Punimet në këtë libër janë një variant i redaktuar i referimeve që u mbajtën
gjatë Konferencës së Parë Ndërkombëtare për Median dhe Kujtesën „Covering the Communist Past – Media Transformation and Memory in Albania“,
në datat 9-10 nëntor 2015, në Tiranë.
Konferenca u fokusua në këto tema:
x Roli i medias në të shkuarën
x Kultura gazetareske në të shkuarën dhe në të tashmen
x Kujtesa kolektive e periudhave të tjera nëpërmjet lenteve të përvojës
komuniste
x Praktikat gazetareske në prodhimin dhe riprodhimin e kujtesës
kolektive
x Roli i producentëve të medias në ndërtimin e kujtesës kolektive
x Roli i teknologjisë së medias në arkivimin e kujtesës kolektive
x Rrjetet sociale dhe kujtesa kolektive
x Mediat e kujtesës: Letërsia
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Gjermani. Doktoraturën e saj rreth kulturës gazetareske në Shqipërinë post-komuniste
e përfundoi në Universitetin e Tiranës. Ajo është një nga gazetaret e para pas 1990-ës,
ȱºȱºȱȱȱȱȱºȱȱęȱºȱºȱȱȱºǯȱ
ȱººȱȱȱęºȱȃ £ȱȱºȱ£ȃȱǻȱŘŖŗŚǼǯȱ
ȱȱȱȱºħºȱ£ȱȱ£ºȱºȱºǰȱȱ
mediatike krahasuese dhe komunikimin politik. Momentalisht drejton Institutin për
Demokraci, Media dhe Kulturë, i cili, ndër të tjera, si fokus kryesor ka ndërgjegjësimin
e të rinjve mbi të shkuarën komuniste të vendit.
Sonila Danaj ka një Master në Studime Evropiane Bashkëkohore nga Universiteti
ȱ ¡Ȭȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
Universiteti i Evropës Qendrore në Hungari. Ajo ka punuar si lektore e shkencave
politike në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës dhe më pas në
Universitetin Europian të Tiranës. Aktualisht është duke punuar për doktoraturën e
ȱºȱȱºȱȱȱȱȱȱ£ęºǰȱºȱȱ
e Jyväskylä-s në Finlandë. Interesat e saj akademike përfshijnë migracionin,
organizimin e punëtorëve dhe ndërveprimin mes tyre. Ajo ka bashkëpunuar me
organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare si konsulente për përgatitjen e
raporteve, analizave dhe dokumenteve politike me fokus në grupet e nënpërfaqësuara
si emigrantët, gratë dhe komunikimi politik.
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PARATHËNIE
Libri që keni përpara është produkt i konferencës së parë ndërkombëtare
për Median dhe Kujtesën: “Covering the Communist Past – Media
Transformation and Memory in Albania” që u mbajt më 9-10 Nëntor
2015 në Tiranë. Si konferenca ashtu edhe ky botim u konceptuan
ȱºȱȱȱȱ£ºȱȱȱºȱºȱȱ¢³ȱºȱ
kujtesën kolektive të një vendi përmes mënyrës se si ata raportojnë
mbi figura dhe ngjarje të ndryshme historike. Gjate diktaturës, ashtu
ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
ȱºȱȱȱȱºȱǯȱ³ȱºȱȱºȱȱ
autorët kontribues, Peter Gross (Kap. 1), transformimi i tyre në një
ȱºȱȱȱȱºȱęȱºȱȱŗşşŖȱȱȱºȱ
i lehtë. Kanë kaluar 25 vjet nga rënia e regjimit stalinist në Shqipëri
ȱººȱȱºȱ£ºȱȱºȱȱȱ£ȱȱ
kanë luajtur në reflektimin shoqëror në të kaluarën e vendit gjatë kësaj
periudhe.
Transformimi i Medias dhe Kujtesa Kolektive në Shqipëri mbledh së
bashku studiues të medias dhe komunikimit kulturor që diskutojnë
mbi qëndrimin e medias ndaj të shkuarës së Shqipërisë, me fokus të
³ºȱ ȱ ȱ ººȱ ǯȱ ºȱ º¢ºȱ ºȱ ȱ
ȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱȱºħȱȱ
janë dhe studiues ndërkombëtarë me interes akademik mbi studimet e
ºȱºȱººǰȱȱ³ºȱºȱȱȱºȱȱ
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ £ǯȱ ȱ ȱ
Transformimi i Medias dhe Kujtesa Kolektive në Shqipëri ne shpresojmë të
ofrojmë sadopak një kontribut teorik dhe empirik në fushën jo fort të
lëvruar të Medias dhe Kujtesës Kolektive brenda dhe jashtë Shqipërisë.
Për të dhënë një panoramë sa më të plotë, libri është ndarë në 5
ºǰȱȱȱȱȱºȱ¢ȱȱĞȱºȱººȱ
ºȱ ³ºǯȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
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ȱ¢³ȱºȱȱȱȱȱºǯȱȱºȱº£ȱȱ
referimeve në konferencë na është dashur të jemi strikt dhe të pranojmë
vetëm ato punime që trajtonin sa më ngushtësisht aspektet e kujtesës
ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
të ngjashme me të. Shpresa jonë është që libri Transformimi i Medias
dhe Kujtesa Kolektive në Shqipëri të shërbejë si një burim literature për
cilindo që interesohet për fushën e medias dhe kujtesës kolektive në
vendet post-komuniste.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ Ěȱ ºȱ ºȱ
përgjithshëm mbi transformimin e mediave në Europën Lindore
ȱ ºȱ ºȱ £ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ
ȱȱȱŗşşŖȱºȱºȱȱęȱȱ£ºȱºȱºȱ
ºȱ £ȱ ºȱ ºǯȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ
ȱȱºȱȱ£ȱºȱȱȱºǲȱȱ
ººȱºȱºȱȱȱȱºǲȱºȱºȱȱ
ȱ ǲȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ
kujtesës.
Në fund, do të donim t’u shprehnim mirënjohjen tonë të gjithë
ȱºȱºħȱȱºȱȱȱ¢ȱºȱº¢ǯȱ ȱºȱºȱ
kënaqësi dhe një privilegj të punonim me ta. Gjithashtu, falenderime
të sinqerta edhe për Fondacionin Konrad Adenauer që mbështet
aktivitetet e IDMC, pa ndihmën e të cilit, ky botim dhe konferenca
ȱºȱȱȱħȱȱºȱȱºȱǯȱ
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TRANSFORMIMI I MEDIAVE
NË EVROPËN LINDORE:
PERSPEKTIVAT E MUNGUARA
Peter Gross

Hyrje
Procesi i transformimit në Evropën Lindore nuk ka përfunduar ende
ȱ£ȱºȱȱºȱȱȱȱºȱȱŗşŞşȬ
1992. As kujtesa historike – ajo lidhja midis miteve dhe të vërtetave
historike – dhe as vlerat, besimet, dhe qëndrimet e akumuluara me
kalimin e kohës dhe të shprehura në sjelljet dhe praktikat e elitave
dhe të masave, nuk mund të harrohen kaq shpejt nga ndryshimet e
ǯȱ ȱººȱºȱȱȱººȱȱºȱȱǰȱ³ȱºȱ
studiuesit, të tilla ndryshime ofrojnë edhe stimuj edhe mundësi për
¢ȱȱºȱºǯȱ ȱȱȱȱ£ȱȱ
dhe transformimin e sistemeve të medias në Evropën Lindore si edhe
parashtron një qasje për ta kuptuar atë ndryshe nga qasjet tradicionale
politike dhe ekonomike.

Zhvillimi i sistemeve mediatike në
Evropën Lindore që prej vitit 1989
¢ȱȱȱȱȱȱ£ȱęȱººȱȱ
rënies së regjimeve komuniste në Evropën Lindore në vitin 1989, ku në
disa raste këto regjime ranë brenda disa javëve apo muajve. Ndërkohë,
£ȱºȱǰȱ ǰȱȱ,ȱȱęȱºȱ
ȱŗşŞşǯȱ£ȱȱ¢ºȱºȱ£ȱȱȱȬǰȱȱ
me transformimet thelbësore të karakterit politik dhe sistemeve të
medias në rolet dhe funksionet që duheshin përmbushur, në mënyrën
e dhënies së informacionit, në orientimin e funksioneve të tyre, si edhe
në të gjitha institucionet e tjera që kanë një ndikim është një proces i cili
£ȱȱȱºȱºȱȱǯȱ
ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ
transformimi, në shumicën e rasteve, por jo gjithmonë, demokracitë e
8

reja që lindën, si edhe sistemet e mediave të lira tashmë u përpoqën të
preknin ndryshimet që mund të kishin ndodhur në ngjarjet, pothuajse
ºȱȱºȱȱºȱºȱºȱ£ǯȱºȱºȱºǰȱºȱ
aspektin politik, partitë e vjetra tradicionale u rilindën, të paktën nga
ȱºȱǰȱȱ£ȱȱȱ¢ȱºȱȱ
të reja politike që lindën pas rënies së regjimeve komuniste. E njëjta
ºȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ³ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ £ȱ ºȱ
ȱ Ğȱ ȱ £ºȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱ£ǯȱºȱºȱººǰȱºȱȱȱ£ǰȱºȱȱ
raste të pakta edhe stacionet e radiove, kishin të bënin pak ose aspak
me emrin që mbanin dhe jo vetëm kaq. Ata që kujtonin me nostalgji
ºȱºȱ£ǰȱȱȱºȱȱȱȱȱ
më të moshuarit e mbajtën gjallë memorien historike. Vlerat, besimet,
dhe qëndrimet themelore u praktikuan sipas mënyrës që kërkohej nga
format e qeverisjes jo komuniste, tregjet e hapura, dhe ndryshimet
shoqërore.
Sistemet e reja të mediave në rajon u përballën menjëherë me
ȱǰȱęȱǰȱȱǰȱȱºȱºȱ
të ndryshme me përpjekje të hapura dhe të fshehta për t’i kontrolluar
ǯȱº³ȱºǰȱȱȱ£ǰȱȱȱȱ
ºȱȱºȱȱȱ³ºȱȱºȱºȱ¢ȱȱºǰȱȱȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȱȱ¢ȱºȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ£ǰȱ
ishin barriera të cilat penguan kontributin e sistemeve të medias
ºȱ ȱ £ǯȱ ȱ ººȱ ǰȱ Řśȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
£ǰȱȱȱºȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ
ºȱºȱȱºȱºȱºȱȱȱ£ȱȱȱºȱ
ºȱ Ȭȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ǰȱ ȱ
edhe në shtetet e reja që u formuan pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë
ȱȱǯȱºȱȱǰȱȱǯǯȱºȱȱȱ ºǰȱºȱ
nga vendet pararendëse të transformimeve demokratike dhe medias,
ȱȱȱºȱȱ£ȱºȱŗşŞşǰȱȱºȱȱȱ
është një kthim prapa deri në atë pikë sa media është nën një kontroll
pothuajse autokratik, e pa orientuar, liria e së cilës ra në periudhën
2010-2015. E njëjta gjë mund të thuhet për Rusinë. Në raste të tjera,
përfshi dhe Shqipërinë, mediat janë pjesërisht të lira dhe përballen me
ºȱȱęȱ£ǰȱǰȱǰȱǰȱǰȱ
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ȱ ȱ ęȱ ºȱ ǯȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºǰȱ
ka përpjekje për ta kontrolluar atë. Studimi mbi lirinë e shtypit nga
ȃȱ Ȅȱ ºȱ ŘŖŗśȱ ȱ ȱ ȱ Řşȱ ȱ Ȭǰȱ ºȱ
7 prej tyre media konsiderohet e lirë, në 13 vende të tjera media është
pjesërisht e lirë, ndërsa në 10 vendet e tjera media nuk është aspak e
ºǯȱȱȱĦºǰȱȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱ¢ȱºȱȱ£ȱȱºȱ£º¢ǯȱ
Mungesa e lirisë së medias në Evropën Lindore i atribuohet
sistemeve politike dhe politikanëve të këtyre vendeve, mediave
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ǰȱ ºȱ ºȱ
pavarësisë së sistemit gjyqësor, mungesës së solidaritetit midis
£ºǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ ºǰȱ ȱ
ºȱ ºȱ ǯȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ººȱ £ȱ ȱ
pamundësisë, mungesës së dëshirës, mungesës së lirisë për të rritur
nivelin profesional, të cilat janë njëkohësisht edhe shkaqet e lirisë së
ę£ȱºȱǯȱȱºȱȱȱºȱȱºȱºȱººȱ
ȱȱȱȱ£ȱºȱȱ£ȱȱȱ
së trashëguar, kryesisht historike dhe kulturore, vlerat dhe qëndrimet
ȱ£ȱºȱºȱȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱºȱ
periudhës komuniste. Prandaj, në gjirin e shembujve të tillë mund
të theksohet se :(1) argumentimet politike sot i ngjajnë atyre të bëra
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ º³ȱ ȱ ȱ ȱ
dhe partitë janë të shpërndara dhe jo të përqendruara në një dorë të
ǲȱ ǻŘǼȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
£ǲȱ ȱ ǻřǼȱ ³ȱ ȱ ǰȱ ººȱ ȱ ¢ǰȱ
dhe shoqëritë ku ato funksionojnë janë të drejtuara nga një hierarki
vertikale.
Nuk është për t’u habitur fakti se kontributet e sistemeve
mediatike në Evropën Lindore për transformimet demokratike kanë
ºȱ ¢ȱ ºǰȱ ǰȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ ę£ǰȱ
ose nuk kanë pasur fare kontribut. Në një farë mase, kjo është e vërtetë
edhe për disa vende të Evropës Lindore ku media konsiderohet të jetë
e lirë.
Gjerësisht thuhet se fajtorët kryesore për mungesën e kontributeve
ºȱºȱºȱȱºȱȱ£ȱºȱººȱºȱ
ȱºȱºȱȱºȱǰȱºǰȱ£ºǰȱ
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ºȱȱȱǰȱºȱºȱºȱººȱȱ£ºǰȱ
si edhe kryeredaktorët, drejtorët, komentatorët kryesorë në media,
ºǰȱȱ£ºȱºȱºȱººȱ£ȱºȱȱȱ¢ȱºęȱ
ęȱȱºęȱºȱǯȱºȱȱºȱºȱǰȱȱ
ººȱ ¢ºȱ ȱ ºǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ȱ ǯȱ
Por këtu qëndron thelbi i së vërtetës që nuk duket: korrupsioni nuk
ººȱħȱȱȱȱȱǰȱºǰȱºȱ
politike, apo edhe themeluesit e sistemeve të sipërpërmendura.
Korrupsioni është rrjedhojë e sjelljeve dhe praktikave që janë shprehje
e vlerave dhe qëndrimeve individuale dhe kolektive.
Kjo i bën mediat në Evropën Lindore të jenë paralele politike,
ºȱ £ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ęȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
mediat perëndimore. Mediat në Evropën Lindore sa vjen e bëhen më
ºȱ ºȱ ¢£ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ħȱ ȱ ȃ Ȅǰȱ ºȱ º£ȱ
e mediave tradicionale dhe jo tradicionale, të ndikuara nga faktorë
ȱºȱºȱºȱȱºȱºǯȱ£ȱȱººȱºȱ
ºȱ ºȱ º£ȱ ȱ ȱ ºǰȱ ºǰȱ ȱ £ºǰȱ
ȱȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ǰȱ
ȱ ºǯȱ ȱ ȱ ³ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ǰȱ
£ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
karakteristikat e mediave perëndimore, mediat në Evropën Lindore
nuk kanë bosht ideologjik apo politik. Ato janë më tepër me një karakter
ȱ ħȱ ǯȱ £ȱ ººȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
nga institucioni në institucion, po aq sa edhe nga një institucion te një
individ, apo edhe nga një individ te një individ tjetër, ku secili nga
ºȱȱººȱºȱȱºȱȱºȱºȱºǯȱ £ȱ
ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ººȱ
£ºȱȱȱȱ¢³ǰȱȱȱºȱºȱºȱºȱºȱºȱ
e mediave, sistemet politike dhe kultura e tyre, si edhe politikanët e
partitë politike.

Kultura si një forcë shtyse në
transformimin e sistemeve mediatike
Modelet e sistemeve mediatike i japin shumë rëndësi asaj se kush
£ºȱºȱȱȱȱȱȱºȱºȱȱȱ
dhe politik. Ato fokusohen mbi konsensusin apo sistemet politike
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maxhoritare duke i dhënë formën dhe përmbajtjen sistemeve të medias
dhe mënyrës se si ato funksionojnë. Këto modele nuk marrin parasysh
se cilat janë shtysat për atë se si dhe pse fuqia e kontrollit përdoret
ȱ ºǯȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȃ ȱ
Ȅȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ º£ǯȱ ǰȱ
ȱ³ȱȱȱ ȱȱºȱȱȱħȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱºȱºȱȱȱȱȃȱ
i Papërfunduar”1, për të kuptuar këtë rajon duhet të bëhet një
“ndërthurje e studimeve politike, kulturore, shoqërore, dhe të kujtesës
së këtyre vendeve.”
ȱ Ȭȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ǰȱ
natyrën e tyre, funksionet dhe pasojat nuk i ka dhënë përgjigje disa prej
¢ȱ¢³ȱºȱºȱȱȱºȱȱȱºȱȱºȱȱ
ºȱ ǰȱ ȃȱ ȱ ǯȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Mediatike” (Focusing on the Core. A Cultural Approach to Media Systems):
Përse pritshmëritë tona, të lidhura ngushtësisht me ndryshimet e
sistemeve, nuk janë përmbushur? Në fund të fundit, sistemet e Evropës
ȱºȱºȱººȱºǰȱºȱºȱ¢ȱ£ǰȱºȱºȱ
objektiva dhe vlera, dhe natyrë institucionale, si dhe të kenë të njëjtat
role dhe mënyra funksionimi. Nëse këto shoqëri janë demokratike
atëherë ato duhet të funksionojnë pak a shumë njësoj si shoqëritë
perëndimore, dhe e njëjta gjë duhet thënë edhe për sistemet e tyre
funksionale. Ato nuk janë të tilla, dhe barra kryesore e përgjegjësisë
bie mbi sistemet shoqërore dhe institucionet e shoqërisë.
Prandaj, studimet mbi sistemet e mediave janë të paplota sepse
transformimet maten sipas termave politiko-ekonomikë duke lënë
ººȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ £ºȱ Ȃȱ
përqasen studimeve të sistemeve mediatike në botë me një element
konceptual thelbësor të përbashkët: (1) Sistemet politike dhe ekonomike
shpjegojnë sistemet e medias, marrëdhëniet e saj me dy të parat, si
edhe marrëdhëniet me sistemet e tjera shoqërore dhe institucionale
ȱ £ǲȱ ǻŘǼȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
mënyrë thelbësore transformimet.
ȱȱȱºǯȱºȱºȱȱºȱºȱºȱȱ
ȱ ǰȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ȱ³ºȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ekonomike, marrëdhëniet e të cilave janë të ndërvarura me sistemet

12

ǰȱ³ȱºȱȱ³ȱȱȱºȱ¢ǯȱȱºȱºȱºǰȱȱ
ºȱ ºȱ ȱ ³ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
individëve, kryesisht elitave (p.sh. pronarët e mediave, politikanët,
¢ºǰȱ ȱ ȱ ǰȱ £ºȱ ¢ºǰȱ ǯǼȱ ºȱ ºȱ
ºȱ ºȱ ¢³ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ ǰȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ £ȱ ȱ
tyre, dhe tipareve dalluese në nivel shoqëror dhe institucional. Dhe
së fundmi, duhet të kuptojmë pikat lidhëse të marrëdhënieve midis
elitave politike, ekonomike dhe mediatike, si edhe marrëdhëniet midis
tyre dhe masave.
ȱººȱȱĦºȱºȱǰȱºȱȱȱȱȱȱºȱºȱ
nga sugjerimi, të cilit i referohen pjesa më e madhe, se sistemet
mediatike marrin “formën dhe karakteristikat e strukturave shoqërore
dhe politike” brenda të cilave ato funksionojnë.2ȱ ȱ ȱ ³ȱ ºȱ ºȱ
perceptim të gabuar, në vend që të kemi një tablo të qartë, te plotë,
me detaje, dhe kuptimplotë të sistemeve mediatike dhe arsyeve për
mënyrën e funksionimit të tyre. Për shembull, duke paragjykuar
sistemet mediatike dhe mënyrat e funksionimit të tyre në varësi të
ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ǰȱ ȱ ³ȱ ȱ
ȱ ȱȱȱ3, kjo nuk vlen për sistemet mediatike në
vendet e Evropës Lindore.
Në vend të kësaj, unë sugjeroj se duhet të ndjekim nocionin se
sistemet mediatike marrin formën dhe karakteristikat që kultura
ȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǯȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
karakteristika thelbësore marrëdhënieve midis sistemeve dhe se
ȱ ³ºȱ ȱ ȱ ȱ £ºȱ ººǯȱ ȱ ºȱ ȱ ººȱ ºȱ
ºȱȃȱȱȱºȱºȱºȄȱºȱȱȱ£ȱ
në vendet post komuniste e vënë theksin te ideja se kultura duhet të
jetë qendër e modeleve të sistemeve mediatike apo teorive të tjera. Në
të njëjtën frymë, kultura si një qasje kryesore për të kuptuar sistemet
mbështet gjithashtu edhe nga ata të cilët thonë se edhe kur ndodhin
ndryshime radikale në një shoqëri, si revolucionet, kjo nuk do të thotë
ȱȱºȱºȱȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ£ºȱ
ºȱȱǯȱȱ³ȱȱºȱȱȱºȱȱȱȃȱ
mbi Thelbin” (Focusing on the Core),
“Nëse vërtetë duam të deshifrojmë dhe të kuptojmë se
si sistemet funksionojnë dhe ndërveprojnë, ne duhet

13

të shqyrtojmë kulturën individuale dhe atë kolektive
të atyre personave që i vënë në punë këto sisteme. Kjo
është ajo që përcakton rolet dhe natyrën e funksionimit
ºȱ Ǳȱ ǰȱ £ȱ ȱ ǰȱ
rregullave, rregulloreve, politikave, etikës, ideologjisë,
dhe standardeve që i përcaktojnë dhe orientojnë ato.”
ºȱ ȱ ººȱ ººǰȱ ȱ ºȱ ęºȱ ºȱ ęºȱ ºȱ
dhe historikë që ndikojnë mbi transformimet e mediave ose ndikimin
që vetë media ka mbi këto elementë. Secili prej këtyre elementëve është
në thelb pashmangshmërisht i lidhur me karakterin e funksionimit të
ȱºȱǰȱ£ȱǰȱ£ǰȱ£ǰȱ
£ǰȱºȱȱ¢ºȱºȱº¢ȱºǯȱ ºȱ
duhet të jenë të lidhura së bashku në mënyrë që të na ndihmojnë për të
kuptuar se si ato ofrojnë informacionin rreth sjelljeve dhe praktikave
të elitave dhe të tjerëve të lidhura me sistemet e mediave, dhe
institucioneve të tjera me të cilat media ka marrëdhënie.
Një qasje kulturore nuk lë mënjanë apo mohon fuqinë e politikës
dhe të ekonomisë për të ndikuar mbi kulturën, dhe funksionimit të
institucioneve kulturore. Për më tepër, qasja kulturore nuk mohon
potencialin e kombinimit të kulturës me ndikimet e tjera që mund të
ħºȱȱºȱȱȱȱȱȱºȱ³ǰȱȱ
¢ȱºȱȱºȱħºȱȱȱȱºȱººǯȱǰȱ
ȱęȱȱ¢ȱºȱȱȱº¢ȱºȱȱ
të sistemeve mediatike duhet të marrë parasysh vlerat, besimet, dhe
qëndrimet e elitave dhe të masave.

ŗȱ ȱ ȱȱǻŘŖŗŖǼǯȱȱęȱǯȱȱ¢ȱ
2 Fred Siebert, Theodore Peterson and Wilbur Schramm (1957). The Four Theories
of the Press. University of Illinois Press
řȱ ȱȱ ǰȱȱȱǻŘŖŖŚǼǯȱȱȱ¢Ǳȱȱȱȱ
Media and Politics. Cambridge University Press
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TË KUPTUARIT E MEDIAS
SHQIPTARE PËRMES STATUSIT
TË GAZETARIT NË VITET E
KOMUNIZMIT
Ardita REÇI

Hyrje
Masmediat janë një element i rëndësishëm në jetën e shoqërive
moderne, dhe shpesh faktor tregues i nivelit të demokracisë së një
vendi. Mënyra se si raportohen në to ngjarjet e ditës dhe hapësira
ºȱȱȱ£ȱ£ǰȱĚȱºȱºȱȱȱ
të lirisë së shprehjes. Në Shqipërinë e viteve 1945-1990, të gjitha
komunikimet publike kontrolloheshin nga partia – shtet, që në
mënyrë paradoksale deklaronte formalisht lirinë e shtypit, madje
kjo sanksionohej edhe në ligjin për shtypin, i botuar në vitin
1947, ku në nenin 1 thuhej: ‘Shtypi në Republikën e Shqipërisë
është i lirë. Me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji,
³ȱ ȱ ººȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ
¢Ȃǯȱ ȱȱºħȱºǰȱȱȱºȱȱ
mësipërme se i gjithë sistemi i mediave të kohës konsiderohej si
“pronë” e udhëheqjes komuniste. Për këtë, studiuesi Artan Fuga
në botimin Monolog, thotë se: ‘Shtypi i shkruar dhe mediat zyrtare
të vetmet që ekzistojnë, përbëjnë elemente të sistemit politik autoritar.
Mediat transmetojnë ato mesazhe informative që ofron vetë pushteti
dhe, pasi ia kalojnë publikut, vetë pushteti prej të cilit varet i kthen
jehonën që ky kërkon të dëgjojë. Asnjë lajm, koment a korrespondencë
ȱȱºȱºȱǰȱȱȱȱºȱȱºȱħºȱºȱºȱ
ȱºȱȱȱħºȱȱ”1.

Tiparet e sistemit komunist nga pikëpamje mediatike
ȱººȱǰȱȱºǰȱȱȱ£¢ȱȱ
krejt hapur dhe masivisht, dhe sistemi mediatik nxitej ta
transmetonte atë në plan të parë dhe pareshtur2ǯȱǰȱ ¢ȱ
Feraj, thotë se “ȱħȱȱȱºȱºȱǰȱ³ºȱ
të të menduarit politik...”3ȱºȱºȱȱħȱȱ¢ȱº³ȱȱ
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ºȱ ǰȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ǯȱ
Tiparet e medias komuniste i përcakton Wilbur Schramm, i cili
u mor me kritika ndaj “Teorisë Komuniste Sovjetike”, në veprën
kolektive “Katër teoritë e shtypit”4, ku thotë se: 1. Në komunikim
me masat shtypi përdorej si instrument i shtetit. 2. Masmedia ishte
integruar ngushtë me instrumentat e shtetit (dikasteret, etj). 3. Edhe
partitë, media i shfrytëzonte si instrumente brenda shtetit. 4. Masmediat
ishin instrumente të agjitacionit dhe të propagandës. 5. Masmedia
karakterizohej nga një përgjegjësi strikte e detyruar. Ndërsa vetë
drejtuesit e shoqërisë komuniste pretendonin se karakteristika
dalluese e medias së tyre ishte: “Teoria leniniste e shtypit”..., teori
normative, që përcaktonte si duhet të ishte shtypi, funksioni i masmedias
si një e tërë dhe roli i saj politik”.5 Mbi regjimin komunist të shtypit
shkruan edhe studiuesi i deontologjisë së mediave, Claude-Jean
Bertrand, i cili thotë se: “Në regjimin totalitar, shteti i përdor mediat
për të përhapur ideologjinë zyrtare, për t’ua mësuar atë njerëzve, për
të nxitur popullin që ta ndjekë këtë ideologji dhe, më në fund, për ta
imponuar atë”6. Milovan Gjilas, një ish-funksionar i lartë në regjimin
ȱȱȱºȱºȱȱȱħǰȱȱºȱȱȃ¢¢ȱ
ȱ£ȄȱȱºȱºȱǱȱȃQë nga lindja e deri në vdekje,
ȱȱȱȱȱºȱºȱºȱȱħȱȱºȱȃȄǯȱ
Gazetarët, ideologët, shkrimtarët e shitur, shkollat speciale, ideja e vetme
ºȱȱǰȱȱȱºȱęǰȱººȱȱºȱººȱǯȱ
Për të plotësuar pamjen shtoni këtu edhe vëllimin e madh të shtypit
ǰȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ºȱ ”7. Ne shpesh jemi kritikë
ndaj personave apo kategorive të caktuara sociale se pse nuk bëjnë
³ȱºȱºȱ¢ȱǯȱȱ³ºȱȱºȱºȱ£ºȱ
shqiptarë të asaj kohe? E për t’i ditur limitet e tyre, të shohim se
kush punonte në mediat e kohës si gazetar; si organizoheshin gazetarët
dhe mediat; kush ndikonte në punën e gazetarëve dhe të mediave; dhe në
ȱȱȱȱºȱ£ȱȱȱºȱęȱºȱ
shkërrmoqjes së sistemit?

Metodologjia
ºȱ£ȱȱºħȱȱºȱºȱºȱºȱºȱȱºȱ
º¢ºȱȱȱ£ȱȱ¢ȱºȱºǰȱȱºȱȱ
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ºȱºȱȱȃȱȱ£Ȅǰȱȱȱºȱȱºȱ
lidheshin me shtypin e kohës (me termin shtyp, në kohën objekt
studimi përgjithësohej i tërë sistemi mediatik). Gjithashtu është
ºȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱħȱºȱȱ£ȱǯȱ

Gazetarë të kontrollueshëm nga strukturat shtetërore
£ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºǰȱ ºȱ ºȱ
cilët edhe periodiciteti i botimit të medias. Periodiciteti, nga ana
tjetër së bashku me entitetin botues ndikonin edhe në tematikat
ºȱȱȱǰȱȱºȱºȱȱºȱºȱºȱ£ȱ
vend të faqet e shtypit. Po ashtu edhe lloji i medias ndikonte në
£ȱȱºȱºȱǰȱºȱȱȱºȱºȱ
ºȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ęǯȱ ,ȱ ȱ ¢ȱ
ȱ ǯȱ £ȱ £ȱ Ǳȱ ¢ǰȱ
£ºº¢ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
sektorëve, korrespondentët e përhershëm në rrethe, punonjësit
ħȱ ǻºȱ ȱ ºǼǰȱ ºȱ ºȱ ºȱ
teknikë, ndihmës8. Përpara se një shkrim sado i shkurtër të ishte,
ºȱȱºȱȱǰȱȱȱºȱȱºȱºȱºȱęȱ
ȱºȱȱȱȱºȱǯȱ ¢ºǰȱ£ºȱ
ȱ ºȱ ȱ ęȱ ºȱ ǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ
detyra të caktuara më parë, sipas shkallës së hierarkisë ku e
ushtronin profesionin e tyre, por edhe ishin tërësisht të varur
nga strukturat politiko-shtetërore. Procesit i redaktimit, merrte
ººȱ ºȱ ³ºǱȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ
ºººȱ ºȱ ǲȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱȱºȱȱºȱǰȱȱººȱȱȱħǰȱ
ȱȱĦºǰȱººȱȱºȱºȱĦǰȱǯȱȱºȱȱ
ººȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ºȱ
shkrimin në përputhje me politikën në fuqi.
Në majë të hierarkisë drejtuese të pushteti që kontrollon
ǰȱ ºǱȱ Ǽȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ºǲȱ ¢ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºººȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ £ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
komunikimeve masive. Fuga thotë se ai jepte orientime dhe
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detyra të përgjithshme për mediat, të cilat ishin të detyrueshme
ºȱȂȱ£ȱȱ¢ȱȱȱºȱººǯȱ ȱ
ºȱȱȱ¢ȱȱȱºȱ¢ȱ£ǰȱȱ
ȱºȱħǰȱȱȱºȱºȱȱȃħºȱȱºȄǲȱǼȱ
sekretari për propagandën, i cili ishte personi që drejtonte në
përgjithësi në linjat e partisë fushat e arsimit, kulturës, shkencës
ȱ¢ǯȱ £ºȱȱȱħȱºȱȱºȱºǲ9
Ǽȱęȱȱȱºȱ¢ǰȱȱȱºȱȱºȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱ¢ǯȱȱȱ
£ºȱȱºȱȱººȱǯȱºȱǰȱĦǰȱ
apo formë tjetër trasmetimi informacioni nëpërmjet mediave,
nuk mund të botohej apo shfaqej në publik pa kaluar më parë
ºȱȱȱȱºȱȱȱħ10.
ǰȱ ºȱ ³ȱ ȱ £ȱ ºȱ ǰȱ
ishin ngritur Sektori e Agjitacionit e propagandës, i njohur
si agjitpropi, që kishte pesë sektorë kontrolli: Sektori i shtypit
ȱǲȱȱȱǲȱȱǲȱȱ
£ȱ ǰȱ ȱ Ȅ11ǯȱ ¢ȱ ȱ ħȱ ȱ ºȱ
siguronte mbulimin e tërë vendit me organe të shtypit qendor,
ȱȱǲȱºȱȱºȱȱ³ºȱºȱȱ
ºȱ¢ǲȱºȱȱȱȱ³ºȱȱȱȱȱȱ
ººȱȱȱȱºȱºȱħºȱȱºȱȱºȱȱ
shtypi.

Organizimi në Bashkimin e Gazetarëve të Shqipërisë
º³ȱ £ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ
ºȱ ȱ ęȱ ŗşŚşǰȱ ºȱ £ºȱ ºȱ £ȱ ȱ
ºȱ ºȱ ºȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ºȱ
të Shqipërisë. Misioni i sai ishte kryesisht ndikimi në rritjen
ȱ ºȱ £ºǯȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ȱ
£ºȱȱºȱºȱǯȱºȱȱŗşŜŚǰȱęȱºȱȱ
ºȱȱȃȱȱ£Ȅǯȱȱºȱȱȱ
ȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşŚśȬŗşşŖǰȱ ȱ £ºȱ
ȱȱ£ȱȱę£ȱºȱȱȱ
ǯȱȱ£ºǰȱȱȱºȱºȱȱºȱ³ºǰȱ
º£ȱ ȱ ȃȄȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ
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ȱ ¢ȱ ºȱ ºǯȱ ȃ £ȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ ǰȱ
£ºººȱȱºȱȱȱǰȱȱȱǰȱºȱºȱ
ȱȱȱ¢³ǰȱºȱȱȱ£ºȱȱºȱ
ȱºȱ£ȱħȱºȱ¢ǯȄ12

Etika – një kod partiak
¢ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ £ºȬ
£ǯȱ ȱ ǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ
ȱ ȃȱ ȱ £Ȅǰȱ ȱ ȱ ȱ ȃȱ ȱ
£ȄǰȱºȱȱŞȱºȱȱŗşŜşǰȱȱȱȱºȱºȱȱ
ȱȱ£ȱǱȱȃȱºȱºȱȱȱ£ºȬ
£ǰȱºȱȱǰȱȱººȱȱȱºȱȱ
nuk sjell e nuk mund të sjellë as më të voglin privilegj personal,
ȱ ºǰȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ £ºȱ ȱ ǰȱ ºȱ
njohë pulsin e hallet e tyre, të qendrojë në krye të tyre, të jetë
armik i mendjemadhësisë, arrogancës, frymës së komandimit,
ºǰȱºǰȱǯǰȱºȱĞºȱȱ¡ȱºȱȱ
ºȱ³ȱȱºȱǰȱºȱºȱǰȱǰȱºȱºȱ
me drejtësi të kulluar, të jetë parimor, i ndërgjegjshëm në punë, të
verë kurdoherë e mbi të gjitha interesin e përgjithshëm”. ClaudeJean Bertrand thotë se “propaganda komuniste ishte e mbushur
ȱȱǻºȱ£ȱȱ£Ǽȱȱȱ
ºȱȱǻºȱǰȱ£Ǽȱºȱȱºȱȱºȱ
ȱ ȱ ȃºȱ £Ȅȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
shumë vende demokratike13ǯȱ ȱĚȱºȱºȱȱǰȱ
¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ
ȱ ºȱ ǯȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ
ishin: I ndërgjegjshëm se qenia në parti nuk sjell e nuk mund
të sjellë as më të voglin privilegj personal, i thjeshtë, të dëgjojë
ȱºȱȱȱ£ºȱȱǰȱºȱºȱȱȱȱȱ
tyre, të qendrojë në krye të tyre, të jetë armik i mendjemadhësisë,
arrogancës, frymës së komandimit, hatëreve, akraballëkeve, etj.,
ºȱ Ğºȱ ȱ ¡ȱ ºȱ ȱ ºȱ ³ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ºȱ
jetë vigjilent, revolucionar, të veprojë me drejtësi të kulluar, të
jetë parimor, i ndërgjegjshëm në punë, të verë kurdoherë e mbi
të gjitha interesin e përgjithshëm.
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Në një letër, drejtuar “Zërit të Popullit” në dhjetëvjetorin
ȱ ȱ ºȱ ºħȱ ǰȱ ºȱ ŘŚȱ ȱ ŗşśŘǰȱ ȱ
Ǳȱȃ £ȱȱºȱºȱºȱºȱȱºȱȱ
ºǰȱºȱȱȱĚºȱȱºȱ£ȱȱ
më i mirë i masave tona punonjëse…”.14 Tek ne trumbetohej me
të madhe se: “Gazetari i tipit Leninist është njeri politik, zëdhënës
i Partisë dhe i popullit, edukator i masave, mjeshtër për kapjen e
ȱ¢³ǰȱºȱȱȱ£ºȱȱºȱȱºȱ£ȱ
ħȱºȱ¢”. 15

Vendi i gazetarit në shoqëri
Realitetin shqiptar të kohës, e ka studiuar Fuga, që pohon se
sistemi i informimit masiv në shoqëritë totalitare është ndërtuar
në mënyrë hierarkike. “I ndodhur mes kulmit të piramidës së
ȱ ȱ ¡ǰȱ £ȱ ºȱ ȱ ºȱ ¢ǰȱ ȱ
edhe nga pushteti por edhe nga masa e qytetarëve nga individët
anonimë, vështirësisht të kontrollueshëm në idetë, bindjet,
ºººǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȄǯȱ ȱ ºǰȱ £ȱ
i asaj periudhe ishte edhe njëfarë nëpunësi i mesëm, por edhe
një individ i thjeshtë si gjithë të tjerët, i cili, sa më lart që të
vështrohej, aq më tepër ai do të trajtohej si një individ anonim,
si një vegël e thjeshtë në përdorim, si një njeri të cilit pushteti
ȱȱȱººǰȱȱȱȱ¢ȱȱħǰȱȱȱ
edhe nën njëfarë kontrolli të përditshëm16ǯȱºȱºȱ£ȱ
ȱħȱȱºȱȱȱºȱȱȱºȱºȱȱºȱȱȱºȱ
i administratës së partisë apo shtetit, shfaqet si instrument i
ȱ ȱ ºȱ ȱ ºǯȱ ȱ ºȱ Ħºǰȱ £ȱ ººȱ ºȱ
person që merr goditje nga pushteti, por edhe jep goditje në emër
të pushtetit, ideologjisë dhe politikës në fuqi. Edhe është i dobët,
pra mbahet nën kontroll, por edhe është i fuqishëm dhe ushtron
kontroll e trysni mbi të tjerët.

Konkluzione
1. Mediat shqiptare te periudhës së sistemit komunist, u ndërtuan
ȱȱºȱºȱºȱȱȱȱºȱºȱºȱħȱ
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2.

3.

4.

5.

6.

sipas modeli autoritar, të njohur edhe si modeli komunist i
¢ǯȱ £ºȱºȱºȱȱ¢ȱºȱ£ǰȱ
të cilat gjenerojnë nga grupet e ndryshme profesionale dhe
ȱºȱȱȱºȱȱȱººȱººǲȱ
“Roli parësor i mediave totalitare nuk është aspak ai që
përcaktohet në mënyrë klasike për mediat në përgjithësi. ....
Informimi i publikut është një nënfunksion që, në të vërtetë,
varet nga detyra të tjera prioritare. Varet nga fakti se sa i
shërben ai inkuadrimit të masave rreth pushtetit, pra sa e
£ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ
publiku politikën e ditës, sistemin politik, pra jetën në një
shoqëri me të drejta individuale krejtësisht të cunguara”17.
ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ º¢ȱ
më e mirë për t’ia arritur kësaj ishte që audienca të edukohej
me mendimet e Partisë-shtet, për legjitimin e të cilave shpesh
ºȱ ȱ ȱ ȱ £ºȱ ǯȱ ęȱ
ȱȱȱºȱ¢ȱȱºȱºȱ£ºȱȱ
si mjet i garantimit të një sistemi të kontrolluar mediatik në
¢ºȱȱǲ
ºȱ ºȱ ȱ £ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
jetonin në situatat e ndërtimit dhe ruajtjes së skemave
ȱºȱºȱȱ³ºȱºȱºȱȱȱ
ºȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ǲȱ ȱ
monopolin e së vërtetës e kishte vetëm Byroja Politike dhe
ȱ ¡ǰȱȱȱºȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱ£ȱȱǲȱ
£ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ǰȱȱȱȱ£¢ǲȱȱºȱ
edhe në atë periudhë mund të pretendohet për ushtrim të
£ºȱǯȱ
Në kundërshtim me parimin “shtypi-mjet i informimit publik”,
£ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
sipas të cilës “shtypi duhet të jetë një instrument agjitacioni e
propagande” me qëllim që të “shpërlante trurin e audiencës”
ǰȱȱ³ȱȱȱȱȱȃºȱºȱǰȱºȱ
£ȱºȱǰȱººǰȱǰȱ£ǰȱȄǯȱ
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TRANSFORMIMI I GJUHËS DHE
IMAZHIT NË MEDIA
DHE LETËRSI
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NDRYSHIMET GJUHËSORE
NË DEBATIN MEDIATIK
PARA DHE PAS VITEVE ‘90
Elona LIMAJ

Hyrje
ȱ£ȱºȱºȱȱ¢ºȱȱºȱººȱºȱȱºȱºȱ
barabartë midis tyre kur flasin dhe të gjithë mendojmë që komunikimi
ººȱǯȱǰȱȱȱ£ȱȱºȱȱºȱȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ º¢ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ǯȱ ȱ
¢ȱºȱºǰȱººǰȱ£ȱºȱȱȱȱȱ¢ȱ
të shoqërisë dhe sipas situatave konkrete.
Gjuha e përdorur nga një komunitet i caktuar pasqyron tiparet
ȱħǰȱënyrën e jetesës dhe opinionet. Gjuha formon perceptime dhe
pikëpamje të realitetit. Gjuha dhe opinionet e shprehura në media
ndikojnë në mënyrë të ndërsjelltë tek njëȬǯȱ£ë të njëjtat
norma të cilat rregullojnë shprehjen e mendimeve në shtyp që ndikojnë
ȱĦët. Por, nga ana tjetºǰȱ˗ȱȱ shprehur në media do të
ketë nëȱ£ȱȱħȱë fond të mirëpëȱĦësh që do të
përbëhet nga kodi i bartësit dhe transmetuesit.
Megjithatë debati mediatik nuk do të thotë që një person
është i lirë të thotëȱ ˗ȱ ë. Debati mediatik ndikohet nga gjuha e
institucioneve shtetërore dhe rrethana të caktuara. Në këtë drejtim, kjo
do të pasqyrohet edhe në aspektin gjuhësor.1
£ºȱºȱĦºȱºȱºȱȱºȱȱ¢ȱºȱºħºȱ
përhapjen e informacionit, i cili mund të ketë të bëjë me identitetin
ȱ ħȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ ºȱ ȱ ȱ
ndërveprimeve sociale ku ai është i përfshirë.

Gjuha në media dhe gjatë periudhës komuniste
ºȱȱȱĦºȱȱęȱȱºȱºȱ¢ȱºȱ
shkak të ndërhyrjes së grupeve politike ose shtresave shoqërore të
caktuara për të vepruar në përputhje me përkatësinë, politikën dhe
ºȱȱ¢ǰȱººȱºȱȱȱºȱºȱ£ȱºȱ¢ȱ
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ºȱ ºȱ ºȱ ººȱ º£ǰȱ ȱ ººȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ
përgjithësues sidomos në një kohë kur në një vend është vendosur
ºȱȱȱ˗ºȱȱǻȱȱǼǯȱ ȱȱȱ
ºȱºȱºȱºȱŗşŚŚȬŗşşŖǰȱȱȱ£ȱȱ£ǰȱ
ȱ Ȭȱ ȱ ę£ęȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ˗ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºȱȱ£ȱ˗ǰȱȱȱ£ȱȱººǯȱ
ȱ ºȱ ȱ ȂşŖȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ £ȱ
ºȱºȱȱǯȱºȱȱºȱ£ȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱĦºȱȱºȱºȱºȱȱȱǰȱǰȱ
£ºǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
njohja dhe përdorimi i një leksiku të nevojshëm për të artikuluar
ȱºȱęȱºȱȱººȱºȱ£ºȱȬ
ȱºȱºǯȱºȱººȱǰȱȱȱ£ȱȱ
ºȱȱ£ȱǰȱ¢ȱºȱ£ȱºȱºȱȱ
të një periudhe të caktuar.
Në shtypin dhe median e një periudhe të caktuar përdoren vetëm
ȱĦºȱºȱȱºȱºȱºȱºȱºȱȱºȱºȱ
politike. Të menduarit jo vetëm që përballet me pengesa gjuhësore shtesë,
por gjithashtu nuk mund të vetëpërcaktohet qartësisht, si rrjedhojë e
ºȱºȱĦºȱºȱǯȱǰȱȱºȱȱ
ºȱȃºȱȱȄǯȱ£ȱȱȱºȱȱȱºǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ęȱ ºȱ
shenjave që mund të lejojnë përmbajtjen semantike të shprehet lirisht.
Gjuha shqipe nuk ka mungesë të fjalëve të nevojshme apo strukturave
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ºȱ
sesa të ndërlikuara mund të jenë. Gjetja e fjalëve të duhura nuk është e
ºǯȱ˗ºǰȱºȱºȱºȱȱºȱȱººȱȱȱºȱȱ
ºȱ ººȱ ºǰȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ Ȯȱ £ȱ Ȯȱ ºȱ
ºȱºȱºȱººȱºȱȱȱºȱȱħȱǯȱ
Ne duhet të marrim në konsideratë edhe problemin e frekuencës së
përdorimit të fjalëve politike të pranishme në debatin mediatik në
përgjithësi. Ky quhet fenomeni i “bombardimit” të opinionit publik
me të njëjtat terma politike brenda një periudhe të caktuar kohore. Sa
ºȱ ȱ ºººȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ Ħºȱ ȱ
ºȱǰȱȱºȱȱºȱȱĦºǯ
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Gjuha në media pas viteve ‘90
Një nga tiparet k¢˗ȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ Ȭȱ ºȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱ ºȱ ħȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ºȱ ¡ǰȱ
ºȱȱȱºȱħºǯȱ£ȱȱȱȱ¢ȱººȱȱ
një fakt i dallueshëm në jetën mediatike të shoqërisë Shqiptare postkomuniste.
Gjuha pas viteve ’90 është më e hapur ndaj strukturave gjuhësore,
£ȱȱĦºȱºǯ

Ndryshimet gjuhësore para dhe pas viteve ‘90
ºȱ ºȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ
politike dhe propaganda e partive politike.
Shtypi, media, publikimet, sistemi edukativ dhe të tjera në një
moment të dhënë ofrojnë vetëm një univers terminologjik të caktuar
ºȱºȱȱ£ȱºȱ¢ǰȱȱºȱºȱȱ
ȱęºȱºȱººȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱºȱǯȱȱºȱȱ£ȱȱºȱºȱȱȱ
shkruar në vitin 1929 nga Eduard Sepir thotë që “gjuha në një mënyrë
ºȱȱº£ȱºȱºȱºȱȱºȱºȱȱȱ
ȱ ºȄǯȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ndikua nga stili i gjuhës politike.
Fokusi i studimit tonë është një korpus i përbërë nga shuma e
ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ £ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ
ºȱŗşŞŖȬŘŖŗśǰȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ£ºȱºȱºȱºȱ
të pasqyruar fenomenin leksikor-gramatik të ndryshimeve gjuhësore
ºȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȂşŖǯ
¢ȱ ȱ £ȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
para dhe pas viteve ’90 në pjesë të ndryshme të sistemit gjuhësor:
ǯȱºȱºǰȱȱȱȂşŖȱºȱĦȱºȱȱȱºȱ
ºȱȱº£ǰȱȱȱȱȱȱǰȱ£ȱ
të gatshme:
Ȭȱȃȱëhere pse s´vihet në binarë së pari nga organet dhe organizatabazë, të Partisëȱ¢ȱǰȱ¢ȱȃȄȱȱëvizjes, por rri gati i palëvizur numri i
këtyre mungesave në Valias, në Mushqeta, në Proforma?.
Ȭȱȃë kritikosh indiferentizmin, egoizmin, mendjemadhësinë dhe cfaqje
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të tjera të psikologjisë mikroborgjeze në disa rreshta të shkruara bukur dhe me
ȱȱºȱºȱºȱĞȱºȱęȱȱȱºȱºȱȱºȱȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱȱºȱȱºȱººȱȱħȱºȱººȱºǰȱȱȱ
ȱȱȱȃ ȱȱȱºȱȱºȱºȱȱȱȱ
ºȱºȱ¢Ȅǯ
- Posa u njohën nëpërmjet shtypit me projekt-direktivat e kongresit të
6-të PPSH mbi planin e pestë pesëvjecar, nëpër sektorët, brigada, dhe skuadrat
ȱ ȱȱęȱȱȱ¢ǯȄ
Debati mediatik i kësaj periudhe është plot me shprehje të tilla
shabllon: ȃȱȱȱë disa zëra, tejkalimin e planit, arritjen e
rendimenteve të larta, të pëȱęën morale nëȱĞën kundër shfaqjeve
tëȱǯȄ
ȱ ǰȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ Ħȱ
pyetëse, i ndikuar edhe nga aspekti ideologjik për shkak të nevojës për
të ngritur pyetje.
Vëmë re edhe praninë e përgjithësimeve: rinia, femra e re, të gjithë.
ºǰȱȱȱȂşŖǰȱĦºȱºȱºȱǰȱºȱºȱȱ
ȱȱȱºȱȱ£ºǰȱȱ£ȱȱĦºȱȱºǯ
b. Në aspektin morfologjik, vihet re përdorimi i parashtesave të
ȱȱȮǰȱȬ£ǰȱȱȱ¢ȱȱǱȱȬȱ(ballist, komunist,
fashist)ǰȱȬ£ëm (realizëm, socializëm)ǰȱȱȱȱȂşŖȱºȱĦºȱȱºȱ
aq të shpeshta sa më përpara.
£ºȱȱȱºȱºȱºȱºȱȱȱ
para viteve ‘90, ndërsa tani kemi tendencën e përdorimit të një numri
më të vogël mbiemrash: disiplinë e shëndoshë, element i shëndoshë ose i
sëmurë, unitet i celiktë. Këto nuk ishin mbiemra të natyrshëm, por të
detyruar për t’u përdorur për të nxjerrë në pah propagandën.
ǯȱºȱǰȱȱȱºȱęȱȱȱ¢ȱºȱ
ºȱ ºȱ Ħºǰȱ ȱ Ěȱ ȱ ºȱ ë-gjuhësorë, nën
ndikimin e ideologjisë së asaj periudhe.
ȱ Ħºȱ ºȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱ ºǰȱ ȱ Ħºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ën për shkak të
ideologjisë së sistemit. Të tilla janëȱĦët, si kulak, kooperativist, bashki, plan
5-vjecar.
Kuptime të reja:
bulevardȱȃ³ȱºȱȱºȱħȱºȱºħȱ£Ȅǰȱ
ęȱȃjedis shoqëror ku përgatiten e edukohen të rinjtë e të rejat
ºȱºȱħȱºȱºȱȱºȱºȱºȱººȱºȱȱ¢Ȅǯ
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NºȱȱȬȱȱȱºȱȱȃȱȱººȱȱºǰȱ
i ideologjisë e i moralit të shoqërisë së vjetër në ndërgjegjen e njerëzve të
shoqërisë sonë socialiste.
ȱȃȱºȱººȱºȱȱºȱºǰȱºȱºǰȱºȱȱȱºȱ
£ȱȱºȱĞȱȱȱºȱ¢Ȅǯ
Pas viteve ’90 kemi shprehje më të gjalla si për shembull: ndjeje
nervin e demonstratës.
Në media artikulohet gjuha publike, por edhe audienca gjithashtu
ȱĦºȱȱǯȱºȱ¢ȱºȱȱȱȱ¢ȱȱȱºȱȱ
tyre të brendshme, por me një gjuhë dhe informacion të censuruar,
¢ȱ ºȱ ęȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
përcaktuar normative me kode etike dhe institucionale të përdorura
nga media dhe që mbrohen nga ligji dhe etika. Debati mediatik është
º£ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ºȱ
º£ȱºȱȱºȱȱ¢ȱȱĦȱȱȱë shkuarës,
ºȱ ºȱ £ nga kultura liberale politike anglo-saksone e
kohëve klasike, ndërsa nga ana tjetër, është ndërtuar në një mënyrë
metaforike nëpërmjet përpjekjeve të guximshme autodidakte.
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ë të dhëna
sociologjike krejtësisht rastësore. Ajo ka qenëȱ £ȱ ȱ ë sërë
ndryshimesh në shtypin shqiptar, e ndikuar nga një proces i tërë dhe
fenomen i ri.2
Sapir dhe Wharf kanëȱ ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ë quajtura teoria e
Relativitetit Gjuhësor, sipas së cilës strukturat e gjuhës kushtë£ȱ
nga struktura psikologjike dhe sociale e shoqërise, duke ndikuar edhe
në konceptet e njerë£ȱ ër kohën dhe hapësirën, p.sh. struktura
e një gjuhe përcakton ose ndikon shumë mbi mënyrat e mendimit
dhe sjelljes karakteristike të kulturëȱ ȱ Ěǯȱ ȱ ȱ ȱ ërshtatet
plotësisht situatës mediatike dhe regjimeve politike në Shqipëri.
Gjuha mund të ofrojë një formë perceptimi me ndihmën e leksikut
dhe sintaksës së saj. Leksiku shërben për të perceptuar në mënyrë
të pë£ȱ ën e vërtetë, ndërsa sintaksa u ofron njerë£ȱ
mundësinë për të komunikuar për kohën, hapësirën, marrëdhëniet
midis individëve, etj. Pikërisht kjo ide, e cila thekson se gjuha ndikon në
përceptimet dhe modelet mendore të atyre qëȱȱĚȱȱë£ȱ
£ȱȱ¢ȱȱën, është e njohur si teoria e Sapir dhe Wharf.
Në një kuptim të gjerë metodologjik, shoqëria nuk është gjë tjetër
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˗ȱȱºȱºȱºȱºȱºȱȱǯȱ ȱ
ȱȱºȱ£ȱºȱºȱȱºȱººǰȱºȱ
shoqëria nuk është një substancë e ngurtë, por shuma e komunikimeve
ºȱ£ȱȱǯ
Debati mediatik jo vetëm që pasqyron “realitetin”, por gjithashtu
ºȱ ºȱ ºę£ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȃȄǯȱ
Në të vërtetë, procesi i ndryshimit të gjuhës dhe diferencimi në
kohë dhe hapësirë ka dy përbërës themelorë, njëri njohës, që lidhet
me karakteristikat strukturore të gjuhëve dhe tjetri është i lidhur me
përdorimin e gjuhës nga folësit.
ºȱºȱĦºȱºȱºȱȱºȱºȱȱºȱºħºȱ
ǰȱȱȱȱºȱºȱºȱººȱȱȱȱħȱ
ȱȱȱȱȱȱħȱºȱȱȱºȱ
shoqërore në të cilat është përfshirë.
Por kapacitetet e pafundme shprehëse të një gjuhe kombëtare dhe
përdorimi i gjuhës në median totalitare janë dy gjëra të ndryshme.
Labov merr parasysh identitetin shoqëror të pjesëmarrësve dhe
mjedisin shoqëror të shkëmbimit gjuhësor. Ai vë në dukje që varietetet
e gjuhës ndikohen nga pikëpamje sociale.
ȱºȱºȱºȱȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱ£ȱ
ȱ £ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ħȱ ȱ ȱ
demokratik i shprehjes, disa gjuhëtarë të shqetësuar po përpiqen të
ºȱȱºȱºȱȱºȱºħȱǯȱ
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8. Artan Fuga, Monolog, 2010
9. Mark Marku, Historia e Shtypit Shqiptar, 2008
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E TASHMJA E NJË
KOMUNIZMI TË SHKUAR!
Irena MYZEQARI

Hyrje
Ismail Kadare është një nga emrat më të rëndësishëm të letërsisë shqipe.
ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ħȱ ęǰȱ ȱ ȱ
sociologjike duke risjellë brenda universit fate dhe identitete që gjejnë
një terren ku të përplasen dhe të rilindin sërish. Kadare është politik,
³ȱȱºȱºȱ³ȱȱºȱȱȱȱºǯȱ¢ȱȱ
ȱȱȱħȱººȱȱȱǰȱºȱȱȱshkencave politike,
Enis Sulstarova, lidhet me faktin se ‘Kadareja, në dallim nga shumë
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ħºȱ ºȱ
ºȱǳǽǾȱȱ£ȱºȱºȱȱȱȱ³ȱ
£ȱºȱȱºȱººȱºȱºȱºȱºǯȂ1
ȱȱǰȱºȱȱħȱȱº¢ȱȱºȱȱȱºȱȱ
karaktere dhe ngjarje të cilat kanë formësuar historinë e një vendi si i
¢ǯȱȱ£ȱ£ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱħǰȱE penguara2
dhe ȱ ȱ Ğȱ ë Marsit,3ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ǰȱ
artikulli rreket të kuptojë se si e ndërton ai atë realitet të shkuar,
ºȱºȱȱȱħǰȱȱȱȱȱ³ºȱºȱºȱ
£ȱºǯȱ

Metodologjia
Objektiva dhe hipoteza
Femërorja është padiskutim një koncept nga mund të nisim rrugëtimin
për të kuptuar “politiken” dhe ideologjinë e një periudhë të caktuar
historike. Si trup semiotik, të cilin Lemke e quan trupi mbajtës
kuptimor4, gruaja bëhet mbartëse e kuptimit social dhe si subjekt prej
ȱȱºȱººȱºȱºȱȱºȱ³ȱȱȱȱºȱ
ȱºǯȱ ¢ȱȱȱȱȱ£ºȱȱȃºȱººȱºȱ
institucion shoqëror, që përdor si mjet komunikimi gjuhën, e cila është
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po ashtu institucion shoqëror, pasqyron jetën, kur jeta është vetë…
realiteti shoqëror”5 … dhe si formë arti “jo thjesht pasqyron jetën por
edhe e formëson atë”6. I të njëjtit mendim ështe edhe Umberto Eco,
i cili thotë se “letërsia duke dhënë ndihmesë për të formuar gjuhë,
ħȱȱȱºǯȄ7 Si e tillë letërsia, më saktë autori dhe
ȱȱħȱȱººȱȱȱǰȱȱȱº³ȱ£ȱȱ
Ěȱȱºȱºȱudhës që i referohet vepra.
Pyetja kërkimore që ky punim kërkon t’i japë një përgjigje është
ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ £ºǰȱ
ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ ħºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
letërsisë shqipe, e cila përbën një fond shumë të pasur nga ku mund të
ęȱº¢ȱȱ£ȱȱȱȱȱºȱ
lexuesin.8
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Kadaresë, të dyjaȱºȱȱȱºȱºȱ£ǰȱȱȃE
penguara” dhe “ȱ ȱ Ğȱ ë Marsit”, punimi përpiqet të vërtetojë
£ºȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ȱ ºȱ
ndryshime rrënjësore per se por ama përdoren ndryshe nga autori në
ȱºȱ£ºȱºȱħȱȱȱȱºȱǯȱȱLinda B. ashtu edhe
£ǰȱęºȱ£ºȱºȱºȱºȱȱºȱºȱȱºȱ¢ǰȱȱ
dallimin që për të parën është portë shpëtimi nga realiteti, ndërsa për
ºȱ¢ºȱȱȱ£ºȱȱººǯȱ

Gjuha, pushteti dhe gjinia
ºȱººȱºȱǰȱººȱºȱȱȱºȱȱºħºȱ
ºȱºȱȱȱȱººȱºħȱºȱºȱȱºǲȱǽºȱºǾǰȱȱ
nuk është një kanal ose një mjet i tejdukshëm për një përmbajtje,
as pasqyrim i thjeshtë i realitetit.9 Gjuha luan shumë funksione në
jetën tonë. Ajo jo vetëm na lejon të komunikojmë informacion por
ȱ ºȱ ºȱ ºȬǯȱ º³ȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ
ȱºȱȱºȱ³ȱȱȱȱºȱ³ȱ¢ȱȱ¢Ǳȱȱ
na lejon ne të jemi, dhe të bëjmë. Thënë kjo, në gjuhë ka më shumë
se sa thjesht të dhënit informacion (informim), [por ka edhe], të bërit
(veprimi) dhe të qënit (identiteti).10ȱ£ȱȱºȱººȱȱȱ
gjuhës në përdorim dhe ajo merr në konsideratë mënyrën se si gjuha
e shkruar dhe e folur, i japin jetë perspektivave të ndryshme sociale,
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kulturore dhe identitare11 ºȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ǻ Ǽȱ
ka si qëllim jo vetëm të përshkruajë mënyrën se si funksionon gjuha…
ȱºȱº¢ºȱºȱ³ºȱȬǰȱºȱȱºȱȱºȱȱºȱ
ȱȱȱºȱȱºȱǯȱȱǰȱȱ£ȱ
ȃº¢ºȱȱȱ£ȱȱȱºȱǰȱȱȱ£ȱ
£ǰȱȱȱ£ºȱȱȱȱǽºȱȱȱ
të folur] në kontekstin social dhe politik.12
Ky dimension e bën gjuhën fortësisht të lidhur me ideologjinë dhe
pushtetin. Norman Fairclough e ka përpunuar më tej këtë koncept dhe
e sheh marrëdhënien e pushtetit me gjuhën në dy këndvështrime. Së
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ³ȱ ºȱ
ħǯȱ ººȱȱºǰȱȱȱȱȱºȱȱȱºȱºǰȱȱȱ
ºȱȱºȱȱȱȱȱ£ȱººȱȱǯȱ
Sipas Fairclough pushteti brenda ligjërimit ka të bëjë me ligjëruesit e
fuqishëm të cilët kontrollojnë dhe detyrojnë kontributet e ligjëruesve më pak
të pushtetshëm.13
ȱȱȱȱºȱ ǰȱººȱºȱȱºȱȱ£ȱȱ
këta autorë sepse përplotëson instrumentet analitikë me të cilat operojnë
ºȱǯȱ³ȱºȱȱºȱȱȱºȱºȱºȱȱȱȱ
saj me gjuhën, sipas Fairclough, qasja feministe në AKL e quan këtë proces
ºȱ£ºȱȱęȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱººȱºȱ£ººȱȱ
£ȱ ǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ³ȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱ ȱ ºȱ ȱ £ºǯ14 Kjo qasje është qartësisht politike,
ǰȱȱ£ȱºȱºȱºħºȱȱºȱºȱ¢ȱ
sociale me anë të një kritike të ligjërimit 15… [ kundër] ideologjive gjinore
ȱ£ȱºȱºȱȱºȱººȱ£ȱȱ
midis grupeve [apo aktorëve socialë].16
Instrumentet analitikë
ȱºȱºȱ£ȱ¢ȱȱȱǰ17 Teun
ȱħǰ18 të cilat përafrohen në shumë pika edhe me qasjen feministe
ºȱºȱȱȱ£19 dhe që mund të përmblidhen në 4
pika kryesore:
1. Zgjedhjet leksikore ȬȱǰȱǰȱĦºǰȱ£ȱǰȱȱȱĦºȱºȱ£ºȱºȱȱºȱ¢ǯ
2. Strukturën e argumenteve Ȭȱ Ħȱ ºȱ ºȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ĦǰȱºĞȱȱǰȱ
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3. Kthesat bisedore Ȭȱ£ȱȱ¢ȱºȱ
4. Analiza e kontekstit - £ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ
murit të viteve.

Gjetjet e analizës dhe diskutime
Linda B.
Requirem për Linda B. është roman ku bashkohen jeta dhe vdekja
ȱºȱȱȱºººȱºȱȂȱ£ȱººȱǯȱȱ
ºȱȱºȱ£ȱºȱȱºȱºȱ³ºȱºººȱ
ºȱ ȱ ȱ £ȱ ǯȱ ººȱ Rudian- MigenaLinda B. përbën njësinë kuptimore më të rëndësishme të romanin dhe
ºȱȱºȱ£ºȱȱȱºȱºȱȱºȱȱ
ǰȱ £ȱ ȱ ºęǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ººȱºȱ£ºȱȱħȱȱºȱħº£ȱȱȱºȱ¢ȱ£ȱ
femërorë. Linda B. asnjëherë e pranishme bëhet protagoniste me
ºȱȱȱȱȱºȱȱȱ£ȱȱºȱȱ
¢³ȱºȱȱȱ¢ȱȱ¢ºǰȱȱººȱȱȱ¢ȱ
ȱǯȱºȱȱºȱȱȱ£ȱȱȱȱººȱºȱ
ȱȱºǰȱºȱºȱȱȱ£ȱºȱȱºȱ
ºȱǰȱȱȱ£ȱȱºȱºȱȱºȱǯȱºȱ¢ǰȱȱǯȱ
dhe Rudini, vendosin ta përdorin si të duan këtë kanal komunikimi, në
ȱºȱ£ºȱºȱ¢ǯȱ
Rudini për Migenën përdor cilësorë si “tipike” “ȱȱºȱȱĦºȱ
ȱºȱȱȱȱȱȄǯȱOse i bën pyetjen: Të duket vetja e ndërlikuar?
Me ato pusulla alla Marlene Dietrich, të dua dhe s’të dua? Ashtu? Tani dëgjo:
ȱȱȱȱºǰȱȱȂȱ³ȱºǳǯǻǯȱŚŖŜǼȱ
ȱȃȱºȄȦȱȱȃȱºȄȱººȱºȱºȱºȱºȱ£ȱ
kontrollin seksual që Migena mund të ketë mbi të, një dikotomi rolesh
dhe gjendjesh me të cilën ajo është e detyruar të bashkëjetojë, jo vetëm
ºȱħȱȱȱºȱȱºȱȱºȱȱȱǯȱ ȱºȱȱºȱ
ºȱĦȱȱMarlene Dietrich dhe më pas etiketimi si bibë provinciale,
vërtetojnë se Migena si gruaja është e destinuar të vuajë politikisht
ndasitë e rolit të saj gjinor.
Rudian Stefa edhe pse e përdor Migenën si kanal komunikimi,
kuptohet si marrës sepse dërguesja ishte Linda, vuan nga pamundësia
ºȱºȱȱ£ȱȱȱºȱȱº³ȱȱȱºǰȱȱ
Ğºȱ ºȱ ºȱ º¢ºȱ ȱ ȱ Ȃȱ ºȱ ħȱ £ºȱ ȱ ºȱ ë vdekureȱ ³ȱ
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ȱȱȱǯȱȱȱ£ȱȱºȱºȱººȱºȱ
ȱ ººȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ Ħȱ
ȃºȄȱȱĚȱºȱºǰȱȱºȱȱºȱǯȱȱȱȱºȱ
ǰȱ ³ȱ ȱ ȱ ºȱ ęǰȱ ȱ ǯȱ ǰȱ ǰȱ ººȱ ȱ
vete(fq: 455).
Linda B. përbën kulmin e ngjarjeve. Edhe pse ajo vetë nuk shfaqet
asnjëherë me praninë e saj, është pikërisht kujtimi i saj i cili thur ngjarjet.
ȱººȱȱºȱħȱȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱȱºȱȱħȱ£ȱȱȱȱǯȱ
-Si nuk arrin ta kuptosh, -tha ajo, duke e shkëputur,- ishte një histori
ȱ¢Ƿȱºȱȱȱ¢Ƿȱ ȱȱȱº¢ºȱºǳǰȱ³ȱȱºǰȱȱ
ty.- Mos u bëj nervoze,- tha ai. – E di këtë dhe e kuptoj fare mire. Kjo është e
njohur (fq: 483).
ȱȱȱ¢ȱ£ǰȱȱȱºȱºȱ
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ º³ȱ ³ȱ ȱ £ȱ ºȱ
ȱ ǯȱ ȱ ºȱ ǲȱ Ħºȱ ȱ ħºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºȱȱºȱºȱȱ³ȱȱȱºȱȱºȱȱ
³ȱ ǯȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȃ ȱ ȱ ºȄȱ
ºǰȱ ³ȱ ºȱ ȱ ħȱ ȱ ³ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ºȱ
º³ȱȱǯ
- Edhe unë i di historitë me adhurueset e ³’janë ato, por kjo ka qënë
ndryshe. Vërtet ti nuk e kap që Linda ishte ndryshe?
- S’ishte histori adhuruesesh, e më the të thashë, ajo të donte në kuptim
ºȱºȱĦºǰȱºȱǵȱȱºȱºȱǳȱºȱºȱǳȱºȱǳȱ
ºȱºȱ³ǳºȱȱ? (fq: 484)
ȱǯȱººȱȱȱȱ¡ǲȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱºȱ³ȱȱººȱȱ
burrë. Dëshirat e saj janë njëkohësisht përfaqësuese të pamundësisë së
saj si qenie politike.
Momenti më kulmor i romanit është pa diskutim momenti kur
ȱȱǰȱººȱºȱȱę£ȱȱºȱºȱ
afërt, moment të cilin autori e përshkruan me nota sa tragjike po aq
edhe erotike.
Linda e kishte përqendruar vështrimin dikur në fytyrën e shoqes. Pastaj,
me njºȱ º£ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ºȱ ºndërrt, gishtat e saj ia prekën buzën e
ǯȱȱºȱȱºȱ¢ǯȱȱ³ȱǰȱȱºȱĚȱȱǯȱ ȱȱȱǯȱ
ȱ£ºȱȱħǯȱǳȱ³ȱȱºȱȱȱ£ºȱȱȱȱºȱǯȱ ȱºȱ
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ȱ ȱ ³ǰȱ ȱ Ğºȱ ȱ ǰȱ £ǰȱ ȱ ȱ £ºȱ ºȱ
tjetrës, gjersa Linda kishte pyetur: ke shkuar më larg? (fq: 512)
ȱȱºȱȱºǰȱȱȱȱ³ȱºȱȱȱȱºȱ
e të vërtetës do të ishte fatale dhe me fatale Migena nënkupton se Linda
mund të merrte më shumë guxim.
ǰȱºȱȱ£ºǯȱºȱȱȱȱººǯȱ
Me gishtat e hollë zbërtheu kopsat e këmishës së saj, ndërsa me tjetrën
kërkoi dorën time. Nuk mbante sutjena, ashtu sikurse unë, modë e kohëve të
fundit e vajzave të sigurta për gjoksin e tyre. Ma afroi dorën te gjintë dhe pas
ºººȱȃºȱȱȄǰȱºȱǰȱȱ¢ºȱ¢ºȱºȱ¢ȱǻȱǱȱśŗŜǼǯ
“Bëj si ai”- i shprehur në formën urdhërore, ripohon edhe
ººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ³ºȱ ȱ ºȱ ºȱ
jetuar lirinë. Momenti që ajo ndau me Migenën, nuk ishte shfaqje e
ºȱǲȱȱººȱºȱºȱº¢ȱȱȱ
¢ȱ£ǰȱ¢ȱħȱºȱ£ǰȱºȱºȱºȱºȱȱȱºȱ
ȱºȱȱºȱŘŖȬºǯȱ ȱ£ºȱȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱ³ȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȃBëj si ai”- është
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ǰȱ
ȱºȱºȱ¢ȱȱȱ¢ǲȱººȱºȱȱȱ
ºȱºȱȱºȱºȱºȱȱ£ȱºȱǰȱ
ȱȱºȱȱȱȱȱºȱººȱęºȱȱǯȱȱºȱ
fund nuk ndodh kështu se seksualiteti përfundon të jetë më politik se
³ȱºǯ
£ȱȃȱĞëȄȱȱ
ºȱȱȱºȱĚȱºȱºȱȱºȱºȱºȱǰȱȱȱĞȱºȱ
ȱȱȱºȱȱºȱºȱǯȱºȱºȱęȱȱ
ºȱºȱȱºȱºȱºȱººȱȱȱºȱȱ£ȱ
kryesor, i cili herë pas herë duket të jetë vetë autori edhe pse Kadareja
ȱȱȱºȱºȱºȱȱºȱȱħȱºȱºȱȱȱ
veten brenda të tashmes.
Duke ditur simbolikën e fuqishme që luajnë emrat në fatet e
£ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºħȱ ǰȱ ȱ ºȱ
ȱ ȱ ȃ£Ȅǯȱ ººȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱºȱǲȱȱȱºȱºȱȱȱȱºȱȱȱºȱ
shkuarën sepse në trupin e saj përplasen e reja dhe e vjetra më shumë
se kurrë. Ideologjikisht trupi i saj përfaqëson gjithë debatin teorik
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ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱȱǰȱȱȱȱºȱ³ȱǯ
ȱºȱ£ȱºȱęȱȱȱȱȱȱºȱȱ
ȱºȱȱºȱºȱǲȱ£ȱººȱȱºȱȱȱºȱȱ
Gurabardhit dhe kontekstit social, që përfaqësohet nga vëllai i saj.
ºȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ
¢ȱºȱºȱȱȱ£ºǰȱȱºȱȱȱȱĦº£ȱȱ
ºȱºȱȱºȱħǯȱ
ººȱȱ³ȱºȱȱǰȱ¢ȱȱºȱȱºȱºǰȱȱ
me dorë pëlhurën te fundi i barkut të nudos , aty ku sapo kishte nisur t’i
pikturonte errësimin e pubisitǯȱ³ të mos i kishte shkrepur në mendje ta
qethte përsëri anëve, tha me vete dhe pa orën.
Kohët e fundit ȱººȱĦºȱºȱºȱºȱȱ. Ai ishte
ºȱȂȱȱȱȂȱºȱȱħȱȱħȱǰȱȱºȱ
rradhë të parë me artinǯȱ ȱȂȱºȱȱºȱºȱȱħȱºȱȱºȱ
º¢ȱȱǰȱȱºȱęȱºȱȱºȱºȱȱºǯȱȱȱ
bindur me vështirësi(fq: 288).
......
Hapat e vajzës u dëgjuan gëzueshëm nëpër shkallë. Ajo kishte bërë një
krehje të re, që i shkonte shumë dhe kur e përqafoi, ai ndjeu se kishte ndryshuar
ȱǻǱȱřŗŜǼǯ
.....
Pa shih , pa shih, - tha ai duke afruar kryet te sqetullat, - I paske hequr
krejt.
- Poshtë sic të kam premtuar, nuk kam prekur asgjë, -tha vajza.
- E për këto ke pasur ndonjë arsye?- përshpëriti ai (fq:336).
ºȱȱ¢ȱººȱºȱȱºȱ£ȱȱȱȱ
emërtuar si “Kryeqyteti”. ºȱºȱȱȱ£ȱȱȱȱ
sociales. Së pari- Arsyen që kanë të gjitha femrat, pra të gjitha, pse unë
duhet të bëj përjashtim për të qenë pjesë e gjithë grupit dhe së dyti - Në
Tiranë të gjitha e bëjnë këtë.- Tirana, së bashku me kryeqytetin edhe të
ºǰȱȱ³ȱºȱºȱ¢ȱȱȱȱȱǯȱ£ǰȱ
mban gjallë klishenë se si seksi i dobët ka lokus të jashtëm kontrolli
dhe nuk mund të miratojë asnjë sjellje të vetën nëse nuk ka aprovimin
social për këtë. Megjithë këtë ºȱȱºȱºȱȱħºȱȱºȱ
nga drama e saj si grua.
Vëllai është pika e saj lidhëse me të shkuarën, ankthin e diktaturës
që nuk e ka provuar, ringjalljen e dokeve të vjetra. Në mënyrë të
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ęǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
£ȱȱºȱºȱººȱºȱºȱȱºȱȱ¢ȱºȱ
ºȱǯȱǰȱ£ȱȱºǰȱººȱºȱǰȱ
ºȱȱȱȱºȱ£ȱȱººǰȱȱȱȱºȱǱȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ
ºȱ£ǰȱȱȱºȱȱ ºȱººȱȱ¢ȱȱºȱ
ºȱºȱȱºȱººȱȱǰȱºȱ¢ȱºȱȱę£ǰȱ
ºȱǰȱºȱǰȱȱººȱȱ£ºȱȱȱºȱºȱȱǯ

Konkluzione
Linda B. vs Vajza
¢ȱ ºȱ ºǰȱ ¢ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ ǲȱ
ȱ ȱ £ºȱ ȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ
papërcaktuar në demokraci. Identiteti i tyre përmban disa elemente
ºȱºººȱºȱȱ£ǯȱºȱȱȱºȱǰȱȱȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ºǯȱ ȱ
penguara Linda kërkon me doemos të thyejë barrierat e normales së saj,
ººȱºȱȱºȱ£ºǰȱºȱºȱººȱȱººȱºȱ
i ofron realja. Së dyti ato janë femërore, jo për shkak të gjinisë, të cilën
ȱȱȱººȱ£ȱºȱȱǲȱȱºȱºȱ
sepse ndryshojnë ose të paktën përpiqen ta bëjnë këtë. Potencialisht si
karaktere ato mund të ndryshojnë, por duket të jetë “dora” e autorit, të
fokusuar më tepër tek kontektsti se sa tek fati individual që i bën ato të
mos ta ngrenë ligjërimin e tyre alternativ deri në fund dhe me ligjërim
ȱºȱȱȱĞººȱºȱºȱºȱ¢ȱȱȱ
tyre, në uteranca, argumente apo edhe në veprim. Gjinia duket të jetë
ȱ£ȱȱ£ȱºȱ¢ǰȱȱ³ȱȱȱ¢ȱȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ºȱ ºȱ ǯȱ
ȱººȱºȱºȱǰȱºȱºȱ£ºȱȱ ȱ
është shpëtimi nga roli i parë i saj si motër.
Kadare në mënyrë të qëllimtë ose jo e lidh protestën e tyre me
ǯȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱȱ£ȱȱȱ
e përdor me dy qëllime të ndryshme. Tek romani i parë ai i jep Lindës
armën e vetme të ndryshimit, përdorimin e seksualitetit për të dalë nga
ȱºȱºȱººȱȱȱȱȱȱºȱȱȱ³ȱºȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱȱȱǰȱȱȱºȱȱ£ȱȱ
ȱºȱ£ºȱȱºȱºȱºȱȱ£ȱȱǰȱȱ
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ºȱºȱȱºȱºǯȱººȱȱ£ȱȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱºȱȱȱȱ³ȱºȱȱȱ
i tillë cilësohej edhe seksualiteti në demokraci, si normalitet. Me anë
ºȱºȱȱȱ ȱȱºȱ£ȱºȱ£ȱºȱ
ºȱ ȱ £ºȱ ȱ ºȱ ǯȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ
kohët është i prirur të vuajë. Gjuhësisht, pra në strukturën gjuhësore,
ȱȱȱºȱȱ¢ȱ£ȱȱȱȱºȱ
ndryshim, ose të paktën ky ndryshim duket të jetë vetëm në kontekst
ȱȱȱºȱ£ºȱȱºȱȱȱºȱ£ȱºȱ
me anë të seksualitetit të tyre. Dhe pikërisht kjo mund të jetë arsyeja më
ȱȱºȱºȱȱ ºǲȱȱȱȱºȱħºȱºȱºȱ
ȱ ȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ǯȱ ºȱ
mënyrë klishe ai ripohon se arma më e fortë e një gruaje është trupi i saj,
i cili bëhet semiotikisht terreni ku përplasen ideologjitë, pushtetet dhe
ȱǯȱºȱȱ¢ȱ£ȱºȱȱȱºȱȱ
në dy kohë të ndryshme vuajnë dramën e përhershme të përcaktimit
ºȱǰȱȱȱȱȱ¢ȱȱ£ºȱǰȱĞºȱ
¢ȱǰȱȱȱǰȱĦºȱȱȱȱºȱȱºȱºȱȱ
fatit të saj.
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FIGURA E “GRUAS SË RE”
NË SHTYPIN E TRANZICIONIT
Irida VORPSI

Hyrje
Në vitin 1993 Lech Walesa shprehej se “niveli dhe gjendja e mas
ȱ º£ȱ ȱ ȱ ºȄ1 duke i njohur kësisoj
medias një kontribut kaq thelbësor për demokracinë. Gjatë viteve
ºººȱ ºȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ºȱ ȱ ħȱ ºȱ
ȱºȱ£ºȱȱºȱºȱȱȱºȱ£ȱºȱºȱ
gjerë dhe qasjeje analitike shumëplanëshe, megjithatë kjo kumtesë
ȱ ºȱ º¢ºȱ ȱ ººȱ ¢ȱ ęȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ
pjesë e pandarë e “njeriut të ri”, pjellës më të pranishme dhe aktuale
të sistemit diktatorial, asaj të padukshmes dhe të kudondodhurës, me
ºȱºȱȱĞºȱ³ȱºȱȱȱºȱȱºȱºȱºȱȱºȱ
ºȱºȱ£ȱȱȱȱȱºȱalter ego, dhuratë e kobshme e një
ȱºȱȱȱȱȱŘśȱȱºȱºǰȱȱȱȱȱȱħȱ
ȱºȱºȱ£ȱºȱ¢ºȱȱººȱǰȱºȱ
£ȱȱºȱ£ºȱºȱǯ
ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ
komuniste, nuk mund të mos marrësh në shqyrtim një revistë që i
ȱºȱºħȱȱǰȱȃȱȱȄǰȱºȱºȱºȱ
shoqërinë, politikën, letërsinë dhe artin me në fokus gruan shqiptare,
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
ºȱȱȱȱºȱºǰȱȱȱ£ºȱȱºǰȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ºȱ ȱ ȼŜŖȱ ȱ
këshilla se si të visheshin gratë “mirë dhe pastër”. Bien në sy në
ººȱºȱºȱºȱęȱºȱȱǰȱºȱºȱ
£ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ºȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ³ȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ Ȃȱ ºȱ ºȱ
veshjet. Kjo revistë doli në treg nga nëntori 1944 deri në dhjetor 1989,
ȱŘȱȱȱ£ȱȱºȱȱǯȱ
ºȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ȱºȱȱºȱǰȱºȱºȱȱºȱºȱº£ȱ
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me sukses, sepse me sa duket një format i tillë ishte komplet jashtë
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ³ȱ ȱ
duke iu përshtatur kushteve të reja dështuan. Tashmë tregu është i
mbushur me revista kryesisht mode, që nuk prekin tema dhe aktualitete
përpos tendencave më të fundit të pasarelave ndërkombëtare duke
gjetur një target grup të apasaionuar pas tyre, me mundësi shumë të
mira ekonomike për ta përballuar koston marramendëse për kushtet
ȱ ȱ ¢ȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ºȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱºȱȱȱ£ºȱºȱºȱȱȃºǰȱȄǰȱȱ£ºȱ
ºȱ ºȱ ȃȄǰȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ŘŖŖŝȱ ³ȱ
ºȱǰȱȱȱºȱººȱºȱº£ǰȱȱººȱ¢ȱȱ£ºȱºȱ
histori qendore në shumicën e rasteve me tematikë nga e kaluara,
më pas sillen informacione aktualiteti në lidhje me gratë dhe ndonjë
sugjerim për veshjen dhe gatimin. Ky suplement është një variant
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȃ£ȱ ¢Ȅȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
shpërfaqur një set të ri vlerash kulturore të lidhura natyrisht më pak
ȱ£ȱȱ£ȱȱȱȱȱºȱººȱ
£ºȱ³ȱººȱȱȱºȱºǯȱºȱºȱ£ºǰȱȱȱ
drejtohet një publiku të caktuar me titull identik dhe një përmbajtje
në të njëjtën linjë si publikime të ngjashme në shtypin perëndimor,
³ȱ ººȱ ȃ ǰȱ Ȅǰȱ ȱ ȱ ȱ £ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
“Corriere della sera”.
ȱȱȱħȱǰȱȱºȱȱºȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱȱħȱȱȱººȱǰȱºȱȱȱȱ
të tendencave kulturore në një format të orientuar nga konsumatori
ȱºȱ£ȱȱºȱȱ³ȱȱȱºę£ȱȱ
Kaneva dhe Ibrosheva.2 Në ndryshim nga qasja masive e medias
komuniste, ky suplement e ka të qartë target grupin së cilit i drejtohet,
i cili është relativisht i shkolluar, i interesuar për histori dhe mënyrë
të shendetshme jetese (këtu merren parasysh recetat për një dietë të
ǼȱȱȱħȱºȱºȱºȱºȱȱȱȱººȱºȱȂȱ
ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ǯȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ȱ¢ȱȱ ȱ£Ȭȱººǰȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱºȱĞºȱºȱǰȱȱºȱºȱȱȱȱ
një lloj cilësie jetese.
ºȱºȱȱȱȱ£ȱȱºȱºǰȱ£ȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ¢ºȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ħȱ
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£ºȱȬºǯȱºȱ¢ȱǰȱºȱȱºȱȱ
merr përsipër të mbajë mbi shpatullat e veta të brishta bash misionin e
vështirë të rikonceptimit të kuptimit të konsumit, nga gjella që duhet
të hamë, tek xhaketa në modë këtë stinë, nga komentet për shfaqjen
e fundit në TOB tek aktualiteti politik me ngjyrime femërore. Me një
faqe të parë dhe të fundit me ngjyra, suplementi përpiqet të sugjerojë
ȱºȱº¢ȱȱ£ȱºȱºȱºȱȱººȱºȱºǰȱȱ
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ºȱ £ºȱ ȱ ȱ ȱ
kommuniste. Shenja kryesore e distancimit nga e kaluara në pasqyrimin
e gruas është natyrisht e lidhur me ndryshimin thelbësor të trajtimit të
ǯȱȱȱȱǰȱºȱºȱȱºȱºȱºȱĞºȱ
ºȱ£ȱȱºȱȱȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱȱººȱǰȱȱ£ȱȱȱ£ȱºȱºȱȱȱ
të saj, shpërfaqja e një lloj hiper feminiliteti që studiuesi Borenstein
e argumenton si një trend të shoqërive post komuniste në përgjithësi
duke lidhur diskursin e seksit me diskursin ekonomik, natyrisht pa iu
ȱȱºȱ£ȱºȱºȱȱȱºȱǯ3
Fakti që historitë e grave në përgjithësi trajtohen në një suplement
të përjavshëm tregon tendencën për të distancuar mikro-historitë
femërore përkundrejt narrativave mashkullore të historive të mëdha të
botuara në faqet e shtypit të përditshëm. Vlen për t’u përmendur fakti
ºȱºȱºȱȱȱ¢ȱºȱȱȂşŖȱȱºȱȱº£ȱ
ȱ £ǰȱ ºȱ Ȭºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
me tre turne krejtësisht e huaj ndaj shpërfaqjeve të hireve femërore,
¢ȱȱȱºȱ£ȱȱȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱ£4, pra ajo pamje shet dhe është e pranishme
ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ºǯȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȃȱ ȱ
re”, pjellë e njeriut të ri socialist, në faqet e shtypit dedikuar gruas në
£ǵ

Gjetjet e analizës
ºȱ£ºȱººȱºħȱȱȱºȱȱºȱºȱ
së historive të grave:
Funksion rehabilitues: Në faqet e suplementit janë botuar artikuj dhe
intervista që mundësojnë një lloj fryme rehabilituese për eksponentë
ºȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ¡ħȱ ¡ºǯȱ ȱ ȱ
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e diktatorit sillet përmes përshkrimit patetik të një prej gardianeve
të burgut, përshkrim ky që sjell para lexuesit një gjyshe të urtë,
të sjellshme, të thjeshtë, të pastër dhe të gatshme të ndihmojë kë të
mundë përreth, mundësuar kjo nga karakteri deskriptiv i artikullit. E
ºȱ¢ºȱ£ȱºȱȱºȱęȱºȱǰȱºȱȱ
¡ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ¢ºȱ ǯȱ
£ȱ¢ºȱȱºȱºȱǰȱ³ºȱȱºȱºȱ
ºħºȱºȱȱȱºȱºȱħºȱȱȱȱ¢ȱºȱȱ
së shkëlqyer dhe egalitariste të eksponentëve të nomenklaurës.
Por ky make up i stisur për diktatorin pasurohet edhe me elemente
ȱ ȱ ³ȱ ººȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
ȱºȱȱºȱȱ¢ȱºȱȱȱºȱºȱ£ºȱ
ęºȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºħȱ
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ
ȱ ȱ ºȱ ȱ ęºȱ ºȱ ººȱ ºȱ ǰȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ
të sjellin të vërteta historike nga burime aspak të besueshme dhe
këndvështrime tejet personale. Këtu futen librat e grave të familjes
¡ǰȱȱȱ¡ħǰȱºȱȱºǯȱ
Nuk ngelen pas dore edhe pinjollë të familjeve të tjera të Bllokut
³ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³ǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ,³ǰȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱ ºȱ £ȱ ¡ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱºȱºęȱȱ¡¡ȱȱºȱºȱººȱĦȱȱ
për tre muaj pushime në shtëpinë e pushimit në Vlorë, shërbyesen në
shtëpi, vendin e lakmuar të punës në shtëpinë botuese “8 Nëntori” si
ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ººȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱȱºȱȱºȱ£ǯȱ
ºȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱºȱȱºȱęȱºȱȱ ¡ǰȱȱȱ
ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ º£ȱ
skrupujt e së shoqes për t’i ruajtur fotot të paprekura pas spastrimeve
në parti në funksion të historisë, komente të tepërta dhe aspak të
£ȱºȱǰȱȱ£ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱºȱ
ǯȱǰȱȱȱºȱºȱȱºȱº£ȱȱºȱ
privilegjet dhe ndjesinë e të qenit ndryshe nga të tjerët.
Funksioni informues përmbushet me histori të vendosura kryesisht
në regjimin komunist. Ka nga ato të mbështetura në dokumente
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ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
¡ȱȱħȱȱºȱºȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ºȱ ȱ £ȱ ǰȱ ȱ
pianistja Lola Gjokutaj Aleksi e balerina Ganimete Simixhiu Verdesha.
ºȱ£ºȱºȱȱººȱººȱȱȱȃºǰȱȱȃǰȱȱ
edhe revistës “Shqiptarja e re” është konstatuar prania në kopertinën e
ȱºȱȱȱȱººǰȱȱºȱ£ºȱȱȱº£ȱ
për të folur në konferencën e Beratit më 1969 në kuadër të Kongresit të
Ğºȱºȱǰȱºȱ£ºȱȱºȱȱºȱºȱººȱºȱȱ£ȱ
ºȱ ³ºȱ ȱ ºǰȱ ºȱ Ğºȱ ȱ ºǰȱ ¢ȱ ȱ
£ȱǯ5
ȱºȱ£ǰȱȱȱǰȱȱºȱȱȱºȱºȱȱȱ
parë të suplementit të datës 6 prill 2014, në një qokë të papërtuar për
sistemin që shkoi, sistem të cilit i detyrohej për shkollimin e saj dhe
kandidimin për deputete, kandidim ky fatmirësisht jo i suksesshëm.
ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ £ȱ ȱ
ĦºȱȱȱºȱŗşŜşȱȱºȱºȱŘŖŗŚǯ
Funksion dëshmuesǱȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ºȱ
dëshmitarëve okularë apo histori të trashëguara për momente të
ȱºȱºȱºȱȱ³ȱȱȱȱ£ȱ ºǰȱ
ȱ¢ȱȱºȱºȱºęȱºȱȱ£ǰȱº£ȱȱ
ºȱȱȱ£ǯȱºȱººȱȱȱºȱȱȱȱȱ
shpirtmira dhe fatkeqe si ajo e Nica Papadhima Saliasit apo Laura
º³ȱ ºȱ ȱ ȱ ŗŜȱ ³ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ
një kishe. Në këtë kategori, futen edhe shkrime që tentojnë të hedhin
ºȱȱȱºȱȱȱȱºȱȱºȱȱȱºȱ³ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȱ ¡ºȱȱ¢ȱȱȱȱȱººȱǯȱ¢ȱ
ºȱ³ºȱȱȱȱȱºȱȱȱȱħȱȃȄȱºȱ
ȱºȱ¢ȱºȱȱȱǯȱȱºȱȱȱ£ºȱȱȱ
vjen edhe një dëshmi tjetër sa i përket faktit që nuk paskesh qenë ajo
ºȱȱȱ£ȱȱ ºǰȱȱ¡ȱ£ȱºȱȱ
punimet. Në këtë kategori do të renditej edhe një shkrim i detajuar
ºȱȱ ǰȱºȱ¢ºȱȱºȱºȱĚȱȱ£ȱȱȱ
ęǰȱȱȱȱȱºȱǯȱ
ºȱ ȱ ºȱ ºººȱ £ºȱ ȱ ȃ ȱ £ºȄǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
në verë dhe në dimër. Këtu përfshihen letërkëmbimet romatike të
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Margarita Tutulanit, atë të Mit’hat Frashërit me një grua në Shkodër,
apo bëmat e së motrës në Stamboll. Detaje mbi jetën intime të Jorgjie
Trujës dhe Andromaqi Gjergjit apo dhe detaje kureshtjeshuese për
ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
£ȱȱȱ£ǯȱºȱºȱȱººȱȱȱ£ȱºȱ
ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
dasmën e mbretit Zog. Plot detaje vjen në këtë kategori edhe vetëvrasja
ȱ ¡ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȂřŖȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ndaj bashkëshortes së Dr. Zymës.

Përfundime
Për të përfunduar mund të pikaset një ndjenjë e përgjithshme nostalgjie,
të cilën Fred Davis e shpjegon me faktin se objekt i nostalgjisë nuk është
ȱȱºȱǰȱȱºȱȱȱȱȱºȱ³ǰȱȱȱºȱ
cilave duhet të deshifrohet në lidhje me realitetet e së tashmes.6
ȱ ¢ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱȱȱȱȱººȱ£ºȱººȱºȱȱȱȱ
kolektive.7
Vendet post komuniste të Bllokut Lindor e kanë përballur të
shkuarën e tyre të afërt në mënyrë të ndryshme. Në studimin e saj
bërë për 9 vende të Evropës Lindore, Lavina Stan i ndan këto vende
ºȱŚȱȱ¢ȱȱ£ȱºȱ¢ȱºȱȱºȱȱȱ
ndëshkimin dhe përfundon me faljen dhe harresën. Në grupin e parë
përfshin vende si Gjermania Lindore, e cila ndoqi një politikë agresive
të përballjes me të shkuarën dhe jo rastësisht në grupin e katërt, atë
të faljes dhe harresës ku përfshihet Shqipëria.8 Pjesë e kësaj “harrese”
ȱººȱȱęȱȱǰȱȱºȱºȱ£ȱȱ
£ȱºȱ¢ȱºȱººȱȱºȬȱºȱº¢ºȱ
deskriptive, aspak analitike dhe shumë të prirur për scoop mediatik që
ºȱºȱȱºȱȱȱ£ºȱºȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ £ºȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
Ȭºȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºħȱ ȱ ȱ
shmangur thelbin e përballjes me “gruan e re”, pjellën e sistemit
diktatorial, tregon më së miri gjendjen aktuale dhe dëshirën e pakët
për t’u marrë dhe përpunuar të shkuarën e afërt, atë që na dhemb më
shumë dhe para së cilës kalojmë symbyllur.
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ŗȱ ȱǰȱĦȱȱȱºȱȱȱȱȱǰȱǰȱŘŗȱȱŗşşřȱ
2 Kaneva, Ibrosheva: Media and the birth of post-communist consumer në Gross,
 £ȱ ǻǼȱ Media Transformations in the Post –Communist Wold, Lexington
Books, 2013
3 Borenstein, E. Overkill, Sex and Violence in Contemporary Russian Popular Culture,
ǰȱǱȱ¢ȱǰȱŘŖŖŞǰȱǯŞŞ
Śȱ ǰǯȱ ȱ ȱ ȱ Ǳȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ£ȱ ȱ ȱ
tastein the Soviet Union under Khrushchev.Slavic Review, 2002, fq.211-252
5 Kapo,Vito: Gruaja Shqiptare-Faktor i Madh i Unitetit të Popullit tonë. Fjala e mbajtur
në Kongresin e Pestë të Frontit Demokratik të Shqipërisë në rolin e Presidentes së
ºȱºȱººȱºȱ  Ȭº
6 Davis, F. Yeaming for yesterday: A Sociology of Nostalgiaǯȱ ȱǯȱȱȱȱ
1979, fq. 9.
7 Boym, S.The future of Nostalgiaǯȱ ȱǱȱȱȱŘŖŖŗǰȱȱŗřȬŗŜǯ
8 Stan, L. The vanishing Truth? Politics and Memory in Post-Communist Europe.
Easteuropean Quarterly . XL, Nr 4, dhjetor 2006.
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NDRYSHIMET DISKURSIVE
NË KUJTIMIN E KOMUNIZMIT
NË RUMANI
Alina THIEMANN

Hyrje
£ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ Ğºȱ ºȱ ¢ºȱ ºǰȱ ºȱ
pushtimin sovjetik. Deri në atë kohë, Partia Komuniste puthuajse nuk
£ȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
në Rumani.1ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ
qasjen staliniste e cila u aplikua pa mëshirë nën drejtimin e Gheorghe
Gheorghiu Dej i cili e qeverisi vendin nga viti 1947 deri në vitin 1965.
ººȱȱȱºȱħǰȱȱºȱȱȱ,ȱºȱ
ºȱȱºȱŘŚȱȱȱǯȱºȱȱȱ,ȱ
ęȱȱȱºȱȱºȱȱºȱȱȱȱºǰȱȱȱ¢ȱºȱ
ºȱȱȱºȱȱȱºȱºȱǯȱ £ȱ
ºȱȱȱ£ȱȱ£ȱȱ¢ȱȱ£ȱȱ
ºȱȱȱęǰȱºȱȱȱȱȱȱºħȱ
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ,ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
ȱºȱęȱºȱȱºȱȱºȱ¡ȱȱǯȱ
¢ȱȱȱȱºȱ£ȱºȱºȱºȱº£ȱºȱºȱºȱȱ
¢ȱȱ³ȱȱºȱȱȬ¢ǯ
Revolucioni rumun nisi në Timisoara më 17 dhjetor 1989, i
shkaktuar nga protesta e famullitarëve të Kishës së Reformuar kundër
ºȱ ºȱ Ğȱ ºȱ ¢ȱ £ȱ £ȱ ǯȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ º£ȱ ºȱ
,ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ºȱ ǯȱ ºȱ ŘŘȱ ȱ ŗşŞşǰȱ
ȱȱȱ,ȱȱȱȱȱȱȱºȱ
ºȱǰȱȱºȱȱȱȱȱ£ȱºȱŘśȱȱ
1989. Ndryshe nga vendet e tjera të rajonit ku regjimet ndryshuan
në mënyrë paqësore, në Rumani në dhjetor 1989 më shumë se 1,000
º£ȱºȱȱȱħºȱºȱºȱȱºǯȱȱȱȱ
ȱȱȱ,ȱȱǯȱººȱȱºȱ
ºȱȱºȱȱȱºȱ,ǰȱºȱºȱȱºȱºȱ
¢ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ŗşŞşǯȱ £ȱ ȱ
autoriteteve post-komuniste për të vendosur të vërtetën e Revolucionit
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ǰȱºȱºȱęȱȱºȱë sjellë autorët para drejtësisë, bëri
ºȱº£ȱºȱººȱºȱ¢ȱȱȱºȱȱºȱ
vitit 1989. Kjo paqartësi ka penguar edhe iniciativat për korrigjimin e
padrejtësive të së kaluarës komuniste.
Udhëheqësi i parë post-komunist ishte Ion Iliesku, një ish-anëtar i
nomenklaturës komuniste. Formacioni i parë i pushtetit ishte Fronti për
ºȱ ºȱǻ
Ǽǰȱȱȱȱȱȱºȱ ȱ
ºȱºȱºȱºȱǯȱºȱº£ȱȱȱǰȱȱȱºǰȱ£ȱ
politike është dominuar kryesisht nga të njëjtat formacione politike
ºȱ ȱ ȱ ęȱ ºȱ ¢ǰȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ
politikës në Rumani për t’u bërë një sistem i mbyllur.2 Politika rumune
ººȱ£ȱȱȱȱǰȱȱºȱºȱȱ
e aleancave partiake, por edhe në aspektin e aktorëve politikë duke
ndërruar krahët me qëllim që të ruanin privilegjet e tyre personale.
ºȱººȱº¢ºǰȱ£ȱȱȬȱºȱȱººȱȱ
ȃȱȱ£ȱǳȱºȱȱȱººȄ3 dhe jo formacione
politike me doktrina të qarta. Zhvillimi i politikës post-komuniste në
Rumani ka mjegulluar dallimin ndërmjet (neo-) komunistëve dhe antikomunistëve, si dhe viktimave dhe autorëve të krimeve të regjimit
ºȱ ººǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
kaluarën e afërt në sferën publike.

Kuadri teorik
ȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ºȱ ºȱ ºȱ
ºǰȱȱ£ȱȱȱºȱºȱººȱ
ȱ³ºȱºȱȱºȱȱȱȱºȱȱǯȱ
Kujtesa sociale dhe identiteti kolektiv janë të lidhura fort ndërmjet tyre:
“Të kujtuarit ndërlikohet në një sërë aktivitetesh të tjera që kanë të bëjë
me formimin e identitetit, pushtetin dhe autoritetin, normat kulturore
dhe ndërveprimin social po aq sa edhe me aktin e thjeshtë të kujtesës”.4
ȱºȱºǰȱȃȱȱȱȱħºȱȱ
dhe ndryshim në mënyrën se si është ndërtuar dhe rindërtuar e
ȱ ºȱ ȱ º£Ȅǯ5 Nga ana tjetër, kujtimet e përbashkëta të
një komuniteti ndikojnë në mënyrën se si individët lidhen me njëri
ȱȱºȱȱǱȱȃºĞȱȱȱºȱºȱȱȱºȱ
ººȱº¢ºȱęȱȱ¢ȱȱºȱºȱȱººȱºȱȱ
ȱºȱºĞȱºȱ³ȱȱȄǯ6
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ºȱ ȱ ³ºȱ ººȱ ǻǯǯȱ ȱ ǰȱ ȱ Ȭ
Ǽȱ ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ
Ěȱºȱºȱºȱºȱȱºȱºȱȱºǰȱºȱ
ȱ ºęºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
konkurrojnë për epërsi në sferën publike. Ata që janë në pushtet
shpesh përdorin të kaluarën si një mësim nga i cili shoqëria duhet të
mësojë dhe të drejtojë veprimet e saj, duke u përpjekur për të ndikuar
ºȱº£ȱȱȱºȱȱºȱȱȱȱºȱȱ
kolektivisht dhe në atë që është e destinuar të harrohet. Për shoqëritë
ºȱ£ȱºȱȱȱȱȬȱȱȱȱººȱ
risjellë për të shpjeguar mangësitë dhe pritshmëritë e transformimeve
post-komuniste.
ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ºȱȱºȱǯȱ³ȱȱºȱȱ ǰȱ£ȱȱººȱ
vetëm burimi kryesor i informacionit në një shoqëri por edhe “vendi
i ndërtimit të kujtesës”.7ȱºǰȱ³ȱȱ£ȱȱȱ
ndërmjetësuar fshin paqartësitë që përcaktojnë proceset mnemonike
ºȱȱȱºȱºȱȱ³ºǯȱ ȱȱººȱºȱºȱºȱ
arritur një formë të thjeshtuar ndryshe nga kujtimet e ndërmjetësuara
ºȱºȱȱ³ºȱºȱȱǯ8 Duke marrë parasysh
këto aspekte, kumtesa ime fokusohet në përfaqësimin e mediave të së
ºȱǰȱȱȱ£ȱȱºȱ£ºȱ
rumunë. Nga njëra anë, ata ishin nën presion nga normat profesionale
ºȱȱºȱºȱºȱȱȱǻȱºȱ£ȱȱ
“kujtesa mnemonike”). Nga ana tjetër, si anëtarë të një komuniteti të
³ºȱȱȱȱºȱȱȱººȱȱ
ºȱºȱȱºȱ³ºȱºȱȱȱºȱºȱȱ¢ǯȱȱȱȱȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
mbulimi nga mediat i fushatave presidenciale gjatë dy dekadave të para
të periudhës post-komuniste nxjerrin në pah këto tensione. Përkujtimet
janë përforcimi i identitetit kolektiv që lejojnë anëtarët e një komuniteti
ºȱ ºȱ ȃȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ȱ Ȅǯ9 Ata
ȱºȱºȱºººȱºȱºȱºȱºȱȱºȱ³ºȱºȱ
ęȱ ººȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ Ěȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ºººȱ ºȱ ºȱ £ººȱ ǰȱ ȱ Ěȱ
ººȱȱºȱºȱęȱºȱȱºȱºȱºǯȱȱȱ
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ºȱºȱęȱȱȱºȱººȱººȱºȱȱǰȱ
ai nuk mund të kuptohet jashtë kujtesës të së kaluarës dhe përdorimit
ºȱ ȱ ºȱ ºĞȱ ȱ ħȱ ¢ȱ ǯ10 Në vend të
ºǰȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ Ȧ£ȱ ºȱ ºȱ ȱ
ºȱ ³ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºǯȱ ºȱ ȱ ȱ ºǰȱ
mendoj se ka formësuar ndërtimin social të identitetit post-komunist
ºȱ ǰȱ ³ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ Ȭȱ ȱ
ȱȬȱȱ£ȱȱ£ȱºȱ£ºȱ
ºȱȱȱ£ȱȱȱȱººȱºȱȱȱ
ndaj identitetit kombëtar.11

Vlerësime metodologjike
ºȱººȱºȱººȱºȱ£ȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
ºȱȱºȱºȱºȱ£ȱȱºȱȱħǱȱººȱ
e mediave të Revolucionit Rumun të vitit 1989 (1990, 1994, 1999, 2004,
dhe 2009) dhe mbulimi mediatik i fushatave elektorale për presidencën
(1990, 1992, 1996, 2000, 2004, and 2009). Duke e kuptuar diskursin si
një praktikë sociale konstituive e identiteteve sociale, marrëdhënieve
ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ħȱ ȱ 12, kjo kumtesë fokusohet
³ºȱ ºȱ ººȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ºȱ
ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
Rumaninë post-komuniste.
ºȱ ºȱ ººȱ ȱ śǰřŝŞȱ ȱ ºȱ º£ȱ ȱ ºȱ
£ȱ ºȱ Ȯȱ © (E Vërteta), ¦ȱ © (Rumania
e Lirë), Tineretul Liber (Rinia e Lirë), dhe Evenimentul Zilei (Ngjarja
ȱ ºǼǯȱ ȱ ºȱ º£ȱ ȱ ºººȱ ºȱ ¢ȱ ºȱ ȱ
e mediave në lidhje me numrat e qarkullimit/qarkullimin online,
mbulimin dhe orientimin politik në momente të ndryshme në kohë.
Me qëllim që kontradiktat e mundshme të llogariten në të njëjtin botim,
£ȱȱººȱºȱȱȱȱȱȱȱȱ
£ȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȱȱ£ºȱǻǯǯȱȱȱȱȱȱȱȱºǼǯȱ
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Komunizmi si tjetri
ºȱȱȬȱºȱȱ,ȱºȱºȱȱ
ȱ £¢ǯȱ ºǰȱ £ºȱ ȱ ȱ ŗşŞşǰȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱºȱ£ǰȱºȱȱºȱºȱºȱ£ºȱȱºȱȱ
ȱº£ȱȱǯȱȱ¢ȱºȱȱºȱȱǰȱ
ºȱȱȱººȱºȱȱǯȱ £ȱȬȱºȱ
£ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ şŖȱ ȱ ºȱ
merrnin një qëndrim në lidhje me të kaluarën e tyre. Për shembull,
njëra prej tyre, e cila falimentoi në mesin e viteve 90, Tineretul Liber,
ka njohur kontributin e saj në mbështetje të regjimit komunist:
“kërkojmë ndjesë për vitet e gjata kur nuk e kishim fuqinë për të
thënë të vërtetën”. ¦ȱ © ka pranuar se ka marrë pjesë në
propagandën komuniste, por e ka përshkruar veten si një viktimë
të regjimit komunist: “Ne ishim të detyruar për një kohë të gjatë që
të shkruanim kundër vullnetit tonë, kundër ndërgjegjes sonë dhe
kundër etikës profesionale. Me pendesë kërkojmë ndjesë për të gjitha
ºȄǯȱȱºȱȱȱ£ºȱºȱȱȱºȱºȱȱ
1989 për përpjekjet për të publikuar një dokument disident ndikuan
ºȱºȱȱºȱȬȱºȱȱȱȱ£ºȱºȱȱ
ęȱȱ¢ȱºȱººȱȱȱºȱºǯȱ Ȭ£ºººȱ
e Partisë komuniste, që tani quhet ©ȱabstenoi për dërgimin e një
£ȱºȱºǰȱȱȱęȱºȱȱºȱȱȃȱȱȄȱ
ºȱ £ȱ ºȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ǯȱ ȱ
ȱºȱ£ºȱȱºȱȱºȱºȱȱºȱººǰȱ£ȱ
ºȱº¢ºȱȱȱ£ȱȱȱºǯȱ
ºȱ ęȱ ºȱ ȱ ŗşşŖȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
£ȱȱºȱȱȱºȱ£ȱºȱºǯȱȱ
©ǰȱº£ȱºȱºȱȱººȱºȱ,ȱȱ
ºȱºȱȱȱºȱºħȱºȱȱºȱ£ȱºȱħȱǯȱ
Prandaj, ata shpesh paraqitnin një realitet të shtrembëruar. Kështu
vendimet janë marrë mbi raporte të rreme gjë që e rriti hendekun
ºȱȱºȱ,ȱȱȱºȱº£ȱºȱ£ºǰȱ
duke e kthyer më në fund Rumaninë në një teatër absurd në të cilin
º£ȱȱȱȱ¢ȱȱȱºȱºȱȱºȱǯȱ ȱ
dyfaqësi ishte e ngjashme me situatën e përshkruar nga Wertsch në
£ºȱȱħȱºȱºȱǯ13
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Tineretul Liber pretendonte se aparati komunist i vendosur nga
,ȱººȱ¢ȱºȱºȱȱºȱȱºȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱºȱºǱȱȃȱ£ºȱȱºȱºȱȱ
ȱȱȱºȱºȱ£ºȱºȬȱȱºȬȄǯ14
ȱºȱºȱȱºȱºȱºȱȱº£ǯȱºħȱȱ
ȱºȱȱºȱºȱĞȱȱºȱȱºȱºȱºȱǻȱ
Ǽȱȱ³ȱºȱȱȱ¢ºǱȱȃȱȱºȱºȱ
ºȱ ºȱ ęȱ £ȱ ºǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
të panjollosur ‘Ndershmërinë’ tonë kështu që do të ishte e pamundur
që gënjeshtra të mos kthehej në besimin tonë”.15 Dyfaqësia u bë një
º¢ºȱȱºȱǰȱȱ³ȱºȱ£ºȱȱºȱºȱ
nga ¦ȱ©ȱȱºȱȱȱººȱȱȱȱȱ£ȱ
ºȱ £ºȱ ȱ ȱ º£ȱ ºȱ ,Ǳȱ ȃȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
ºººȱȱºȱħȱºȱººȱę£ȱȱ³ºȱºȱººȱ
emocionalisht”.16ȱ ºȱ ȱ £ȱ ººȱ ºȱ ȱ
ȱ ȱ ǻȱ ħȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ Ǽǰȱ ȱ ǻ£ȱ ȱ
përkeqësuar shkaktuar nga pasiguria ekonomike menjëherë pas rënies
së regjimit të mëparshëm) dhe mungesa e solidaritetit (si pasojë e dy
karakteristikave të tjera).
£ȱººȱȱȱȱººȱºȱȱ
ȱºȱȱºȱºȱȱȱȱººȱǰȱ³ȱ
përshkruhet nga një sociolog cituar në ©: “ne trashëgojmë
ºȱȱ£ȱȮȱȱǳȱ ȱȱººȱºȱºȱ³ºȱ
morale por edhe një efekt kompleks i mënyrës në të cilën janë
£ȱ ººȱ ºȄǯ17ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ º£ȱ ºȱ
ħȱȱȱººȱ¢ȱȱ£ȱȱºȱ
ºȱºȱººȱºȱȱ¢ȱºȱºȱºȱ£ȱǻºȱȱ
ȱ ºȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºȱº£ȱºȱºȱºȱ£ȱºȱºȱȱºȱºǼǯȱºȱ
º£ȱȱºȱºȱºȱ ȱºȱºȱºȱ¢ǰȱ³ȱȱ
nga Tineretul Liber: “rekrutimi politik për ngritje sociale (si pasanikë
ºȱ Ǽȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ħºȄǯ18 Nga
ȱºǰȱº£ȱ¢ȱȱºȱºȱȱºȱºȱȱ
³ȱ ȱ ȱ ©. Prandaj besimi social është ndërtuar
ºȱǰȱ³ȱȱºȱȱȱºȱºȱȱȱºȱȱ
në Rumaninë komuniste dhe post-komuniste: “dështimi i sistemit
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ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ £ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ȱ ħºȱ ǳȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ º£ȱ ȱ
bënë të domosdoshme”.19
ººȱºȱęȱ£ȱęȱȱ,ǰȱ
ȱȱȱºȱºȱħȱȱȱȱȱºȱ£ȱ
si një sistem i imponuar nga jashtë gjatë pushtimit të Ushtrisë Sovjetike.
ºȱ£ȱȱȱȱȱȮȱȃºȱȱȱȄȱ
ȮȱºȱȱºȱȱȱºȱȱºȱȱȱħǱȱȃȱ
ȱȱȱ£ȱȱȄ20ǲȱȃ£ȱȱºȱºȱ
ȱ³ȱºȱºȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ ęȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȄ21ǲȱ ȃºȱ ȱ
ndaj matricës së spiritualitetit tonë kombëtar”22ǲȱȃȱȱȱºȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ,ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
përgjithmonë”23.
ºȱ ºȱ ºǰȱ £ȱ ººȱ ºȱ ȱ ȃºȱ ȱ
Ȅǲȱȃºȱǰȱºȱȱȱºȱȱȱ¢ǰȱ
ºȱȱȱ¢Ȅǲȱȱȱºȱ£ºȱºȱ£ººȱǰȱ
ȃºȱºȱȱȱȱººȱȱººȄǯȱęȱȱȱȱ
ȱºȱȱȱ,ȱºȱȱŗşŞşȱȃȱ¢ȱęȱ
të historisë sonë të ndritur rumune pas shumë vitesh të shtypjes së
errët”24ǯȱºę£ȱȱ£ȱȱ¢ȱȱººȱ£ȱºȱ
ºȱȱȱħȱȱǯȱ
£ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ
presidenciale nga viti 1990 deri në vitin 1996 tregon se aspektet
kryesore të diskutueshme kanë qenë përcaktimi i komunistëve në
Rumani (anëtarë të ish-Partisë Komuniste kundrejt anëtarëve të ishºȱ Ǽǰȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ǻȱ
ŗşŞşȱȱºȱŗşşŜǼȱȱ³ºȱȱȱºȱȱȱºȱ
mënyrë e mundshme për shoqërinë rumune për spastrimin e saj nga
£ǯȱºȱęȱȱȱŗşşŖȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ
historinë rumune për shkak të Revolucionit (me sukses) të vitit 1989.
Një kundër-diskurs është theksuar nga ¦ȱ ©ȱ dhe partitë
ȱºȱȱȱ£ȱȱȱ£ȱºȱȱºȱºȱ
funksionin strukturat komuniste të populluara nga ish-komunistët. Ky
diskurs u bë dominues në mediat informative në vitin 1996.
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Marrja e përgjegjësisë për të kaluarën
Pretendimi i ¦ȱ©ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ
kohë që ish-komunistët të mbeteshin në pushtet, është përqafuar nga
shumë dalje mediatike në mesin e viteve 90, ndërsa brohorisnin për
ęȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºǯȱ ȱ
ȱȱȱºħȱ¢ȱȱȱȱȱ£ȱ
ºȱ Ǳȱ ȃºȱ ǳȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ººȱ ȱ ħȱ ȱ ºȱ
kaluarës”25. Në këtë mënyrë ishte sugjeruar që rumunët të kishin më
në fund revolucionin e tyre të butë: “ne nuk kemi pasur një Revolucion
të butë në vitin 1989”26ǯȱ Ğºǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ³ȱ ºȱ
ºȱȱ£ǯȱȱȱȱ£ȱȱȱęȱȱ
Konventës Demokratike e bëri procesin e lustracionit të vjetëruar dhe
ºȱºººǯȱººȱȱºȱºȱȱȱ£ȱ
ȱȱşŜȱȱȱȱȱ£ºȱȱȱȱĞººȱºȱ
udhëheqësve demokratë për të përmbushur premtimet e tyre.
ºȱ ęȱ £ȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
plotë e identitetit kombëtar, një anomali në rrugën historike të kombit,
një shtrembërim i shkaktuar nga faktorë të jashtëm, kontributi i
ºȱºȱºȱºȱ£ȱºȱȱȱºȱȱȱęȱ
ºȱȱºȱºȱȱºȱºȱ£ǰȱȱȱºȱȱ
manifestimet e para të nostalgjisë për të kaluarën e afërt edhe për
ȱºȱºȱȱǯȱȱȱ£ȱȱȱ
ǻȱȱȱºǼȱºȱȱºȱºȱ£ǰȱȱȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱ£ȱȱººȱȬ
ǯȱºȱǰȱ³ȱ£ȱºȱºȱȱºȱ¦ȱ©,
£ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ººȱ ȱ ǯȱ
ȱȱºȱºȱº£ȱȱºȱȱººȱºȱ
veprimet e tyre në vend që të fajësonin dikë tjetër që nganjëherë ishte
një barrë shumë e madhe për t’u mbajtur. Megjithatë dekada e dytë solli
Ȭȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
me origjinë të huaj, por i perfeksionuar nga rumunët si një regjim i
ǯȱººȱȱȱȱęȱºȱºȱȱ
nevojën për të marrë përgjegjësinë për të kaluarën komuniste në vend
të projektimit të saj si një imponim nga jashtë, ndryshoi të kuptuarit e
£ȱºȱȱȱ£ȱºȱºȱºȱºȱȱ
bënë në të njëjtën kohë viktima dhe dhunues.
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ººȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ħȱ
£ȱºȱºȱǯȱȱºȱºǰȱȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱºȱ£¢ºȱºȱȱȱ£ȱǯȱ
©ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ º£ȱ ººȱ ººȱ ºȱ ºȱ
post-komuniste: “burgjet janë të vetmet vende në Rumani ku jeta është
ºȱȱºȱȱȱȱºȱ£Ȅ27, duke rritur kështu nostalgjinë
komuniste. Në mënyrë të ngjashme, Evenimentul Zilei vuri në dukje se
të rinjtë po largohershin nga Rumania për shpëtimin e tyre personal
ȱºȱȱ³ȱºǱȱȃ,ȱºȱºȱººȱȱȄǯȱºȱ
ººȱǰȱĞȱºȱºȱºȱºȱęȱȱºȱȱ
në BE u shfaq si një varkë shpëtimi: “kthimi në Evropë”, “hapi më
ȱ ºººȱ ȱ £Ȅǯȱ ººǰȱ £ȱ ȱ ,ȱ ºȱ
ȱȱ¢ǯȱȱȱºę£ȱºȱȱºȱººȱ
ȱȱºȱȱǰȱȱºħºȱȱȱȱ³ȱºȱǯȱ
Nga ana tjetër, mediat informative reaguan negativisht ndaj shfaqjes së
ȱºȱ,ȱºȱȱȱȱȱºȱȱȱ
dhe qirinj pranë varrit të ish-diktatorit sepse besonin që “ai u dha punë
dhe shtëpi të gjithëve”28. ©ȱȱȱººȱȱȱĞºȱºȱ
të përballuar vështirësitë aktuale: “atyre nuk u vjen keq për të kaluarën
por nuk mund të mbajnë më të tashmen”29, ndërsa Evenimentul Zilei
ȱ ȱ ºȱ º£ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱºȱºȱºȱºȱ£ǯ
ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ,ȱ ¢ȱ ºȱ ȱ ŗşşşȱ ȱ
ȱºȱȱȱ£ȱȱºȱȱȱȱȱºȱ
ȱ ȱ ǰȱ ³ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ©: “me një
£ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ǰȱ ºȱ ºȱ
shkatërruan vlerat shpirtërore të kombit, duke djegur librat dhe
ºȱ º£ǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱ ȱ ºȱ Ȅǯȱ ¢ȱ ººȱ ȱ £ȱ ȱ
£ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ³ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ
ęȱȱȱºȱȱȱȃȱȱȄȱºȱºȱ
të kombit rumun.
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Varrosja përsëri e komunizmit
ȱǰȱ³ȱȱ£ȱºȱȱǰȱ¡ȱºȱȱ
natyrën e paqëndrueshme dhe të paparashikueshme të kujtesës gjatë
ȱȱºȱ£ȱȱºȱºȱȱ¢ºȱºȱȬ
£ȱºȱǯȱȱȱȱººȱȱºȱ
ęȱȱȱȮȱȱȱ£ȱ£ȱºȱºȱȱ
ȱȱºȱȱŗşŞşǰȱ³ȱȱȱºȱȱŘŖŖŚǯȱȱȱȱ
Ğºǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ
ȱȱ¢ºȱȱºȱȱºȱ£ȱȱȬºȱȱ£ȱ
të privilegjuara nën regjimin e vjetër. Lideri i Partisë Demokratike,
ȱ©ǰȱȱȱȱººȱºȱºȱ£ȱȱħǰȱ
duke theksuar se ai nuk ishte anëtar i nomenklaturës komuniste dhe
ȱȱȱºȱȱ³ºȱºȱ£ȱºȱȱŘŖŖŚǱȱ
ȃ,ºȱȱȱººȱȱºȱº£ȱºȱºȱºȱȱȱºȱȱ
ºȱ£ȱºȱ¢ȱºǵȄȱ ºȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱºȱȂȱºȱȱ£ǰȱ
ęȱ ȱ Ȭȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºǰȱ
ȱȱ¢ȱȱºȱ£ȱºȱ¢ȱȬºǯȱ
ºǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ħȱ ǰȱ
©ȱȱºȱȱȱȱȱºȱȂȱºȱȱºȱȱ
për të mësuar prej saj. Në këtë kontekst, ai solli sërish ilustracionin
ºȱ ¡ºȱ ǯȱ ººȱ ȱ ȱ ęȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ħȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱ ȱ ǻȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ º£ȱ Ȭ
ǼǱȱȃǰȱºȱºȱŘŗǯŖŖȱ£ȱȱǷȄȱºȱºǰȱŗśȱ
ȱȱȱȱ£ȱ£ȱȱȱȱȱ
një herë.

Nostalgjia komuniste
ºȱ ȱ º£ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
konsiderueshme mediatike. ©ȱ përsëriti Revolucionin dhe
£ȱ ȱ ,ǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ
komentet e bëra në vitin 1980 apo 1999. Ai dukej tashmë si një
ȱ ȱ ºȱ ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ £ǯȱ
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
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¢º£ȱ ºȱ ºęȱ Ǳȱ ȃºȱ Ȭºȱ
shkuan për të ndryshuar administratën komuniste e cila i ktheu ata në
revolucionarë anti-terroristë. Në vend të marrjes së pushtetit ata morën
armë për të mbrojtur aktivistët”30ǯȱºęȱȱȱȱºȱ
ºȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
duke e bërë të vështirë dallimin ndërmjet heronjve dhe maskarenjve,
³ȱȱ¦ȱ©: “aktorët politikë të cilët ishin të njohur
si anëtarë të ish-Sigurimit janë duke ndërtuar sot të kaluarën e tyre
si ish-disidentë dhe pretendojnë se disidentët anti-komunistë – që u
persekutuan më parë – janë bolshevikë”31.
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ º£ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
diktaturës komuniste, e cila nuk është befasuese duke pasur parasysh
ȱºȱȱȱȱŘŖŖşȱȱºħºȱȱºȱºȱȱºȱȱ
ŗşŞŖȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ºħººǰȱ ºȱ £ȱ ȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱ ȱ £ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
º£ȱºȱºȱºȱȱ£ȱȱºȱºȱȱºȱȱ
ºǰȱ ȱ º£ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
ºȱºȱºȱºȱ³ºȱºȱ£ºȱºȱȱºȱºǰȱ
humorit dhe gjuhës me dy kuptime. Evenimentul Zilei e kujtonte
£ȱȱºȱºȱºȱ£ȱȱºȱȱȱȱ
ȱȱȱºȱºȱºȱºȱºȱȱº£ǰȱººȱºȱȱȱ
një krenari kombëtare. Botimi theksonte se e kaluara ishte një kohë
ºȱȱºȱȱȱȱȱºȱȱȱǰȱ³ȱȱ
nga sportistët: “kushtet në sport ishin më të mira … dhe performancat
ºȱºººǲȄȱȃȱºȱºȱºȱ£ȱǳȱȱę£ȱ
ishte një disiplinë e detyrueshme në shkolla”32ǯȱ ȱǻǼȱȱ
ironia përfaqësonin një tjetër temë ºȱºęȱºȱ£ȱȱ
ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ Ǳȱ ȃȱ ºȱ ºǰȱ
ishte një kohë romantike kur humori shkëlqente dhe përpunohej
shumë”33ǯȱ ȱ ȱ £ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ǯȱȱºȱºǰȱº£ȱȱȱºȱȱȱȱ
ºȱ£ȱȱºȱȱºȱºȱȱº¢ȱºȱ
£ǰȱȱ³ȱȱºȱºȱȱȱǯȱȱ
ȱºǰȱȱȱȱºȱ£ºȱºȱºȱ
ºȱȱȱ¢ęºǱȱȃººȱȱȱȱºȱȱ
ºȱ ȱ ºȱ º£ȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ
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regjim të patolerueshëm”34ǯȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºȱ¢ǰȱȱȱę£ȱȱȱȱȱȱȱȱħȱ
ºȱȱ£ǯȱºȱºȱºǰȱȱºȱ¢ȱºȱºȱººǰȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ŘŖŖşǰȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşşşȱ
ishte përshkruar si sistemi i huaj që kishte ndarë rumunët. Prandaj, në
vitin 2009 të kuptuarit e identitetit rumun arriti kështu qarkun e plotë:
ȱȱºȱȱºȱ£ºǯ
ȱ ŘŖŖşȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ £ǰȱ ȱ £ȱ ȱ
£ȱ ǯȱ ºǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
komunistëve, bënë një koalicion me partitë historike, së bashku me
anti-komunistët për të kundërshtuar Presidentin aktual. Ndërkohë,
kandidatët presidencialë u përpoqën të etiketonin njëri tjetrin si simbol
ºȱ £ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
anti-komunistë. Fushata elektorale e vitit 2009 nxori gjithashtu në dritë
ºȱ ºȱ ¢ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ £ȱ ºȱ £ȱ ȱ
rrjetet e interesit dhe jo në platforma të qarta politike, në të cilat u bënë
të gjitha koalicionet e mundshme.

Konkluzione
Mungesa e qartësisë lidhur me Revolucionin eklipsoi debatet politike
ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ǯȱ
ȱȱȱȱęȱȱȱºȱȱ
historik, më pas si një tragjedi dhe më vonë si një farsë, një ri-interpretim
ȱȱºȱȱºȱȱȱ£ǯȱ ºȱ¢ȱ
diskursive në lidhje me ngjarjet e dhjetorit 1989 janë të lidhura ngushtë
ȱºȱȱȱººȱȬȱȱ³ȱºę£ȱ
ȱȱǯȱºȱęȱºȱȱŗşşŖȱȱ£ºȱȱȱ
ºȱ ºȱ ȱ ºę£ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱȱ£ȱȮȱȱºȱȱȱºȱ
£Ȧ£ȱºȱȱºȱ,ǯȱȱȱ,ȱ
ººȱ£ȱºȱ¢ȱ¢ȱºȱȱȱħȱǱȱ£ȱȱ
£ǯȱºȱ£ȱǰȱ£ȱȱȱȱȱ
ºȱºȱºȱȱººȱȱȱºȱºȱȱ£ȱ
ȱ ȃȄȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ǯȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
ºȱºȱĞºȱȱºȱºȱȱȱȱºȱ¢ȱ
ȱ ºȱ ȱ Ȭǰȱ ȱ ȱ ³ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
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£ȱȱȱȱȱºȱºȱȱºȱȱŘŖŖşǯȱ
Në atë moment të gjithë ishin anti-komunistë, por në të njëjtën kohë të
gjithë ishin ish-komunistë.
ȱ ȱ ³ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ Ȭȱ
ka ndikuar në ripërfaqësimet e së kaluarës komuniste. Mënyra se
ȱ £ȱ ȱ ºę£ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ ºȱ ºȱ £ǰȱ ºȱ ȱ
ºȱ ³ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ¢ȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ººȱ
ºǰȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ ¢ǯȱ º£ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
£ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱǰȱ³ȱºȱºȱºȱºȱ£ȱºȱ
përhapur tek të gjithë.
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RËNIA E REGJIMIT KOMUNIST NË
SHQIPËRI SIPAS MEDIAVE ITALIANE
NË FILLIMET E VITEVE 90
Erka ÇARO & Sonila DANAJ

Hyrje
Pjesa më e madhe e mediave në botë pasqyruan 25 vjetorin e rënies së
Murit të Berlinit më 9 nëntor 2015. Shqipëria njihet si ‘tulla’ e fundit që ra
nga Muri i Berlinit. Vendi njihet se ka kaluar diktaturën komuniste më
ºȱ£ǰȱºȱºȱ£ȱȱºȱȱºȱȱȱȱ
ȱ ¡ǯȱ ºȱ Śśȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
i mbyllur ku emigracioni ishte i ndaluar dhe migrimi i brendshëm
ºȱ ȱ ǰȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ £ǯȱ
Nuk dihej shumë për Shqipërinë gjatë kësaj kohe. Shumë pak të
ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ǯȱ ȱ
ȱºȱº¢ȱºȱºǰȱ³ºȱºȱȱȱºȱ
ǯȱ £ȱǰȱȱȱº£ȱȱºȱºȱȱ
e veta ndihmuan për ta mbajtur Shqipërinë një ‘sekret të madh’ dhe
Ğȱ£ȱºȱºȱºȱºȱºǰȱ£ȱ¢ȱºȱººȱºȱ
në mënyrë të përsëritur në mediat perëndimore.1
ºȱȱ£ȱºȱººȱȱºȬ£ȱºȱºȱ
gjithnjë në rritje të mediave në Perëndim, por akoma më shumë në
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ
Ěȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ǯȱ
ºȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ºȱ
ºȱȱȱºȱȱȱȁȱºȱȱºȱȱºȱȱ£ȱºȱ
Evropë’.2 Deri më sot Shqipëria ka dalë në të gjitha lajmet në Perëndim,
³ºȱºȱȱǰȱȱȱǰȱ¢ȱȱȱ
negative.3ȱ ȱ ºȱ ºȱ ¡ºȱ ºȱ ȱ ³ºȱ ºȱ ȱ ȱ
korrupsionin politik dhe mungesën e stabilitetit, lëndët narkotike,
ęǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ
ººȱ ºȱ ħȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ
£ǰȱ£ȱȱºȱǯ4 Roli i medias italiane
ºȱȱȱȱȱºȱȱ¢ęºǯȱȱȱºȱȱ
shqiptar5 dhe në të njëjtën kohë është ‘fajësuar’ për rolin e rëndësishëm
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ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ Ěȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºǯ6
ȱȱºȱȱȱºȱęȱºȱȱȱ
ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ º£ȱ ȁºȱ ȱ ȱ
shpresa e suksesit, të nxitur nga nevoja dhe bota imagjinare e ofruar
ȱ£Ȃǯ7
ºȱ ººȱ ȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȱºȱºȱȱ£ȱǰȱȱȱȱºȱ
ȱºȱęȱºȱȱŗşşŖȱºȱȱȱȱ¢ȱǯȱ
ȱ ¢ºȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ
më vonë atë të Shqipërisë post-komuniste. Kemi konstatuar se ky
ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ £ȱ ºȱ £ǰȱ ººǰȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ǯȱ ºǰȱ
ndërsa artikujt e parë përshkruanin kryesisht shpalosjen e ngjarjeve
ȱȱęȱ¢ȱȱºȱºȱºȱǰȱ¢ȱȱºȱ
º£ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ǻȱ ȱ ȱ
ȱ Ǽȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱǯȱ,ºȱȱºȱºȱȱ
ȱȱºȱȱºȱºȱºȱ ȱȱęȱȱȱ
ħǯȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱȱȱ
ºȱºȱȱ£ȱȱȱȱǯȱ£ȱȱȱºȱ
£ºȱºȱȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱ ºȱ ȱ ºǯȱ ȱ £ǰȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱȱȱºȱºȱºȱ³ºȱȱººȱǰȱȱ
me implikime të drejtpërdrejta ekonomike dhe sociale për shoqërinë
italiane.

Metodat
ºȱºȱ¢ȱ£ºȱȱºȱȱȱ£ºȱºȱºȱ
Italiane, La Repubblicaǰȱȱȱººȱº£ȱºȱºȱǰȱȱ
ºȱ ººȱ ºȱ ȱ ¢ȱ £ȱ ȱ £ȱ ȱ ¡ººȱ ºȱ ºȱ
lartë në Itali, dhe tjetra është Corriere della Sera.8ȱ ºȱęȱȱºȱ
ȱ Ħºȱ ¢³ȱ ȁȂȱ ȱ ȁȂǯȱȱ ¢ȱ ºȱ ³ȱȱ
ºȱºººȱȱħǰȱȱº£ȱśŗȱȱºȱȱºȱȱ
1990 dhe 330 artikuj në vitin 1991, në të cilët tema kryesore e diskutimit
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ishte ose transformimi politik, ekonomik dhe social i Shqipërisë nga
ȱȱºȱ£ºǰȱȱȱȱºȱºȱ ǯ
ȱ ººȱ £ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ºǱȱ ,ºȱ ȱ
media Italiane përmes shembullit të së përditshmes kryesore, dmth La
Repubblicaǰȱ ºȱ ººǵȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ
£ȱȱħǵȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
e ngjarjeve?
£ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ǯȱ ȱ º¢ȱ
veprimi dhe përfaqësimi9ȱȱȱȱĚȱºȱºȱ
ȱ ¢ȱ ºȱ ȱ ººȱ ºȱ ǯȱ ȱ ºȱ Ğºȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ
ȱ ºȱ ȱ ǰȱ £ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ
janë burimi kryesor i të dhënave.10 Dhe kërkimi i tyre na ndihmon
ºȱºȱȱȱºȱȱ£ȱǰȱȱºȱ
kuptojmë përfundimisht procesin e formimit të opinionit publik për
ºȱ³ºȱºȱǯ11
Për qëllime të kësaj kumtese, kemi studiuar pse tema e Shqipërisë
ȱ ȱ ȱ ºȱ ³ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱȱȱºȱ¡ȱºǰȱºȱºȱ³ºȱºȱȱºȱ
kishte ndikim të drejtpërdrejtë për shoqërinë italiane. Kemi shqyrtuar
ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱ £ȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ Ȭ
komuniste. Kemi ndjekur se si tema e Shqipërisë dhe shqiptarëve
ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ³ºȱ ºȱ
brendshme, e shkaktuar nga valët e para të emigracionit shqiptar në
ǯȱºȱººȱº¢ºȱȱºȱº£ºȱȱººȱºȱȱ
në median italiane është ndërtuar kujtesa kolektive për Shqipërinë,
regjimin e saj komunist dhe popullin e saj.

Roli i mediave ndërkombëtare në proceset transformuese
Informimi, edukimi përmes informacionit dhe argëtimi me anë të
formave të ndryshme të informacionit janë tre funksionet kryesore dhe
klasike të medias. Media ka efekte të fuqishme për informimin por
edhe për formimin e pikëpamjeve dhe opinionet e publikut. Megjithë
këto funksione klasike, media ka edhe funksione kontrolluese dhe
kritike që ndikojnë në shoqëri.12 Shtrirja e mediave shkon përtej
territoreve kombëtare. Jo vetëm që ata mbulojnë lajmet e brendshme
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ȱ ººǰȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
politike në vendet e synuara. Për shembull, Randall argumenton se
mediat ndërkombëtare kanë luajtur një rol të rëndësishëm në proceset
transformuese. Ajo dallon dy forma ndikimi. E para është përmes
programeve argëtuese, të cilat konsiderohen jo-politike në vetvete por si
një model që duhet aspiruar kthehen në një projekt politik. E dyta është
drejtpërdrejt politike dhe lidhet me mbulimin mediatik ndërkombëtar
ºȱȱºȱȱȱǰȱºȱȱȱººȱº£ȱ£ºȱºȱºȱ
krahasuar dhe dalluar faktet dhe konstruktet e shfaqura nga media e
ȱȱȱººǯȱºȱºȱººȱºǰȱºħȱȱȱ
alternative ka ndihmuar në thellimin e pakënaqësisë. 13
Mediat shqiptare kanë luajtur gjithashtu rolin e nxitësit të
proceseve transformuese me tre efekte kryesore. I pari është ‘efekti
demonstrues’ dhe duke marrë si shembull Shqipërinë, Randall na tregon
ȱȱº£ȱȱȱºȱȱȱȱȱºȱȱ
ȱȱȱȱȂȱºȱ¢º£ȱºȱºȱººȱºȱ
njëjtën gjë.14ȱȱȱ¢ºȱººȱȱȱȱºȱº£ȱºȱ£ȱ
ºȱȱȱ¢ǰȱ³ºȱºȱȱȦǰȱºȱȱ
£ȱºȱȱºȱºȱºȱºȱȱȱȱ
përhapjen e tyre. Efekti i tretë do të ishte nxitja e presionit nga jashtë
për ngjarjet që ndodhin në një vend të caktuar, të tilla si për shembull
ȱȱºȱȱºȱǯȱºȱ£ǰȱȱººȱ
mund të luajnë një rol të ngjashëm, duke ofruar dëshmi alternative
ºȱ ǰȱ ȱ ħȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ
ȱȱȱºȱȱºȱ£ȱºȱººȱºȱºȱȱ
£ǯ15 Studiues të kohëve më të fundit kanë vënë theksin
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ȱºȱ£ȱȱºȱȱºȱȱǯ16
Ğºǰȱ ȱ ȱ ę£ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ndërkombëtare mund të kenë mbi proceset lokale. Së pari, është aksesi
ºȱȱººǯȱºȱȱȱººǰȱºȬ£ȱºȱºȱ
pamundur që mediat e shkruara të arrinin tek lexuesit shqiptarë, por ka
£ȱȱººȱºȱȱȱ£ǯȱºȱȱȱºȱ
të radios ishte disi më e lehtë, ku nëpërmjet rrugëve të fshehta, disa
º£ȱºȱºȱȱºȱºȱȱȱ¢ȱȱºȱȱ
£ȱºȱȱǰȱºȱ³ȱȱºȱ ºȱȱ ºǯȱ
ºȱ£ȱȱºȱȱȱȱȱºȱºȱºȱ
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ǯȱºȱºȱȱ¢ºȱȱȱȱºȱºȱǰȱȱȱę£ȱ
numrin e atyre që mund të përdornin mediat ndërkombëtare për
personat që jetonin në qytet dhe ata me arsim të lartë.17 Një studim më
i fundit i Mathew Loveless tregon se me të vërtetë ndikimi i mediave
ndërkombëtare në përhapjen e vlerave perëndimore në Evropën
Lindore ka qenë i parëndësishëm në vitet 1990, dhe arsyet mund të
ºȱȱȱȱºȱȱººȱȱĞººȱºȱ
të shikuesve.18

Prezenca e Shqipërisë dhe shqiptarëve
në diskurset mediatike italiane
Në këtë artikull, studiojmë kontekstin diskursiv brenda të cilit media
ȱ ºȱ £ȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ Ȭǯȱ
ȱº£ºȱȱºȱºȱȱººȱºȱȱ
kolektive për Shqipërinë, regjimin e saj komunist dhe popullin e saj,
ndërkohë që ndjekim se si tema e Shqipërisë u transformua nga një
³ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ¡ȱ
ºǰȱ ºȱ ºȱ ³ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
në shoqërinë italiane. Me qëllim që të kuptojmë transformimet
ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ººȱ ºȱ
Evropës Lindore dhe Perëndimore.19 Sampson ka folur për periudhën
Ȭȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ £ȱ ºȱ ǰȱ
Ȭ£ȱȱȬȬ£ǯ20ȱȱºȱ£ȱ
ººȱººȱºȱ£ºȱºȱººȱǻȱȱǼȱºȱººȱºȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǯȱ £ȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
nga periudha post-komuniste dhe post-post komuniste lidhet (1)
ȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ º£ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ǻŘǼȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ
ºȬȱºȱºȱȱęȱȱºȱººȱ
emigracionit.21 Ne kemi përdorur qasjen e Sampson-it për të kuptuar
£ȱºȱȱȱ¢ȱȱȱȱºȱºȱ
ȱºǰȱȱȱºȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱǯȱºȱ£ºȱºȱººȱȱȱȱºȱ

66

ººȱºȱȱȱºȱ£ȱºȱ£ºȱºȱººȱǻȱ
edhe të intensitetit) së marrëdhënieve.

Transformimi i praktikave gazetareske për temën e
Shqipërisë dhe shqiptarëve në mediat italiane
ºȱęȱºȱºȱȬȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱǰȱººȱǻǼǰȱºȱȱħǰȱȱ
ȱ ºȱ ǻº£Ǽǰȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ
£ȱǰȱºȱºȱ£ȱȱºȱºȱºȱȱºȱ
ǰȱȱ³ȱººȱºȱȱººȱººȱȱºȱºǯ22
ȱęȱȱºȱȱ£ȱºȱȱŗşşŖȱȱȱȱ
qasjen e Sampson-it23ȱȱºȱºȱ£ȱºȱ¢ȱºȱºȱ
dhe raportimit për Shqipërinë në La Repubblica.
Interesi modest: raportimi përmes mediave të tjera
ºȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ Ȭ£ȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ
distancë dhe është imagjinuar dhe raportuar si vende imagjinare dhe
£ȱºȱȱȱȱºȱ£ȱȱºȱȱȱºȱºȱ
tona.24ȱ ȱ £ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ
ºȱ Ȭ£ºǰȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ȱºȱȱºȱºȱȱȱȱǯȱ ºȱºȱ£ȱºȱ
diskursin mediatik italian vërejmë një interes modest për Shqipërinë
ȱºȱººȱȱȱǰȱºȱęȱºȱȱŗşşŖǰȱ
media e shkruar italiane mbështetej kryesisht në median jugosllave dhe
Agjencinë Tanjug News për informacione mbi ngjarjet e shpalosura
nga fundi i regjimit në Shqipëri.
BELGRADO La stampa jugoslava dedica da alcuni giorni una
ȱ Ĵ£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Albania.25
[BEOGRAD Mediat e shkruara Jugosllave i kanë kushtuar
vëmendje të konsiderueshme Republikës Popullore Socialiste
të Shqipërisë prej disa ditësh.]
ºȱººȱ£ºȱºȱȱºȱȱºȱȱȱººȱ
në lidhje me vendet e tjera ish-komuniste si ato të bllokut të Bashkimit
Sovjetik dhe Jugosllavinë.
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TIRANA In albanese perestrojka si dice perseritje, ma non è proprio
la stessa cosa. C’ è voluto il crollo di Ceausescu per spingere i cauti
riformisti che siedono nel Politburo del Partito comunista a farsi
coraggio contro i conservatori spalleggiati dalla Sigurimi.26
[Tiranë. Në Shqipëri perestrojka është përsëritje, por kjo nuk
ººȱºȱȱºȱºǯȱȱºȱȱ,ȱºȱºȱ
nxitur reformatorët e kujdesshëm në Politbyronë e Partisë
Komuniste që të merrnin kurajon kundër konservatorëve të
mbështetur nga Sigurimi.]
Rritja e Interesit: Reporteri i Parë në Terren
Dalëngadalë shohim një interes në rritje për Shqipërinë ndërkohë
ºȱȱȱęºȱºȱº£ȱȱºȱȱȱȱ
ºȱ ºȱ ȱ ºǰȱ ǰȱ º£ȱ ºȱ ħǰȱ ºȱ ǰȱ
emrave dhe historisë. Ky lloj përshkrimi ka si qëllim informimin mbi
£ºȱȱ£ȱȱ¡ȱȱȱºȱȱȱȱºȱºȱȱ
i ofruar një kontekst.
L’ Albania è un paese che si è distinto per la sua solitudine; c’ è stato
il periodo in cui hanno avuto un rapporto con l’ Urss, poi con la
ǰȱȱȱęȱȱĴȱȱĴǯȱȱ£ȱȱȱ
ȱȱĴȱȱȱǱȱȱȱȱȱ
gelosamente la sua indipendenza dall’ ingerenza sovietica, cinese e
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱ
non fu ideologico: Tito voleva includere l’ Albania nella federazione
jugoslava, gli albanesi naturalmente non erano d’ accordo. Adesso
però ho notato la disponibilità a stabilire rapporti di buon vicinato
ȱ Ĵǰȱ ĴĴȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱǰȱȱȱĴȱȱȱ ǯ27
ǽºȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ £ȱ
një periudhë kur ajo kishte marrëdhënie të ngushta me BRSS,
më pas me Kinën, por në fund i prishi marrëdhëniet me të
gjithë. Arsyet e dhëna për ndërprerjen e marrëdhënieve janë
ºȱǱȱȱȱºȱȱȱ¡£ȱººȱ
ȱ ȱ ȱ º¢ȱ ǰȱ £ȱ ȱ ǯȱ ºȱ
shembull, arsyeja e vërtetë për prishjen me Titon nuk ishte
ideologjike: Tito kërkonte të përfshinte Shqipërinë në federatën
jugosllave, dhe shqiptarët natyrisht nuk ishin dakord.
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Megjithatë, aktualisht kam vënë re vullnetin për të vendosur
ººȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ³ºȱ ȱ
ºǰȱȱȱȱȱ£ȱºȱºȱ£ǰȱºȱ
pari dhe më kryesorja atë të Kosovës.]
ºȱ ȱ ŗşşŖǰȱ ºȱ £ȱ ǰȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ
¢ȱ ºȱ ººǯȱ ºȱ ººȱ £ºȱ ººȱ ¢ȱ ȱ ȱ
ºȱººȱȱǰȱºȱȱ£ȱ
nga Beogradi në Tiranë nëpërmjet një korrespondenti të caktuar.
Në këtë kohë, vërejmë gjithashtu që mediat italiane vënë në dyshim
ȱºȱħºȱȱ ǯ
ȱȱȱȱȱȱȱęȂȱȱȱ
ȱȱȱȂȱǳ
ǽȱȱȱȱºȱ£ȱȱȱȱ
nga Shqipëria]
dal nostro inviato VINCENZO NIGRO
[nga korrespondenti ynë V N]28
Megjithë ndryshimin e korrespondentëve dhe burimeve të
informacioneve, ende gjatë vitit 1990, Shqipëria si një temë me interes
ȱ ȱ ºȱ £ºȱ ȱ ºȱ La Repubblica. Ka dy momente
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ŗşşŖǰȱ ºȱ ȱ Ěºȱ ¢ȱ ȱ ºȱ
ºȱºȱºǱȱ¢ȱȱº£ȱºȱȱȱȱºȱºȱ
më 2 korrik, dhe protestat studentore në dhjetor. Megjithatë, numrat
janë ende të vegjël me një total prej 51 artikujsh gjatë gjithë vitit 1990,
dhe vërejmë se Shqipëria bëhet një temë me interes për Italinë gjatë
vitit 1991, pasi La Repubblica publikoi 330 artikuj në total.
ºȱ ȱ £ȱ ȱ ęȱ ºȱ ȱ ǯȱ ºȱ ºȱ
ȱŗşşŖǰȱȱºȱºȱȱ£ȱȱ¢ȱȱººȱ
drejt demokracisë dhe botës perëndimore kanë tërhequr vëmendjen
e masmediave perëndimore. Shqipëria është përshkruar si një vend i
varfër në një situatë kaotike dhe anarkike, me instabilitet politik dhe
ekonomik por me vullnetin e pushtetit për të ndryshuar sistemin dhe
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ £ǯȱ ºȱ ººȱ £ºǰȱ ºȱ
ººȱºȱºȱȱȱȱȱȱ£ȱ
dhe është konsideruar si një vend me burra trima të cilët përmbysën
ȱȱȱºȱºȱºȱº£ȱǻºȱȱºȱȱȱ
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ȱǼȱºȱººȱºȱ£ȱȱºȱȱ
º£ǯ29
Tabela 1. Numri i artikujve për Shqipërinë në La Repubblica, 1990-1991.
1990

1991

Janar

3

1

Shkurt

-

6

Mars

-

63

Prill

2

21

Maj

4

25

Qershor

3

52

Korrik

19

15

Gusht

3

99

Shtator

1

19

Tetor

2

11

Nëntor

2

9

Dhjetor

12

9

Totali

51

330

Nga raportimi tek analizimi: zhvendosja e diskurseve
Flukset shqiptare të emigracionit në Itali shënojnë gjithashtu një pikë
ȱºȱȱȱȱ£ȱȱȱȱº£ǯȱ
ºȱ ȱ Ěȱ ȱ º£ȱ ºȱ ¢ºȱ ºȱ º¢ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
Itali ka ndryshuar perceptimet dhe këndvështrimet e opinionit publik
ȱ ºȱ ººǰȱ ȱ ȱ ºȱ ǯȱ ºȱ ºȱ ȱ Ěȱ ºȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱ¢ȱºȱ£ȱ
e pushtetit në raportin Itali-Shqipëri e cila sipas Mai-t përcaktoi kalimin
prej periudhës post-komuniste në atë post post-komuniste.30 Fillimisht
ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ
brendshëm i Shqipërisë. Ai u pa si shkaktari i ndryshimeve politike në
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ
demokratik.
VIENNA Con estrema cutela l’Albania si sta muovendo sulla via
della liberalizzazione politica ed economica dopo la crisi innescata
ȱ ȱ ȱ ȱ śŖŖŖȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
presidium della Assemblea del popolo ha votato una serie di decreti
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che contengono la possibilità di creare joint venture con società
straniere, investimenti esteri nel paese, una libertà limitata di
manifestazioni pubbliche.řŗ
[VIENË. Shqipëria është duke ecur përpara me kujdes
ºȱ º£ºȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ £ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ śŖŖŖȱ
shqiptarëve në ambasadat e huaja. Dje Presidiumi i Kuvendit
ȱȱºȱºȱȱȱºȱºħºȱººȱ
ȱ ħȱ ºȱ ºȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ
ǰȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ę£ȱ ºȱ
manifestimeve publike.]
ºȱ Ěȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºǰȱ ȱ ęȱ ºȱ
ººȱȱºȱ³ºȱȱ ºȱȱȱºȱȱȱȱºǯȱ
Megjithatë, dëshmitë e para në mediat italiane për emigracionin dhe të
ashtëquajturit emigrantët e parë politikë tregojnë disa forma solidariteti
dhe ndjenja përshëndetëse të shoqërisë pritëse, të udhëhequra nga
ȱȱºȱȱºȱ ȱȱ ȱ ǯȱ ºȱȱħȱ
£ȱȱºȱºȱºȱǻºǼȱºȱºȱȱºȱºȱº£ȱ
dhe ndihmën e vëllait të madh (italianëve).
LUNGRO (Cosenza) In Arberia, come viene chiamata la
¥ȱ ȱ ǰȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
e in molti vorrebbero accogliere i fratelli della nuova diaspora in
arrivo da Tirana. Come Chiesa siamo pronti ad accoglierli a braccia
ǰȱȱĴȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǻǼȱȱǰȱȱȱ£ȱȱĴȱȱȱȱȱ
greco-albanese che ci sono in Italia, ad eccezione di quelle siciliane
(la più distante comunità arberesh che dipende da questa diocesi
è Villa Badessa, in provincia di Pescara). L’ etnia comune diventa
motivo di solidarietà concreta.32
ǽ ȱ ǻ £Ǽǯȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ³ȱ ȱ ¢ȱ
ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ººȱ
ȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ º£ºȱ ȱ
diasporës së re që vinin nga Tirana. Si Kishë, jemi të gatshëm t’i
presim me krahë hapur, tha Monsinjor Ercole Lupinacci, peshkop
ȱ£ºȱºȱǰȱȱȱººȱººȱºȱºȱȱºȱ
e riteve greko-shqiptare të pranishme në Itali, me përjashtim të
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atyre siciliane (komuniteti më i largët Arbëresh që varet nga kjo
£ºȱººȱȱǰȱºȱºȱȱºǼǯǾȱ
ºȱºȱºǰȱºȱºȱºȱȱęȱȱȱ
ºȱȱȱȱȱºȱħȱȱºȱºȱºȱȱȱ
të lirë pas mbërritjes në ‘Tokën e Premtuar’. Në këto dëshmi ju shpesh
mund të shihni emra dhe histori individuale të emigrantëve në stilin e
tregimtarit dhe jo vetëm të raportimit dhe dhënies së dëshmive.
IL PRIMO GIORNO DA UOMINI LIBERI
ǽ ȱȱ4ȱ ȱ 4ȱ4ȱ 4Ǿ
BRINDISI La scoperta dell’ altro mondo li ha incantati. Si sono
ȱȂȱǰȱȱȱǯȱȂȱȱȱě¸ȱȱěȱ
nelle camerate, un soldatino di leva descriveva diligentemente il
menù del primo giorno di libertà. Maccheroni e spezzatino a pranzo,
pizza e formaggi a cena. Un popolo stremato dai suoi tiranni ha
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŗŝȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ĵȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¸ȱ ȱ
simbolo di un altro muro che crolla. Nel campo profughi di Restinco
ŞŖŞȱȱȱ giovani donne ricominciano a vivere.33
ǽ   ǯȱȱȱºȱºȱȱȱǯȱȱȱ£ȱ
në agim duke menduar se janë duke ëndërruar. Aroma e kafes
u përhap nëpër dhoma, ndërsa një ushtar po përshkruante me
ȱ¢ºȱȱºȱºȱºȱºȱºǯȱȱȱ³ȱ
për drekë, pica dhe djathë për darkë. Një popull i rraskapitur
nga tiranët e tyre kanë gjetur parajsën në kilometrin 17 të
rrugës rurale që kalon përmes fshatit të Puglias. Shtëpia
e madhe e shqiptarëve në arrati ishte deri dje një depo e
braktisur ushtarake, ndërsa sot është simbol i një muri tjetër
në rënie. Në kampin e refugjatëve të Restincos rinisën jetën e
tyre 808 të rinj e të reja.]
ȱºȱȱºȱºȱ£ȱȱȱºȱȱȱ
më të pranishme në diskurset mediatike të shkruara. Imigracioni bëhet
ºȱ³ºȱȱȱºȱ ºȱºȱºȱºȱȱ
dhe historitë e tyre dhe u kthyen në numra dhe statistika (shqetësuese).
ȱȱ¡ȱȱ ȱȱ¥ȱĴȱȱŝŘŜǯŖŖŖǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ĝȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¥ȱ
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Ĵȱ ŘřŖȱ ǰȱ ȱ ȱ ŗřŝǯśŖŖȱ ȱ ȱ şŗǯŖŖŖȱ ȱ ȱ ȱ
£ǯȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȁȱşŖȱ
ȱ řŖŖǯŖŖŖȱ ȱ Ĵȱ ȱ ŗŖŜǯŖŖŖȱ ȱ ǯȱ Ȃȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱ¡ǰȱŞśǯŖŖŖǰȱȱȱ
řŚǯśŖŖȱȂȱ ȱȱȱȱŗŞǯŖŖŖȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȂȱȱȱȱŗşşŗȱǻŘŗǯŝŖŖǼȱĴȱȱ
ŚǯŞŖŖȱȱȁȱşŖȱ¸ȱȱȂȱĝȱȱǯȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǻȱ £ȱ ȱ ȱ ¸ȱ ȱ ȱ ŗǯŞśŖȱ
ȱȱȁȱşŖȱȱȱŘŚȱȱȱŗśȱĴȱşŗǼǰȱȱȱȱ
ȱȱęȱȱȁȱşŗȱȱȱŚȱȱȱȱŗǯřŘŜȱȱǰȱ
ŗǯŗřşȱȱȱȱŘşŗȱȱǯ34
[Numri i të huajve në Itali që nuk bëjnë pjesë në BE nga gjysma
e tetorit arriti në 726 000, ndërsa numri i atyre të regjistruar
në Zyrat e Punësimit të komunave nga mesi i shtatorit ishte
230 000, nga të cilët 137500 ishin të punësuar dhe 91 000 ishin
punëkërkues. Sipas Ministrisë së Punës në fund të gushtit 1990
kishte 300 000 veta të regjistruar dhe 106000 të punësuar. Italia e
Veriut pret numrin më të madh të të huajve që nuk bëjnë pjesë në
ǰȱŞśȱŖŖŖȱǰȱȱřŚȱśŖŖȱºȱ ºȱȱȱŗŞȱŖŖŖȱºȱ
ǯȱºȱȱȱºȱºȱ£ȱȱȱȱȱºȱȱ
në vitin 1991 (21 700 veta) krahasuar me 4800 në vitin 1990 është
ºȱȱĚȱȱºǯȱº³ȱȱȱ
ǻȱȱºȱººȱȱȱŗŞśŖȱº£ȱºȱȱŗşşŖȱºȱ
ȱŘŚȱħºȱºȱŗśȱȱŗşşŗǼǰȱºȱºȱ£ȱºȱȱºȱȱ
ŗşşŗȱºȱŚȱħºǰȱȱºȱºȱŗřŘŜȱȱȱǰȱ
1139 nga Somalia dhe 291 nga Etiopia].

Konkluzione
ºȱ ȱ £ȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȬ£ȱ ºȱ
vëmendjen gjithnjë në rritje të Perëndimit, por akoma më shumë të
ȱȱȱ ǰȱȱȱȱºȱºȱȱ£ȱȱ
Ěȱºȱȱºȱȱºȱȱºȱºȱȱǯȱ ¢ȱ
ȱ£ȱȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱ£ȱǰȱºȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ
ęȱȱȱŗşşŖȱºȱȱȱȱ¢ȱǯȱ
Gjithashtu kemi shqyrtuar praktikat diskursive brenda të
ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ººȱ ȱ
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dhe më vonë atë të Shqipërisë së hershme post-komuniste. Flukset
shqiptare të emigracionit në Itali shënojnë gjithashtu një pikë kthese
ºȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ º£ǯȱ
ºȱ ȱ Ěȱ ȱ º£ȱ ºȱ ¢ºȱ ºȱ º¢ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
Itali ka ndryshuar perceptimet dhe këndvështrimet e opinionit publik
italian për Shqipërinë, vendin e varfër fqinj. Gjithashtu ka pasur një
¢ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ Ȭºȱ ȱ
cila sipas Mai-t35 përcaktoi kalimin prej periudhës post-komuniste
në atë post-post-komuniste.36ȱ ºȱ ęȱ ºȱ ºȱ Ȭȱ
Shqipëria është përshkruar dhe imagjinuar në mungesë të kontakteve.
Gjatë periudhës post-post-komuniste Shqiptarët përbënin shumicën
dërrmuese në shoqërinë italiane gjë që e ka ndryshuar vendin pritës
në shumë mënyra. Sipas Mai-t, cilësia e ndryshimeve në marrëdhëniet
ºȱ ººȱ ȱ ºȱ ęȱ ºȱ ȱ ȱ
Ȭ£ȱºȱȬȬ£ºǯ37
ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ºȱ ºȱ Ğȱ ºȱ
ººȱ ºȱ £ǰȱ ººǰȱ ǰȱ ȱ ȱ
ȱ £ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
për Shqipërinë dhe i merrnin informacionet për këtë vend në mënyrë
indirekte përmes burimeve mediatike jugosllave. Interesi u rrit me
shtjellimin e ngjarjeve politike në vend, të cilat inkurajuan La Repubblica
të dërgonte reporterin e saj në terren. Megjithatë, ndërsa artikujt e parë
ºȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ
¢ȱȱºȱºȱºȱǰȱ¢ȱȱºȱº£ȱºȱȱ
e huaja në Tiranë (referuar gjithashtu si emigracion politik) shkaktoi
ºȱ£ȱºȱȱȱȱȱºȱȱȱ
ºȱºȱǯȱ,ºȱȱºȱºȱȱȱȱºȱȱºȱ
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ħǯȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ
ȱȱǯȱ£ȱȱȱºȱ£ºȱºȱ
ȱ Ğȱ ºȱ ȱ ººǰȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ £ȱ
ºǯȱ ȱ ººȱ ȱ ºȱ ħȱ ºȱ ȱ ȱ
në dëshmi të emigrantëve të paligjshëm dhe ekonomikë që i kishin
ººȱºȱ¢ȱººȱȱºȱǯȱȱ£ǰȱȱºȱ
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ³ºȱ ȱ ººȱ
gjeopolitike, por me implikime të drejtpërdrejta ekonomike dhe sociale
për shoqërinë italiane.
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Shih artikullin nga Budini në këtë botim.
Dowling, T. 2003. Wish you were here. The Guardian. G2. 11 August, pp. 2-3.
Mai, N. (2010). ȱ ȱ ȱ ¢ȱ  ȱ ěȱ ǵ (B.
ǰȱ ǯǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ǲȱ
Alpion, G. 2005. Western media and the European ‘other’: images of Albania in the
British press in the new millennium. ȱ ȱȱ, 1(1): 4–25.
ǰȱȱǯȱǻǼȱǻŘŖŖŗǼǯȱUnderstanding Contemporary Latin America. Boulder:
Lynne Rienner Publishers.
King, R. and Mai, N. (2009). Italophobia meets Albanophobia: paradoxes of
asymmetric assimilation and identity processes among Albanian immigrants in
Italy. Ethnic and Racial StudiesǰȱřŘǻŗǼǱȱŗŗŝȮŗřŞǲȱǰȱǯȱŘŖŗŚǯȱȱȱ
ȱ  ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ ȱ ¢Ȃȱ ęȱ ȱ ȱ
ȱĴǯȱȱ ȱȱȱȱ, 2014, 2(Special Issue
6), 109-115
Mai, N. (2004) ȁȱȱȱȱȱǳȂ: the Role of Italian Television in the
Albanian Migration to Italy in Westminster Papers in Communication and Culture,
Ǳȱŗȱ ȱŗǰȱǯȱřȬŘŘǯȱȱǱĴǱȦȦ
ǯ ǯǯȦȦȦǯ
ȱȱŗşşŜȱȁ£ȱȂȱȂȂȱȱǰȱ ǯǰȱǰȱ ǯȱȱ
Perrone, L. Naufragi ǱȱǰȱȱȱĚȱȂ Rome Sensibili
alle Foglie, fq. 34.
Audipress (2015/II). Scenario QuotidianiǯȱȱǯȱȱȱĴǱȦȦǯ
ȦȦȱ ǲȱ ȱ ǻȱ ěȱ Ǽȱ ǻŘŖŗśǼǯ Accertamenti
ěȱǯȱȱȱĴǱȦȦ
ǯ£ǯȦ¡ǯǯ
Fairclough N. (1992) Discourse and Social Change. Polity Press, Cambridge.
ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŖŞǼȱ ¢£ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱ ǯȱ £¢£ ȱ ǻǼǯȱ Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences.
Ǳȱȱǯ
Billig, Michael. 1991. Ideology and Opinionsǯȱ Ǳȱ ȱ ǲȱ ǰȱ
ȱǯǰȱȱǰȱȱ ¢ǰȱȱȱǯȱǻŗşşŘǼǯȱȱ
Images and the Social Construction of Reality. Annual Review of Sociology, Vol. 18:
řŝřȱȬřşřǲȱǰȱ ǯȱǻŗşşŝǼǯȱThe public opinion process: How the people speak. Mahwah,
NJ: Erlbaum.
Krasniqi, A. 2014. Media dhe mosha e tretë: probleme dhe modele të trajtimit.
ȱę: 1: 98- 103.
Randall, V. (1993). The media and democratisation in the Third World. Third World
Quarterly, 14(3), 625-646.
ȱ¢ǲȱ ǰȱ ǯȱǻŗşşŗǼǯȱȁǱȱ¡ǰȱȱȱȱȂǰȱ ¡ȱȱǰȱŘŖǻŗǼǯ
Supranote 13.
Mughan A, & R. Gunther. (2000). The media in democratic and nondemocratic
regimes: a multilevel perspective. In: Gunther R, Mughan A, (eds). Democracy and the
market: a comparative perspective.ȱǱȱȱ¢ȱǲȱȱǯȱ
(2004). Global political communication: good governance, human development, and
mass communication. In: Esser F, Pfetsch B, (eds). Comparing political communication:
theories, cases, and challenges. Communication, society, and politics series. Cambridge:
Cambridge University Press.
Supranote 13.

75

ŗŞȱ ǰȱ ȱ ŘŖŖşǰȱ ȁȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ěǱȱ ȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃǰȱ Studies in
Comparative International Development, vol. 44, no. 2, pp. 118-136. Available from:
10.1007/s12116-009-9041-4. [21 October 2015].
ŗşȱ ǰȱ ǯȱ ǻŗşşŞǼǯȱ ¡ȱ ¢ǰȱ ȱ ęǱȱ ȱ ȱ ȱ
Europe in the Era of Post-post-Communism. In Collective Identities in an Era of
Transformations: Analyzing Developments in East and Central Europe and the Former
Soviet Union, K. Karlsson, B. Petersson and B. Törnquist-Plewa (eds.), 151-186.
Lund: Lund University Press.
20 Po aty.
21 Supranote 6.
22 Mai, N. 2005 ‘The Albanian diaspora-in-the-making: media, migration and social
exclusion’, ȱȱȱȱȱ, vol. 31, no. 3, pp. 543 – 61.
23 Supranote 19.
24 Supranote 6.
25 La Repubblica 12.01.1990.
26 La Repubblica 16.03.1990.
27 La Repubblica 19.02.1990.
28 La Repubblica 06.06.1990.
29 La Repubblica 13.05.1990.
30 Supranote 6.
31 La Repubblica 01.08. 1990.
32 La Repubblica, 13.07.1990.
33 La Repubblica, 15.07.1990.
34 La Repubblica, 6.12.1991.
35 Supranote 6.
36 Supranote 19.
37 Supranote 6.

76

I N F LU E N CA E T E L E V I Z I O N I T
I TA L I A N N Ë R Ë N I E N E R E G J I M I T
KO M U N I ST N Ë S H Q I P Ë R I
Lorena LIÇENJI

Hyrje
Sistemi mediatik shqiptar përgjatë periudhës së regjimit komunist
ka luajtur një rol të rëndësishëm në transmetimin e propagandës
ǯȱ ¢ȱȱ¢ȱºȱºȱºȱ£ºȱºȱȱȱ
e përdorura nga strukturat udhëheqëse të regjimit për ndërtimin e
realitetit nëpërmjet propagandës mediatike.
Për të mundësuar një studim gjithëpërfshirës, një vëmendje e
³ºȱȱȱȱȱºȱȱȱ£ȱȱºȱ
ȱȱȱȱºȱȱ£ǰȱȱºȱȱȱǰȱ
por edhe social e kulturor.
ºȱ ººȱ ººȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
mënyrën e të menduarit të audiencës dhe për të nxitur veprimin
ndryshe. Referuar kontekstit shqiptar konstatojmë se mediat kanë
ȱ ȱ ȱ ºȱ £ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºººȱ ºȱ
ecurinë e ndryshimeve sociale dhe kulturore të vendit. Mediat e huaja
kanë dhënë një kontribut domethënës jo vetëm në informimin rreth
kulturave dhe konteksteve të ndryshme sociale dhe politike, por edhe
në përshpejtimin e procesit të rënies së regjimit komunist në Shqipëri.

Sistemit mediatik shqiptar përgjatë regjimit komunist
Shtypi shqiptar ka lindur dhe është konsoliduar njëkohësisht me
ȱȱȱǯȱºȱºȱęȱȱħǰȱ¢ȱººȱȱ
si një institucion i rëndësishëm për përhapjen e ideve dhe kulturës
kombëtare.
Me ardhjen në qeveri të Partisë Komuniste, në nëntor 1944, klasa
ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ³ºȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ ȱ Ěȱ ººȱ £ȱ ºȱ ȱ ºȱ
konsiderueshme në ndërtimin e një sistemi mediatik kompleks dhe
të fuqishëm.1 Në këtë kontekst, mediat u strukturuan si një hapësirë
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e ndërtuar në funksion të propagandës duke u shndërruar në
instrumente të bindjes.
ºȱºȱºȱºȱ£ºȱºȱ£ȱºȱ¢ȱººȱºȱ
cilave ka kaluar sistemi mediatik në Shqipëri, do të duhet të ndalemi në
vitet ’60 për vetë faktin se në atë periudhë regjimi ndërmori politika të
ººȱºȱȱȱ³ȱ£ȱºȱȱȱºȱȱȱ
ºȱȱºȱºȱºȱ£ȱȱȱǯȱ
£ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşŜŜǰȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱę£ȱººȱºȱ¢ȱȱºȱȱºǯ
ºȱȱȱ£ȱºȱºȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱºȱ£ȱºȱȱȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱº£ȱȱȱ£ȱºȱȱȱǯȱȱȱºȱ
ęȱȱħȱ£ȱȱȱºȱȱȱººȱºǰȱȱȱºȱ
konsiderohet një ndër të vetmet mjete nëpërmjet të cilit do të mund të
ºȱȱȱȱȱºȱ£ȱȱ
e nënështruara ndaj regjimit të egër komunist.
ºȱººȱǰȱºȱȱȱºȱȱ£ȱ
ȱȱȱºȱȱȱȱęȱȱ
vlerat dhe stilin e të jetuarit dhe të menduarit të vendeve perëndimore.
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ęȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ
ȱºȱȱȱ£ȱȱǰȱȱȱºȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱȱºȱęǰȱȱȱȱȱȱ
ajrore që vinin nga Italia që bëri të pamundur ndërprerjen e përhershme
të tyre.2
ȱȱ£ȱȱȱºȱºȱºȱęºȱȱȱ
për shoqërinë shqiptare duke cënuar në këtë mënyrë themelet e forta
të ngritura nga sistemi komunist.
Vetëm në vitin 1974, pas shumë përpjekjeve të dështuara për
bllokimin e kanaleve të huaja, qeveria transmetoi lajmet e orës tetë të
kanalit Rai, për të informuar shikuesit në lidhje me atë që po ndodhte
në botë.3
ººȱȱȂŞŖȱȱȱºȱȱȱ£ȱºȱȱ
ºȱȱºȱºǰȱ³ºȱºȱ¢ȱȱºǯȱºȱºȱºȱ
ndjekur rregullisht kanalet si: Beograd1, Beograd 2, RAI 1, RAI 2, RAI
3, CNN, EuroNews, Super Channel, Franca 2, RTL, ItaliaUno, Rete
Ĵǰȱ ȱ ǯȱ ºȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ǰȱ ȱ
më të ndjekura ishin ato italiane duke u pasuar nga ato gjermane dhe
frënge.
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Në vitet tetëdhjetë, me përhapjen e korporatave të mëdha
ȱºȱȱºȱȱȱȱºȱºȱęǰȱ
ȱ ººȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ººȱ
pjesë e sistemit të qarkullimit të informacionit.
ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
Shqipëri, i ndihmuar nga fakti që edhe gjuha kuptohej lehtësisht
ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ
konsiderohej si pjesa më vitale e shoqërisë.
£ȱȱȱºȱȱȱħȱºȱºȱȱ¢ºȱ
e popullsisë shqiptare, shtresën më aktive, me rëndësi ekonomike dhe
politike, të përfaqësuar nga klasa intelektuale e vendit dhe grupet
studentore. Ishin pikërisht emisionet informative, kulturore dhe
argëtuese ato që do të konsideroheshin një kërcënim real i idealeve të
vendosura nga sistemi komunist në Shqipëri.
Radiot, antenat satelitore dhe më pas kompjuterat e bënë të
pamundur për regjimin mbajtjen e qytetarëve të painformuar mbi
përmbysjen e regjimeve në vendet e rajonit.4
Në fund të viteve ‘80 mediat u bënë aktorë kryesorë të nisjes së
ȱºȱ£ǯȱȱȱȱȱºȱȱºȱȱȱ
ºȱ£ȱǰȱºȱȱȱºȱºȱȱȱºȱ
ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ
antiqeveritare.
Për regjimin u bë e pamundur të ushtronte kontroll të drejtëpërdrejtë
mbi mediat, faktor ky që ndikoi në shpërthimin e protestave dhe në
rënien e regjimit. Sikurse konstatohet edhe në literaturën e kohës,
ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱǰȱ£ȱȱ
pamundur për regjimin të kontrollonte rrjedhën e informacionit mbi
evenimentet e rëndësishme që po preknin vendet komuniste.
Vala e demokracisë që përshkroi një pjesë të madhe të kontinentit
ºȱ ŗşŞşȱ ³ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
ǯȱǰȱººȱȱºȱħȱęȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȱȱºȱºȱºȱĚºȱȱºȱȱ
i largohej modelit klasik të medias së nënshtruar ndaj regjimit:
Ȭȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ęǯ
Ȭȱǰȱºȱºȱȱºȱºȱ£ȱºȱȱ£ȱ
private.
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Ȭȱ ȱȱȱȱȱºȱǯ5
ȱºȱȱŗşşŗǰȱȱȱºȱǰȱ£ȱȱȱºȱ
partiake dhe vala e emigrimit e njohën komunitetin ndërkombëtar me
realitetin dramatik të popullit shqiptar.
ȱȱ£ȱȱºȱºǰȱȱººȱȱȽşŖǰȱ
dhe përkushtimi i shoqërisë shqiptare ndaj informacionit të transmetuar
ȱħȱȱ£ȱºȱºȱºȱºȱºȱȱȱ
ºȱ £ǯȱ ºȱ ººȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱȱºȱȱȱºȱȱȱºȱººȱ
ȱººȱǰȱȱȱȱĚȱȱºȱºȱȱ
të informacionit dhe i nënshtrimit ndaj propagandës për një periudhë
tejet të gjatë.
ºȱęȱȱȱȽşŖȱȱºȱȱȱȱºȱ
ººȱȱȱȱȱ³ȱºȱºȱȱºȱȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱºȱ£ºȱȱºȱȱȱ
politike, por edhe morale.6ȱºȱººȱȱ£ȱȱºȱ
në të vetmin instrument nëpërmjet të cilit mund të mësohej e vërteta.

Roli i televizionit italian përgjatë periudhës së parë të
tranzicionit
ººȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ǰȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
vetmit mjet argëtimi për familjet shqiptare. Në një periudhë historike
ºȱºȱȱ£ȱȱºȱǰȱȱ£ººȱȱ
ȱȱȱ£ȱºȱȱºȱºȱȱºǰȱȱ
apo bibliotekat.7
ººȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ºȱ ȱ
ȱºȱºȱºȱŚśȱȱººȱȱ³ȱºȱºȱºȱ
£ȱ ȱ ºǯȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
£ȱȱȱºȱºȱǯ8
¢ȱȱȱęȱȱºȱºȱȱºȱºȱ£ȱ
ºȱºǰȱºȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ£ȱ
të para private.
ȱººȱȱȱȱȱǰȱºȱęȱºȱȱ
ºººȱ £ȱ ǰȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ǰȱ
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dhe nivelit të ulët të besueshmërisë ndaj burimeve të informacionit,
ºȱȱȱººȱȱȱ£ȱǯ9
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȃ £ºȱ Ȅȱ ȱ
Bollino: “ȱȱħȱȱȱ£ºȱºȱȱȱºȱºȱȱȱȱºȱ
qënurit i huaj, dhe për rrjedhojë i shkëputur nga lobimet dhe nga presioni që
ºȱȱ£ȱºȱȱȱȱºȄ.
Duke iu referuar kontekstit shqiptar mund të konstatojmë se
ȱȱºȱȱ£ȱººȱ£ȱȱºȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱȱȱȱǯȱ £ȱºȱ³ȱºȱºȱȱ
regjimit, i cili për dekada mbajti nën kontroll sistemin e informacionit,
ȱȱȱ£ȱºȱȱºȱȱȱºȱ
kjo me efekte positive dhe negative. 10
ºȱȱȱºȱ£ºȱºȱȱȱºȱȱǰȱ
ęȱ ȱ ȱ ºººȱ ººȱ £ºȱ ºȱ ºȱ ǯȱ ȱ
ºęȱȱȱ£ºȱºȱȱȱȱȱ
ndikimi i këtyre kanaleve mbi sjelljen dhe mënyrën e të menduarit të
qytetarëve shqiptarë. Pikërisht nëpërmjet emisioneve dhe lajmeve të
ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
ndodhnin brenda qytetit apo shtetit të tyre.11
ºȱȱŗşşřȱȱ£ºȱȱȱȱȬǰȱȱººȱºȱ
ȱ ȱ ºȱ ȱ ǯȱ £ȱ ȱ ȱ
ººȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
pavarësisht sistemit të monopolit në të cilin ai operonte.
ººȱ ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ººȱ ȱ
ǰȱ ºȱ ȱ ººȱ £ȱ £ȱ ºȱ
ȱººȱºȱȱȱ£ȱȱȱȱ
njohur paraprakisht me realitetet e këtyre vendeve.12
ȱȱȱºȱºȱºȱºȱ£ȱȱºȱºǰȱ£ȱ
ȱ ºǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ºǰȱ
shoqëria u njoh me lirinë e shtypit dhe të informimit, duke u bërë pjesë
e sistemit të pandërprerë të qarkullimit të informacionit.
ºȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ ³ºȱ ȱ ȱ
edhe reformave që prekën sistemin mediatik ashtu sikundër ato
sociale, politike, ekonomike.
ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ
ºęȱȱȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ
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ºǰȱ£ȱȱȱȱȱºȱºȱȱºȱȱǯȱ
Kalimi i sistemit mediak drejt demokracisë kaloi nëpërmjet procesit të
ȱȱ£ȱºȱȱºȱȂȱȱºȱȱȱ
ȱȱȱºȱȱ£ǯ13
ȱ ºȱ ȱ ŗşşŖȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
përdorur nga familjet shqiptare. Pas rënies së regjimit dhe bashkë me
të edhe të vlerave kolektive që ai kishte ndërtuar, shoqëria shqiptare
ȱȱººȱºȱȱºȱħȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱºȱ£ǯȱºȱººȱ
ºȱȱȱȱȱȱħȱȱººȱȱ
realitetit në Shqipëri.14
Në 1991, qeveria e udhëhequr nga Partia Socialiste miratoi
projektligjin për shtypin dhe median publike. Ligji i vitit 1991
shkruante: “Shtypi është i lirë, dhe liria e shtypit mbrohet me ligj. Ligji
ndalonte përdorimin e mjeteve të informimit publik për të shpërndarë
sekrete shtetërore, për të nxitur përdorimin e dhunës, që mbështeste
£ȱ ȱ £ǰȱ ºȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱºǯȱȱȱ£ȱȱȱºȱȱ
ŗşşŘȱºȱȱȱºȱºȱ ȱȱºȱºȱ ǯ
ȱȱŗşşŜȱºȱȱęȱȱȱºȱȱ£ǰȱ
ºȱºȱºȱºȱȱħȱ£ȱȱȱȱºȱºȱ
ȱ ³ȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ ººȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
¢ȱ ºȱ ȱ ȱ ħȱ ǯȱ ºȱ ȱ £ȱ ºȱ
ȱȱºȱȱºȱºȱºȱ£ȱȱȱȱ
rregullave teknike dhe administrative për të transmetuar, ashtu sikurse
edhe nga mungesa e ligjeve të detajuara mbi sistemin mediatik.
Ĵǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ǰȱ
e ka renditur Shqipërinë si një model mediatik në stanjacion, i
£ȱȱȱȱºȱȱºǰȱȱȱȱȱ
ºȱºȱǰȱȱ£ȱȱȱĚȱºȱǰȱ
ȱºȱȱȱºȱȱ£ȱȱȱ£ȱȱºȱºȱ
civile të dobët. Të gjithë këto faktorë transformohen në pengesa për
formimin e një tregu mediatik të hapur ndaj konkurrencës.
ºȱ ȱ ºȱ ęȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
informacionit janë mediat shtetërore ose ato të kontrolluar nga pushteti
politik.15
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Konkluzione
ȱ ȱ ººȱ ȱ ºȱ £ºȱ Ěºȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
Shqipëri. Duke iu referuar kontekstit shqiptar konstatojmë se regjimi
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ³ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ³ȱ £ȱ ºȱ
ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ
familjeve shqiptare. Sistemi mediatik shqiptar përgjatë periudhës së
regjimit është ndërtuar në funksion të propagandës duke u shndërruar
në instrumente të bindjes.
ºȱȱȱ£ȱºȱºȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱºȱ£ȱºȱȱȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱº£ȱȱȱ£ȱºȱȱȱǯȱȱȱºȱ
ęȱȱħȱ£ȱȱºȱºȱȱºȱȱȱººȱºǰȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ
cilit do të mund të kapërcehej hendeku kulturor dhe informativ që
£ȱȱȱºȱȱȱǯȱ
ºȱººȱȱºȱȱȱºȱȱ£ȱ
ȱȱȱºȱȱȱȱęȱȱ
vlerat dhe stilin e të jetuarit dhe të menduarit të vendeve perëndimore.
Duke iu referuar të dhënave të mbledhura hasim një rritje në
ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ³ºȱ
ººȱȱȽŞŖǯȱºȱȱȱºȱ¢¢ȱºȱȱȱ
kanalet si: Beograd1, Beograd 2, RAI 1, RAI 2, RAI 3, CNN, EuroNews,
ȱ ǰȱ ȱ Řǰȱ ǰȱ ǰȱ ȱ Ĵǰȱ ȱ ǯȱ
ºȱȱȱęȱȱǰȱȱºȱºȱȱȱȱ
italiane duke u pasuar nga ato gjermane dhe frënge.
Në vitet tetëdhjetë, me përhapjen e korporatave të mëdha
ȱºȱȱºȱȱȱȱºȱºȱęǰȱ
ȱ ººȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ººȱ
pjesë e sistemit të qarkullimit të informacionit.
ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱȱȱĚºȱºȱǰȱºȱºȱȱȱȱ
gjuha kuptohej lehtësisht jo vetëm nga klasat intelektuale të kohës, por
ȱȱ£ȱȱȱºȱȱȱȱºȱȱȱººǯȱ
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S H Q I P Ë R I A KO M U N I ST E N Ë
R E V I ST Ë N “ T I M E ” ( 1 9 4 5 -1 989)
Belina BUDINI

Hyrje
ȱȱȱȱºȱºȱ³ºȱȱ£ȱºȱººȱ
ºȱȱºǯȱºȱ³ǰȱº¢ȱȱȱȱºȱ
ȱºȱººȱȱºȱȱȱººȱȱºȱ³ºȱȱ
ȱȱȱºȱººǯȱ ȱºȱȱºȱ£ºȱºȱȱ
afër revistën Amerikane, Time dhe mbulimin që ajo i ka bërë Shqipërisë,
ºȱȱȱºȱȱȱǯȱ ȱ£ȱººȱºȱºȱ¢ȱ
arsye kryesore, si metodologjike dhe strategjike: Njëra është tipologjia
gjeneraliste si media, periodiciteti i saj dhe vendi i rëndësishëm i
saj në Amerikë dhe botë, pasi audienca e saj totale arrin në 25 milion
që është numri më i lartë në mbarë botën për një revistë gjeneraliste.
Arsyeja e dytë është se tema e Shqipërisë në revistën Time lejon për një
studim vertikal, duke pasur parasysh se të dhënat tregojnë një prani të
£ȱºȱºȱºȱººȱºȱȱȱȱºȱȱȱȱºȱȱ
ȱȱȱºȱ³ȱºȱºȱǯȱȱºȱȱ
kohore kronologjike të studiuara këtu: 1923-1944, 1945-1989 dhe 1990ŘŖŗřǯȱȱºȱºȱ£ȱºȱººȱȱȱ
për Shqipërinë dhe revistën Time. Periudha e parë (1923-1944) ka të bëjë
ȱȱȱĞºȱºȱºȱºȱȱĞºȱºȱ¢ºȱºȱºȱȱ
prodhuan fushëbeteja që do të mbuloheshin në përgjithësi në Ballkan
ȱ ºȱ ³ȱ ºȱ ºǰȱ ³ȱ ȱ ºȱȱ ºȱºȱ ȱ ºǱȱ
ȃȱ ȱ Ȅǯȱ ȱ ȱ ¢ºȱ ǻŗşŚśȬŗşŞşǼȱ ºȱ ȱ Ğºȱ ȱ
Ftohtë dhe rëndësinë e saj për Amerikën dhe Shqipërinë si “një vend
ȱȱºȱ ȄǯȱȱȱǰȱȱȱŗşşŖȱȱºȱȱȱ
ººȱ¢ȱȱȱºȱºȱºȱ³ȱȱ£ȱ
ȱȱºȱȱȱºȱ£¢ȱºȱºȱººȱ
ºȱȱ¡ǰȱºȱ ȱȱȱºȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱºȱǰȱȱȱººȱȱȱºȱĞºȱºȱºȱ
në shtyp dhe në faqet e revistës Time, por më së fundi ngjarjet dramatike
ºȱȱºȱ ȱȱȱȱȱĞºȱºȱ£ǯȱºȱ
këtë arsye, duke u fokusuar në një media dhe në një vend, qëllimi është
kryerja e një studimi vertikal që nga ditët e para të botimit të revistës Time
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deri në ditët tona, pikërisht nga viti 1923 deri në vitin 2013, me qëllim që
ºȱºȱ£ȱȱȱȱºȱºȱȱºǯȱȱ
e Shqipërisë është marrë parasysh në këtë studim si një shtet në nocionet
ȱħȱęǰȱęǰȱǰȱǰȱȱȱǯȱ
Ğºǰȱºȱȱºȱȱºȱȱºȱºȱºħºȱ¢ºȱºȱ
shtete të tjera si Kosovë, Maqedoni apo emigrantët Shqiptarë nuk janë
ºȱ¢ȱȱºȱȱ£ºǯȱ ȱºȱº£ȱȱȱ
ºȱȱºȱȱºȱººȱ£ºȱȱºȱȱȱȱºȱ
duke iu referuar varianteve të përmendura më lart. Terma të tilla janë
nxjerrë ose nga titujt dhe nëntitujt ose nga paragrafët e parë të lajmeve
të revistës Time.

Metodologjia
¢ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
traditës empirike të studimeve dhe kërkimeve mediatike: studimet
ȱ ȱ ȱ ȱ ºǯȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ
e të dhënave janë përdorur si instrumentet sasiore ashtu edhe ato
ºǯȱºȱȱ£ȱººȱȱȱºȱººȱºȱ
botuara në revistën Time, në aspektin e frekuencës së tyre, vendosjes,
ºȱȱºǲȱȱȱȱȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ħǯȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱ¢ȱȱȱȱęȱȱºȱȱºȱȱ
ººǯȱ£ȱºȱȱȱººǰȱȱ¢ȱȱ
ºħȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱº¢ºȱ£ȱºȱººȱȱȱȱºȱȱȱ
Time gjatë viteve 1923 dhe 2013. Për këtë arsye, ky studim përpiqet
ºȱ ººȱ £ºȱ ǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
e Shqipërisë në shtypin perëndimor, e ilustruar në këtë studim nga
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱºȱº¢ºȱ£ȱ
ºȱººǯȱ£ºȱȱººȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ǰȱ ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ £ȱ
të tilla si parodia dhe ironia. Madje një pjesë e rëndësishme është
ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºǯȱ ºȱ ¢ǰȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ
sasiore tregojnë se numri i karakteristikave të publikuara vit pas viti,
ęȱȱ¢ȱºȱȱȱǰȱǰȱººǰȱǰȱ
Ħºȱȱȱºȱºȱºȱȱ¢ȱºȱȱ
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nga njëra periudhë e studimit në tjetrën. Së treti, intervistat me botuesit
e revistës Time dhe kodi i tyre i praktikës lejojnë një introspektim në
lidhje me teoritë e prodhimit social të lajmeve dhe gjithashtu ndërtimin
social të lajmeve ndërkombëtare.1 Kjo do të thotë se praktikat e shtypit
ºȱ ºȱ ȱ ³ºȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
në aspektin e prodhimit të lajmeve të huaja2, si dhe marrëdhëniet
ndërkombëtare Amerikane në përgjithësi ndikojnë në përmbajtjen dhe
qasjen e saj në drejtim të vendeve të largëta dhe të huaja si Shqipëria.3

Analiza e të dhënave sasiore
Periudha nga viti 1945 deri në vitin 1989 është dominuar nga diktatura
ȱȱȱ ¡ºǯȱºȱºȱȱºȱȱ£ȱºȱ
Shqipërinë për këtë periudhë, me vetëm 54 raporte të dedikuara nga
337 prej tyre që e përmendnin atë në masë të madhe. 49 prej raporteve
i përkasin rubrikës World (Bota) dhe pjesa tjetër i përkasin rubrikave
Nation, People, Milestones, To our readers, Arts and Entertainment (Kombi,
Njerëzit, Ngjarje me rëndësi, Për lexuesit tanë, Artet dhe Zbavitja)ǯȱ £ȱ
i vendit përbën një temë më vete raportimi për revistën Time por
ºȱºȱȱºȱ³ȱ£ºȱºȱȱºȱ¢ºȱºȱººȱ
komuniste. Megjithatë, krahasuar me vende të tjera fqinje si Mali i Zi,
Maqedonia dhe atyre më tej si Serbia dhe Kroacia, tema e Shqipërisë
është më e pranishme. Është e qartë se këto vende paraqiten më
shpesh nën shtetin federativ të ish-Jugosllavisë duke u përmendur në
më shumë se 1500 raporte në përgjithësi. Shqipëria përmendet në 337
raporte, Mali i Zi në 47, Maqedonia në 5, Kroacia në 29 dhe Serbia në
44 raporte. Megjithatë, Bullgaria dhe Rumania si dhe Greqia dhe Italia
pasqyrohen më shumë. Angela Leuker, ish-administratore në Zyrën
e Vjenës për revistën Time gjatë viteve ‘80, në një intervistë për këtë
studim tha se revista nuk kishte shumë burime në mbulimin e rajonit
ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £¢ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ishin të pabesueshme dhe të mbushura me ideologji. Sidomos për
Shqipërinë, hyrja në këtë vend ishte krejt e pamundur 16. Botuesi në
¢ºȱȱºȱºȱºȱǰȱȱȱ ǰȱ ȱ
ěȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ºȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ
të revistës Time dhe mediave Amerikane në përgjithësi. Temat e ditës
ȱºȱȱȱȱȱĞȱȱǰȱȱȱȱȱĞºȱ
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ºȱ¢ºȱºǯȱºǰȱ£ȱȱºȱ£ȱºȱºȱºȱ
sasiore tregon se vendosja e temës së Shqipërisë në hierarkinë e revistës
është më shpesh e respektueshme. Mbulohet rrallë, por kur ndodh,
raporti është në krye të rubrikës World, si më i rëndësishmi. World është
rubrika e dytë më e rëndësishme e revistës Time menjëherë pas rubrikës
Nation 17. Është e qartë se ka pasur më pak raporte për Shqipërinë të
publikuara gjatë kësaj periudhe në revistën Time, si dhe tema është
£ȱ ȱ ºǯȱ ŗŖȱ ȱ śŚȱ ǰȱ ȱ ºȱ ȱ ǻºȱ ºȱ ȱ
ŗŖŖŖȱĦºǼǰȱŘřȱȱȱȱŚŖŖȬŞŖŖȱĦºǰȱȱŘŗȱȱȱȱ
ºȱºȱºȱȱºȱȱȱŚŖŖȱĦºǯȱ ęȱȱȱ
£ºȱȱ³ºȱºȱȱȱºȱºȱºȱȱºȱȱ
ºȱȱººȱºȱȱȱ£ȱººǯȱ
Kjo nuk do të thotë se mungojnë referencat ndërkombëtare. Ato
£ººȱȱºȱŘŚȱǰȱºȱřŖȱºȱȱȱȱ³ºȱ
të brendshme të Shqipërisë. 5 raporte nga 24 i referohen Kombeve
ºȱ ǰȱ ŗŖȱ ȱ ¢ȱ £ȱ ººǰȱ śȱ £ȱ
në rajonin e Ballkanit, 3 si tema ndërkombëtare diplomatike dhe 1
ȱ ºȱ ǯȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ęȱ ȱ ȱ
¢ȱȱºȱººȱºǯȱȱºȱºȱººȱ£ºǰȱºȱ
ęºȱºȱȱȱȱȱȱºȱȱȱºȱȱ
ºȱººȱºǯȱºǰȱȱ ¡ǰȱǰȱȱȱººȱ
£ºǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ řşȱ ȱ ȱ ººȱ £ºȱ ȱ ȱ
përmendet në 21 raporte. Si Shqiptare, ajo përmendet vetëm 4 herë.
ºȱȱęȱȱȱȱºȱºȱºȱºǰȱȱ
ęȱȱȱǰȱ ¢ºȱºȱȱȱȱ ¡ºȱ
ȱ ȱ £ȱǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ¡ºǰȱ ȱ ȱ
¢ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ¡ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
përmendur një herë në kontekstin e marrëdhënieve me BRSS. Vetëm
ȱȱşŖǰȱºȱºȱȱȱºȱęºȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǯȱȱęȱȱȱººȱºȱȱºȱºȱººȱ
periudhë, në lidhje me Shqipërinë. Vetëm Tirana, kryeqytet përmendet
shpesh, më saktë në 42 raporte, ndërsa Durrësi në 3, Vlora në 5 dhe
ȱ ºȱ ŗȱ ǯȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
referohet vendeve më shpesh si “diku në Shqipëri”.

Analiza e të dhënave cilësore (Diskursi dhe gjuha)
Të dhënat tekstuale në aspektin e gjuhës, stilit dhe mënyrës se si
është përshkruar Shqipëria në revistën Time, përforcojnë diskursin e
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ȱºȱººȱºǰȱȱȱȱºȱºȱȱºȱȱęȱ
£ººȱºȱȱȱǯȱ ȱȱȱºȱ
ȱºº£ǰȱȱȱ³ȱ¢ȱºȱººȱȱºȱ
periudhës së parë dhe për këtë periudhë ata janë edhe më të theksuara
ºȱȱȱȱȱȱººȱºȱħǯȱȱºȱººȱºȱȱ
dukshme, skemat ekstreme përbëjnë mënyrën se si shihet Shqipëria në
ȱ³ȱȱȱºȱº¢ºȱºȱººȱȱȃȱºȱȱºǰȱ
më i varfër dhe më i prapambetur”. Shprehjet fundore për Shqipërinë
mbeten të pandryshuara ku madhësia e saj përmendet pothuajse në të
gjitha raportet në variantet “the tiny”, “ȱĴ”, “the small”, “the pockedsized”, që të gjitha nënkuptojnë e vogël. Ekstremitetet e madhësisë
ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ºǱȱ
“Shqipëria e vogël ka qenë gjithmonë vendi më i prapambetur nga të
ȱȱȱȱºȱ ǯȱºȱºȱȱºȱȱȱȱ
“Shqipëria është vendi më i vogël, më i varfër dhe më i prapambetur
nga të gjitha satelitet komuniste në Europë dhe i vetimi që nuk ka
ęȱºȱººȱȱºȱȱºȱºȱºȱºȱȄǯȱºȱǰȱ
ȱȱºȱºȱºȱȱºȱ£ºȱȃ ȱȱºȱ
që Rusia dhe Kina e Kuqe po përdorin për të shkarkuar agresionet
e tyre idologjike, është fshehur në një qoshe të largët të Ballkanit”.4
Në një raport tjetër, ekstremi i ekstremeve përshkruhet si më poshtë:
ȃȱȱȱǰȱ £ȱȱȱȱħȱºȱ¢ȱºȱȱ
ȱǯȱºȱȱºȱºǰȱºȱȱ³ȱººǰȱºȱ
Shqipëria …”. Përshkrime të ngjashme ishin të pranishme gjithashtu
në një raport të vitit 1951 që deklaron: “Shqipëria është vendi më i
ºǰȱºȱȱȱȱºȱȱ£ȱȱȱºȱ ȄȱŘřǯȱºȱ
një raport tjetër Time shkruan se “Jeta në Shqipëri mund të jetë brutale,
e keqe dhe e shkurtër. 14 kampe përqendrimi dhe dhjetëra burgje
ºȱȱȱȱřŖȱŖŖŖȱºȱȱȮȱºȱŘƖȱȱºȱ
Ȅǯȱºȱºȱȱȱºȱºȱ³ȱȱºȱºȱ
£ȱȱºȱȃȱȱ£¢ȱºȱººȄǰȱȃȱȱ¢Ȅǰȱȃºȱ
ºȄǰȱȃȱºȱȱºȱȄǰȱȃ ȱȱȱȱ£ȱȱ
ºȱȱȱȱºȄǰȱȃºȱǰȱ£ȱȱȱºȱ
ȱȱ £ȱȄǰȱȃºǱȱȱȱ££ºȄǰȱȃȱºȱ
fatkeq në Evropë”, “kombi më pak i aksesueshëm në botën komuniste
sot”, “një vend shumë i vogël, malor … i varfër në kushtet e jetesës,
ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ººȱ ȱ ºȱ ºȱ ººȱ ȱ ħȱ ºȱ
³ȱȱ ºȱȱ ǳȄǰȱȃȱȱºȱȱȄǰȱȃȱ
kukull i Shqipërisë” apo “mik i vetëm i Kinës në Evropë … dhe për
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ºȱȱȱȱºȱȱ£ºȱȱ£ȱȱºȱȄǰȱȃ4ºȱ
kombi më i varfër në Evropë dhe një nga shoqëritë më të mbyllura në
ºȄǯȱȱºȱȱºǰȱȱºȱȱ³ȱº¢ºȱ
£ºȱȱºȱ£ºǱȱȃ4ºȱºȱºȱºȱºººǲȱºȱ
ka shumë të ngjarë të jetë vendi më i shurdhër që është parë gjëkundi.
º£ȱºȱ¢ǰȱ£ºǰȱºȱ£¢ºȱȮȱºȱȱȱºȱ ¢ȱ
ºȱºȱ ¡ǱȱȃȱȱȄǯȱºȱºȱȱºǰȱȱºȱ
ºǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ȃºȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ Řǯşȱ
ȱºǰȱºȱȱȱȱºȱ£¢ǯȱºȱȱºȱȱºȱ
në Evropë dhe një prej shoqërive më të mbyllura në botë. Politikat e
saj të brendshme të ashpra e vendosin atë ndër bastionet e fundit të
£Ȅǯȱºȱȱȱȱºȱȱºȱºǰȱȱȱºȱ
ȱ ¡ºǰȱǱȱȃȱȱºȱ¢ºȱȱȱȱȃȱȱºȄȱ
Shqipëria është në mënyrë të dukshme në dy vlerësime të dyshimta:
është kombi më i varfër në Evropë dhe një relike e epokës Staliniste”.5
ºȱºȱȱºȱ³ȱȱº£ȱºȱºȱºȱ
stil më të lehtë: “Javën e kaluar Shqipëria komuniste arriti një rekord
ºȱ ºǱȱ £ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
1, 830, 653 votuesit e regjistruar ka votuar, dhe të gjithë kandidatët e
º£ȱȱȱȱºȱȱººȱºȱęȱŗŖŖƖȱºȱȱ
ºȱºǯȱȱǰȱºȱĚºȱȱººȱȱȱȱ
ȱ£¢ºǯȱȱȱȱºȄǯȱȱȱȱºȱººȱºȱ
ºȱººȱ³ºȱȱº£ȱºȱººȱȱ£ºǱȱȃºȱ
fetë e madhësisë Maryland në Ballkan, Republika Popullore Socialiste
e Shqipërisë ka më shumë se tre dekada që përgjohet me kujdes nga
ȱȱºȱȱºȱºȱºȱººȱºȱ£ºȬ£Ȅǯȱ
ºȱȱȱ ¡ºȱȱººȱȱȱȱȱȱ
revista Time e përshkruan atë në raportet e para në mënyrë të butë si
ȃ ¡ȱ ȱ ºȄǰȱ ȃȱ ¡Ȅǰȱ ȃȱ ººǰȱ ¢¢ºȱ Ȅǰȱ
ȃȱºȱȱºȱºȱȱºȄǰȱȃȱȱȱȱººȄǰȱȱ ¡ȱ
ǻȱȱǼȄǰȱºȱºȱºȱ£ȱȱººȱºȱ
ºȱ º¢ºȱ Ğȱ ȱ ȱ ȃ ¢ȱ ȱ ºȱ ºȱ ººȱ ȱ
¡Ȅǯȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ħǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȃȱ
ȱȱ ¡Ȅǯȱȱººȱȱººȱȱºȱºȱȱ
ºȱºȱǱȱȃ ºȱȱǽȱ ¡Ǿȱȱȱºȱȱȱºȱ
ǰȱºȱºȱȱºȱ£ºȱȱǯȱȱºȱº¢ºȱºȱ
Ȅǯȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ¡ȱ ęȱ ºȱ ºȱ ºȱ
të favorshëm nga revista Time: “Kjo sedër e njëjtë kombëtare shfaqet
£ȱȱ ¢ȱȱ ȱȱ ¡ǰȱȱººȱºȱ
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ȱ ȱ ȱ ħǯȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ Ħȱ ºȱ
£ȱȱǰȱȱ ¡ȱȱȱȱºȱȱħȱȱ
ºȱȱºȱȱǯȱ ȱºȱȱȱºǰȱȱĚºȱºȱȱºȱ
¢ȱȱºȱºȱºȱȱ£ȱºȱ£ºȱºȱºȱºǰȱ
¡ȱȱȱºȱȱºȱ¢ȱȱħȱȱ ǯ
ȱȱ ¡ºȱººȱħȱºȱ³ȱȱºȱ³ȱȱºȱǯȱ
ęȱ ȱ ħȱ £ȱ ººȱ ȱ ºȱ ººǰȱ ǰȱ ȱ ºȱ
ȱȱ ȱȱºȱºȱǻȱȱºȱºȱºȱȱ
ęȱȱȱȱºȱȱȱȱ ¢Ǽȱ ¡ȱĚȱ
ȱºȱȱȱ£ȱȱºȱȱȱ³ȱºȱǯȱȱ
ȱȱȱħǰȱ ¡ȱººȱȱ£ǯȱºȱȱºȱºȱºȱºȱ¢ȱ
i rreptë, i ashpër malor, ai është një ish-mësues dhe djali i përkëdhelur
i një tregtari të pasur Mysliman. Megjithëse ka mentalitetin e një
ǰȱȱȱħȱºȱȱºȱºȱ£ȱºȱȱȱĚºȱ
ȱ ȱ ħȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȄǯȱ ȱ ºȱ
ºȱȱ£ȱȱºȱºȱȱºȱºȱȱ
¢ȱ ȱȱȱºȱȱȃ ȱȱººȱǳȱȱȱºȱºȱ
ȱȱǰȱȱĚºȱºȱºȱºȱȱºȱȱȱĚºȱȱ
ȱºȱºȱȱº£Ȅǯȱȱºȱȱºȱºȱȱ
edhe Kryeministri Mehmet Shehu i cili përmendet si “Në mesin e një
ȱº£ȱºȱ¢ºȱºȱȱȱ ȱºȱ
ºȱȱºȱºȱºȱȱ ȱºȱǰȱºȱȱ
dukshëm nga të gjithë. Kryeministri i Kuq Shehu i Shqipërisë…”.
Stili i famshëm i revistës Time me shkrimin e saj karakteristik
mbetet dominues në raportet për Shqipërinë për këtë periudhë. Parodia
ȱȱºȱ³ȱǰȱȱȱºȱǰȱȱȱºȱ
detajet dhe ndërtimin narrativ të raporteve. Si shembull, parodia si një
mënyrë e ndërtimit të tregimit për Shqipërinë është e dukshme në këtë
paragraf nga një raport për marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Kinës:
ȃȱȱ £ȱȱ£¢ºȱȱȱȱºȱºȱȱºȱ³ºȱ
e Shqipërisë. E Përditshmja e Popullit të Pekinit deklaronte se “miqësia
në armë” ndërmjet Kinës dhe Shqipërisë “është e thellë si Adriatiku
ȱȱȱ ǯȄȱ ȱºȱǰȱºȱǰȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱººǰȱººȱȱȱºȱººȱȱħȄǯȱ
ºȱººȱºȱȱºȱȱȱȱ£ȱ
e vitit 1987 në Shqipëri: “Javën e kaluar Shqipëria komuniste arriti një
ȱºȱºǱȱ£ȱȱȱǯȱȱ
nga 1, 830, 653 votuesit e regjistruar ka votuar, dhe të gjithë kandidatët
ȱº£ȱȱȱȱºȱȱººȱęȱŗŖŖƖȱºȱȱºȱ
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ºǯȱ ȱ ǰȱ ºȱ Ěºȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ£¢ºǯȱȱȱȱºǯȂ

Konkluzione
£ȱºȱȱȱººǰȱȱ¢ȱȱºħȱȱ
është se tema e Shqipërisë është trajtuar dhe ndërtuar në mënyrë
£ȱºȱººȱȱȱȱºȱȱȱȱºȱ
ȱºȱ£ǯȱȱ
ºȱººȱ¢ǰȱ¢ȱȱȱºȱºȱºȱ£ºȱǰȱºȱºȱ
kontekst evolucionar historik, tema e Shqipërisë në shtypin perëndimor,
e ilustruar në këtë studim nga revista Time, mbetet e trajtuar dhe e
ȱ ºȱ º¢ºȱ £ȱ ºȱ ººǯȱ £ºȱ ȱ
përsitshmëria e saj janë evidentuar së pari në gjuhën e përdorur në
Ħºȱ¢³ȱȱ£ǰȱȱǰȱǰȱȱȱȱ
ºȱȱȱºȱȱ£ȱºȱȱȱǯȱȱ
ºȱ ¢ǰȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ęȱ ȱ ¢ȱ ºȱ
ȱȱǰȱǰȱºǰȱǰȱĦºȱȱȱ
më të përmendura, vendet dhe lloji i ngjarjeve nuk ndryshonin realisht
ºȱ³ȱºǯȱȱȱ£ȱºȱºȱȱºȱȱȱºȱȱ
për Ballkanin, Shqipëria së bashku me vendet e tjera përshkruhen si më
ºǱȱȃȱȱȱȱº£ȱȱȱȱȱȱº¢ȱ
ȱºȱĞºȱºȱºȱ£ȱǳȱºȱǰȱǱȱ
Jugosllavia, Rumania, Bullgaria, Shqipëria, Greqia dhe pjesa Evropiane e
ºǰȱȱºȱȱºȱȱºȱºȱȱȱȱ£Ȅǯȱ ȱȱ
ȱ£ǰȱºȱȱȱȱȱȱºȱººȱºȱȃȱ
i vjetër” nuk mund të ndryshohet lehtësisht dhe kjo vlen edhe në rastin e
Shqipërisë.
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Hyrje
Është e vështirë të gjesh një media të huaj që të ketë qenë kaq pranë
£ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
£ȱȱȃȱ ȱȱȄǯȱºȱȱȱȱºȱȱ
ºȱȱǲȱºȱȱ£ȱȱȱºȱº£ȱºǰȱ
shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë, ardhja dhe mbretërimi i Princ Vidit,
konjukturat diplomatike në Konferencën e Paqes në Paris, mbretërimi i
ȱǰȱĞȱȱ¢ºȱºǰȱȱȱ£ȱºȱºǰȱ
ȱȱ £ǰȱºȱȱȱ ºǰȱºǰȱ ºȱ
ȱȱȱ¢ȱȱȱȱº£ȱȱǯȱ ȱȱȱȱ
një rol kritik në formimin e opinionit amerikan, por ka ndikuar edhe në
qarqet diplomatike botërore në momentet e shtetformimit dhe njohjes
së shtetit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Kjo vëmendje e shtuar ka
ħȱȱºȱºȱŘśȱǱȱºȱȱ¢ȱǰȱº£ȱ
ȱȱ£ǰȱºȱºȱ£ȱȱºȱºȱǰȱȱȱ
ºȱęȱººȱºȱȱºȱȱ¢ȱȱºȱ
Gërdec, etj.
¢ȱȱȱºȱȱº£ȱȱºȱȱºȱ
cilat e shtrin aktivitetin e tyre edhe në Shqipërinë e viteve 1800, si dhe
me misionet e ndihmës amerikane të shekullit të XX.
£ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
ººȱºȱȱºȱºȱ£ȱȱǰȱȱȱ
ǰȱ ǯȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱºȱºȱȱȱȱ ǰȱ ºȱ,£ǰȱǯȱ
ºȱ ȱ ȱ ŗŞśŗȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ŗŜŖȱ ³ȱ ºȱ
£ȱºȱȃȱ ȱȱȄȱȱºȱºȱȱŗŞȱ
ŞŖŖȱȱȱȱȃºȄǯȱȱºȱºȱºȱ£ȱ
ȱȱºȱ³ºȱȱȱȱºȱ£ȱºȱȱºǰȱºȱºȱ
ęȱȱȱȱŞŖŖŖȱȱȱºȱººȱºȱ
këtë periudhë.
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Raportuesit e “The New York Times” për Shqipërinë
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ȁȱ  ȱ ȱ
Times’ që kanë shkruar për dhe rreth Shqipërisë konstatohet se shumica
ȱ ¢ȱ ºȱ £ºȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ºȱ Ğǰȱ
ºȱºȱ³ºȱǰȱȱȱȱȱºȱȱ
Komuniste, ekspertë të medias dhe historisë, por njëherësh edhe
ęȱºȱ³ȱ£ȱººȱºȱºȱȱ£ºǯȱ
Të paktën 9 prej tyre që kanë publikuar artikuj në kohë të ndryshme
ºȱ ȱ ȱ ººȱ ǰȱ ºȱ ęȱ ³ȱ £ȱ
£ǯȱ
ºȱººȱºȱȱȱȂ ȱǰȱȱȱȱȱ
artikuj edhe për kohën e mbretërimit të Zogut. Ajo ishte e para
ºȱºȱ£ºȱȱȱºȱęȱ³ȱ£ȱºȱȱŗşřŝǯȱ
McCormick ishte njohëse shumë e mirë e epokës fashiste të kohës së
ȱȱȱȱȱ£ȱȱºȱºȱǰȱ
ººȱ ȱ ººǯȱ ȱ ǯȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ
ȱȱȱȱºȱ£ǰȱȱȱȱºȱȱȱ
largimit të misionit amerikan nga Shqipëri.
¢ǰȱ¢ȱȱ£ȱ ȱǻȱŗşŗŘȱȮȱŗşşřȱǼȱººȱ£ȱ
ºȱȱ³ºȱȱºȱȱȱººȱȱºȱȱºȱ
ǯȱ ȱ £ȱ ººȱ ęȱ ȱ ³ȱ £ǯȱ ȱ ȱ ºȱ
ǰȱȱȱºȱȱȱħȱºȱĞºȱºȱ¢ºȱºȱºȱ
ºȱŚŖȱ³ȱȱǰȱȱººȱȱȱºȱººȱǯȱ
ȱ ǯȱ ǰȱ ¢ȱ  £ȱ ǻŗşŗşȱ Ȯȱ ŘŖŖŚǼǰȱ ȱ
Raymond janë të njohur për shkrimet e tyre në momentet e vendosjes
ºȱ £ǯȱ ȱ ǯȱ ¢ȱ ǻŗşŖŞȱ Ȭȱ ŗşşřǼȱ ººȱ ºȱ ºȱ
£ȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱȱ£ȱºȱ
¢ȱȱ£ȱºȱººȱºȱºȱºȱǯȱ
ȱȱ³ȱ£ȱºȱȱººǰȱȱ
ȱ£ºȱºȱºǰȱȱȱȱŘşȱǰȱººȱȱȱºȱȱºȱºȱ
Shqipëri në kohën e regjimit komunist dhe që ka bërë intervistën e
vetme me kryeministrin e asaj kohe, Mehmet Shehun.
Paul Underwood ( 1915 – 1985 ), Wallace Carroll (1906 – 2002),
Theodore Shabad (1922 – 1987), Seymour Topping, Maks Frankel,
ȱ
£ǰȱºȱȱȱºȱȱȱººȱȱ
vendet komuniste dhe Perëndimin. Padyshim, emri më i spikatur i kësaj
£ȱºȱȱȱººȱººȱȱǰȱȱȱȱȱ
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ºȱºȱºȱȱŚŖȱ³ǯȱºȱºȱȱȱºȱȱ
Murit të Berlinit, ai ka shkruar gati katër dekada për Shqipërinë, ku
ººȱ řŖȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
ºǯȱºȱęȱºȱȱŗşşŖȱȱȱºȱºȱȱȱȱ
º£ȱ ȱ ºȱ ǯȱȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
ȱºȱȱºȱºȱººȱºȱ£ȱȱȱºȱººǯȱ
Wolfgand Saxon njihet si nekrologji-shkruesi për dy prej krerëve
ºȱºȱºȱºȱ£ȱºȱºǯȱȱºȱȱȱȃºȄȱ
së kryeministrin komunist më jetëgjatë, Mehmet Shehun. Ai përgatiti
ºȱęȱºȱ³ºȱºȱºǰȱºȱºǰȱºǰȱǰȱȱȱħȱ
ºȱǰȱȱȱȱȱ ¡ºǯȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱºȱȱȱȱ ¡ºǯȱ
ȱ ȱººȱºȱºȱºȱºȱȱȱºȱȱ
dhe raportoi sidomos në momentet e vdekjes së Mehmet Shehut, Enver
¡ºȱȱºȱȱººȱǯȱ
ȱ ǰȱȱ¢ȱ ǰȱȱǯȱ ǰȱȱǯȱ
ǰȱ ȱěȱȱȱ  ȱºȱȱºȱ³ºȱ
ȱȱºȱ¢ȱºȱººȱºȱ£ǯȱ
Artikujt e tyre dëshmojnë njohje të thelluar të historisë së
ººȱȱǰȱȱȱǰȱ³ȱȱȱ
tek-tuk referenca apo të dhëna të pasakta: Dhe kjo është e kuptueshme
ȱȱººȱºȱȱºȱºȱȱºȱ£ȱȱȱȱ
ȱºȱę£ȱǯȱǰȱȱȱȱȱ
të informimit, referencat historike ishin të qëndrueshme për Shqipërinë.
“Unë kam mësuar rreth Shqipëria teksa po studioja historinë e Ballkanit
ȱȱȱȱěǰȱºȱȱȱ ȄǰȱȬȱºȱ
ȱºȱºȱºȱººȱºȱ£ºȱȃȄǯ1

Burimet e informimit
Shqipëria ishte një bunker. Për ata që ishin jashtë vendit kishte vetëm
ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ³ºȱ ȱ ȱ
ħǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºǯȱȱȱºȱȱºȱȱ ȱȱǰȱ
£ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ £ǰȱ £ǰȱ
ȱȱºȱȱȱºǯȱȃȱȱ Ȅǰȱ ǰȱ
apo ndonjë media tjetër ishin burime referuese. Një tjetër mundësi
për të marrë informacion për regjimin komunist ishin mediat e
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vendeve mike të Shqipërisë komuniste, sidomos ato shtete që kishin
ambasada në Shqipëri. Franca ka qenë një prej vendeve që ka mbajtur
marrëdhënie diplomatike thuajse gjatë gjithë kohës. Por, edhe vende të
tjera si Turqia apo Italia. Padyshim, kanalet diplomatike dhe shërbimet
inteligjente perëndimore, përfshirë CIA-n apo MI6, kanë qenë burime
ȱºȱ£ºȱȬ£ǯȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱ ººȱ ȱ ººȱ ȱ  Ȭºȱ ºȱ ȱ ȱ
informacioni.
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ººǲȱ ȱ ºȱ ǰȱ
Greqi apo Itali. Padyshim, në raportimet e bëra prej këtyre vendeve
hasen ndikime në disa raste. Prej këtu kishte edhe burime të ndryshme
ȱºȱºȱºȱȱºȱȱȱ£ǯȱȱ¢ȱȱ
edhe diplomatë shqiptarë. Si burim informacioni ka shërbyer edhe
ȱ ȱ ºȱ  ȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ
njohura të saj.
Për të kuptuar vështirësinë në gjetjen dhe përdorimin e kanaleve
ºȱȱĞȱºȱºȱȱȱȱ£ºȱºȱȱȱ
ººȱȬȱȱȱȱħȱºȱºǱȱ
...Departamenti Amerikan i Shtetit mori sot në mbrëmje një raport nga
Turqia, ku kishte të dhëna se kishte një tension të madh, frikë të ankthshme
dhe krizë në Tiranë, kryeqytetin e vendit. Shumica e diplomatëve nga shtetet
komuniste europiane kishin thënë se duhet të largoheshin nga kryeqyteti.
Ğȱȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱȱºȱºǯǯǯǯ
Një burim i Departamentit të Shtetit në Uashington thotë se nuk ishte
ęȱ ºȱ Ğȱ ȱ ºǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ
diplomatike me Shqipërinë, por diplomatët turq, francezë dhe italianë janë të
vendosur në Tiranë.2
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ºȱ  ȱ
ȱȱȱººȱºȱȱȱŗşŚŜȱȱȱºȱȱŗşşŖȱºȱ
ºǱȱ£ȱȱ ȱ¢ȬȱºȱȱºȱŗŘȱȱȱȱ
ºȱ£ǯȱȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱºȱȱŗşśŝȱ
dhe ka bërë të vetmen intervistë me një drejtues të lartë shteti nga
ºȱºȱºȱ£ºȱȱºȱººȱºǯȱȱºȱȱºȱ
ęȱºȱȱȱȱȱȱȱºȱ£ȱºȱȱ
ekonomike në vend dhe asistencën ruse. Sipas dëshmive, Salisbury ka
ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ £ǰȱ ºȱ
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bërë nga Partia Punës në mjediset e Pallatit të Brigadave. Më vonë ka
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ºȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ
ȱȱºȱ£ȱȱȱȱȱǯ
ȱ¢ȱ ȱºȱºȱ£ȱȱęȱȬǰȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱ³ȱȱ³ºȱȱȱȱººȱ
ºȱ£ȱǯ3
ȱ ºȱ ȱ ȱ řŘȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
¢ȱºȱºȱºȱ£ȱȱǰȱȱ  ǰȱȱȱȱ
ȱ£ȱºȱºȱȃȄȱȱȱȱºȱȱ
ȱ ººȱ ǯȱ ȃºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ęºǰȱ ȱ
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ Ȅǰȱ Ȭȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ǰȱ  ȱ
ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ  ǯȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ŜȬǰȱ ºȱ ȱ ºȱ
grupi turistësh grekë, ajo ka bërë një skanim spikatës të realitetit në atë
dhjetor të vitit 1989.4
ȱǰȱȱºȱħºȱºȱºȱȱȱȱȱȱ£ȱ
me kontributin më të madh për këtë periudhë. Shumëkush në Tiranë
e kujton atë me një shfaqje prej “cowboy”, me makinë “cabriolet”, që
º£ȱºȱººȱºǰȱȱºȱȱȱȱȱ
ºȱȬºǯȱȱȱȱȱºȱȱºǰȱ£ºȱȱ
ºȱºȱººȱºȱęȬȱşŖǰȱȱȱȱȱȱ
me shumë prej protagonistëve të diasporës shqiptare si Arshi Pipa
apo Ekrem Bardha. Sipas mediave shqiptare, Pipa kishte miqësi me
£ȱǰȱȱȱȱºȱºȱȱȱȱȱȱ
ȱºȱ ȱºȱºȱȱȱȱºȱȱººȱǯȱ
Por, kjo ide u hodh poshtë nga Partia Demokratike asokohe. Gjithësesi,
ȱȱȱºȱºȱȱ£ºȱȱȃȱ ȱȱ
Times” ndikuan në këndin e shikimit të raportimeve rreth Shqipërisë.

Shqipëria sipas këndvështrimit të ‘The New York Times’
ººȱ ºȱ ȱ ȱ ȃȱ  ȱ ȱ Ȅȱ ºȱ ººȱ
ȱȱȱºȱǲȱȱºȱȱȱȱȱºȱ
ȃȱ Ȅȱ ǻ³ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ººǰȱ
£ºȱȱºȱȱȱȱȱºȱȱȱºǼȱ
ȱ Ȭǲȱ ºȱ ¢ǰȱ ºȱ ºħȱ ººȱ ºȱ
£ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ºȱ ȱ Ğºȱ ºȱ
Ftohtë përkundrejt rajonit, botës komuniste dhe Perëndimit. Këtu
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kemi informacione dhe burimȱºȱºȱºȱºȱȱ³ºȱȱȱ
ȱȱºȱȱºȱȱ ǰȱǰȱȱȱºȱȱºȱ
ºȱºȱĞºȱºȱºȱºȱȱȱȱ ¡ºǯȱ
ǰȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ
ȱ ȱ ħȱ ȱ ºǯȱ ºȱ ǰȱ ȱ Ȭ£ȱ ȱ
ºǰȱºǰȱ ºǰȱȱȱ £ǰȱȱȱŞŗȱȱ
komuniste në Moskë, dalja nga Traktati i Varshavës, etj., sjellin të dhëna
të paanshme dhe qasje ekuilibruese, përtej interesave të palëve.
Ğȱȱºȱȱȱȱ¢ȱȱȱ³ȱººȱ
ȱ£ȱǰȱȱȱȱºȱĞºȱȱºȱǯȱ
Njëherësh kupton se një Shqipëri e pa integruar në blloqet e mëdha
ȱ ħȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ¢ºȱ ºȱ
ȱºȱºȱººǯȱ£ȱǱ
“ȱȱȱºȱºȱȱȱȱȱºȱºȱ³ȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ ęȱ ȱ ºȱ Ȃȱ ººȱ
Ěºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
se e kuptojnë se ajo që mbetet më e mira për Shqipërinë është se duhet
ȱ ººȱ ³ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ººȱ ǯȱ ǰȱ ººȱ ȱ ºǰȱ
ȱººȱȱȱȱȃȱȄǰȱºȱȱȱºęȱ
që i jep hegjemonia sovjetike.” 5
Ky konstatim ishte diktues përgjatë gjysmëshekullit, sa edhe
ȱ ºȱ ȱȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşŗŚǰȱ ȱ ȱ ȱ
shqiptarëve do t’iu duhet të paktën një shekull për të bërë shtetin
modern.
ȱºȱººȱ£ºȱȱºȱºȱºȱȱºȱȱ
marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara
të Amerikës në këtë periudhë, të cilat i tekalojnë raportet mes dy
ȱȱȱǯȱǰȱºȱȱºȱºȱ£ȱȱ
ºȱºȱºȱºȱ£ȱºȱºȱȱºǰȱȱºȱ
kuptojmë më mirë dimensionin real të miqësisë mes dy popujve. Edhe
ȱȱºȱȱºȱȱ ¡ºǰȱ ȱȱºȱȱºȱ
ºȱ£ȱȱȱºȱ£¢ǰȱȱ³ȱȱȱǰȱ
Shqipëria nuk plotësoi kushtet e vëna për njohjen e marrëveshjeve të
ºȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
demokratike dhe të monitoruara nga ndërkombëtarët për Asamblenë
Kushtetuese.
98

ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ¡ȱ ȱ ºȱ
 Ȭȱȱºȱȱȱȱºȱȱȱ 6. Momentin
ȱ¢ȱºȱȱȱȱ£ȱºȱȱºȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱ ȱǯȱ ȱºȱºǰȱȱȱºȱȱ
kusht i vetëm ka qenë njohja nga Shqipëria e të gjitha marrëveshjeve,
traktateve dhe konventave që janë nënshkruar mes palëve deri më datë
7 prill 1939.
Në shkrimet e publikuara gjen dokumente dhe dëshmi për
misionin e Joseph E. Jacobs në vitin 1945, për konjukturat diplomatike
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ¡ºǰȱ ȱ ȱ
për tri tratativat për rivendosjen e marrëdhënieve mes Tiranës dhe
Uashingtonit: në vitin 1974 që duket se përkon me problemet e para
ººȱ ºȱ ¡ºǰȱ ºȱ ȱ ŗşŝŞȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ
diplomatike me Kinën, dhe në vitin 1981 kur vdiq Mehmet Shehu.
Po aq interesante është edhe dinamika e raporteve mes Tiranës dhe
ȱȱ¢ȱºȱ£ºȱȱȱŗşŖŖǯȱ£ȱȱȱ
ȱȱǰȱ ȱǰȱȱȃȱȱȄȱȱħȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱȱȱºȱȱ£ǰȱ
ºȱȱ£ȱȱȱºȱºȱȱºȱȱ
mes dy shteteve.

Një qasje e re për raportet Hoxha – Shehu
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȃȱ  ȱ ȱ Ȅȱ ºȱ
Shqipërinë komuniste shihet qartë një “diversitet” që bëri kjo media
ȱ¢ȱȱºȱºȱºȱºȱºȱǱȱȱ ¡ȱȱȱ
Shehu.
Kjo mbetet një qasje e re nga jashtë-brenda për vlerësimin në kohë të
raporteve mes tyre. Në periudha të ndryshme gjenden raportime ku
ȱ ȱ ȱ ȃºȄȱ ȱ ¡ºȱ ȱ ǰȱ ȱ ³ȱ
nuk kursehen as lëvdatat për këtë të fundit. Nuk ka media që të ketë
investiguar me kaq detaje këtë raport diversiv mes dy prej krerëve më
të lartë komunist.
Ajo që besohet është se zoti Chivakin7 ka ndjerë se Kryetari i shtetit
Enver Hoxha nuk është njeri i besuar ashtu si Mehmet Shehu, që
duket se do ta ketë më të lehtë ta drejtojë skenën në mënyrë graduale.
ȱ ȱ ººȱ ºȱ ęºȱ ǯȱ ǯǯǯºȱ ºȱ ººȱ ºǰȱ ¢ȱ ȱ
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ȱȱ ¡ǰȱȱȱºȱħȱĞǰȱȱºȱºȱ
ȱºȱǯȱȱººȱºȱºȱºȱºȱȱȱȃȱȱħȱ
ka shpëtuar vetëm falë prishjes së Kominternit. Në kontrast me të,
Gjeneral Mehmet Shehu është nga të paktët komunistë shqiptarë të
ȱĞºȄǯ8
ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ ºȱ ęȱ ȱ ħȱ ºȱ
dorën e hekurt komuniste brenda vendit:
“Një nga gjërat e paqarta është se realisht kush është një nga njerëzit
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºħȱǯȱ ººȱ ºȱ ȱ ººȱ ȱ ºȱ ǰȱ
refugjatët kanë përmendur Mehmet Shehun si një njeri me pushtet
real, më tepër sesa Enver Hoxhën, Sekretarin e Partisë Komuniste.
ǯǯǯȱ ȱ ħȱ ǻȱ ¡ºǼȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
zyrave në Tiranë. Por, Kryeministri Mehmet Shehu duket se është
ºȱȱȱºȱęºȱȱ£ȱȱǰȱǰȱȱȱ
aparatin policor.ş
Edhe në shkrimin nekrologjik të Wolfang Saxon pas vdekjes së
kryeministrit “në një moment dhe gjendje depresive”, në dhjetor të
vitit 1981, Shehu shihet si ideator dhe mbështetës i hapjes së Shqipërisë.
“ȱ ȱ ȱ ħȱ ºȱ ºȱ ȱ Ğºȱ ºȱ ȱ
ǰȱȱºȱºȱȱȱǰȱȱ³ȱºȱººȱ
ȱǰȱºȱȱȱȱȱȱ³ºȱºȱºȱºȱȱºȱ
ħȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ǰȱ £ȱ ȱ ȱ
turbullira politike. Zoti Shehu dhe zoti Hoxha ishin aleatë të Mareshallit
ȱ ȱ£ȱȱºȱĞºȱȱ¢ºȱºǰȱȱȱȱȱȱ
Moskën, kur ajo ndërpreu marrëdhëniet me Beogradin revizionist pak vite pas
Ğºǯȱºȱºǰȱºȱȱȱºȱºȱºǰȱºȱººȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱȱǰȱȱºȱºȱȱȃ£ºȄȱȱ
Nikita Hrushovit. Pas vdekjes së Mao Ce Dunit, zoti Shehu, gjeneral lejtnant,
ȱȱȱȱȃȱȱºȄȱȱººǰȱȱȱ¢ȱºȱ
ºȄ.10
David Binder ngre dyshime për vrasjen e kryeministrit të vendit,
dhe konstaton se “Radio Tirana” në momentet e tragjedisë në Tiranë
ȱ £º11. Ndërsa disa ditë më pas, po kjo media raporton se
para vetëvrasjes, Mehmet Shehu ishte takuar me diplomatë të huaj në
Tiranë.12
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ǰȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ¢ȱ
ººȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱħǯȱȱ¡ȱȱȱ
ºȱȱȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ ¡ºǱȱ
“Versioni për vrasje ishte konstatuar nga analistë perëndimorë
ºȱȱȱºȱºȱĦȱºȱºȱȱºȱȱȱºȱ
ȱºȱ£ºȱȱȱǰȱȃºȱȱȄǯȱºȱºȱ
përkthim të shpërndarë nga misioni shqiptar në Kombet e Bashkuara,
£ȱȱȱºȱȃºȱȱȱȱºǰȱºȱ
ȱ ºȄȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
pathyeshëm të partisë me popullin.13
ºȱºȱȱ ¡ºȱȱȱȱȱººȱ
ºȱȱȱŗşŚśǱȱ ȱȱȱȱºȱȱħǰȱȱ¡ȱºȱºȱ
ȱȱºȱȱȱȱȱººȱȃȱ ¡ǯȱ
Mastermind of Albania’s isolation”.
Enver Hoxha, udhëheqësi shqiptar që vdiq dje në Tiranë, e mbajti
ȱ ȱ ħȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ º¢ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
radhë. Shqipëria, gjatë gjithë historisë u viktimizua që në kohërat e
ºȱȱºǰȱȱȱººȱȱȱºȱº¢ºȱęȱ
nën udhëheqjen staliniste.ŗŚ
ȱȱȱºȱ£ȱȱºǰȱ£ȱȱȱ
Ǳȱȱȱºȱȱ£ȱ ¡ȱºȱ£ȱȱȱºȱ
ȱ ħǰȱ ȱ ºȱ ³ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ŗşŞŚǰȱ ȱ £ȱȱ
ȱºȱȱ£ȱºȱ¢ȱºȱºȱºȱ¢ºǰȱȱȱĦȱ
gjatë gjithë itinerarit. Një vit më pas, në kremtimin e 75-vjetorit të
ȱºȱ£ȱ ¡ǰȱ£ȱȱȱȱºȱºȱĦȄǯȱȱ
ȱȱºȱȱȱȱęȱºȱºǰȱºȱºǰȱȱȱ
autoritare, dhe pak frikacak për të ndërmarrë reforma. “Është enverist,
ȱºȱȱȱºȱȱȱȱ ¡Ȅǯȱǰȱȱȱ
ȱȱ³ºȱȱȱºȱȱºȱºȱºȱ¡ħȱ
¡ºȱȱºǯȱȱºȱººȱȱȱȱȱºȱȱ
ȱǰȱȱȱȱǰȱºȱ£ȱºȱºȱºȱȱśŖǯȱ
Një tjetër moment është ai i ndryshimeve demokratike, ku “The
 ȱȱȄȱºȱȱȱºȱȱȱȱȱºȱ
ººȱºȱºȱºȱȱºȱǯȱ ȱȱȱȱ£ºȱȱȱºȱ
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OKB-së, Peres de Cuellar dhe pritjen protokollare, Binder në shkrimin
ȱħǱȱ
Zyrtarë të qeverisë shqiptare dhe gazetarë, por, edhe Ismail Kadare,
shkrimtari më i lexuar në vend, në një intervistë të shkurtër të dhënë
ǰȱº£ȱȱȃ£ȱȱȱ£ȱȱȱȱºȱȱȱ
ºȱȱȱºȱ£ȱºȱºȄǯȱȁȂ ȱȱȱº£ȱ
ȱ£ȱºȱº¢ȱºȄǰȱȬȱȱǯŗś
Së fundi, një këndvështrim interesant që nuk duhet lënë pas është
º¢ȱ ȱ ȱ ºȱ º£ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ȱ
ǰȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
¢ǰȱȱȱǰȱºȱȱ£ȱȱºȱºȱ
Ȭºǰȱȱ£ȱȱŘŘȱȱŗşşŘǰȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱ ȱºȱºȱȱȱ£ǰȱȱºȱ
ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ęȱ ºȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ Ȭºȱ
ǰȱºǰȱȬȱºȱȱȱ£ºȱºȱºȱȱºȱŗŖȱȱ
e demokracisë:
ȃȱ ȱ ºȱ £ºȱ ȱ ºȱ ęȱ ºȱ ȱ
ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ęȱ ºȱ
£ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ǯȱ ȃȱ ȱ ęȱ ŜśȬ
70 përqind të të gjithë votave dhe socialistët kanë marrë maksimalisht
ŘśƖȄǰȱ Ȭȱ ȱ ººȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ººȱºȱ£¢ºȱȱºȱºȱºȱħǰȱȱȱȱȱȱºȱ
grumbull i madh mbështetësish që brohorisnin. “Ky është fundi i territ
komunist në Shqipëri”.16

Konkluzione
ȱºȱȱȱº£ȱȱºǰȱȱȱǰȱȱ
¢ȱ ȱ ºĞȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ £ºȱ
amerikanë, sot vlen më shumë se dje dhe ka më tepër domethënie,
ȱºȱºȱȱȱȱȱºȱȱǲȱȱºȱºȱ
ººȱºȱǲȱǰȱȱȱ¡ȱȱǲȱ³ȱȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ £ºȱ ȱ ººȱ
ȱºȱºȱȱĞºȱºȱºȱȱȱ£ºȱȱºȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱºȱºȱºǱȱ,ȱ£ȱȱȱȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱºȱºȱºȱºǲȱ,ȱȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱȱȱººȱȱºħȱȱºȱ
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vogël sot dhe në të ardhmen. Standardet profesionale në raportim të
ȃȱ ȱȱȄǰȱºȱȱȱ£ȱºȱºȱǰȱºȱ
leksione të hapura për reporterët shqiptarë sot. Të kuptosh më shumë
për vetvetes prej asaj që thotë tjetri është komunikim i munguar ose i
keqinterpretuar në mjedisin tonë politik dhe më gjerë.
¢ȱȱººȱȱºȱȱȱºȱ£ȱȱºȱ
ºȱĚȱºȱºȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱ
bërë shqiptarët dje apo në të tashmen. Ky pasqyrim na mundëson ta
shohim veten dhe Shqipërinë pa gabimet e përditshme, pa pasionet dhe
pa krenarinë e papërmbajtur përgjatë historisë tonë, pa dimensionin e
vogël prej bunkeri, por me përmasat e një Shqipërie evropiane dhe
globale. Në kohën kur nuk jemi ndarë ende nga pjesa më e keqe e së
ºǰȱȱȱȱȱęȱȱºȱȱºȱȱȱºȱȱ
ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ǰȱ ¡ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ºȱ
ȱȱȱºȱºȱȱºȱºȱºȱ£ǯȱ ¢ȱȱȱȱ
ȱȱºȱȱ£ǯȱ ȱȱ³ºȱȱȱȱ
ºȱ£ºȱǱȱȃºȱȱȱȱǻmiqtë nga Shqipëria, - shën.red.)
ȱ ººǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ
º£ȱ ºȱ £ǰȱ ºǰȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ħººǯȱ
Gjithashtu, në mendjen time e di se Shqipëria ka një anë shumë të errët
të historisë dhe të tashmes së saj”17.
ŗȱ ȱȱȱěǰȱ £ȱǰȱŘŝȱȱŘŖŗŖǯ
Řȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȃȱ ȱ ȱ Ğȱ ȱ  ǰȱ ȱ ǰȱ şȱ
nëntor 1961.
řȱ ȱȱ ȱȱȱȬȱ ȱȱȱȱȱȱ ǲȱŘŚȱȱŗşŝŖǯ
Śȱ ȱȱ ȱȱȱȬȱȱ ȱ ȱǰȱŗŖȱȱŗşŞşǯ
śȱ ȱȱ ȱȱȱȮȱȃȱȱȱȱȱǲȱŘŝȱȱŗşśŖǯ
Ŝȱ ȱȱ ȱȱǰȱŗśȱºȱŗşŚŜǯ
7

Ambasadori i Bashkimit Sovjetik në Shqipëri, - shën.red.

Şȱ ȱȱ ȱȱǰȱȬȃřȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ǲȱřȱȱȱȱȱȱȱȱȱ Ȅǰȱ¢ȱǰȱ
28 gusht 1949.
şȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ǰȱ ȃȬȱ ǲȱ ȱ ȱ ȱ Ȅǰȱ Řşȱ
gusht 1957.
ŗŖȱ ȱȱ ȱȱǰȱȃ ǯȱȱȱȱȱŜŞǲȱȱȱȱȱ
Minister”, 19 dhjetor 1981.
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ŗŗȱ ȱȱ ȱȱǰȱȃǯǯȱȱȱȱȱ ȱȄǰȱřȱȱ
1982.
ŗŘȱ ȱȱ ȱȱǰȱȃȱȱȱȱȱ ȱȱȄǰȱȬȱŗśȱȱ
1982.
ŗřȱ ȱȱ ȱȱǰȱȃȱ ¡ǰȱȱȱȂȱȄǰȱŗŘȱȱ
1985.
14 Po aty.
ŗśȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǲȱȱ ȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱȄǰȱȬȱŗŚȱȱŗşşŖǯ
ŗŜȱ ȱȱ ȱȱǰȱȃ¡ȬȱȱȱȱȄǰȱŘřȱȱŗşşŘǯ
ŗŝȱ ȱ £ȱǰȱȃȱǱȱȃ ȱºȱººȱȱȱȱ£ȱºȱȱ
Berishën”, 27 dhjetor 2009.
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KUJT ESA E T R A S H Ë G IM IS Ë
JOM AT ER I A LE D H E DIV E R S IT E TIT
KULT UR OR N Ë S H Q IP Ë R I
N Ë A PLI K I M ET M U LT IM E D IA L E
Shpend BENGU
Në ³do mendim tonin të bazuar në perceptimet pamore, mendimi
dhe ndjesia janë zhvilluar bashkë saqë në një moshë të caktuar është
shumë e veshtirë t’i ndash nga njëra tjetra, ne ³do rast ne besojme se
ħë të ndjejmë di³ka për të cilën kemi arritur në një përfundim..
ђќџєȱѕџіѠѡќѓȱіѐѕѡђћяђџє1

Hyrje
Tradita e arkivimit të kujtesës kolektive në Shqipëri, për arsye
ǰȱȱȱȱºȱ³ǯȱȱȱȱ
kolektive në Trashëgiminë Jomateriale dhe Diversitetin Kulturor
në Shqipëri për arsye historike, nuk është i njëjtë me atë të popujve
të tjerë. Trashegimia Jomaterile Shqiptare nga kohërat më të largëta
e deri më sot, është përcjellë më shumë nëpërmjet narracionit gojor.
ºȱȱºȱǰȱǻ³ȱºȱȱǼȱºǰȱȱȱ
dhe për kohën dhe distancat, kishin një koncept ndryshe nga popujt e
ºǯȱȱºȱęȱǯȱǰȱºȱȱȱȱȱºȱºȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱºȱ¢ǯȱȱȱºȱºȱ
ȱȱºȱȱȱȱºȱ£ǯȱ
“Në male, njerëzit asnjëherë s’e bëjnë dot dallimin mes të shkruarit
ȱ£ǯȱȂȱȱȱºȱħºȱȱȱºȱºȱºȱ¢ȱ
procese të ndryshme”.2
¢ȱȱºȱºȱȱ£ȱǻęǼǰȱȱȱȱºȱȱȱ
ººȱ ȱȱȱ ǰȱº³ȱȱ
ǰȱȱ£ȱȱȱººȱ£ȱȱȱ
origjina e të cilave është prehistorike. Ky narracion shfaqet në mënyrë
ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ
shpesh herë simboli (shenja), me kalimin e kohës e humb funksionin e
narracionit duke u kthyer thjesht në shenjë dekorative.
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ȱȱȱȱººȱ ȱººȱ£ȱ
paralelisht me respektimin dhe ruajtjen e Diversitetit Kulturor. ȃħȱ
ȱ ¢ȱ ¦ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȅ.3 Shqiptarët deri në mesin e shek
të XX nuk e kanë njohur diskriminimin ndaj kulturave minoritare që
ºȱȱǯȱº£ȱȱºȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱ³ȱºȱȱȱºȱȱȱȱ
ndryshme me të cilat kanë bashkëjetuar.
Fillesat e para të regjistrimit dhe arkivimit të memories kolektive
të Trashëgimisë Jomateriale dhe Diversitetit Kulturor në Shqipëri
ººȱ ęºȱ ȱ ęºǰȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ǯȱ
 ȱȱȱȱȱºȱ£ȱȱºȱȱºȱºǯȱȱ
ħȱ ęȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
të ndryshme të Shqipërisë si Jani Zengo, Kristo Shuli, Kolë Idromeno,
Petro Dhimitri, Thimi Raci, Petro Apeletria, Thoma Gravani, Dine
ǰȱȱǰȱȱǰȱ ȱȱǯ4
ºȱęȱºȱǯȱȱęºȱȱȱ¢ȱȱºȱ
ȱºȱº£ºȱ ȱȱȱǰ5 Shan Pici, Dedë Jakova,
ȱǰȱ ȱǰȱȱǰȱȱ£ȱǯȱ
ºǰȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱȱ£ǰȱȱȱ£ȱºȱȱºȱȱºȱ
menaxhimin global të Trashëgimisë Kulturore, arkivat e Trashëgimisë
Kulturore Jomateriale dhe Diversitetit Kulturor në Shqipëri, të
mbledhura nga të huajt gjatë shekujve të fundit, janë bërë pjesë e
Trashëgimisë Kulturore Botërore.
Ne lidhje me këto procese, mund të përmendim punën që kryejnë
ºȱ £ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ
Kulturore Shqiptare, disa nga institucionet më të rëndësishme botërore
si Europeana - Biblioteka digjitale Europiane,6 Kompania Google
me projektin Gutemberg,7 Libraria e Kongresit,8 ku bëjnë pjesë edhe
arkivat e Kryqit të Kuq Amerikan, 9 British Museum,10 Metropolitan
Museum,11 British Royal Anthropological Institute,12 si dhe shumë
£ȱȱȱºȱǯȱ
ȱȱºȱȱºȱºȱºȱºȱººȱºȱ£ȱ
e arkivave shqiptare, universitetet e ndryshme në botë që disponojnë
këto arkiva, si dhe punën e studiuesve dhe koleksionistëve, të cilët janë
të lidhur me Trashëgiminë Kulturore Shqiptare.
Një ndër këta studiues është edhe Robert Elsie,13 i cili ka kushtuar
ºȱ ºȱ ºȱ ³ºǰȱ ȱ ºȱ ęȱ ºȱ £ȱ
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në Shqipëri nga viti 1863 deri në vitin 1945, nga fotografët e huaj
ȱȱǱȱ£·¢ǰȱȱȬŗŞŜřǰȱǰȱ ǰȱ£ǰȱ
ǰȱ ǰȱ ěǰȱ Ȭ ¢ǰȱ £ȱ ȬŗşŖŖǰȱ §ǰȱ
ǰȱ ǰȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ǰȱ £ȱ ȬŗşŗŖȱ
ǰȱ ȱ ǰȱ £ǰȱ ȱ Ȭȱ ŗşŘŖǰȱ ǰȱ ȱ ǰȱ
ãěǰȱ ǰȱ£ǰȱȬǰȱȱȬȱŗşřŖǰ Massani,
ǰȱǰȱ ñ°ȱȬȱŗşŚŖǰȱȱȬŗşśŖǯ
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ
Trashëgimisë Kulturore Shqiptare dhe Arbëreshe, që i përket kësaj
periudhe, kryejnë Seksionet e Albanologjisë në Katedrat e Gjuhës
Shqipe të Univeritetit të Kalabrisë UNICAL nën drejtimin e prof.
Francesco Altimarit14 dhe Universitetit të Palermos.15
ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ººȱ
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ęȱ ȱ ǯȱ  ȱ ȱ ȱ ºȱ
vitin 1945, mund të përmendim disa prej arkivave dhe koleksioneve
kryesore.
Në fondin e Bibliotekës Digjitale Europeana, gjenden shumë
arkiva të kësaj periudhe për Shqipërinë, ku ndër të tjera, mund të
ºȱęºȱȱ£ȱȱȱ £ǯȱ
Në këtë bibliotekë gjendet edhe një numër i madh dokumentesh
ȱ £ȱ ºȱ ººǰȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ Ğºȱ ºȱ
ºȱºǰȱºȱ£ȱȱºȱȱǰȱ£ǰȱ
£ǰȱȱǯ
Në bibliotekën tjetër digjitale, Internet Archive, gjenden një numër
shumë i madh materialesh të të gjitha formateve për Shqipërinë dhe
shqiptarët.
Libraria e Kongresit Amerikan, disponion shumë materiale të
periudhës 1919 - 1945, ku ndër të tjera vlen të përmendet Koleksioni
Taylor.
ºȱȱęºȱȱ£ȱȱ£ȱȱȱȱ
ǰȱºȱęȱºȱǯȱȱºȱºǰȱȱȱȱºȱǰȱȱ
ºȱ£ȱºȱȱǯ
ºȱȱǰȱº³ȱȱºȱȱºȱǰȱ
ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ
Shqiptare me kostume popullore, ku bën pjesë edhe Koleksioni Taylor.
Materiale arkivore që i përkasin kësaj periudhe, gjenden edhe
në koleksionet e ndryshme të revistave të rëndësishme si National
Geographic,[16]ȱȱ£17 etj.
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Shqipëria në vitet 1863- 1945.
£ȱºȱººȱ ȱ ȱȱȱ ȱºȱºǰȱ
të nxjerra nga arkivat e huaja.
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Një arkivë e rrallë për Trashëgiminë Jomateriale dhe Diversitetin
Kulturor në Shqipëri e Kosovë në vitin 1913, është edhe Koleksioni
Albert Kahn.18
Shqipëria, si kandidate për tu futur në familjen e madhe Europiane
ºȱºȱȱºǰȱȱºȱºȱººȱȱºȱȱȱ£ȱ
e arkivave të memories kulturore kolektive të periudhës së shek. XIX
ȱęȱºȱǯȱǯȱ
ºȱºȱ£ȱȱȱȱȱȱǰȱºȱȱȱ
teknologjisë digjitale në sistemet e komunikimit, disa nga institucionet
¢ȱȱǰȱºȱęȱȱȱºȱ£ȱȱȱ
të Trashëgimisë Kulturore, si psh: Biblioteka Kombetare,19 Arkivi
ȱ ºȱ ȱ ǰ20 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, 21
ȱȱȱ ºȱºȱǰ22ȱ£ȱ ȱ ºǰ23
ȱºȱȱ£ȱȱȱºȱ£ȱǯ24
Këtyre projekteve, së shpejti do tu shtohet dhe Universiteti
ȱ ȱ ºǰȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ººȱ
Kulturore Shqiptare, sipas koncepteve të reja të Antropologjisë
Konceptuale Kulturore.

Trauma e kujtesës kolektive gjatë periudhës
së diktaturës së proletariatit (1944 – 1990)
Menjëherë pas marrjes së pushtetit, komunistët nisën një fushatë
të gjerë në popull kundër pluralizmit politik, duke propaganduar se
“£ȱȱ£ȱºȱȱȱȄȱȱȱȃȱȱ
ºęȱºȱȱºº”. 25

Reporterët e fundit perëndimore në Shqipëri. Trupat aleate jugosllave, ruse,
ȱȱǰȱºȱȱºȱºȱȱęǯȱŘŞȱºȱŗşŚŜǯ26

ȱ ęǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ Ğºȱ ºȱ
ºȱºȱĞºȱºȱ¢ºȱºǰȱ ȱȱºȱºȱǰȱ
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ȱ ȱ ººȱ ȱ ¢ȱ ȃº£ºȄȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
³ºȱȱȱȱȱ ºǯ
Diktatura e Proletariatit i mbylli dyert mediave perëndimore dhe
të gjithë aparatin e saj mediatik të propagandës e ktheu në një kopje te
modelit të propagandës së mediave lindore.
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ º³ȱ
ushtarakëve dhe inxhinierëve, u dërguan për t’u formuar edhe
£ºǰȱ ºǰȱ ºǰȱ ºǰȱ ºǰȱ £ºǰȱ
fotografët, balerinët, këngëtarët, arkeologët dhe etnografët shqiptarë,
të cilët pas kthimit të detyrueshëm në Shqipëri, sollën me vete
ȱȱȱȱȃ£ȱȄǯȱ
Shumë nga specialistët lindore, shpesh dhe me grupe të
£ǰȱ ºȱ ºȱ ºȱ ººȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ȱ ºȱ
kontekstin shqiptar.
,ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ºǯȱȱȱȱȱȱħȱȱºǰȱ
ºȱȱ£ºȱºȱęȱºȱǯȱȱȱ£ººȱººȱȱ
ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ³ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ruse.
ºȱȱººȱęȱºȱºȱºȱȱȱºȱ
ȱȱǯȱȱȱ£ȱǰȱȱȱºȱ
për disa dekada në Artin dhe Trashëgiminë Kulturore Shqiptare, duke
lënë pasoja të rënda traumatike.
ȱȱǰȱºȱºȱºȱ£ȱºȱĞºȱºȱȱ
ȱĞºȱºȱºȱǰȱº£ȱºȱȱȱęȱ
ȱ ęȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱ£ȱȱºȱȱȱȱºȱȱºȱºǯȱ

Delegacionit shqiptar në MoskëǰȱŗşŚŝȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱŗşŝŗ

“Njeriu i Ri Socialist” në mënyrë tragjikomike, në kohën kur
ȱ ȃº£ºȱ ºȱ ººȄȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ǰȱ
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ȱ ȱ ȱ ȱ º£ºȱ ȱ ħȱ ºȱ ȱ ǰȱ ºȱ
ºȱȱȱºȱºȱºȱȱśŖȱǰȱºȱº¢ȱºȱ£ǯȱȱ

£ȱºȱºȱºȱºȱȱĞºȱºȱȱºȱºǯȱŗşŜŝǯȱ 
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Fillimisht nga viti 1945 deri në nëntor të vitit 1961, kjo trashëgimi,
u ndot nga kulturat sllave, e më vonë nga viti 1964 deri ne korrik të
vitit 1978,27ȱȱȱ£ǯ28
Në arkivat shqiptare, tashmë, gjenden kronikat e kohës që
ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȃȱ Ȅǰȱ ºȱ ȱ
nën parrullën e “Internacionales Komuniste”, synonin që Trashëgiminë
Kulturore dhe Diversitetin Kulturor në Shqipëri t’i vinin në shërbim
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȃ£ȱ Ȅȱ ȱ ħȱ ȱ ºȱ
ȃȱºȱȱȄȱȱºȱęºȱȱȱǯȱ
Trashëgimia Kulturore Jomateriale dhe Diversiteti Kulturor në
Shqipëri, gjatë kësaj periudhe morën goditje tepër të rënda traumatike.
ȃȱ ȱ ȱ Ȅǰȱ ºȱ £ºȱ ȱ Ğºȱ ºȱ ǰȱ ȱ ºȱ ȱ
£ºǰȱºǰȱ³³ȱȱȱºȱºǰȱȱȱĞºȱºȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱĞºȱºȱȃȄȱȱȃ£ȱ
prapanike”.
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºħȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ȱ ºȱ
Kushtetutën e RPS të Shqipërisë (28 dhjetor 1967), në të cilën Shqipëria
do të shpallej “vend ateist” dhe ateizmi shkencor do të sanksionohej si
një “realitet dhe perspektivë e pashmangshme e shoqërisë socialiste”.
Në nenin 37 të saj thuhet: “Shteti nuk njeh asnjë fe dhe përkrah e zhvillon
propagandën ateiste për të rrënjosur tek njerëzit botëkuptimin materialist
shkencorȄǲȱ ºȱ ȱ ȱ śśȱ ȃȱ ħȱ ȱ ³ºȱ £ȱ ȱ
karakter...fetar, ndalohet veprimtaria dhe propaganda... fetare”.
Me këtë akt, shteti shqiptar e përjashtoi besimin fetar nga misioni
madhor për ringjalljen shpirtërore të popullit dhe si tregues i lirisë së
ndërgjegjes.29
Ky akt, ndikoi dhunshëm në Diversitetin Kulturor në
Shqipëri. Koncepti i diversitetit për Diktaturën e Proletariatit ishte i
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ǰȱ ȱ
edhe nga ajo kulturore.
ȃȱȱȱȄȱȱºȱȱȱȱȱȃ£ȱ
Socialist”. Kjo politikë nuk kurseu as minoritetet kulturore dhe
Trashëgiminë e tyre Jomateriale, të cilën ata duhet ta vinin në shërbim
të Diktaturës së Proletariatit.
Ishin këto politika armiqësore ndaj Trashëgimisë Kulturore të
cilat gjatë gjithë kohës së sundimit të “Diktaturës së Proletariatit”

113

në Shqipëri, dëmtuan dhunshëm memorien kolektive kulturore tek
ºȱºȱȱ£ǯȱ
ȱ ºȱ ºȱ ºȱ º¢ȱ ȱ ȱ ºȱ ħȱ ºȱ ȱ ºȱ
“Njeriut të Ri Socialist”, i cili ishte armiqësor jo vetëm ndaj Trashëgimisë
ȱºȱȱȱºȱººȱºȱħǯȱ

ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ Ğȱ ȱ ººȱ ȱ
Botërore dhe asaj Kombëtare, nuk kurseu prishjen e objekteve të kultit
ȱȱȱºȱººȱ ȱȱ
ºȱºȱȱȱȱȱºȱºȱȱĚȱȱȱ
ȱȱ£ǯȱºȱȱȱȱºȱȱȱ³ºǯ

ȱĞºǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱę£ǯȱ
ȱ ȱ ŗşŚŚȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşşŖǰȱ ȱ £ºȱ £ȱ ºȱ ººȱ
intelektualësh dhe artistësh të lirë me prirje perëndimore, disa prej
¢ȱ ȱ ę£ǯȱ ºȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºǰȱ ȱ £ȱ ȱ
Ğºȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱ £ººȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ǯȱ ¢ȱ £ºȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ŝŖǰȱ ȱ ęȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
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sidomos artistëve me ndikime perëndimore të cilët gjykoheshin nga
ȃº£ȱȱȱºȱ£ȱȄǰȱȱººȱȱºȱȱȱ
ȱºȱȱȱȱȱ£ǯ
Ndër armët për rrënjosjen e sundimit të Diktaturës së Proletariatit
ȱ ħȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ǰȱ º³ȱ ºȱ ȱ ȱ
propaganda.
Një nga goditjet më të rënda në memorien kulturore kolektive
ºȱºħȱǰȱȱ£ȱȱºȱȱºȱºȱºȱ³ȱ
£ºȱ ºȱ ººȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ
ºȱȱºȱ£ºȱ¢ȱºȱºȱºǰȱºȱºȱºȱȱ
shqiptare. Biblioteka të tëra familiare me literaturë perëndimore ose
fetare që i shpëtuan sekuestrimit, u vetëasgjësuan plotësisht. Të njëjtin fat
ºȱȱȱęǰȱȱ£ǰȱȱȱȱ
ȱȱºȱȱºȱºǰȱȱȱȱ£ȱȱºȱ
ºȱ£ȱȱ£ǯȱȱ
ȱ ȱ ę£ęȱ ǰǯǯǯĞȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
¡ȱ ȱ ȱ ³ȱ Ğºȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
taktikë të përcaktuar qartë... Ndërkohë që propaganda revolucionare do të
shkaktonte një subversion të përgjithshëm- jo vetëm politik, por edhe
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȃ¢ºȱ £ȄȬȱ ȱ ȱ ºȱ
gradualisht në një propagandë totale30 ku njeriut nuk i lejohet “të mendojë
ºȄǰȱ ºȱ ȱ ºȱ ³ºȱ ǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ȃȄȱ ȱ ºȱ
modelin e regjimit, i cili- nëpërmjet medieve të vendit përkatës- paraqitet
i përkryer, por ai duhet të jetë i disiplinuar dhe të udhëhiqet nga mësimet
ȱºȱºǰȱºȱºȱȱȱºȱȱȃħºȱºȱȄǯ31
Shteti i Diktaturës së Proletariatit si i vetmi pronar dhe producent
i mediave, për të konsoliduar ȱȱħȱºȱºǰȱȱ
ºȱȱȱȱºȱȱȱȱºȱºħȱºȱ³ȱǱȱ
ǰȱ ǰȱȱȱǰȱ£ȱǰȱȱ
ºǰȱ £ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºǰȱ
ȱęǰȱǯȱ
Shteti i Diktaturës së Proletariatit kishte nën kontroll jo vetëm
ȱȱęºȱȱȱȱȱº£ǯȱºȱºȱºȱȱ
kameramanët punonin në kooperativa shtetërore dhe ishin të kontrolluar
ȱȱȱȱȱǯȱȱęȱȱȱȱ
po ashtu të shtetit i cili kishte nën kontroll absolut jo vetëm mediat por
edhe mediumet.
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£ȱºȱ£ȱºȱºȱºȱȱºȱºǰȱŗşŚśȱȬŗşşŖ

Kjo ka qenë një ndër arsyet se përse në atë kohë, ata që mund të
ȱºȱȱǰȱȱȱºȱºȱȱȱęºȱ
së lirë. Të rrallë ishin ata që kishin mundur të sillnin nga jashtë shtetit
ºȱȱºȱºȱºȱȱȱęȱºȱȱºǰȱ
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por që e kishin të pamundur për të blerë solucionet e stampimit dhe letrën
ęȱºȱȱȱ£ȱºȱǯȱ ȱȱ£ȱºȱºȱȱ
laborator në shtëpi. Të gjitha mediat dhe mediumet ishin monopol i shtetit.
ȱęȱȱ£ȱºȱºȱȱºǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
monopolin e shtetit, kontrollin mbi kudo e mbi këdo. Megjithatë, kishte
nga ata (shumica e të cilëve punonte në shtet) që duke “marrë” materialet
ȱºȱȱǰȱȱºȱȱǰȱ£ȱºȱºǯȱ
ȱ£ȱȱȱȱºȱȱºȱºȱȱºȱȱ
diversitetit, në shtetin shqiptar u venitën shumë elementë themelore të
ǯȱȱȱęºȱȱȱȱȱºȱȱºȱȱ
ȱ¢ǰȱȱȱ£ǯ
£ȱȱȱȱȱ ęȱºȱȱ¢ºȱȱ
pasurojnë jetën shpirtërore të një populli. Rëndësi iu dha vetëm karikaturës
e cila e kryente më së miri misionin e propagandës së Diktaturës së
Proletariatit. Edhe pse nën kontrollin absolut të një regjimi diktatorial,
ȱȱºȱºȱºȱºȱħȱȱǰȱºȱȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱħȱȱºȱȱȃºȱºȱ¡Ȅǯ

Tranzicioni dhe periudha post-traumike e kujtesës kolektive
(1990 – 2010) - Mediat e reja dhe platformat sociale në
shoqërinë shqiptare

© Ferdinando Scianna/
Magnum Photos

Pasojat traumatike të kësaj kujtese, dolën në
ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ȱ Ȭ
ȱȱºȱº³ȱȱºȱºȱǯȱ
XXI. Pas viteve ’90 pothuajse të gjithë
producentet që u shfaqën në treg, në përgjithesi
ishin stereotipe të formimit propagandistik të
“diktaturës së proletariatit”. Laboratori i
formimit të “Njeriut të Ri Socialist”, po jepte
frytet e veta në një kontekst të ri boshllëku dhe
amullie. Kapja e temave “minore” si psh të
Trashëgimisë Jomateriale dhe Diversitetit
Kulturor ishte një problem më vete.
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Pasojat e propagandës së Diktaturës së Proletariatit në Shqipëri,
ºȱ ºȱ ºȱ ¢ºȱ ǰȱ ęȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
‘90. Drita e lirisë ishte shumë e fortë për sytë e errësuar të shqiptarit
njëdimensional me bibliotekën bosh, të viteve ’90.
Nga pikëpamja antropologjike, kjo situatë është deri-diku e
ºǰȱ ȱ ȱ º£ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ³ȱ ȱ
strukturave të ngulitura në dekada të tëra indoktrinimi, ku një rol
parësor ka luajtur propaganda.32
Si një ndër shembujt e shumtë të post-traumës së memories
kolektive, është për t’u përmendur rasti i Bajames, në fshatin Savër të
ǰȱȱȱºȱȱŗşşŞǰȱĚȱȱȱȱ£ºǰȱȱºȱ
ºȱ Ȃȱ ºĚħȱ ºȱ ȱ ȱ ºħºȱ ȱ ǯȱ ȃȱ ȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ
ȱºȱºȱśȱȱȱȱȱħºȱȱȱºȱȱºȱȱȱºȱȱ
ǯȱ ºȱęȱºȱȱºȱȱȱºȱºȱǯȱ ȱºȱȱ
ȱȱȱȃȱȱęºȱºȱºȱºȱĞȄǯȱȱȱȱȱȱ¢ºȱ
më në punë kurrkujt. Edhe nocioni i lirisë, u ngjan me një sajesë ironike të
njerëzve të shkolluar. Sillen nëpër baltrat e fshatit të përzjera më fëlliqësitë e
ȱºȱȱºȱºȱºȱ££ǰȱºȱºȱºȱȱȱȱĚȱ
më kurrë për veten. Ajo tashmë është përdhosur nën shenjën e komunizmit
dhe atyre u duket si ndonjë send pa vlerë, që ndokush ua ka ngjeshur me zor në
ºǯȱ ȱȱȱȱȱºǰȱȱȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȱºȱȄǯ33
Gjendja e post-traumës gjatë kësaj periudhe, ndikoi jo vetëm në
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ęºȱ ȱ ǯȱ
Tematikat që pasqyran këtë periudhë synonin një lloj katharsisi, në
albumet e disa fotografëve shqiptare, të cilët më parë kishin qenë pjesë
e propagandës totalitare.
ȱȱȱºȱºȱęȱȱȱºȱȱºȱ
ºȱ ȱ ȱ ȂşŖǰȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºǰȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ
ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ǯȱ £ȱ ęȱ
dhe video gjatë kësaj periudhe, ndryshe nga mediat e shkruara, është
i mangët dhe nuk mbulon shumicën e territorit shqiptar. Materialet
arkivore pasqyrojnë vetëm ngjarjet kryesore në kryeqytet dhe në disa
qytete kryesore. Ngjarjet e ndodhura gjatë kesaj periudhe në fshatrat dhe
£ȱȱȱºȱººǰȱȱȱ£ºǯȱ ȱȱºȱºȱ
ºȱºȱº£ºȱºȱȱȱºȱºȱǯ
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£ȱºȱºȱºȱ£ȱºȱºǯȱŗşşŖȱȬȱŗşşŝǯ
Shumica e fotove, janë pjesë e arkivave të agjencisë MAGNUM.

Në ndryshim nga mediat shqiptare, të cilat nuk mund të
ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
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“propagandës”, periudha e post-traumës është regjistruar nga disa
prej agjencive më të njohura të mediave botërore.
Një nga agjencitë që u interesua për regjistrimin e kësaj periudhe
ishte dhe agjencia e njohur MAGNUM, e cila dërgoi si korespondentë
të saj në Shqipëri, disa nga fotografët më të njohur me famë
ndërkombëtare, si, Nikos Economopoulos, Martin Parr, Ferdinando
Scianna 1990, Alex Majoli 1997, John Vink, Paolo Pellegrin 1999 dhe
Josef Koudelka, 1994 - 2012.
Agjencia MAGNUM,34ȱºȱȱȱºȱ£ȱºȱǰȱ
ºȱȱȱȱ£ȱºȱºȱºȱȱºȱȱŗşŞŖȱȱ
fillimit të viteve 90, me anë të të cilave, ne mund të arrijmë sadopak,
të kuptojmë panoramën e ngjarjeve të ndodhura në vendin tonë gjatë
ºȱºȱ£ǰȱȱºȱ£ȱǯ
£ȱ ȱ ºȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
memories kolektive shqiptare e cila thellohet me kalimin e kohës.
Po ashtu, një boshllëk tjetër në memorien kolektive kulturore
shqiptare, u krijua nga lënia pas dore e kultivimit të Trashëgimisë
Jomateriale dhe Diversitetit Kulturor. Gjendja e krijuar nga ky boshllëk,
i la shteg interpretimeve empirike dhe amatoreske gjatë kësaj periudhe.
ȱ£ȱȱºȱºȱȱºȱºȱȱ£ǰȱ
ȱȱȃ£ȱȄȱºȱȱȱȱȱȱ£ȱ
gjatë diktaturës së proletariatit, serviren ende si modele origjinale,
ºȱȱȱºȱ£ȱ£ȱȱǯ
ȱ ȃȱ ȱ Ȅǰȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ
fitimit të shpejtë, bëri që një pjesë e madhe e Trashëgimisë Jomateriale
dhe Diveritetit Kulturor në Shqipëri, ende pa e rimarrë veten nga
ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȃ£ȱ Ȅǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ȱ
surrogatove “ballkanike” “orientale” e “perëndimore”që u dyndën në
ºȱºȱºȱºȱ£ǯȱ
Shumë nga elementet tradicionale të Trashëgimisë Kulturore
ȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ
£ººȱȱȃȱȱºȱȱºȱºȄǯ
ºȱ ȱ ȱ Ěȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ǰȱ ºȱ
ȱȱȱȱºȱºǰȱºȱȱħȱºȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱºȱȱºȱºȱ
shtetërore të diktaturës së proletariatit, si të vetmet burime arkivore
informacioni që paqyrojnë këtë periudhë.
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1
2
3
ŗȱȬȱȱȱęȱȱȱȃȱȱȄȱºȱºȱȱºȱ º
2 – Trupa shtetërore e baletit shqiptar me kostume kombëtare, në një balet të përbashkët
ȃȄȱȱºȱºȱºȱȱ£ǯ
3 – Baleti “Cuca e Maleve” në Kinë.

ȱȱºȱȱȱºȱºȱºȱ£ȱǰȱȱȱ
ȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȃȄȱºȱººȱ ȱ
Jomateriale Shqiptare.

Vallja origjinale e Tropojës, “K’cim veniȄǰȱȱȱ£ȱºȱºȱȱȱ
Trashëgimisë Jomateriale Shqiptare. Modeli i origjinal i kësaj trashëgimie është në
£ȱ£ǯ
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ȱȱ£ȱºȱȱ ºȱȱ££ȱǰȱ
në festimin e 100 Vjetorit të Pavarësisë 2012.

ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱȱºȱȱǰȱ¢º£ȱȱȱ
ºȱºȱºȱȃ£ȱȄȱºȱ£ȱºȱºǰȱȱ
modele origjinale për shpjegimin e historisë, të cilat në thelb i shërbyen
pushtetit diktatorial për falsifikimin e historisë. Ky fenomen i ȃºȱ
Ȅ dhe “ȱ £ºȄ në trajtimin dhe përdorimin e arkivave
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ǰȱ ħȱ ºȱ
£ȱºȱȱǰȱȱ³ºȱºȱ£ȱȱǰȱȱȱȱ
ȱºȱºȱȱȱȱȱȱºȱºȱȃ£ȱ
Socialist”.
Fenomeni iȃºȱ ” dhe “ȱ £ºȄȱ në përdorimin
e materialeve arkivore në Shqipëri, ku pjesën më të madhe e
£ººȱ ȱ ȱ ħȱ ºȱ ºȱ ºȱ ǰȱ º³ȱ
£ǰȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ºȱ ºȱ
ǰȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
diktaturës.

ȱȱȱȱęȱȬȱȃȄǰȱºȱȱºȱºȱȱ
material origjinal për të ilustruar historinë e Shqipërisë gjatë luftës së Dytë Botërore
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Rivlerësimi dhe rikuperimi i kujtesës kolektive nëpërmjet
mediave të reja37
ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ǯȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ £ºººȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ£ǰȱȱȱȱºȱ£ȱºȱȱǰȱȱȱȱ
ǯȱȱºȱȱȃȱºȱȱȄǰȱȱ£ºȱ
ndjenja e homogjenitetit dhe mungesa e bashkëpunimit me njëri tjetrin.
Zhvillimi marramendës i teknologjive dhe mediave digjitale,
£ȱ ȱ ¢ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ
sociale, edhe pse në mënyrë virtuale, kanë përshirë gjerësisht shoqërinë
shqiptare të dekadës së fundit, duke bërë të mundur rishfaqjen e
bashkëveprimit social.
Përdorimi e teknologjisë së internetit dhe platformave
muldimediale të rrjeteve sociale, janë bërë pjesë integrale e shoqërisë
shqiptare. Të rrallë mund të jenë shqiptarët që sot nuk disponojnë
ȱºȱºȱºȱº£ȱǻȱǼȱȱºȱȱºȱºȱ
adresë në platformat sociale.
ȱȱȱºȱȱ£ȱºȱºȱººȱºȱ
që merren me politikat dhe menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore
ºǰȱ ȱ ººȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ
arkivave të trashëgimisë kulturore shqiptare dhe diversitetit kulturor.
£ȱȱȱȱǰȱȱººȱºȱ£ȱ
që merren me ruajtjen dhe promovimin e Trashëgimisë Kulturore dhe
Divrsitetin Kulturor, ti japin një rëndësi shumë të madhe bashkëpunimit
me komunitetin.
Konventat e UNESCO-s, i kushtojnë një rëndësi të madhe marrjes së
informacionit nëpërmjet pjesëmarrjes së Shoqërisë Civile dhe punës me
ǰȱȱȱºȱ£ȱºȱǰȱººȱȱ¢ȱ
në regjistrimin dhe ruajtjen e memories kolektive si dhe në pasurimin e
arkivave të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale dhe Diversitetit Kulturor.
ȱ ȱȱȱººȱ ȱȱȱ
Kulturor në Shqipëri, nëpërmjet sistemeve multimediale, synon në
rekuperimin dhe mbajtjen gjallë të memories kolektive shqiptare.
E mbështetur në kerkesat e dy konventave kryesore të UNESKO-s:
“Konventën për Trashëgiminë Jomateriale të Vitit 2003” dhe “Konventën
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ºȱ ȱ ȱ ŘŖŖśȄǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ º¢ȱ ¢ȱ
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºǯȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ
shpresohet të arrihet së shpejti edhe nga UNESCO.
Nëpërmjet rubrikave të saj, harta synon në përfshirjen sa më të gjerë
të komunitetit multimedial në Shqipëri, për njohjen e konventave të
UNESCO-s dhe regjistrimin e Trashëgimisë Jomateriale dhe Diversitetit
Kulturor në të gjithë territorin shqiptar.
Pjesa më e madhe e arkivës së kujtesës kolektive në Shqipëri, e cila
është regjistruar me mediume analoge gjatë shek. XX, është ende në
ºȱȱȱȱ£ǯȱ
Për ta shpëtuar këtë kujtesë kolektive, nga dëmet e pariparueshme
ºȱ ȱ ºȱ ħºȱ ȱ ȱ ºǰȱ ȱ ȱ ººȱ
ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ǰȱ ºȱ
£ȱȱºȱºǯȱ

1
2

Letra drejtuar Gëtes me 10 korrik 1793
Edith Durham: Shqipëria e Epërme, një udhëtim në Shqipërinë e Veriut të vitit
1908, Shtëpia
botuese: IDK, 2013, ISBN: 978-9928-4125-9-1, faqe 67
řȱ ȱȱºȱ ³ǰȱKanuni i Lekë Dukagjinit, Kry i tetëmbdhetët.Ndera Shoqnore. Nye i Nandedhetegjashtët. Miku.§.602, Shkodër 1933.
Śȱ ȱȱǰȱȃęȱȮȱºȱȱǯȱȱȱŘŖŖśǰȱ ǱȱşşşŚřȬ
679-9-4. f. 7-18.
śȱ ȱȱ£ȱ ¡ǰȱȃ ęȱȱŘȄǯȱȱȱŘŖŖŚǰȱ ǱȱşşşŘŝȬŗȬ
914-1, f. 13.
Ŝȱ ȱȱĴǱȦȦ
ǯǯȦȦ
ŝȱ ȱȱĴǱȦȦ
ǯǯȦ
Şȱ ȱĴǱȦȦ
ǯǯȦ
şȱ ȱĴǱȦȦ
ǯǯȦ¢ȬȦ
ŗŖȱ ȱĴǱȦȦ
ǯǯȦ
ŗŗȱ ȱĴǱȦȦ
ǯǯȦ
ŗŘȱ ȱĴǱȦȦ
ǯǯǯ
ŗřȱ ȱĴǱȦȦ
ǯ¢ǯȦȦ¡ǯ
ŗŚȱ ȱĴǱȦȦ
ǯǯǯ
ŗśȱ ȱĴǱȦȦ
ǯǯǯ
ŗŜȱ ȱĴǱȦȦǯǯȦ
ŗŝȱ ȱĴǱȦȦǯȦȦ
ŗŞȱ ȱĴǱȦȦ
ǯ£ǯȦȬȬȬȬȦȦ
B0056EBI0G
19 www.bksh.al
20 www.aqshf.gov.al
Řŗȱ ȱĴǱȦȦ
ǯǯǯ
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ŘŘȱ
23
ŘŚȱ
25
ŘŜȱ
Řŝȱ
ŘŞȱ
Řşȱ
řŖȱ
31
řŘȱ
33
34
35
36
řŝȱ

ȱĴǱȦȦǯȦ
ǯǯȦ
ȱĴǱȦȦ
ǯǯǯȦ
Duka, 2007: 230
Ĝȱȱ¢ȱǯȱĜȱȱȱ ǯȱȱȱ
ǯȱ ȱȱȱȱȱȱĜǯȱ ȱȱȱǯȱǻŗŘȦŗŝȦŗşŚŘȱȬȱŖşȦŗśȦŗşŚśǼ
ȱ £ȱǰȱȱ ¡ǰȱȃ £ºǰȱȱȱºȱºǰȱȱȱȱ
mallëngjyese”, 05 Dhjetor 2014
ȱĴǱȦȦǯęǯ ǯȦŘŖŗŗȦŖŚȦȏǯg?w=150
ȱºȱǰȱȱȱºǲȱȱȱºȱȱdiatik f. 9
ȱºȱǰȱȱȱºǲȱȱȱºȱȱ
mediatik f. 5
Py aty f. 6
ȱºȱǰȱȃȱȱºǲȱȱȱºȱȱ
mediatik” f. 12
Sokol Shameti, “Udhërrë¢ȱȱ£ȱȄȱŗşŗŘȬŘŖŗŗǱȱȱ
£ǯȱȱȃ ȄǰȱŗȱȱŗşşŞǰȱȱ ǰȱ ǱȱşŝŞȬşşŘŞȬŚŖŞşȬŖȬ
7, Tiranë 2011, f. 595
www.magnumphotos.com/
Duka, 2003: 169).
Fuga, 2010: 195
ĴǱȦȦ
ǯǯȦȦȦǵƽ£ ǯŗȬȱȱȚȱ
¢ȱȱ Ǳȱȱ
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K U J T ESA E P Ë R BAS H K Ë T N Ë
R RJ E T E T SOC I A L E
Rashela SHEHU

Hyrje
Kujtesa e përbashkët ruhet dhe përcillet nga mediume të ndryshme,
ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ
njohje është po aq i rëndësishëm, sidomos sot, në epokën e internetit që
ofron mjete të reja dhe shpërndarje të shumtë të informacionit. Interneti
ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ
£ȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
£¢ǯŗȱ ¢ȱ ȱ ȱ ³ºȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱħȱȱºȱºȱȱǻȬȱȱǼȱºȱ
të kuptuar më shumë rreth ndryshimeve që pëson kujtesa e përbashkët
ºȱ £ȱ ºȱ ęȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
rrjetin social. Pyetjet kërkimore që shtrohen janë:
Ȋȱ ȱºȱȱȱºȱęȱȱȱȱȱºȱ
facebook?
Ȋȱ A mbetet kujtesa me të njëjtat karakteristika e të dhëna kulturorohistorike?
Ȋȱ Cilat janë ndryshimet dhe pasojat e transformimit që pëson kujtesa
në median sociale?
Për t’i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, punimi do të mbështetet në dy
shtylla kryesore:
ŗǯȱęȱȱȱȱęȱºȱºȱ£ȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱ£ȱºȱȱȱȱȱ
e reja që ofron rrjeti.
Řǯȱºȱȱȱºȱȱ ¡ºȱºȱȱȱȱȱ
ilustrues.
ºȱȂȱºȱ¢ȱºȱººȱȱ£ȱºȱ£ºȱȱ
të studimeve, librave dhe kërkimeve në internet. Gjithashtu ajo ilustrohet
ȱȱȱº£ȱȱºȱȱºȱȱºȱ¢ȱ
ºȱǰȱȱęǰȱȱǰȱȱǯ
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Konteksti teorik: Pasqyrimi i të shkuarës në Facebook
Ne e kuptojmë të shkuarën (tonë, të familjes, të vendit, të botës) përmes
diskursit të medias, formës, teknologjisë dhe praktikave të saj. Njohja e
së kaluarës sonë kombëtare është e lidhur ngushtësisht me përvojat tona
jetësore.2 ºȱȱ ȱ Ȭ ȱºȱȱȱȱȃȱȱ
Ȅǯȱȱººȱºȱºȱºȱ£ºȱȱºȱ
dhe kujtesën duke ofruar mjete për ruajtjen dhe përcimin e saj. Mënyra
se si ne i kuptojmë historitë publike e personale është e strukturuar
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ȃºȱ ȱ ººȄǯ
ǰȱȱȱ£ȱºȱȱęȱºȱºȱȱǰȱ
pasi raporti midis historisë, kujtesës personale dhe kujtesës kolektive
selektohet dhe ndërmjetësohet në mënyrë vertikale nga media drejt
ºǯȱǰȱȱȱȱȱȱȱºȱȱȱ£ȱ
ȱºȱȱ¡£ǯȱºȱºȱȱȱȱȱȱ
karakteristika të reja si: interaktiviteti, user generation, multimedialiteti,
konvergjenca etj. Kjo ndikon në konceptin e hapësirës, kohës, kujtesës,
përfaqësimit të së shkuarës, identitetit, kolektivitetit, individualitetit dhe
kuptimin e lidhur ngushtë me përkatësinë, kredibilitetin, interaktivitetin,
dhe pjesëmarrjes që mundëson media e re.3
Në këtë kontekst shtrohet pyetja: Pse ka rëndësi studimi i kujtesës
në Facebook? Së pari, Facebook është rrjeti social më popullor në
ºȱ ºǯȱ ºȱ ȱ ȱ ¢ºȱ ºȱ ºħȱ ȱ ǻŘŖŗśǼǰȱ ȱ ȱ
shënuar 1.49 miliardë përdorues aktivë në muaj.4 Së dyti, hulumtimet
e reja kanë treguar se statuset në Facebook mbahen mend 1 herë e
¢ºȱºȱȱȱĦºȱºȱºȱȱ¢ȱºȱȱ¢ºȱºȱȱȱȱ
¢¢ȱȱº£ǯȱ5 Së treti, media dixhitale shëben si një mjet arkivor
e teknologjik.6 Facebook është kësisoj një arkivë kreative, pasi janë vetë
përdoruesit që gjenerojnë dhe konsumojnë përmbajtje. Kjo përmbajtje
ħȱȱºȱȱǰȱ£ºǰȱȱȱȱºȱºȱºȱ
mjedis njëherësh.

Prezantimi i së shkuarës në Facebook
dhe llojet e kujtesës virtuale
ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
teknologjia dhe interaktiviteti. Strategjitë e reja të komunikimit
ħºȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ
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publik, që individualja të gjykohet dhe ndryshohet në perspektiven
kolektive. Subjektiviteti i kujtesës emocionale mund të transferohet
ȱºȱºȱęȱºȱºȱºȱǰȱȱȱȱ
ºȱ £ȱ ȱ ºǯ7ȱ ººȱ ȱ ǻęǰȱ ȱ
page), raporti kohë-hapësirë (kur, ku), anonimati dhe besueshmëria
(kush, cfarë), ndikojnë në fomën e arkivimit të historisë. Kujtesa është
emocionale, kreative, empatike, dhe e ndjeshme. Ne mbështetemi tek
ajo, e ndryshojmë, e ruajmë, e shpërndajmë dhe kemi frikë se mos e
humbasim. E njëjta gjë mund të thuhet për median që konsumojmë.8
ºȱ ºȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
institucionale si: monumente, emërtimet e rrugëve, datat simbolike,
ceremonitë etj. Forumet tradicionale ku diskutohej kanë qeni shtypi,
ȱ ȱ ȱ ȱ  Ȭȱ £ºǯȱ ȱ ºȱ ºȱ
ǰȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ¡ǯ9 Media
sociale solli ndryshime në formë, në kontekst, në përmbajtjen e kujtesës
kolektive, duke e kthyer në një diskutim publik dhe informal. Media
e re ndërtohet nga një diversitet informacionesh, këndvështrimesh,
ºȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ
vlerësimi mbi të shkuarën. Lehtësia e të shprehurit të mendimit apo
ȱºȱȱººȱȱȱºęȱºȱ
publike dhe kujtimet.10 ȱ ȱ ºȱ ȱ ȃȱ ȱ
in the Digital Age” ęȱ¢ȱºȱºȱºħȱǱȱȱȱ
ȱºȱȱºȱºȱǰȱºȱ£ȱȱºȱȱºȱ
ǰȱȱ³ȱȱºȱȱȱǯȱȱȱºȱȱ
që janë më impulsive, interaktive dhe kontradiktore.11

3sUNXMWLPLLKHURQMYHGKHÀJXUDYHKLVWRULNHQs)DFHERRN"
Media sociale ofron disa instrumenta që ndihmojnë në ndërtimin
ȱ ºȱ Ǳȱ ȱ ǰȱ ǰȱ ħȱ ȱ
hapësirave personale, publike etj. Teknologjitë dixhitale kanë
ndryshuar mënyrën se si ne i japim formë së kaluarës me mënyra të
reja, duke ndikuar njëherësh tek rikujtesa dhe komunikimi.12
ȱȱºȱȱºȱȱȱȱĚȱ
dhe qëndrimeve personale, të cilat shkembehen dhe gjykohen në
ºȱ ȱ ºȱ ººǯȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęǰȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ºǯȱ
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ººȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ǯȱ
Shprehitë që përdoren gjatë diskutimet në internet janë shpesh
ǰȱ ǰȱ ºȱ £ǰȱ ȱ ȱ ǯ13
ºȱºȱȱºȱȱȱȱȱȱºǰȱºȱħȱ
si rrjedhorë e pasqyrimit të së shkuarës në Facebook.
ŗǯȱ ºȱºęȱǻ¡ȱ¢ǼȱȮȱºȱȱȱ
ȱȱºȱºȱȱęȱºȱȱȱº£ȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ £¢ǯȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȱ ºȱ ȱ º¢ȱ ęȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ǯȱ ȱ
ȱººȱ£ȱºȱǱȱȱºȱº£ǰȱȱȱºȱºȱ
ngjarjesh në mënyra të reja14.
ºȱȱºȱȱǻŘŖŗřǼȱºȱºȱęȱȱºȱ£ȱ
ȱȱº¢ºȱºȱºȱ£ȱǯȱȱºȱȱȱ
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ºȱ ȱ
të ndryshme të përditshmërisë. Shpeshherë faktet reale nga jeta e
ęȱºȱºȱȱȱȱºȱȱºȱºȱ
ȱȃęȱȄǯ
2. Kujtesë interative (interactive memory) – Kujtesa ne web nuk
është statike, por ndërtohet në sajë të bashkëveprimit interaktiv.
Facebooku ofron opsione interaktive që e bëjnë më të plotë komunikimin
ȱ ºȱ ºȱ ººȱ ǯȱ ¢ȱ ȱ £ȱ
përmes: like, komentesh, check-eve, tag-eve etj.
3. Kujtesa e përditësuar (up-to-date memory) – Figurat komëbtare
£ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
në situata të aktualitetit sot. Gjithashtu rimerren episode të njohura
të së shkuarës, të cilat vihen në kontekstin e ngjarjeve të përditshme.
Kjo ndarje e kujtesave brënda hapësirës virtual nxjerr disa përfundime
ȱ ºȱ ºȱ ęȱ ºȱ ºȱ Ǳȱ Ǽȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȱȱºȱ¢ȱºȱȱħºȱºȱºȱ£ǰȱȱ
ȱ ȱ ºȱ ęȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ǲȱ Ǽȱ ȱ ºȱ
ȱ ººȱ Ěǰȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ºȱ
ǰȱęȱȱȱȱȱǻŘŖŗřǼǰȱȱººȱęȱȱ
përdoret me një tjetër emër.

Nostagji dhe kritikë: Përkujtimi virtual
i lindjes së Enver Hoxhës
Diskutimet në internet janë më interative dhe kontadiktore.15 Reagimet
ȱȱȱºȱȱȱȱęȱȱȱǯȱ
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Këto raporte mund të jenë emocionale, si rrjedhojë e përjetimit personal
ȱ Ěȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ȱ
ºǯȱȱºȱ£ȱȱȱºȱºȱȱ
ȱȱºȱȱȱ ¡ǯȱ ºȱºȱȱºȱ¡ȱȱ
ȱęǰȱǰȱȱȱȱººȱĦºȱ¢ǯȱ ȱºȱȱȱ
është “ȱ ¡ȱȱȱȱºȱ£ȱȱ£” me 3737 antarë,
ºȱºȱºȱºȱȱºȱºȱȱȱħºȱȱºȱŗŖǯŞŝŖȱ
like. Rregullat e grupit përcaktojnë së në faqe pranohen vetëm postime
ºȱȱ ¡ºȱȱȱºȱĞºȱȬǯȱ,ȱ
që ofendon do të përjashtohet nga grupi. Përkujtimi i lindjes së Enver
¡ºȱȱŗŜȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
në këto faqe e jo vetëm. Ajo që vihet re në përkujtimin e ngjarjeve të së
ºȱººȱħȱȱºȱºȬȱ16 midis nostalgjikëve
ȱ ºǯȱ £ȱ ºȱ ºȱ ęȱ ȱ ȱ
ngjarjeje shfaqet në mënyrë kreative përmes alternativës multimediale.
ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ¡ºȱ ȱ ȱ ęǰȱ ººȱȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ  ȱ £ȱ ǰȱ ȱ
të përditshmërisë komuniste etj. Nostalgjikët përdorin një gjuhë më
ºȱ ººǰȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȃºǰȱ
miq të partisë”. Ndërsa kritikët rimarrin elemente të leksikut dhe
ºȱȱȱȱ£ȱȱºȱºȱȱȱȱ
konotacion negativ.
Etiketimet dhe shprehjet më të përdorura në radhët e nostalgjikeve
ºȱŗŜȱȱºǱȱºǰȱȱºǰȱǰȱǰȱȱȱºȱ£ȱ
tona, ti vetëm lind etj.
ºȱºȱȱºȱºȱȱȱĦºǱȱǰȱǰȱ
ȱ ȱ ººǰȱ ǰȱ ºȱ ȱ ȱ ǯȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ǰȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ Ěȱ ȱ
ºȱęºȱºȱ ¡ºǯ

Konkluzione
Në përfundim mund të themi se kujtesa dixhitale ndërtohet si një
ȱ ȱ Ěȱ ȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ ȱ
ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ęǯȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ħȱ ȱ
shpërndarjen e përmbajtjes nga përdoruesi mund të stimulojë
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maninë për të shpërndarë ndjenjat e emocionet publikisht. Në
këtë mënyrë kujtesa emocionale mund të kthehet nga një kujtesë
ęȱ ºȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ
ndaj të tjerëve.17 Facebook shërben si një arkivë kreative, pasi
janë vetë përdoruesit që gjenerojnë dhe konsumojnë përmbajtje.
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M E D I AT E R E JA
D H E E T I K A E P Ë R BA L L J ES
Lori E. AMY

Hyrje
Para ȱȂȱĚȱȱȱȱȱȱºȱºȱȱºȱ
tonë, media dhe kujtesa dhe mbulimi i të kaluarës komuniste, dëshiroj
ºȱȱºȱĚȱºȱºȱºȱȱ³ºȱººȱȱȮȱȱ
ȱȱȮȱȱ³ºȱȱºȱºȱȃºȱȄȱȮȱºȱǰȱºȱ
raportosh, të qarkullosh në debatin publik – të kaluarën komuniste.
Së pari, do të argumentoj se e kaluara komuniste në Shqipëri ka
mbetur në një shkallë të madhe e papërballur. Unë nuk kam kohë të
ȱºȱººȱºȱºȱǰȱȱȱȱºȱººȱȱħǱȱ
- E kaluara komuniste nuk është “një” gjë – për shembull, ata që
ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ Ğȱ ȱ ºȱ Ğºȱ ºȱ
Dytë Botërore dhe kanë dëshmuar shfaqjen dhe konsolidimin e
diktaturës kanë përvoja shumë të ndryshme jetësore nga ata që
kanë lindur në vitet ’40 dhe ’50. Ne shohim dallime të ngjashme
£ȱºȱºȱȱ¢ȱºȱ£ȱȱȱºȱȱȱȱ
ºȱ£ȱȱȱºȱºȱºȱ£ǯ
-

º³ȱȱºȱȱȱ£ǰȱºȱ£ȱȱȱ
ºȱ£ºȱȮȱºȱǰȱȱºȱ£ºȱºȱȱȱȱ
të përndjekura, elitës komuniste partiake, dhe shtresës së gjerë të
mesme e cila nuk është persekutuar në mënyrë të drejtpërdrejtë
por ka jetuar e shtrënguar nga taktikat e terrorit shtetëror. Kështu,
për shembull – spastrimet e mesit të viteve ’40, ndryshimi i Kodit
Penal në vitin 1955, dhe spastrimet e viteve 1967-1969 – janë disa
ȱȱȱ¢ȱºȱºȱȱ³ºȱȱȃ£Ȅǯȱ

ºȱ ȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ºȱ Ȭ£ǰȱ ºȱ Ȭ
ȱ ȱ ºȱ Ȭ£ǯȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ȱ
£ȱºȱȱºȱºȱººȱ³ȱȱ
ºȱºȱºȱºȱºǰȱȱȱȱ£ȱºȱȱȱ
mënyrën se si përvojat e ndryshme të represionit totalitar formojnë
kujtesën dhe identitetin individual dhe kulturor apo si janë trashëguar
ºȱ£ȱºȱǯȱ ºȱººȱȱȱȱ
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socio-kulturor në të cilin retorika etike publike mund t’i ndihmojë
º£ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ¢ȱ
historike, politike dhe eksperimentale dhe të sjellin kujtime të
ndryshme historike në lidhje produktive.
Së dyti: do të argumentoj se këto të kaluara ishin traumatike.
ººȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ºȱǰȱ¢ȱȱ³ºȱȱººȱȱ¢ȱºȱ
£ºȱºȱȱºȱ£ȱȱ£ȱºȱ¢ȱºȱºȱȱ
ǯȱ ȱȱºȱºȱǰȱȱ¢ȱȱ³ºȱººȱȱȱ
në mbulimin e së kaluarës komuniste, ne duhet të pyesim gjithashtu:
si përballemi me kujtesën traumatike të një kombi që përfshin përvojat
ȱȱȱºȱȱºȱ³ȱǯ
Pyetja e kujtesës traumatike na ballafaqon me problemin e “së
ººȄǯȱ º£ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
regjimit komunist është një shembull i kërkimit për të vërtetën e së
kaluarës – që unë do të thoja është e vërteta e përvojës, dhe kjo është
ºȱ ǯȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ³ºȱ ȱ
³ºȱºȱȱȱǰȱȱºȱȱºȱºȱºȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱȱȱº£ȱºȱȱȱǯȱ

Fusha Narrative – Kujtesa Traumatike dhe Mediat e Reja
³ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ǻŗşşŜǼǰȱ £ȱ ºȱ ȃººȱ
komplekse ndërmjet njohjes dhe mosnjohjes”1, dhe “e vërteta” e
ºȱȱººȱȱ³ºȱȱȱȱ³ºȱººȱȱǲȱȱȱ
“gjithashtu me atë që mbetet e panjohur në veprimet tona dhe në gjuhën
tonë” 2. Për shembull, ka një dallim ndërmjet përvojës psikologjike të
një ngjarjeje – mënyra si regjistrojmë tingullin, pamjen, erën, prekjen,
ħǲȱ³ºȱ ȱºȱǻºȱǰȱ³ºȱȱºȱȱȱȱ
ǰȱȱ³ºȱȱºȱȱȱȱººǼǲȱȱȱºȱºȱ
ºȱºǰȱȱȱºȱȱȱȱºȱºȱǻȱ³ȱ
ȱºȱºȱȱº£ȱºȱȱºȱȱºȱºȱºȱ
thënë dhe një grup të caktuar gjërash për të lënë jashtë tregimit).3
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȬȬę£ǰȱ ºȱ
ȱ ǻȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ħȱ ºȱ ºȱ
përvoje ashtu dhe ajo që kemi lënë jashtë historisë që tregojmë se kemi
regjistruar dhe interpretuar) është pjesë thelbësore e të kujtuarit. Kjo
ȱºȱºǱȱ³ȱȱºȱºǰȱ³ȱºȱºȱºȱȱȃºȄǰȱ
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është e lidhur me atë që nuk dimë, me atë që kemi harruar. Kjo, pra,
ººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ
dhe për të kuptuar se si media deri më sot nuk ka qenë në gjendje të
përballet në mënyrë efektive dhe konstruktive me dhunën e periudhës
ºȱ£ȱȱººȱȱǰȱȱȱºȱºȱººȱºȱ
narrative. Nga ky këndvështrim, mund të mendojmë për mundësitë e
mediave të reja për të hapur fushën narrative të përfaqësimit dhe për të
ęȱȱºȱºȱȱȱȱȱººȱǯ
Para se të ndalem më shumë në faktin se si mediat mund ta bëjnë
ººǰȱȱºȱ¢ºȱȱȱºȱºȱ£ȱºȱºȱ
narrative të përfaqësimit të mediave.
Ngjyra e Ndryshimit: Ndryshimi i Ngjyrës së Demokracisë:4

³ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ¢Ǳȱ
Ndryshimi i Ngjyrës së Demokracisë në Amerikë, kjo faqe ka për
qëllim të dokumentojë dhe të ndalojë dhunën policore/racore. Si
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ºȱ ȱ £ºǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ǯȱ
ȱ ȱ ºȱ ȃººȱ ºȱ Ěȱȱ ºȱ ǰȱ ȱ ºȱ £ºȱ ȱ
ºȱºǰȄȱȱººȱºȱºȱºȱȃ³ºȱºȱȱºȱ
º£ȱȱ¢ºȱºȱºȄȱȱºȱºȱȃȂȱºȱ¢ȱº¢ȱ
për të vepruar”. Aktivistët e faqes Ngjyra e Ndryshimit “lobojnë për
ººȱȱº£ȱȱºȱºȱȬǰȱȱȱȱ
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ºȬºȬºȄǯȱº³ȱºǰȱȱ£ºȱȃȱºȱȱ
ºȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ºȱ Ȅǰȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ
reklamat e shkruara, dhe kërkojnë “që mediat informative të mbulojnë”
³ºȱºȱºȱº£ȱȱ¢ºȱºȱºǯȱ
Ky përdorim i koordinuar i medias sociale, medias së shkruar dhe
asaj transmetuese, si dhe raportimi aktivist është një shembull konkret
ȱº¢ºȱȱȱȱ¡ǰȱȱȱºȱ £ºȱ¢ȱ
ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ Ĵȱ ȃȱ ȱ
º¢ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱ£Ȅ5ǯȱ ¢ȱººȱºȱºȱȱȱȱȃº£ȱȱ
£ȱ£ºȱȱ¡ȱºȱȱȱȱȄȱ
ȱȱȱȃº£ȱȱºȱȱȱȄ6. Mënyrat në të
ȱȱ¡ȱȱºȱ£ºȱº£ȱȱȱººȱºȱ
ººȱȱ³ºȱººȱºȱȱȱȃȄȱºȱ
atë që sot e mendojmë si botë - Globitale – globale dixhitale. Kjo është
një pikë e rëndësishme pasi do të argumentoj se mediat ndryshojnë
drejtimin, rrjedhjen, dhe mënyrën se si informacionet prodhohen,
shpërndahen dhe qarkullohen në një moment historik kur nocionet
e vjetra të kombit janë vjetëruar tashmë dhe kuptimet tradicionale
të lidhjes ndërmjet termit “qytetar” dhe “shtet” janë ndryshuar në
º¢ºȱȱȱęȱȱºȱȱ£ºǯȱ
ȱ ȱ Ȃȱ ȱ £ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
disa nga metodat teknike/teknologjike që mediat e reja përdorin për të
mbuluar të kaluarën komuniste në Shqipëri, do të doja t’i rikthehem për
ºȱȱºȱǯȱ ȱ³ºȱȱºȱȱȱ
që lindin kur kujtimet kontradiktore nuk kanë një kuadër diskursiv
ººȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ħºȱ ºȱ ȱ
produktive. Një nga problemet që ka përfshirë mediat në Shqipëri
ººȱ ǰȱ ºȱ £ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ħȱ
politike, përfaqësimi mediatik dhe diskursi publik mbeten të bllokuara
në një betejë të dhunshme retorike duke na nxitur “ne” kundër “atyre”,
me anë të përdorimit të termave si “komunist” dhe “kriminel” në
£ȱºȱ£ǰȱȱȱȱººȱȱ
dinamikën e shtypjes. Mediat e reja ofrojnë mundësi për të mbajtur
së bashku këto tregime konkurruese eksperimentale përmes etikës së
përballjes7dhe vëmendjes ndaj detajeve historike.
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Etika e Përballjes dhe Komuniteti i të Parit
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ³ȱ
argumenton Sarah Ahmed, kushtet e mundësisë së dëgjimit. Në
përgjithësi ne mendojmë për raportimin si një transmetim me një drejtim
ȱȱºȱȱ£ȱȱ¢ȱȱȱȱºȱºȱȱºȱºȱººȦ
ȱȱ£ȱȱǰȱºȱºȱºȱ¢ȱȱȱ
“i rremë” ose “i gabuar”.8ȱȱºȱȱºȱȱºęȱ£ȱ
ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ Ȯȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ º£ȱ ºȱ ¢ºȱ ºȱ
përjetojnë traumën nga gjenerata dhe vende të ndryshme ashtu edhe
brenda vetë individit (kujtoni këtu që trauma përfshin atë që ne vetë
nuk kemi qenë në gjendje ta integrojmë plotësisht në gjuhë). Përballja
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
në gjuhë këto përvoja të ndryshme në një mënyrë të tillë që na lejon tëa
ȱ³ȱººȱȱȱºȱºȱȱºȱºȱȱºȱȱ
të kuptohet në tërësinë e vet. Gjithashtu kërkon që ne të mësojmë të
hapemi ndaj asaj që gjer më sot ka qenë e pashprehur brenda nesh.
Në këtë kuptim, kjo media e re ofron alternative të reja për
mbulimin e së kaluarës komuniste si një mjet për të pranuar atë të
ǯȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ
individi tek raporti. Një nga faqet e internetit që jep idenë se si kjo
ǰȱººȱȱ£ȱºȱȱººȱȱǯ9

ȱħȱȱȱºȱȱºȱȱºȱººȱȱȱȱ¢ȱºȱȱ
ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ £Ȭ
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ºǰȱ ³ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
ǰȱȱȱȱȱºȱºȱȱ£ȱºȱȱ
ȱºȱºȱººȱºȱºȱȱȱºęºȱºȱĦºǯȱºǰȱ
£ȱȱȱȱȱºȱºȱºȱ
foshnjore, sëmundje kronike, dhe vdekje të parakohshme nga sëmundje
të shërueshme që as nuk janë diagnostikuar dhe as nuk janë trajtuar.
Me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës për popullsitë e prekura,
ȱ £ǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ
ºȱ ȱ ºȱ º£ȱ ºȱ ºǯȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ
inovative të mediave të reja në këtë përpjekje është Pajtimi nëpërmjet
ºȱºȱȱǯȱºȱººǰȱęȱȱȱ£ȱȱȱ
me anëtarët e komunitetit lokal për të prodhuar video në lidhje me faktin
ȱ ³ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ȱ £ȱ ǯȱ
º³ȱºǰȱºȱȱºȱħºȱȱºȱºȱ
nëpërmjet kërkimeve, trajnimeve dhe seksioneve të shërbimeve të faqes,
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȬȱ ºȱ £ºǰȱ
terren dhe kujdes shëndetësor.
³ȱȱȱȱȱ£ǰȱȃȱºȱȱȱ
hapësirën epistemologjike të formave “ndërmjetësuese” të kujtesës …
[ajo] [turbullon] hapësirën komunikuese ‘lineare’ të ndërmjetësimit dhe
përbën format me shumë perspektiva”10. Duke ndjekur modele të tilla
ȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ £ǰȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱºȱȱħȱººȱºȱºȱȱºȱȱȱȱ
kontradiktore – fragmente të së kaluarës me të cilat po ballafaqohemi.
Ky lloj i hapësirës relacionale bashkëbiseduese na lejon të bashkojmë
fragmentet tona të kujtesës dhe të vendosim, në mos një gjuhë të
ººǰȱ ºȱ ºȱ ºȱ ęȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ǯȱ
ȱȱȱȱºȱęȱººȱȱȱºȱȱ
ºȱºȱºȱºȱººȱȱºħȱȱȱȮȱȱºǰȱȱ
familje, si komunitete, si shoqëri.
ȱȮȱȱȱºȱęȱȱǰȱ£ȱȮȱȱ
ȱȱººǰȱȱºȱȱħȱȱººȱºȱ£ºȱ
e asaj që mungon në ligjëratën tonë. Faqet e mediave sociale që e trajtojnë
ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
kujtesës si shumëdrejtimëshe dhe multivalente. Nga ky këndvështrim,
ºȱ£ȱȱȱȱºȱº¢ȱºȱ³ºȱ
energji për të imagjinuar të ardhmen dhe jo duke i vendosur kujtesat
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºǯȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ £ºȱ ºȱ
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ºȱȱºȱȱºȱǱȱºȱ£ºȱȱȱºȱȱ
që punon drejt pajtimit.
Dëshiroj ta mbyll me disa rekomandime:
£ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ęǰȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºħºȱ
£ºȱȱȱȱǲ
-

Në epokën e rregulluesve globalë dixhitalë të memories,
ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ħȱ ȱ ºȱ
ȱ Ȯȱ º£ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ¡ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
£ȱ£ȱȱȱ£ȱºȱºȱºȱºȱ
ęºȱ£ȱȱ¢ǲ

-

ȱ ȱ ȱ Ȯȱ £ǰȱ ǰȱ ¢ǰȱ º£ǰȱ ȱ
e lidhjes – përcjellin kuptime super-kontekstuale dhe
£ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ººȱ ȱ
£ǯȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ £ȱ ºȱ ¢ºȱ ȱ ºȱ
ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ³ȱ ǰȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱ£ȱȱºȱºȱºȱººȱȱºħȱȱ
nesh dhe mund të përfaqësojnë më shumë se ajo që synojmë në
º¢ºȱºȱºħǯȱ

Kjo pikë e fundit – fakti që shkrimi ynë mbart në të vërtetë atë që është
ȱºħȱȱȱȮȱȱȱȱȱȱºȱººȱȱȱ
£ºȱºȱȱºȱȂȱºȱȱººȱȱ£ȱ
pa punuar më parë me veten tonë për t’u përballur me mënyrën se si
jemi formuar nga dhuna shtetërore, nga përvoja traumatike e diktaturës
totalitare.
Është e qartë, pra, se mediat e reja nuk ofrojnë një hapësirë utopike
ºȱȱȱºȱ£ȱȱǯȱȱȱºȱºȱȱ
mënyra të ndryshme për pjesëmarrje në sferën publike.
ºȱ ȱ ¢ǰȱ ³ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱ ȱ ǯȱ ³ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
Amerikës, nëse besojmë se hapja e këtyre dosjeve do të na japë akses në një
të “vërtetë” apo do të na sigurojë drejtësi, do të jemi sërish të tradhëtuar.
Ne duhet të hapim dosjet – kjo është absolutisht e nevojshme. Por
ȃȄȱºȱºȱ£ǰȱºȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱȱȱǯȱººǰȱȱȱ£ºȱȱºȱ
këtë proces të hapjes? Për këtë kam disa sugjerime:
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ºȱǰȱȱºȱºȱȱȱ³ºȱȱȱȱ
“dosjet”. Raportet nga hetuesit në rastet gjyqësore? Nga informatorët?
Komunikimet ndërmjet anëtarëve të agjencive të ndryshme?
ȱ ¢ºǵȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³ȱ ºȱ
dokumenteve, rrethanat në të cilat janë prodhuar, mënyrat në të cilat
janë përdorur, ne ndjekim strukturën e regjimit – një strukturë në të
ºȱ ¢ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ³ȱ ººȱ ºȱ ȱ
paditur. Ndjekja e kësaj strukture na ndihmon të kuptojmë më mirë si
ȱȱȱȱȱºȱºȱ£ºȱºȱºȱ
dhunën e regjimit të vjetër.
ºȱ ¢ǰȱ £ºȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ȱ
³ºȱ ºȱ ȱ ȃȄȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱ º¢ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ºȱ ºȱ
£ºȱǯȱȱȱȱºȱȱȱºȱȱºȱ
të ndihmuar në këtë drejtim. Tre nga këto mundësi më të rëndësishme
sipas meje janë:
x
ºȱȱȱºȱ£ǲ
x Jo-lineariteti në hiper-lidhje që na lejon për pranëvënie dhe
ȱºȱȱºȱȱȱǲ
x ȱ ºȱ £ȱ ºȱ £ȱ ȱ £ȱ ºȱ
shkrimtarit/lexuesit, hartuesit dhe konsumatorit të tekstit.
ºȱ£ºǰȱȱºȱºȱȱºȱºȱººȱ
etike të dëshmisë si për ngjarjet aktuale që mbulohen ashtu edhe për
historinë nga e cila dalin këto ngjarje, me qëllim hapjen e mundësive
produktive për të ardhmen që na pret - kjo është mundësia që ofrojnë
ȱȱȱȱęȱȱºȱºȱȱºȱȱ£ȱºȱºȱ
epokë globale dixhitale.
Caruth, Cathy (1996). Unclaimed experience: Trauma, narrative, and history.
Baltimore: The
ȱ ȱ¢ȱǰȱǯȱřǯ
2 Ibid, p. 4.
3 Kandel, Eric (2007). In search of memory: The emergence of a new science of mind.
 ȱǲȱ
Ǳȱǯǯȱȱǭȱ¢ǲȱǰȱȱǻŘŖŗŘǼǯȱSelf comes to mind:
Constructing the conscious brainǯȱ ȱǱȱȱǯ
1
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Śȱ ȱȱȱǱȱȱȱȱȱ¢ȱȱǯȱĴǱȦȦ
colorofchange.org/
5 Civic Media Project (2015). Community + ActionǯȱĴǱȦȦǯȦ
works/civic-media-project/communityandaction
6 Ibid.
7 Oliver, Kelly (2001). Witnessing beyond recognition. Minneapolis: University of
Minnesota
Press.
8 Ahmed, Sara (2000). Strange encounters: Embodied others in post-coloniality. New
Ǳȱ
Routledge.
şȱ ĴǱȦȦ
ǯ£ǯǯȦȦ ȏȏȦȏ Ȧ
ȏȏȏȦ
10 Volkmer, Ingrid (2011). On media memory: Collective memory in a new media
age.
ŗŗȱ ȱȱȱŜŗǱȱŚȮśȱȚǯȱĴǱȦȦ
ǯĴǯȦȦ
ȦŗŝŗŗşŚȦĞȦ¢ȏęȦǯǵƽşŜŜŞŞŜŚ
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KUJTESA NË MEDIA:
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S I N D RO M A P OST- SOVJ E T I K E ,
H A R R ESA KO L E K T I V E , A M N E Z I A
KO L E K T I V E D H E “ D O K U M E N TA R I I
PAS H FAQ U R ” N Ë S H Q I P Ë R I
Trudy ANDERSON
Fabian KATI
Ilda PAPAJANI
“Nuk më pëlqen t’i kujtoj gjërat, sepse ato ishin aq të
tmerrshme.”
“Mmm…, por ende ka shumë për të thënë për Shqipërinë
…” [pasuar nga heshtje e gjatë]
юљђћѡіћюȱюѥѕюјѢǰȱȱȃȱȱȄ

Hyrje
Sindroma Post-Komuniste u aplikua për herë të parë për vende të
tilla si ato të ish-bllokut Lindor të Evropës, dhe studimi i shkëlqyer i
ȬȬȱ ºȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ 1 konstatoi se
disa tipare janë shfaqur kolektivisht, sikur shoqëria si e tërë vuante
nga Sindroma e Stresit Post-Traumatik Frojdian (SSPT)2. Kjo sindromë
£ȱºȱºȱȱ ȱ£ȱºȱºȱºȱºȱȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱȱŗŞşŜǯȱȱºȱȱºħºȱȱ£ȱ
seksualisht kanë vuajtur nga një sindromë post-traumatike apo stres
post-traumatik.3 Në nivel kolektiv, në Sindromën Post-Komuniste,
ȱºǱȱĞººȱȱºǰȱȱºȱȱ
apo grupit të dikujt, plotësimin e nevojave të ulëta dhe jo atyre të larta
ȱ £ºȱ ǰȱ ºȱ ºȱ £ºǰȱ ºȱ ȱ
virtyteve qytetare dhe mungesën e etikës në punë. Kjo mbeturinë e
ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
propagandistike të medias gjatë epokës sovjetike. Gjithashtu, në
ºǰȱ ȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȃȱ
mbyllur” totalitar.
Në censurën e modelit të medias shqiptare janë demonstruar
strategjitë e censurës së Foucault të tilla si strategjia e censurës së
¡ȱǻºȱȱºǼǰȱęȱǻ£ȱȱºȱ
i temës), përmbysja (ndryshimi 180 gradë i një teme), bllokimi
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(moslejimi i pjesës më të madhe të informacioneve për një temë),
dhe mohimi (fshirja e plotë dhe bllokimi i një teme).4 Të gjitha këto
£ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ ºȱ
ºȱȱȱȱǻŗşŚŚȬŗşŜŘǼǰȱȱºȱ£ȱǻŗşŜŘȬ
ŗşŝŜǼǰȱȱȱºȱºȱ£ȱȱºȱºȱǻŗşŝŜȬŗşşŖǼǯȱȱºȱ
e bën më interesant rastin e Shqipërisë është se sistemi i propagandës
ºȱȱºȱ£ȱºȱȱºȱ£ȱǰȱººȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱºȱ£ǯȱȱ

Analizë Krahasuese e Sindromës Post-Sovjetike
£ȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱȱŗşŝŖǰȱ
ŗşŞşǰȱ ŗşşŖȱ ȱ ŗşşŗȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ¢ºǰȱ £ȱ
Socialist i cili ka qenë kuadri kryesor teorik i medias që prej vitit 1934
ȱ ȱ ęȱ ȃȄȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşśŚǰȱ ȱ ³ºȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ęǯȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ºęȱºȱęȱȱºȱȱȱºȱȱº£ȱȱȱȱ
ȱȱȱºȱºǯȱºȱºȱºȱęȱºȱ
ȱºȱȱºȱǰȱȱ£ȱȱºȱº¢ºȱȱȱȬȱ
ºȱęȱºȱǰȱºȱȱºȱȱºȱȱęȱºȱȱ
ȱºȱºȱęȱȱºȱȱºȱȱǰȱȱȱ
të ndjente se diskursi ishte pjesë e jetës reale të kësaj audience. Burri
ȱ ȱ ȃȱ Ȅȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ
inkurajuar të linin interesat e dashurisë mënjanë, (sistemi narrativ i
¢ęºǼǰȱȱºȱȱºȱ¢ºȱȱ¢ȱ¢ȱºȱȱȱ
një rrugëdalje për arritjen e tyre personale. Nëpërmjet transmigrimit
ǻȱȱ£ȱºȱºȱȱºȱǼǰȱºȱ
(pranimi i veshjeve të jashtme të kësaj gjinie apo race) apo shkeljes
ǻ¢ȱȱęȱºȱȱººǼǰȱºȱȱȱȱºȱ
bëheshin skathanovitë, ose heronj-punëtorë.5 Kjo ka ndodhur shpesh
ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ¢¢Ȭǰȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ºȱ
ȱ¡ǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ º¢ºȱ ºȱ
mrekullueshme pamjen e përsosur, dhe gruan e talentuar që mund të
ºȱȱºȱ³ȱºǯȱȱȱȱȱ
ºȱȱºȱȱȱ¢ȱºȱ£ȱȱ
ºȱęȱȱȱȱȱȱºȱººȱȱºȱ£ȱȱ ºȱ
ºȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ǯȱ
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ȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
periferi të strukturës shoqërore në rastin shqiptar ka qenë i pjesshëm.
ȱ ȃȱ ȱ Ȅǰȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ºȱ ȱ £ȱ
në Shqipëri gjatë periudhës komuniste, është ndërtuar në vitin 1954.
ȱ ȱęȱºȱȱºȱȱęȱȱȱ£ȱ
Socialist, Shqipëria u shkëput nga Bashkimi Sovjetik (1962), dhe nuk
ȱȱȱȱºȱęȱȱºȱºȱȱǰȱºȱºȱºȱºȱ
kishte përfshirë Evropën. Sovjetikët u lejuan të eksperimentonin në
ęǰȱȱȱȱȱȱȱȱǻȱȱºȱºȱȱǼǰȱ
³ºȱºȱȱºȱȱȱȱęǰȱȱȱȱ
ºȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ ºȱ £ȱ
ºȱȱȱºȱȱºȱęǰȱȱȱȃȱȱ¢ºȄǰȱȱ³ºȱęȱ
³ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ºǯȱ ºǰȱ
Shqipëria u kthye nga Kina pas vitit 1962 dhe ndoqi shtrukturat e saj
artistike Realiste Socialiste.
Aktualisht, Rusia po përjeton Sindromën Post-Sovjetike në censurën
e saj ndaj medias, nostalgjisë për rendin e vjetër dhe shkatërrimin e
ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ę£ǯȱ ºȱ ººȱ
përpjekje nga Putin për t’iu përmbajtur “kultit të personalitetit” Realist
Socialist dhe një gjë e tillë është nxitur nga censura autoritare në
ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ£ȱȱºȱºȱ
ŘŖŖȱ £ºǯȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
të kontrolluar, por si pjesë e Sindromës Post-Sovjetike, ajo drejtohet e
gjitha ende sot nga ky “njeri i fortë”. Në krahasim me të, Shqipëria sot
ººȱºȱºȱȱ£ȱȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȬȱȱȱºȱȱºȱȱ£ǰȱ
ºȱȱºȱºȱ£ȱºȱ£ȱºȱºǯȱǰȱ
ºǰȱȱȱººȱºǰȱºȱºȱ£ºȱȱºȱºȱ
ȱºȱǰȱȱȱȱęȱºȱºħºȱȱǯ6
ºȱºȱºȱºȱȱ¢ȱ ºǰȱ ȱȱęȱºȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŗşŜŜȬŗşŝŜǯȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱŗşŚşǰȱęȱºȱºȱȱęȱºȱȱºººȱȃ£ȱȱºȱ
të Bardhë”7ȱºȱºȱº¢ºȱ£ȱȱȱ£ȱǰȱ
ku heroi-punëtor, përsëri një femër, përpiqet aq shumë për të arritur
ȱ ȱ ȱ ºȱ Ěºȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
ººȱȱºȱºȱ£ºǯȱºȱº¢ºȱºȱǰȱȱȱȱȱ
ęȱººȱȱȱȱºȱȱȱºȱȱȱ
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ȱººȱ£ºȱºȱºȱºȱºȱºȱęȱºȱ£ȱºȱ
Ğºȱºȱ¢ºȱºǰȱȱȱººȱºȱȱȱęȱ
të kontrolluar me shumë kujdes në Kinë, deri në vdekjen e Kryetarit
Mao Ce Dun në vitin 1976, dhe rruga e re u përcaktua nga Deng XiaoPing. Pas Tiananmen Square (1989), Kina hyri në një periudhë e cila
ȱ ȱ ȃ£ȱ ȱ ºȱ ¢¢ºȱ ºȱ Ȅȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşşŖȱ ºȱ
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ęȱ ȱ ºȱ ºȱ ȃ£ȱ ȱ ºȄȱ
ȱ ºȱ ºȱ ęǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
Filmat kishin histori të bukura, shpesh kritika historike për periudhën
përpara revolucionit por jo vetëm kaq, dhe shumë shpesh kishin një
ºȱºȱȱ ȱǯȱ ºȱęȱȱ¡ȱȱȱ
ishin mjeshtëror në teknikë, dhe e katapultuan Kinën në një vend që
ȱęȱȱººȱºȱºȱºȱºȱºȱºȱºȱºǯ8
£ȱºȱºȱȱºȱºȱ ºȱºȱȱŗşşśǰȱŗşşŝǰȱȱȱ
jetuar atje gjatë viteve 2012-2013, kam vënë re se media gjithashtu ka
¢ǰȱȱȱȱȱº£ȱºȱǯȱȱºȱ
tilla si dëmtimi i mjedisit dhe infrastrukturës, gripi i shpendëve, dhe
ndotja e ajrit në qytetet e dorës së parë të tilla si Pekini, apo mbarimi i
ȱȱȱºȱħºȱºȱºȱǰȱȱºȱºȱǯȱ
ȃ4ȱ £Ȅȱ ººȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ Ȭȱ ºȱ
rivënie e “Ëndrrës Amerikane”.
ºȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ººǰȱ ³ºȱ ºȱ ȱ
të ndjeshme politike, sidomos mbi situatën e krahinës autonome të
Xinjiang, (në veriperëndim të Kinës), ku Ujgurët një grup musliman joȱǻȬ £Ǽȱȱºȱȱȱºȱºȱºǯ9 Incidentet e
ºȱºȱ£ȱºȱȱ¢ǰȱȱºȱȱºȱ
ºȱ ººȱ ȱ ȃºȄǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ ȃĞºȱ ºȱ
terror”, megjithëse në thelb është një popull vendas që po përpiqet
ºȱȱºȱºȱȱħȱºȱȱȱȱ³ȱººȱºȱǰȱȱ
ȱřȱȱŚȱº£ȱºȱȱºȱ£ºȱȱȱºǯȱ ¢ȱȱºȱȱ
ºȱȱȱȱºȱºȱºȱǰȱºȱº£ȱȱ
mohimi total në bllokimin e disa informacioneve, me një anulim total
ºȱ ȱ ºȱ ǯȱ º£ȱ ºȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ
ºȱȱǰȱȱȱºȱºȱº¢ȱȱºȱȱ£ºȱ
sipërfaqësor i lejuar brenda limiteve, dhe për shembull, askush nuk
ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºǯȱ ȱ ȱ  ǰȱ Ȭ ¢ȱ ȱ
politikanët e vjetër të Singaporit thonë se Kina po përjeton një mungesë
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të përgjithshme të sundimit të ligjit në jetën e përditshme10, se ka një
pranim të përgjithshëm të limiteve, një pasivitet të caktuar dhe një
vetë-shqetësim të ngushtë, që do të thoja janë pjesë e Sindromës PostSovjetike në Kinë, dhe mund të konstatohet se kanë disa ngjashmëri
me rastin shqiptar.
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ººȱ Ğȱ ȱ ¢ǯȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱºȱȱȱºȱȱºȱȱȱ£ȱȱººȱ
ȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ę£ęȱ ºȱ ȱ ȱ ¢ǯȱ
ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ŗşśşǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşŜŖǰȱ ºȱ ºȱ £ºǰȱ ºȱ ȱ
me rusët e asaj kohe, lejoheshin në parim të eksperimentonin me
ęǯȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ęȱ £ȱ ȱ ęȱ ºȱ
tillë të mrekullueshëm si “Soy Cuba” (Unë jam Kuba), të cilin Martin
Scorsese, pasi e pa disa vite më vonë, e mori sërish dhe e shfaqi në
 ǯȱȃȄǰȱȱȱǰȱººȱºȱęȱºȱȱȱȬȱ
ºȱȱºȱ¢ȱȱȬȱȱȱ£ȱȱ ȱ
i ofertës kubane për pavarësi nga Spanja, revolucioni i dështuar i 1920tës nën drejtimin e Machados, dhe Lucia e kohërave të Revolucionit,
ȱĞȱºȱȱºȱȱȱȱ³ǯȱȱºȱºȱ
argëtuese dhe të xhiruara bukur. Filmi kuban është ndikuar edhe nga
Kinema Novo (“Kinemaja e Re”), Vala e Re Amerikano Latine, sepse
ºȱ ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱºȱȱºȱǯȱȱȱºȱęȱºȱºȱȱ
ęȱȱȱǰȱȃȱ ȱȱȱ Ȅȱǻȱȱ Ǽǰȱ
një dokumentar i vitit 1968 mbi tema të tilla si mospërputhja e pasurisë
ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ŗƖȱ ºȱ
ºǰȱȱȱºȱ£ȱȱºȱºȱȱȱȱ
trupat e Korpusit të Paqes së Shteteve të Bashkuara u dëbuan nga
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ħºȱ ȱ
¢ǰȱººȱºȱȱȱºȱȱȱ£ºǯȱȱ
ºȱȱȂŝŖȱȱȱęȱ£ºȱęȱºȱȱǰȱȱ
ºȱ ººȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ ȱ ȱ ŗşŞşȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşşŝǰȱ ȱ ȱ ººȱ
ºǯȱººȱºȱ ȱȱȱȱȬȱǰȱȱęȱ
të shikonte për partnerë të tjerë tregtarë të tillë si Kanadaja, Zvicra dhe
ǯȱ ȱ ȱ ǰȱ ³ºȱ ȱ £ǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ºȱǰȱȱĦȱºȱȱºȱȱºȱȱ ǯȱ
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Por kanalet e jashtme u bënë më të vështira për t’u bllokuar, dhe si
ºȱ ºȱ ȱ Ȭȱ ǰȱ ȱ ęȱ ºȱ ȱ
kanale të huaja të tilla si MTV, popullsia e re u humb përgjithmonë nga
£ǯȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ğºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ishte fashiste dhe jo komuniste, ka disa ngjashmëri në media që
vlejnë të përmenden, sidomos gjatë shpërbërjes së regjimit totalitar
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ºȱ ȱ ŗşŝśǯȱ ǰȱ ºȱ ȱ ęȱ
të humbiste kontrollin, ndodhi një hapje, një “apertura”, shumë e
ngjashme me atë hapje jetëshkurtër që ndodhi në Shqipëri në vitin
ŗşŝŘȱºȱºȱºȱȱºȱȱ£ȱǯȱ ȱ
ȱ ęȱ ºȱ ºȱ ȱ ęȱ ºȱ ºȱ Ğºȱ ȱ
Spanjolle dhe pasojat e saj, më së shumti vepra artistike të përgjakshme
ȱºȱǰȱºȱȱȱ¡ȱȱęȱºȱǰȱ
ȱºȱº£ȱºȱºȱº³ȱȱºȱºȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ Ğºǯȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ºȱ
ºȱęȱºȱºȱ£ȱȱȱ£ȱºȱ£ȱȱ
ºȱȱȱºȱºȱºǯȱºȱºȱºǰȱȃȱȱ£Ȅȱ
ºȱǰȱȱºȱ³ȱȱȱ£ȱºȱȱºȱºǰȱȱ
ȱºǰȱȱȱęȱºȱºȱºȱºȱºȱȱºǯȱȱ
ȃȱȱȄǱȱȱȱ
ȃȱ ȱ Ȅȱ ǻŘŖŗřǼǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱºȱęºȱ ȱǰȱººȱºȱęȱȱ
ºȱ Ěȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȃºȱ Ȅǰȱ ȱ
ȱȱ¡ȱºȱȱŗşŝŘȱȱȱȱȱȱºȱħȱºȱȱ
1973. Pra, kthesa e fatit në procesin e prodhimit të dokumentarit
“Shqipëria Turistike” përbën fokusin e “Dokumentari i Pashfaqur”.
Ky dokumentar është një vështrim kulturor dhe historik në dinamikën
ȱºȱȱºȱ³ºȱºȱººȱǰȱȱȱȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱºȱȱºȱȱ£ȱ¢ȱ
ºȱºȱȱ£ȱºȱºȱȱȱȱºȱºȱȱȱȱȁȱ
ȱ£Ȃǯȱȱȱȱȱ
“Shqipëria Turistike” është prodhim i Kinostudios “Shqipëria
ȱȄǰȱȱȱȱęȱºȱºȱȱ£ȱºȱºȱºȱ
ºȱ ºǯȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ
ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
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ǯȱ ºȱ ºȱ ȱ ęȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ǰȱ řśȱ
min, dhe të rinjtë në Tiranë dhe kudo tjetër kërkuan me padurim ta
ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ęȱ ȱ ȱ ºȱ Ħȱ ȱ ȱ
ȱ³ȱºȱȱȱºȱęºȱǯȱººȱ
që kudo ndjehej një sukses i parashikuar, të njëjtat struktura qeveritare
ºȱȱ£ȱȱȱºħȱȱºȱºȱºȱ
ȱ ȱ ħȱ ºȱ ęȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ŗşŝřǯȱ ȱ ȱ ¡ȱ
vetëm pak muaj më parë dhe konsiderohej si një dokumentar me
¡ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ǯȱ ȱ ³ºȱ ȱ
ºȱ ȱ ǵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ǵȱ
,ºȱºȱȱºȱºȱººȱȁºȱ£Ȃȱȱ³ºȱȱ
shkaktoi represionin e saj?
Në mënyrë më të detajuar, “Dokumentari i Pashfaqur” rikthen
dokumentarin “Shqipëria Turistike”, të xhiruar gjatë asaj periudhe
ººȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ȱ ȱ
ºȱ ¢ǯȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ǰȱ
ęȱ ȱ ȱ ȱ ęºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ
dokumentari shqyrton dinamikën se si ndërthuren kujtimet e procesit
ºȱȱºȱħȱȱȱºȱȱºȱ³ºȱǯȱ
ºȱ¢ǰȱȱȱȱȱºȱȱȱºȱºȱ³ºȱ
dhe problemet aktuale. Së treti, duke parë nga afër vetë kujtimet e
tyre, dokumentari shqyrton mënyrën se si ato funksionojnë, se si
ǰȱ³ºȱººȱȱȱȱȱ¢ǯȱºȱǰȱȱ
i prodhimit të dokumentarit “Shqipëria Turistike” është parë nga një
këndvështrim më i përgjithshëm, duke u përpjekur për të shpjeguar
kontekstin kulturor dhe historik të asaj kohe si dhe duke e parë atë në
ȱȱȱ³ºȱºȱºȱºȱººȱȱººȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ººȱ ȱ £ºȱ ºȱ ęǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ºħȱȱȱȱǰȱ¢ȱȱºȱȱºȱ
ºȱ ȱ ǰȱ ȱ ³ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ǯȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ
historike dhe bukuri natyrore me një shkallë minimale të ndërhyrjes
politike. Megjithëse duke e parë sot ne do të vëmë re se ai ende përfaqëson
një prodhim të kontrolluar nga shteti, ky dokumentar është unik për
nga standardet shqiptare. Nga një këndvështrim tërësisht artistik, ne
ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ęǰȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ º£ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
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ęȱȱºǯȱ ȱȱ¢ºȱȱºȱȱººȱººȱ
se dokumentari paraqiste një grup prej 16 adoleshentësh të pashëm të
veshur me stil perëndimor që sapo kishin mbaruar shkollën e mesme
dhe kalojnë dy muaj duke udhëtuar së bashku nëpër Shqipëri. Ata janë
ºȱǰȱºȱº£ȱȱºȱºȱºȱȱȱºȱºǯȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȱºȱºȱȱęȱȱȱºȱȱ
ȱºȱºȱºǯȱȱȱºȱȱ¢ºȱȱęȱ
dhe më pas vendosën të mos ta shfaqin fare atë për publikun shqiptar.
Pasi dokumentari u ndalua në vitin 1973, bobinat e dokumentarit
ȃºȱȄȱȱ³ȱȱȱȱ ǯȱºȱººǰȱ
ȱȱȱȱȱȂŞŖǰȱęȱººȱȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱ£ȱººǰȱȱȱººȱȱººȱ
për audiencën shqiptare. Ky është një rast unik i censurës ku procesi
i mohimit ka funksionuar vetëm nga brenda dhe i njëti material ka
£ȱºȱȱºȱȂȱȱººȱ¢ȱºȱȱºȱºǯȱ
4ºȱ º£ȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºħȱ
ȱºȱ³ºȱȱºȱºȱºȱȱȱºǯȱȱºȱºȱ
£ǰȱºȱȱº£ȱºȱȱħȱºȱ£ºȱȱħȱ
ȱȱºȱºǰȱȱęȱȱºȱȱȱºȱȱ
ęȱ ȱ £ºȱ ǯȱ ºȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ
ȱȱºȱȱºȱºȱº£ȱººȱººȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱººȱȱȱºȱºǯȱºȱºȱºȱºħȱºȱºȱ
ndodhur gjatë kësaj periudhe kohore në përgjithësi priren të harrohen.
Është e qartë që mungon lidhja mbi mënyrën se si funksionon kujtesa
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ
traumatike.
ºȱ £ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ęȱ ȃȱ ȱ
Ȅȱ¢ºȱºȱº£ȱȱºȱŜŖȱ³ȱºȱºȱºȱ
kujtonin një dokumentar turistik të ndaluar të vitit 1973, por shumë
pak prej tyre e kujtonin paksa këtë fakt. Gjatë kohës që kërkonim të
kontaktonim me grupin e atëhershëm të adoleshentëve, mësuam se
ȱȱ¢ȱȱȱȱºȱºȱęȱºȱȱȂşŖǯȱºȱºȱ
ȱȱŗŖȱȱ¢ȱǻŘȱȱºȱǼǰȱȱ¢ȱ£ȱ
të marrin pjesë në projektin tonë dhe të jepnin intervista në lidhje me
projektin “Shqipëria Turistike”. Dy prej tyre nuk treguan fare interes ta
ȱęǯȱȱȱȱȱȱ£ȱȱęȱ
e projektit “Shqipëria Turistike”, me të cilët u takuam disa herë. Kur
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ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ęºȱ ºȱ ȱ
ºȱºȱºȱȱȱħȱȱºȱȱºȱºȱ
ºȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ¢ǯȱ £ȱ ȱ ęȱ
ºȱȱºȱȱȱȱȱ£ȱºȱȱ¢ǰȱȱ
ººȱȱȱººȱºȱºȱ³ȱºȱǯȱȱ
ȱȱŚŖȱȱȱºȱȱħȱºȱȱºȱȱȱ
e kishte parë dokumentarin “Shqipëria Turistike”. Kështu, ndodhi një
ȁºȂȱȱ£ºȱȱħȱȱȱȱºȱǰȱȱ£ȱȱ
ȱ¢ȱºȱęȱºȱȱºȱºȱºȱºȱȱºȱ³ºȱ
të jetës së tyre. Shfaqja e dokumentarit “Shqipëria Turistike” ishte një
ȱ ȱ ȱ ºȱ ħȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱȱ¢ǰȱȱºȱȱȱºȱ£ȱºȱ¢ȱºȱȱºȱ
ȃȱºȱȄǯȱ ¢ȱººȱºȱȱºȱȱĚȱ
ºȱęȱȱȱȱȱºȱȱȱºȱȱºȱ
tjera, nga e kaluara në të tashmen.
Nga perspektiva historike, “Dokumentari i Fshehur” përfaqëson
një vështrim mbi atë që është momenti i fundit kur media shqiptare e
asaj periudhe mund të krahasohet në njëfarë mase me modelet e tjera
të propagandës së Evropës Lindore, të cilat kanë ndjekur pak a shumë
qasjen e lehtësuar marrë nga Bashkimi Sovjetik pas vitit 1956. Duke
ęȱȱȱŗşŝřȱȱºȱ£ǰȱȱȱȱºȱȱ
ºȱºȱȱȱºȱȱȱȱħȱȱ³ȱȱºȱ
artit. Efektet shkatërruese të kësaj periudhe të fundit kanë mbetur
ende të paeksploruara dhe deri më sot nuk ka pasur studime në këtë
drejtim. Një faktor tjetër, i cili ka qenë përcaktues në fund të viteve
ȂŜŖȱȱęȱºȱȱȂŝŖȱºȱħȱȱºȱººȱȁºȱȱ
£Ȃǰȱȱȱȱºȱȱ£ȱȱºȱȱȱ
re.
ºȱȱȱººȱºȱºȱȱºȱȱŗşŝřǰȱ£ȱȱ
ȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ğȱ ȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱȱºȱºǯȱ ȱ£ºȱºȱ
Tiranën si dhe disa qytete të tjera të mëdha si Shkodra, Durrësi dhe
ǰȱºȱȱºȱ£ȱºȱºȱȱººȱºǯȱ
“Dokumentari i Pashfaqur” eksploron ndryshimet që erdhën me
ºȱ ºȱ ºȱ Ěȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ º¢ȱ
¢ǯȱȱȱºȱººȱȱȱºȱȱȱ³ºȱ
ndodhte në të njëjtën kohë me prodhimin dhe ndalimin e dokumentarit
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“Shqipëria Turistike”. Kështu, “Dokumentari i Pashfaqur” hulumton
ºȱȱºȱ³ºȱºȱºȱºȱȱȱȱȱȱººȱººȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱºȱȱºȱºȱ³ºȱȱ
të mirë-përcaktuar. Një koment i bërë pas shfaqjes së dokumentarit në
Tiranë vitin e kaluar, e përshkruante atë që ndodhi në Shqipëri si “një
³ȱºȱ¢ęºȄǰȱȱºȱȱȱºȱºȱº£ȱ
të ashpër komuniste dhe tjetra asaj së tashme. Bukuritë natyrore dhe
arkeologjike të Shqipërisë, të kapura në dokumentarin “Shqipëria
Ȅǰȱºȱºȱºȱºȱºȱȱȱ£ºȱºȱºȱ
ȱ ºȱ ȱ ǰȱ ¢º£ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
restaurimit dhe ruajtjes së vendeve arkeologjike dhe kulturore dhe
madje grabitjet. Një koment i dytë i bërë pas shfaqjes së fundit jo shumë
ºȱºȱºȱȱºȱȃºȱȱȱ¢ęºȱȱȱȱ
ȄȱȬȱȱȱȱħȱºȱȱȃºȱȄǲȱ
e para është kur ata u intimiduan për përfaqësimin e bukurive të vendit
ºȱ¢ǰȱȱȱȱ¢ºȱººȱȱȱºȱȱºȱęȱȱ
tyre për herë të parë pas 40 vitesh ndërkohë që bukuritë që paraqiten
ºȱººȱęȱºȱ£ȱºȱºȱºȱºǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ºȱ ȱ Ěȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȃȱȱȄǰȱȱȱȱ£ȱȱ
kanë më shumë kuptim dhe është qartësisht e dukshme të paktën për
ata që kanë jetuar pjesën më të madhe të jetës së tyre në Shqipëri dhe
ęºȱ ºȱ ºǯȱ ȱ ȱ ºǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ħȱ ȱ ȱ
ȱºȱȱȱ£ºȱȱºȱ£ǯȱȱºȱ
pyetje mbetet: Pse ky dokumentar në dukje i ri dhe i pafajshëm, si dhe
º£ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ȱ
ȱ ºǵȱ ºȱ ęȱ ºȱ ȱ ŗşŝřǰȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ
Shqipëri përfundoi papritmas, menjëherë pas Festivalit të 11 të Këngës
(mbajtur në Tiranë gjatë javës së tretë të dhjetorit, 1972).11 Reagimi
ndaj kësaj shfaqjeje nga sistemi i propagandës shkaktoi censurën më
ºȱ ººǰȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱħºȱǰȱºȱ£ȱȱºȱȱºȱȱȱ
ȱºȱºȱǻŗşşŗǼǯȱ ¢ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱ
ºȱȱȱȱ£ȱǰȱȱ£ººȱȱȱ
ȱȁȱºȱȂȱºȱȱ ¡ºȱȱºȱºȱ££ºȱȱºȱºǯȱ
ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºǰȱ ȱ ³ȱ
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përpjekje për të parë ato stacione në vitet shtatëdhjetë konsiderohej
si një krim i rëndë politik. Megjithëse gjatë viteve tetëdhjetë të rinjtë u
ººȱººȱºȱºȱºȱ£ȱȱȱȱ£ǰȱ
ȱȱºȱȱȱºȱºȱȱħȱºȱȱȱ
dhe mediatik. Në media, procesi i ‘hapjes’ u mbyll, dhe ajo që mund
ºȱȱºȱ£ȱȱ£ºȱȱȱºȱºȱºȱ
në vitin 1973.

Konkluzione
ȱ Řśȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
kaluarës, pse mbeten ende ngjashmëritë me këtë sistem në mënyrën
ȱȱȱȱȱǵȱ£ȱȱºȱǰȱ
£ºȱǰȱȱºȱºȱ£ȱȱȱȱºȱ
demokratike, janë sinjale të qarta të një problemi kulturor që është ende
gjallë, dhe kjo ndodh pjesërisht për shkak të Sindromës Post-Sovjetike.
Media shqiptare post-komuniste asnjëherë nuk është distancuar me të
vërtetë nga modeli i saj paraardhës dhe ende mbetet nga ana kulturore
ȱȱȱºǯȱȱºȱºȱ£ȱ¢ȱºȱȱ
ºȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ºǯȱ ºȱ ³ǰȱ ȱ ȱ
ęȱȱºȱºȱȱºȱȱȱȱ¢ȱȱºǰȱ
ȱ£ȱºȱºººȱºȱȱȱȱ
ºȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ºǯȱ ȱ
ȱ ȱ £ȱ ǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ
ºȱºȱ£ȱºȱȱȱȱȱȱȱºȱ
të ulët dhe përdorimi manipulues i fuqisë së saj. Mënyra se si ne e
ȱºȱºȱºǰȱ£ȱºȱºȱº¢ºȱȱȱȱȱ
¢ȱºǯȱȱȱºǰȱȱȱȱ£ȱȱ
ºȱ£ȱȱºȱȱºȱ£ºȱºȱºȱ£ȱºȱºȱ
£ȱºȱºȱȱȱºȱŘŖȱȱºȱȱȱºȱºǯȱ
ºȱºȱȱºȱºȱ¢ȱȱȱºȱ£ȱºȱº¢ºȱ
të pashmangshme i hapi rrugën Sindromës Post-Sovjetike dhe efekteve
të saj të shumta.
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ęȱ ºȱ Ȭȱ ȱ ȱ ºȱ
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ £ºȱ
tendencat aktuale të Sindromës Post-Sovjetike. Vetëm një muaj më
ºȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ȱ £ȱ Ȭȱ ºȱ ȱ ºȱ
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Shqipërinë dhe Italinë (Agon.channel), me argumentin se prokuroria
ȱȱȱȱħȱºȱȱęǯȱȱȱ£ºȱºȱºȱºȱ
ºȱȱȱ¢ȱºȱȱȱȱº£ǯȱºȱȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱȱřŖŖȱº£ȱºȱȱȱºȱ
dhe shumë kontraktorë dhe furnitorë të tjerë humbën mundësinë e tyre
ºȱºȱǯȱȱºȱȱȱȱȱºȱºȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱºǰȱȱħȱºȱºȱ
ȱ£ȱºȱȱȱºȱºȱºȱºȱȱȱęȱ
transmetimi privat në fund të viteve ’90. Duke shtuar këtu faktin që
transmetimi publik ka funksionuar gjithnjë si media e qeverisë, situata
bëhet edhe më alarmante.
ǰȱºȱȱȱºȱǰȱºǰȱĞºȱȱ
prodhimit të energjisë, dhe tani duke përfshirë edhe mediat, duket
se po konsolidohen në dekadën e fundit apo më shumë në Shqipëri.
ȱ ȱ ħȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
nga pushtetet ekonomike. Dallimet ‘klasore’ pasyrohen nga e kaluara
ȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ £ǯȱ
º£ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱȱºȱȱ£ȱȱ¢ȱȱȱºȱȱ
nga sektorët e tjerë në prodhimin kulturor dhe median. Deri më sot
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ęºȱ ȱ ȱ
dhe shtrembërimet e vlerave të vërteta demokratike. Sindroma Postȱȱº£ȱºȱȱ£ȱǰȱȱȱºȱºȱ
ǯȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ħºȱ
ȱ¢ȱȱȱºȱ ȱǻȱǼǰȱȱȱ
ka lënguar për më shumë se dy dekada i bllokuar nga një ligj që nuk
ȱ ǯȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
£ȱȱºȱȱººȱºȱºȱǰȱ³ȱȱȱȱȱ
ȱºǰȱȱºȱºȱºȱºȱȱºȱȱęǯȱȱ
ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ęºȱ ºȱ
Ěºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ħȱ ȱ ºȱ
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ £ºȱ ǯȱ
ȱ º¢ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ęȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ººȱ ºȱ
studiuarit dhe kuptuarit e dëmit ende aktiv që vjen nga e kaluara dhe
ȱ ȱ ȱ ħǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ Ȭȱ ºȱ ºȱ º¢ºȱ
sipërfaqësore. Shoqëria shqiptare ka përjetuar një nga diktaturat më
£ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
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ęºȱºȱȱºȱȱȱȱǻȱȱȱ
edhe post-komuniste). Asnjë hap përpara nuk mund të bëhet nga një
shoqëri e papajtuar dhe roli i mediave bëhet vendimtar për të ndihmuar
në këtë pajtim.

1
2

řȱ
Śȱ
5
6
7
Şȱ
şȱ
ŗŖȱ
ŗŗȱ

Klicperova-Baker, Martina. “The Post Communist Syndrome”. 1999. The Open
¢ȱ ǰȱ ȱȱȱǰȱǰȱ ¢ǯ
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¢ȱȱȱºȱºȱºȱºȱººȱ ºȱºȱ ºȱºȱ£ºȱǰȱ
si vende që janë në Sindromën Post-Sovjetike, por që ende janë nën sundimin e
ȱǯȱºȱ¢ǰȱ¢ȱȱȱºȱºȱºȱȂȱȱȱ£ȱ
të ndryshme që kaloi Shqipëria: epokës sovjetike deri në vitin 1962, marrëdhënies
ºȱºȱȱ ºȱȱºȱȱŗşŝŜǰȱȱ£ºȱºȱȱºȱ£ȱǰȱȱ
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N Ë P Ë R K U J T I M T Ë “ S Ë S H K UA R ËS
S Ë L AV D I S H M E ” – P E Z A N ’ F EST
Enriketa PANDELEJMONI (PAPA)
Gjëja më e mirë që mund të arrihet është
të njihet e kaluara dhe kjo njohuri të përjetohet,
ȱºȱȱºȱȱȱȱ³ºȱȱȱȱȱºǯŗ
юћћюѕȱџђћёѡ

Hyrje
Kujtesa është vendimtare për disa nga fushat e hulumtimit shkencor
të cilat kanë qenë më të rëndësishmet në vitet e fundit: studimi i
£ǰȱȱȱȱ³ºȱȱȁºȱºȱȂǯȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ³ºȱ ºȱ ȱ ȱ
lieux de memoire të Pierre Nora apo në ‘sferën e kujtesës’,2ȱ ³ȱ ȱ
në monumentet, përmendoret dhe veprat e artit, si dhe në tekstet
ǯȱ³ȱȱǰȱȁȱĚȱȱºȱºȱºȱȱȱ
mbetur aq pak të thuhet për të’.3ȱĞºǰȱȱȱȱȱ£ȱ
tejet e frytshme dhe tashmë po imitohet në vende të tjera. Sa herë që
ȱȱȱºȱȱ³ºȱȱȁȱºȂȱȱºȱ
³ºȱȱººȱºȱºȱęȱºȱºȱºǯȱȱ
ȱ ȱ ȱ ºħȱ ȁȱ ºȱ ºȂȱ £ȱ ȱ ºȱ
ººȱ ºȱ ºȱ ººȱ ºȱ £ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
historike nuk janë më ȱȱĖȱ ǰȱȱ£ȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱǯȱ ȱȱ£ȱȱȱ
ººǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ Ğºȱ ȱ ¢ºȱ ºȱ
si pika qendrore referimi, ushqejnë njëra tjetrën. Ajo që humbet (dhe
harrohet) nuk është fakti se kujtesa është gjithmonë tunduese për të
£ººȱȱȱºȱºȱȱȱǯ4
ȱºȱºȱ£ǰȱȱȱĞºȱºȱ¢ºȱºȱȱ
ȁºȱȂȱºȱºȱ¢ȱºȱȱȱȱºȱ ǯȱ ȱȱ
ȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ę£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱȱȱȱºȱȱȬȱºȱºȱĞºȱȱ
Ftohtë.5ȱºȱºȱȱȱǰȱȱȱ¢ȱºȱººȱ
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¢ȱȱºȱººȱȁȂȱ³ȱȱȱñ°ǰȱȁºȱººȱ
epokë “post-komuniste” duket se “Lindorët” janë më të ndjeshëm për
të dy gjëra: komunitetin dhe të kaluarën’.6ȱ ºȱºȱ£ȱ
në hulumtimin e së kaluarës kombëtare duke imagjinuar traditat dhe
ky proces i komb-formimit shpjegon rolin e dukshëm të historianëve
ºȱºǰȱȱȱȱȱȱȱºȱ£ȱºȱȱ
ȱȱȁȱ£Ȃȱºǯȱ ȱººȱȱºȱºȱºȱ
³ºȱºȱºȬȱºǰȱȱºȱ³ºȱȱȱ
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ Ğºȱ ºȱ ºǯȱ ºȱ
ǰȱȱºȱȱȱĞºȱºȱ¢ºȱºȱȱºȱȁȱºȂǯ

Përkujtimet dhe kujtesa
Në epokën moderne, ishte pikërisht kombi që përbënte arenën kryesore
ºȱȱȱȱºȱĞºȱȱ£ȱȱºǰȱȱ
Ğȱȱºȱºȱºȱºȱȱºȱħȱȱ£ººȱǯȱ
Sipas formulimit ndikues të Benedict Anderson, kombi siguron
£ººȱȱħȱȱȱȱȱºȱȱ£ȱȱ
ȱ£ȱºȱºȱºȱºȱȱºȱºȱȱºȱħȱȱȱȱ
ata si anëtarë të një komuniteti të imagjinuar që del mbi vdekjen.
ºȱȱĞºȱººȱºȱȱȱºȱººȱȱǯȱºȱ
¢ȱºǰȱĞȱȱȱºȱȱºȱºȱȱȱȱ
kombëtar, të vetes apo të familjes dhe komunitetit të afërt.7
Nocioni komb-shtet është thelbësor për politikën e përkujtimit të
Ğºǯȱ ºǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ
º¢ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ǯȱ ȱ
e hegjemonisë lejon shqyrtimin e ndërveprimeve komplekse dhe
marrëdhënieve politike/kulturore që përbëjnë kujtesën publike të
mishëruar në vendet dhe ritualet e përkujtimit, dhe brenda ‘mitologjive’
kombëtare apo ‘legjendave’ publikeǯȱȬǰȱº£ȱȱºȱ
politike, dhe agjentët e tjerë socialë janë përfshirë të gjithë në ndërtimin
e versioneve të së kaluarës kombëtare dhe identitetit kombëtar,
ȱ º£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
kombëtare për t’i dhënë formë në mënyrë efektive kujtimeve publike
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ³ǯȱ ȱ ºȱ
ȱȱºǰȱºȱºȱººȱȱȱĚȱ
të brendshme.8
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ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ Ğºȱ ººȱ ºȱ Ğȱ
e grupeve të ndryshme për të artikuluar publikisht dhe për rrjedhojë
ºȱ ºȱ ęȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
ºȱ ȱ ºȱ ºǯȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ºȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ºȱ ³ǰȱ ººȱ ȱ
nga kujtimet që janë artikuluar publikisht ashtu edhe nga kujtimet
ȱ £ǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ǯ9 Brenda kuadrit të
procesit politik/kulturor, është e dobishme të dallohen disa aspekte të
ºȱºȱºȱȱȱȱĞºǱȱǰȱȱȱºȱ
e saj. Tregimet e artikulimit i referohen formulimeve të përbashkëta
brenda të cilave aktorët socialë vendosin kujtimet e tyre. Ato shtrihen,
në rangun shoqëror, pushtetin politik dhe potencën simbolike, nga
ȱ £¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ Ȭǰȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ
sektoriale të përvojave vartëse në përpjekjet për njohjen publike në nivel
lokal të kujtimeve të përbashkëta apo edhe individuale (nganjëherë
fragmentare). Narrativa të tilla tërheqin gjuhën e diskurseve më të gjera.
Më të shquarat ndërmjet tyre janë diskurset e identitetit kombëtar.10
ºǰȱ  ǰȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ºȱºȱºȱŗŞŝŖȬŗşŗŚǰȱȱȱȱ£ȱȁ£¢Ȃȱȱ
ȁȂȱºȱºȱºȱȱȁȱȱȱº£ȱȱ£ȱ
ȱȱȂǰȱȱȱȁȱ£¢ȂȱȱȁȂȱȁȱȱ
sociale …’.11ȱºȱ£ºȱȱǰȱȱººȱººȱºȱ¢ȱȱ¢ȱ
ȱ ȱȱ ȱ ºȱ ºȱ Ǳȱ ȁȱ ȱ ȱ £ȱ
ȱ ȱ ǰȱ £¢ȱ ȱ £¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
traditës … dhe, parë nga poshtë, ka përcaktuar gjithnjë e më shumë
£ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ººȱºȱº£ȱȱȱȱ¢ºǯȂ12
ºǰȱ ȱ ȁȱ £¢Ȃȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
dominuese ose hegjemonike që mbështesin dhe ndihmojnë në
or£ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ Ğºȱ ºȱ ȱ ȱ Ȭ
ǯȱȱ³ȱĚȱºȱǰȱºȱºȱȱºȱ£¢ȱȬȱ
ȱ ºȱ ȱ ȱ Ȭ£ȱ ºȱ Ğºǰȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ȱ
ęǯȱ ȱ £¢ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
të përhershme, dhe një kalendari ceremonish (vjetore dhe përvjetore)
të cilat kujtojnë në mënyrë të përsëritur ngjarjet kryesore të kohës së
Ğºǰȱȱºȱºȱȱȱ¢ǯ13
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Përkujtimi dhe Kujtesa Zyrtare në Shqipëri: Peza n’Fest
ȱ ȱ £ºǰȱ ǻŗŜȱ ȱ ŗşŚŘǼȱ ººȱ ȱ ºȱ Ğºȱ ºȱ ¢ºȱ
ºȱȱºȱºȱȱȱȱȱºȱ£ºȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ Ğȱ ȱ ºȱ Ȃȱ £ȱ ºȱ º£ȱ ȱ
ººȱ ºȱ ,ȱ ºȱ ǻ, Ǽȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱ ǯȱ ºȱ £ȱ ǻŗşŚśȬŗşşŗǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱȱȱ£ºȱºȱºȱººȱȱºȱ
ºȱ£ȱȱȱºǯȱ ¢ȱȱººȱºȱȱ
ºȱȱºȱȱººȱȱĞºȱºȱȱȱȱ
£ǰȱºȱȱºȱħȱºȱ, Ȭºȱȱħȱºȱºȱȱ
³ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ººǯȱ ȱ
ºȱºȱ£ȱºȱºȱ¢ȱȱººȱºȱºǰȱȱ
kryesisht nga forcat e majta politike të vendit, sidomos kur kryeministri
socialist aktual, Edi Rama, ishte kryebashkiaku i Tiranës gjatë viteve
2000-2013.
ººȱȱȱȱȱººȱºȱȱȃ£ȱȘȄǰȱºȱȱ
ȱȱȱǻŗŚȬŗŜȱǼȱȱ£ȱȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱ ºȱºȱ£ºȱºȱŗŜȱȱŗşŚŘǯȱȱ£ººȦ
¢ȱºȱºȱºȱºǰȱǯȱ£Ǳ
ȁȱȱ£ºȱººȱºȱȱǯȱ,ȱºȱººȱȱ
për festën e madhe që do të mbahet për tre ditë. Është një festë
ºȱ Ğȱ ³ȱ ȱ ºȱ £ºȱ ȱ ºȱ ȱ º¢ȱ ȱ ȱ
ºǯȱ ȱ ºȱ £ȱ ³ȱ ºȱ ºȱ ȱ ǰȱ
ȱęȱȱºħºǰȱȱȱȱǰȱ
£ºȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ ³ºȱ ºȱ ººȱ
ngjarje.”14
ȱºȱºȱ£¢ȱȱºȱºȱºȱººȱȱºȱȱºȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ŝŗȱ ȱ ºȱ ³ȱ
ºȱ ººȱ ȱ £ºȱ ȱ £ȱ Ȅȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ º£ȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ
arti, fokusi i të cilave është historia dhe kultura e Shqipërisë. Por ajo
ȱ ȱ ȱ ºȱ Ğȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ Ğºȱ ȱ ¢ȱ
ºȱ³ȱȱ¢ǯ15 Sipas një deklarate të fundit të Kryebashkiakut
ȱºȱȱºȱºȱºħȱȱȱȱȱȬ
£ȱȱȱȱºȱȱºȱ£ºǯȱȃȱȱºȱººȱ
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ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ºȱ ȱ £ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ
ȱ ęȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ººǰȱ ºȱ £ȱ
historike dhe objekteve të tjera historike.”16 Duket se fshati i vogël
në periferi të Tiranës është kthyer në një “fushë kujtese”, meqenëse
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ǻǰȱ £ºȱ
Ǽǰȱȱȱºǯȱǻ£ǰȱºǼǯ
ȱȱȱȱȱ£ȱȱlieux që unë do ta konsideroja si
ȁºȱ Ȃȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢º£ȱ ȱ ȱ £¢ȱ
ȱȱȱºȱºȱºǯȱȱȱȱ£¢ȱ
buron nga shqetësimet e udhëheqësve apo autoriteteve kulturore në të
ȱȱȱººǯȱºȱºȱ£ȱȱººȱºȱ¢ȱºȱ
vogla, komunitete etnike, qoftë në bureokracitë edukative, qeveritare
apo ushtarake, këta udhëheqës kanë një interes të përbashkët në
ȱ ǰȱ £ººȱ ȱ ȱ £ǯ17 Kështu,
ºȱºȱºȱ³ºȱºȱºȱºȱȱȱ
interpretimet e realitetit të kaluar dhe të sotshëm që reduktojnë fuqinë
e interesave konkurruese të cilat kërcënojnë arritjen e qëllimeve të
¢ǯȱ ȱ £¢ȱ ºȱ ºȱ ȍ£ȱ Ȏȱ ȱ
rivendosjen e realitetit në një kuptim real dhe jo në kuptime komplekse
ȱ ºȱ ǯȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ £ºȱ
ȱºȱ£ȱºȱºȱȱºǯȱ ȱ£¢ȱ
promovon kështu një kulturë nacionaliste dhe patriotike në tërësi që
ndërmjetëson një asortiment interesash krahinore.18
,ºȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºǵȱ ȱ
ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ
përmes përfaqësimit dhe tregimit në një narrativë kryesore.19 Narrativa
¢ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ Șȱ ººȱ ȱ ȱ £ºȱ ȱ ³ȱ
të vendit nga pushtuesit gjatë LDB. Lufta, nuk ka më një kuptim të
ºȱȱ³ȱȱȱǰȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
konsiston në rritjen dramatike të përdorimeve të bëra nga e kaluara
për qëllime politike, komerciale dhe turistike.20ȱºȱȱ£ȱȘȱ
£ȱȱºȱºȱººȱȱºȱȱºȱȱ
elita politike (lokale dhe qendrore) qëllimisht “për të ruajtur” kujtesën
£¢ȱºȱºȱºǯȱºȱººȱº¢ºȱȱȱȱ£¢ȱººȱ
prodhuar nga një diskutim politik dhe kujtesa kulturore konsiston në
atë që Assmann e quan “kanuni i kujtesës/Gedächtniskisten”, kujtesa e
së shkuarës e qarkulluar në mënyrë aktive në veprat e artit, të vëna
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ºȱºǰȱºȱȱºȱº¢ºȱºȱººȱȱȱºȱºħȱ
ȱººȱºȱºȱ£ǯ21ȱ ¢ȱ£ȱȱ
ººȱºȱȱȱºȱ£ȱºȱºȱȱȱººȱ
shumë selektive dhe dinamika e kujtesës konsiston në ndërveprimin e
përhershëm ndërmjet kujtesës dhe harresës. Dhe të dyja këto janë të
ȱȱę£ȱȱȱºȱȱȱǽºȱȬȱ
EP] nënkuptohet qëllimisht.22
ȱ £¢Ȭȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ
konsensuale për ngjarjet e së kaluarës, lloji i përkujtimit ka më shumë
të ngjarë të jetë multivokal. Në të kundërt, do të shkaktohet një lloj
ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ Ěǰȱ ȱ £ȱ
një lidhje e fortë ndërmjet debateve të kaluara dhe të tashme, dhe në
praninë e agjentëve të fuqishëm të kujtesës. Përreth një përkujtimi
multivokal, grupet heterogjene mund të ndajnë të njëjtën kohë dhe
hapësirë por ato nuk mund të ndajnë domosdoshmërisht të njëjtat
kuptime dhe interpretime të së kaluarës. Përreth një përkujtimi të
£ǰȱȱȱȱºȱȱȱºȱºȱ
ǰȱȱºȱȱȱºȱę£ȱºȱºȱȱǯ23
ºȱ £ºȱ ȱ ȱ ³ºȱ ººȱ £ȱ Șȱ ȱ ȱ ȱ
ººȱ£ȱȱ£ºȱȱȱººȱºȱºȱȱ
ººȱºȱȱȱȱȱȱºȱȱ£ȱ
ºȱºȱȱºȱ£¢ºǯȱ ȱȱȱ£ȱȘȱȱ
është një kujtesë e përbashkët kolektive e shoqërisë/grupit shqiptar, për
shkak të kontraditës së vetë ngjarjes historike. Dhe jo e gjithë shoqëria
shqiptare pranon që një takim i tillë historik të përkujtohet në mënyrë
ȱȱ³ȱȱºȱȱºȱȱŘŖŗśǯ

Peza dhe mitet e saj – kujtesa kolektive
dhe narrativa kryesore
Ĵȱȱȱºȱºȱȱºȱȱºȱºȱȱºȱºȱȱ
ºȱ º¢ºȱ ęȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ħǰȱ ȱ ººȱ ³ȱ ºȱ
marrëdhënien ndërmjet një narrative të caktuar dhe mënyrës në të
cilën i adresohet kushteve politike të një grupi të caktuar.24ȱ Ĵȱ
ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ºȱ
të punës për një narrativë të përbashkët nga e cila anëtarët e grupit
social mund t’i japin kuptim (domethënie) përvojës dhe kushteve të
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tyre politike.25 Kështu sipas Botticit, ajo që e bën një mit të jetë politik
në mënyrë specifike nuk është përmbajtja tashmë e njohur politike e
ngjarjes që tregon, por fakti që ngjarja që tregon “përbën domethënien”
(BedeutsamkeitǼȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
social apo shoqëri.26
Barthes në Mythologiesȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ ǰȱ ǰȱ ºȱ ³ǰȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
natyrore, dhe për rrjedhojë, të përjetshme.27 Ndërsa sipas Friedman
ȱ ººȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
situate aktuale. E kaluara është ndërtuar gjithmonë sipas kushteve dhe
dëshirave të atyre që prodhojnë tekste historike në të tashmen. Kështu,
historia është një ndërtim mitik sepse është gjithmonë përfaqësuese
ȱºȱºȱºȱºȱºȱħȱºȱºȱȱºȱºȱǯȱºȱ
histori objektiviste duhet të prodhohet detyrimisht në kontekstin e një
ȱºȱȱºȱǰȱººǰȱºȱȱºȱ£ȱºȱȱ
ȱ ºȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ ³ºǰȱ ȱ ºȱ ęȱ
ȱ£ȱǯ28
ºȱ Ĵici-n paraqitja e miteve krejtësisht politike është një
fenomen tipik modern. Ndërsa në shoqëritë arkaike mitet politike
është e vështirë të dallohen nga mitet fetare, në shoqëritë moderne,
me ndarjen e politikës nga ankorimi i saj fetar, nga njëra anë, dhe
£ȱȱȱȱȱºǰȱȱȱȱęȱpolitike bëhet
ȱ ºǯȱ ³ȱ ȱ ǰȱ ȱ ººȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȱȱȱºȱȱȱº£ȱȱºȱǰȱȱºȱ
º£ȱºȱȱºȱºȱȱºººȱȱȱ¢ȱºȱºȱ
e narrativave të mëdha që përshkruajnë suksesin e tyre, bëhet aq i
dukshëm sa që duket se ka pak nevojë për të këmbëngulur në rolin
e mitit politik.29 Mirchea Eliade ka argumentuar se në përfaqësimet
folklorike të së kaluarës ngjarjet konkrete të së kaluarës janë përfshirë
ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ³ȱ ȱ ºȱ
mbledhur në prototipa të heronjve.30
ºȱȱȱȱºȱºȱºȱȱ£ȱººȱȱ
ȱȱȱȱºȱºȱȱ£ºȱȱºȱºȱ
ǯȱ£ȱººȱºȱºȱȱȱȱȱȱȱȱºȱºȬ
ºȱȃȱȱ£Ȅǰȱºȱȱȱȱȱ
ºȱ£ȱȱȱºȱȱȱǲ31 “miti i
£Ȅȱȱȱºȱ £ȱºȱºǱȱȃshqiptarët e kanë
161

³ºȱºȱȱºȱȱºȱºȱº/Albanians have passed through
history sword in hand”.32ȱºȱ£ºȱººȱºȱȱȱȃȱ
ȱ ºȄȱ ȱ ȃȱ ȱ ȱ ȬȄǯȱ ¢ºȱ ºȱ ȱ
ȱ ºȱ ºȱ Ğȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
tyre.ȃ ȱȱ£ºȱȱȱȱȱȱȱȱºȱȱ
anti-europiane. Shqipëria ishte në anën e drejtºȱºȱºǷ33Ȅ
ºȱ£ȱȱ¢ȱȱºȱȱȱȱęȱ
ȱ ºȱ ºȱ ºǯȱ ȱ ºȱ ººȱ Ğºȱ ºȱ ºȱ ȱ
£ºȱȱ£ºǰȱºȱºȱȱ ¢Ȧȱºȱ¢ȱ
ȱ ¡ȱȱºȱ ǯȱºȱȃºȱºȄȱȱººȱĞºȱ
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ £ºǯȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ Ȃȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ Ğȱ
ºȱǯȱȱȱºȱ£¢ȱ¢ȱºȱºȱºȱ
ºȱ£ºȱȱºȱºȱȱºȱȱ³ȱǯȱȃºȱºȄȱ
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ȱ ȱ
kombëtare.
Pas rënies së komu£ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
e tyre. Pajtimi me të kaluarën duket detyrë e vështirë për historianët,
³ºȱºȱºȱºȱȬȱ³ȱȱǯ
ȱ¢ȱȱºȱȱȱȱººȱ£ȱ
në një skemë të thjeshtë: regjimet kishin heronjtë dhe kriminelët e tyre,
Ěȱºȱ¢ǰȱ£ȱºȱ£ȱȱǰȱºȱ£ȱºȱ
ȱȱºȱǰȱȱ£ȱȱºȱȱ
e armikut.34ȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ ȱ
përcakton si “politika e artit të tregimtarit”, e “ndërtimit të narrativës”
ȱȃħȱºȱǰȱºȱºȱ£ȱȱȱºȱºȱ
¢º£ǰȱ£ȱȱȱºȱȱ£ȱºȱº£ǯ35
ºǰȱȱȱħȱºȱȱȱ£¢ȱ£ȱ
informon apo shoqëron procesin politik dhe mbështet projektet e
identitetit kombëtar. Megjithatë, ky është një proces që mund të
£ºȱººȱȱºȱȱȱȱȱȱ
º¢ȱºȱºȱºȱ£ȱºȱºȱºȱºȱºǯ
Ajo që vihet re është një fenomen bashkëkohor i mahnitshëm
ȱ Ǳȱ ºȦȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ǰȱ ºȱ £ȱ ººȱ ºȱ ºȱ º¢ºȱ ºȱ ºȱ ȱ
ȁȱ ºȱ £Ȃǯ36ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ
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£ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ȃȄǰȱ ȃºȄǰȱ
ȃȄǰȱȃºȱ³ȄȱȱȃȄǲȱºȱºȱººȱºȱ
¢ȱººȱȱ£¢Ȧȱºȱºȱºȱ
ºȱ ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ £ǯȱ
Disa studiues kanë shkuar aq larg sa të sugjerojnë që natyra shumë
ȱȱȱºǰȱ³ºȱȱȱȱȱȱȱ
ȱºȱºȱǻǯǯȱȁ£ȂȦȂȂǰȱȁȂǰȱȁºȂȱ
ȱ £Ǽǰȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
në sferën publike, tregojnë praninë e “traumës së kujtesës kolektive”.37
ȃȱȱºȄȱȱȱȱȱȱȱºȱ£ǰȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȃºȱ Ȅȱ ºȱ ³ºȱ ºȱ ȱ
ºǯȱ ȱ ȱ ȃºȄȱ £ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
ndarë ku marrëveshja nuk mund të arrihet vetëm përmes “përdorimit
publik të arsyes”, ku marrin pjesë të gjithë “qytetarët”, dhe e cila t’i
japë “bindje morale objektivitetit të tyre”.38ȱ ȱ £ȱ
ȱºȱ£ȱȱºȱººǰȱȱºȱ£ǰȱ
£ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȃȱ ȱ ºȱ ºȄȱ ȱ
“qytetarët bindin njëri tjetrin në mënyrë reciproke për atë që është e
drejtë dhe e padrejtë nga forca e argumentit më të mirë”.39
ºȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ £ȱ Șǰȱ ºȱ ȃĞȱ
ȱ £ºȄȱ ºȱ ºȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
propagandën komuniste, ajo ende mbetet pjesë e identitetit kombëtar
dhe faktit historik.40 Kjo është arsyeja pse liderët politikë dhe kulturorë
orkestruan rreth lapidarëve dhe monumenteve këtë përkujtimore me
qëllim që të bindin qytetarin për të kaluarën “e mirë” dhe kështu të
£ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
procesin e të kujtuarit të së kaluarës.
Të dy Foucault dhe Kansteiner e lidhin kujtesën dhe kujtimet e
saj me keq-interpretimin e saj përmes kujtesës popullore. Nëpërmjet
ȱȱ£ȱȱºȱº£ȱȱȱȱºȱ
qenë, por ata që duhet të kujtojnë se kanë qenë.41 Ky ri-programim i
ºȱȱ³ȱȱȱǰȱȱººȱººȱȱºȱ
ȱººȱºǰȱȱȱȱº£ȱȱȱºȱȱ
tyre të së kaluarës nga “përvoja e jetuar” dhe manifestimet e kulturës
Ǳȱ ǰȱ £ǰȱ ǰȱ ºǰȱ ȱ ǰȱ
e kështu me radhë.42ȱȱ ǰȱȱȱȱºȱ£ºȱ
rëndësinë e burimeve publike të kujtesës dhe rolin e “konsumatorëve
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të kujtesës të cilët përdorin, injorojnë, apo transformojnë” kujtimet dhe
objektet publike “sipas interesave të tyre.”43 Meqenëse kujtesa është në
ºȱººȱºȱȱºȱȱºººȱºȱĞºȱǻǰȱºȱǰȱȱ
ȱ£ȱºȱȱȱº£ȱºȱºȱºȱºȱºǼǰȱ
ºȱȱȱºȱȱº£ǰȱȱȱ£ȱȱ
tyre. Dhe njeriu kontrollon gjithashtu përvojat e tyre, njohuritë e tyre
ºȱĞȱºȱºǯȱºȱ³ºȱȱ£ǰȱȱȱ
të dihet më . . . .44
ºǰȱȱȱȱ£ȱººȱºȱºȱºȱ
ȱȱǯȱǯȱǯȱºȱȱȱȱȱĞººȱºȱºººȱººȱ
e përditshme ndaj vendeve krahinore dhe të njohura dhe besnikëritë
£¢ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ǯ45ȱ º£ȱ ȱ
£ºǰȱ ȱ ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ
ºȱºȱº¢ǯȱºȱȱȱȱºȱȱ£¢ȱºȱ
realitetit dhe në disa të tjera jo.

Konkluzione
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ º£ºǰȱ
në shoqëritë masive demokratike është bërë gjithnjë e më i vështirë
ºȱȱºȱȱºȱęȱȱºȱĞºǯȱºȱȱºǰȱ
regjimet autoritare mund të kërkojnë të imponojnë rreptësisht një
ȱºȱºȱºȱºȱºȱĞºǰȱȱºȱ³ȱºȱ
alternative.46
Mënyrat e ndryshme në të cilat janë shkruar dhe përhapur historitë
e luftës mund të shërbejnë për të ilustruar gamën e marrëdhënieve
ºȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ººȱ ǯȱ ºȱ ȱ
£ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £¢ȱ ºȱ ºǯȱ
Ato mund të kërkojnë të përfshijnë një gamë të gjerë të kujtimeve të
përbashkëta në narrativën e tyre. Fuqia e një shteti për të instaluar një
£ºȱºȱºȱǰȱºȱºȱȱȱȱȱĞºȱȱ
ºȱººȱºȱºȱºȱºȱĞºȱºȱǰȱºȱǯ47
ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ Ğºȱ ºȱ ¢ºȱ ºȱ
provuan se e kanë ruajtur forcën e tyre për të formësuar identitetet
ȱǰȱȱȱ£ǯȱ ºǰȱ£ȱȘȱȱ
ciklin e saj vjetor të ceremonive të demonstrimeve të së kaluarës së
ȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ £ºȱ ºȱ Ğºȱ ººȱ
një përpjekje të pushtetit shtetëror dhe shërbimeve transmetuese për
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ºȱǰȱęǰȱȱȱȱȱ£¢ȱºȱ
kujtesës publike të së kaluarës, që përjashton aspektet e tjera të kujtesës
(kujtimet heterogjene dhe multivokale për të kaluarën).
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RO L I I GA Z E TA R Ë V E N Ë
R I D I M E N S I O N I M I N E K U J T ES ËS
KO L E K T I V E N Ë S H Q I P Ë R I
Jonila GODOLE & Sonila DANAJ

Hyrje
ºȱȱºȱȱȱºȱºȱǰȱºȱȱȱĞºȱ
së Dytë Botërore kaloi nën sundimin e komunistëve. Nën udhëheqjen
ȱȱ ¡ºǰȱȱȱȱȱȱȱºȱȱȱºǰȱ
e ktheu vendin në një diktaturë (1944-1991) që sot konsiderohet si një
ȱºȱºȱǯȱȱȱȱȱºȱ£ȱȱ
º£ȱºȱºȱºȱºȱȱȱºǯȱȱºęȱ
ȱ ºȬ£ǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱȱȱǯȱ¢ȱȱºȱºȱºȱȱ,ȱºȱ
ǰȱ ¡ȱȱºȱŗşŞśȱȱȱ¢ǰȱȱȱ£ººȱ
ȱ£ȱǯȱȱħȱºȱºȱȱºȱºȱºǰȱºȱ
£ȱȱºȱºȱȱºȱȱºȱºǯȱºȱ
për ndryshim në vendet e tjera të Lindjes ende nuk e kishin prekur
Shqipërinë.
£ȱǰȱº¢ȱȱȱȱºȱºȱ
ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ŗşŞşȱ ȱ ȱ ȱ ħºȱ
shqiptarëve përmes ambasadave perëndimore, e dobësuan ndjeshëm
£ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱºȱȱŗşşŖȱºȱȱ¢ȱºȱºȱȱ£ȱ
ǯȱȱ£ȱȱȱȱºȱȱŗşşŗȱȱęȱºȱȱ
ȱȱºȱȱººǰȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ£ȱºȱ
presidentin e parë në vend. Protestat dhe presioni bënë që Alia të jepte
dorëheqjen, parlamenti i parë të shpërbëhej dhe në 1992 të mbaheshin
£ȱºȱȱºȱǰȱºȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ
ȱ ǻǼǰȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
1990, e cila edhe sot e kësaj dite mbetet një nga forcat kryesore në vend.
Në gusht 1992 Alia u vendos në arrest shtëpie e më pas në arrest në
ȱŗşşřǯȱ ¢ȱȱȱȱºȱ£ºȱȱºȱºȱȱ
ȱȱºǰȱȱȱºȱęȱººȱǰȱȱºȱȱ
në pesë vjet në Gjykatën e Apelit. Gjykata e Kasacionit e reduktoi edhe
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më shumë periudhën e burgosjes, duke bërë që Alia të dalë nga burgu
në korrik 1995. Pas kësaj Alia u tërhoq nga jeta politike, duke bërë
disa dalje sporadike publike në intervista, dokumentarë apo edhe si i
përmendur nga media e politikanë.
ºȱ ºǰȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱºȱ ºȱ
7 tetor 2011 tërhoqi vëmendjen e medias shqiptare dhe të opinionit
ȱǯȱºȱȱºȱȱǰȱºȱħȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ęºȱ ºȱ ħȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
historinë e Shqipërisë. Një vështrim analitik i shtypit të shkruar në këtë
ȱ¡ȱȱºȱºȱºȱȱ¢£ȱȱººȱȱºȱȱ
me të shkuarën e saj komuniste, duke na bërë të pyesim për rolin e
ȱȱ³ºȱºȱ£ºȱºȱȱȱȱºȱ
ºȱºħȱ¢£ǯȱ
¢ȱºȱ£ȱȱºȱºȱȱºȱ¢ȱȱººǱȱ
ȱȱȱȱȱºȱȱȱęȱºȱººȱ
komuniste dhe kësisoj edhe të vetë kujtesës kolektive shqiptare për atë periudhë?
ºȱººȱȱºȱºȱ¢ȱºȱºȱȱȱȱºȱºȱ£ȱ
kryesore të përditshme shqiptare, nga data 01 deri në 31 tetor 2011 dhe
ºȱºȱȱȱ£ȱȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱºȱȱ£ȱȱȱºǯ
£ȱȱȱºȱȱºȱȱȱȱȱºȱºȱȱ
ęȱ ¢³ȱ ºȱ £ȱ ºȱ ºȱ ººȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ³ºǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
është shumë më i gjerë se ai mediatik, mendojmë se për shkak të
qarkullimit masiv, media na lejon të shohim se cilat janë qëndrimet
£ºȱºȱºǯȱ¢ȱºȱȱȱººȱȱºȱȱ
ȱºȱȱȱ¢ȱºȱȱ£ººǰȱȱȱºȱ
mediatik si një formë veprimi dhe përfaqësimi,1 na lejon të kuptojmë
ȱ ³ºȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
ºǰȱȱȱȱȱȱºȱºȱȱºħȱǯȱ
ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ Ȃȱ ººȱ ºȱ ¢ȱ
kërkimore të parashtruar këtu është ngritur nga gërshetimi i teorive
ȱ£ºǰȱǰȱǰȱȱǰȱºȱ
ǰȱ£ºȱȱǰȱȱȱ£ºȱȱºǯ
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Sfondi teorik: Tranzicioni, elitat dhe lustracioni
º¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ
tregut dhe rendit demokratik në Shqipëri, ashtu sikurse dhe në vende të
ȱºȱºȱȱȱȱȱºȱȱȱȱǯȱ
Teoria mbi ndryshimin e një regjimi ofron dy alternativa: riprodhimin
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǯȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
Lindore kishim të bënim më shumë me riprodhim sesa qarkullim,
sidomos në rastet kur elita politike kishte ndërthurur kapitalin politik
me atë kulturor, gjë që i dha mundësinë të përvetësonte dhe atë
ekonomik2ǯȱ ǰȱ ºȱ £ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
janë përjashtuese të njëra-tjetrës,3 për rastin e Shqipërisë mund të themi
se: disa pjesëtarë të elitës së vjetër humbën pushtetin, disa ruajtën të
ºȱ£ǰȱȱºȱºȱȱºȱºȱȱºȱºȱǰȱȱȱ
ºȱ ºȱ ºȱ º£ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ºȱ
përmbysje pushteti4. Këtu nënkuptohet kryesisht shtresa e mesme
ȱȱ£ȱºȱºȱºȱȱȱºȱȱºȱȱȱ¢ȱ
ǯȱºȱºȱººȱºȱȱȱºȱ£ȱȱºȱ
ºȱȱȱȱȱȱȱºȱºȱȱęȱȱ
ndryshimit ekonomiko-politik në vend.
Pavarësisht nga kjo, ndryshimi i regjimit u shoqërua edhe me
ȱȱǰȱºȱ£ȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱºȱȱºººȱȱ¢ǯȱ ȱȱºȱºȱ
elitave të reja karshi atyre të regjimit të mëparshëm nëpërmjet procesit
të lustracionit mund të përdoret si një mënyrë për të kuptuar nëse
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ Ȭǯȱ ȱ
ºȱȱ£ȱȱȱǰȱººȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºȱǰȱĞºȱȱºȱºǰȱºȱ
ȱ£ǯȱºȱȱȱººǰȱȱȱºȱȱ
të ri u udhëhoq nga reformatorët që gjendeshin midis drejtuesve të
regjimit të mëparshëm, për pasojë shumë pak persona u dënuan, edhe
pse këta nuk u bënë përgjegjës për regjimin, por për krime individuale
ȱ£ȱȱ5. Studimet e deritanishme sugjerojnë se mungesa
ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ
përgjegjësisë personat që kanë qenë të lidhur ngushtë me regjimin
ȱ ºǯȱ ºȱ ººȱ º¢ºȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ Ěºȱ ȱ ºȱ
investojnë për të ardhmen e tyre kapitalin shoqëror, falë një rrjeti të gjerë
ºȱºȱºȱȱ£ǰȱǰȱǰȱºȱ
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publike dhe sistemin e drejtësisë, nëpërmjet të cilave shkëmbehet
pushteti politik për atë ekonomik, dhe ky i fundit përdoret për të
ęȱȱ6. “Lustracioni” në kuptimin e një “spastrimi”
personal në thelb nuk ndodhi fare.
Kjo mbështetet nga studime të ndryshme7. Po kështu, Austin
dhe Ellison8 pohojnë se procesi i lustracionit në Shqipëri ishte jo
ȱȱȱº£ǯȱȱºȱȱºȱºȱȱºȱ
shumë një riprodhim sesa qarkullim elitash, duke qenë se komunistët
ȱºȱȱºȱȱȱºȱȱȱȱºȱħǰȱ
Ğºȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ºǰȱȱȱȱººȱºȱȱºȱȱºȱȱȱȱºȱęȱ
£ȱȱħǯ
Kjo na shtyn të pyesim për qëllimet e sipërmarrjeve lustrative
të këtyre elitave të riprodhuara. Welsh sugjeroi se përpjekjet për
ȱȱȱȱȱȱººǰȱȱȱȱ£ȱ
dhe argumentoi se e shkuara komuniste do të përdorej për të minuar
kundërshtarët politikë në garën politike të së tashmes9. Autorë të tjerë
ȱ ǰȱ ££ȱ ȱ  ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ȱ ȱ
Welsh-it, paraqitën atë që u njoh si “qasja e politikës post-komuniste”,
ȱȱȱ£ȱºȱȱǱȱºȱęǰȱºȱºȱ£ȱȱ
ºȱºȱ£ȱºȱǰȱºȱºȱºȱºȱºȱºǱȱȱ
se bashkëpunëtorët e regjimit të mëparshëm ishin ende në pushtet,
ę£ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱºȱęȱºȱĚºǰȱȱȱºȱºǰȱȱºȱ
legjislacion të përshtatshëm që nxorën rastet e hershme të lustracionit
dhe mbështetja nga publiku10.
Në një studim krahasimor midis Shqipërisë dhe Polonisë, Arolda
Elbasani dhe Artur Lipinski thonë se lustracioni në Shqipëri ishte
ºȱȱ£ȱȱȱȱºȱȱȬȱȱ
ȱ ºȱ ºȱ º¢ºȱ ęȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱȱ£ºȱȱ¢ȱºȱȱȱºȱ
merreshin me mbetjet e të shkuarës, dhe duke qenë se s’është bërë
konkretisht asgjë, shoqëria ende përballet me të njëjtat pyetje për sa i
përket të shkuarës11. Por, ata theksojnë se interesat e ngushta politike
nuk e shpjegojnë tërësisht situatën. Për të kuptuar politikat e një shteti
ºȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
konsideratë dhe debatet publike, intensiteti dhe cilësia e të cilave, si
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dhe pluraliteti i aktorëve të përfshirë, ndikojnë tek interesat politike që
¢ºȱºȱºȱººȱȱ£ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵ12 ata e paraqesin skenën
ȱ ęȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ £Ǳȱ Ȭºȱ
ȱ Ȭºȱ ºȱ ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ȱ £ǰȱ
parlamenti i pafuqishëm, media e brishtë dhe e paditur për rolin
e saj të vërtetë, pa rend të fortë ligjor dhe me një situatë politike të
paqëndrueshme.
Pavarësisht retorikës së ashpër anti-komuniste, denoncimi dhe
dënimi i personave përgjegjës për regjimin e mëparshëm dhe krimet e
tyre nuk ka ndodhur. Kështu ato pak raste gjyqesh ishin të njëanshme,
ȱºȱȱºȱº£ȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱºȱºȱºȱºǯȱºȱȱºȱ³ȱºȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱºȱȱºȱȱĞºȱǯȱ
,ºȱȱȱȱȱºȱ¡ºȱȱºȱºȱȱŘŖŖŞǯȱ ººȱ
ºȱȱȱȱºȱºȱȱȱȱȱºȱȱ£ºȱȱ
ºȱ ǰȱ ȱ ººǰȱ ǰȱ ȱ ȱ £ǯȱ
Debati u mbulua gjerësisht nga media e përditshme duke bërë që të
£ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ººȱ £ȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ǯȱ ȱ ºȱ ºȱ ³ºȱ ȱ
i përdorin insinuatat për një “të shkuar të errët” si forma presioni
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱººȱºȱ
ºȱ£ȱȱȱȱººȱ13.
Pra, e shkuara është përdorur më tepër si element retorik i
ȱȱºȱºȱȱȱȱ³ºȱȱȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
si një sistem dinamik ndërveprimi midis aktorëve politikë, medias
dhe audiencës, ku secili është i përfshirë në prodhimin, marrjen dhe
ȱȱ£ȱǰ14 që do të thotë se përdorimi i të
shkuarës në ligjërimin e politikanëve aktualë bën që ajo të vendoset
ȱºȱºȱȱȱȱĚȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱºȱȱȱȱ£ȱȱǯȱ

Tematizimi i të shkuarës në media
Media si pasqyruese dhe ndërtuese e realitetit15ȱººȱȃ£Ȅȱ
[framing] të ngjarjeve e ka ndihmuar shoqërinë të orientohet duke
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ȱ £ȱ ºȱ ȱ ³ºȱ ºȱ 16
dhe mundësuar pjesëmarrjen në një komunikim të hapur rreth saj.
Pavarësisht nga marrëdhënia problematike e medias me historinë,
e cila vjen prej faktit se ajo synon lajmin më të fundit17ǰȱ £ºȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ³ºȱ ȱ ººȱ 18
ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ǰȱȱºȱȱºȱººȱ£ºǰȱȱºȱȱ
me të sotmen duke i dhënë trajtë asaj që e njohim si kujtesa kolektive
e një shoqërie19ǯȱȱȱȱºȱȱºȱȱ£ºȱºȱ
shkuarën sa herë që e kërkon e tashmja, por edhe të nxjerrë në pah
disa elemente të caktuar, dhe të lërë jashtë vëmendjes disa të tjerë20
ȱººȱħȱºȱȱºȱºȱººȱºȱºȱ
e një shoqërie t’i japë shkas edhe moskujtesës21. Këtu i ndihmon edhe
fakti që media (sidomos ajo e re) ka marrë tashmë rolin e një “kutie
magjike” ku mund të gjesh përgjigje për të gjitha pyetjet, përfshi dhe
ato për historinë.
£ȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
thjesht si një ndërmjetës i distancuar, që i ofron publikut informacione,
por e lë atë të vendosë vetë për mënyrën e interpretimit të tyre, ashtu
ȱºȱȱȱȱºȱºȱȱºȱħȱȱ
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ǯȱ ºȱ ȱ ºȱ ¢ȱ
personalisht mund të jenë të dukshme dhe të rrokshme nga të gjithë
(manifeste), por edhe të fshehura (latente), duke marrë kuptim
ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £22.
ºȱȱȱºȱȱºȱħºȱº¢ȱºȱȃȄȱ
dhe “distancës”, synon përmes përfaqësimeve shoqërore si “objektive”
dhe “jopersonale”, ta largojë vëmendjen e lexuesit nga autorët si
ººȱºȱºȱȱȱ£ȱºȱǰȱȱȱ£ȱ
ºȱȱȱ³ȱȱºº23.

Metodologjia
ºȱºȱºȱ£ºȱºȱºȱǱȱȱȱ£ȱºȱºȱŝȱ
ȱŘŖŗŗǯȱ ºȱ£ȱºȱºȱȱȱȱºȱȱȱººȱ
ȱºȱȱǰȱȱęȱȱȱŗȱȱºȱřŗȱǯȱºȱ
ºȱȱºȱºȱȱºȱºȱȱȱȱ³ºȱºȱ
lidhen me ceremoninë varrimit, me personin e Alisë si individ dhe si
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ºȱȱ£ȱºȱȱȱȱºǯȱȱȱ£ȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ £ºȱ ǻºȱ £ȱ ºȱ
¢ȱȱǰȱǰȱ£ȱȱǼǰȱȱººȱ
ȱȱȱȱºȱ£ºȱȱȱºȱºǰȱ¢ȱ
në formën e komentit. Për të pasur një përfaqësim sa më pluralist u
¢ȱ£ȱȱȱȃȄȱȱ£ȱºȱºȱºȱȱ
ºȱȱºȱºȱȱȱȱȱ£ȱºȱºȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȱȃȄǰȱȃȄǰȱȃ £ȱȄǰȱȃȄǰȱ
“Shqip”, “Standard”, “Tema” dhe “Metropol”.
¢ȱºȱ£ȱȱºȱºȱȱºȱ¢ȱȱºǱȱ
a. Si e raportuan mediat shqiptare vdekjen e Ramiz Alisë?
ǯȱ,ºȱȱȱȱȱºȱȱȱȱºȱęȱºȱ
rëndësishme komuniste dhe kësisoj, të vetë kujtesës kolektive?
ºȱºȱ³ȱȱȱ£ºȱºȱȱȱºȱºȱºħȱǰȱ
£ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȃȄȱ ȱ
ȃȱĴȄǯȱȱȱȱȱººȱºȱºȱȱºȱȱȱ
mediatik, mendojmë se për shkak të qarkullimit masiv, media na lejon
ºȱȱȱȱºȱºȱ£ºǯȱ¢ȱ¢ȱºȱ
ººȱȱºȱȱȱºȱȱȱ¢ȱºȱȱ£ººǰȱ
por gjithsesi ligjërimi mediatik si një formë veprimi dhe përfaqësimi24,
ȱȱºȱºȱȱ³ºȱȱººȱºȱºȱºȱȱ
ºȱȱȱºȱºǰȱȱȱȱȱȱºȱºȱȱºħȱ
raporti. Në këtë studim na intereson të hetojmë jo vetëm median në
ººǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ £ºȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ȱ
shqiptar në lidhje me kujtesën kolektive, sidomos kur ajo ende mbart
ºȱºȱººȱºȱ£ȱȱºȱºǯ
£ºȱºȱººȱȱȱȱºȱºȱȱºȱǰȱ
seleksionojnë dhe përhapin përmbajtjet e tyre sipas interesave të veta
duke luajtur rolin e kontrollorit të rrjedhës së lajmeve dhe si një
komunitet interpretues25 përmes diskursit, intervistave, shkrimeve
ºȱ ȱ ºǰȱ £ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
¢ǰȱ ºȱ º¢ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ººȱ ºȱ
ºǯȱ£ȱºȱȱȱȱ£ºȱȱȱȱȱºȱ
ȱȱȱºȱºǰȱȱºȱºȱºȱȱȱ¢³ǰȱ
ȃȱºȱ¡Ȅǰȱȱºȱǰȱºȱȱȱºȱ£ºȱ
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“të papërgatitur” dhe i detyrojnë ata të raportojnë nga këndvështrimi
£ȱȱ£ȱȱȱȱºȱ£ººȱȱȱ
komunitetit në të cilin funksionojnë26. Natyrisht që këtu merret në
ºȱȱȱȱºȱºȱº£ºȱºȱ£ºȱºȱ
dhe faktorë të tjerë profesionalë si drejtuesit redaksionalë të medias27
ȱȱȱǰȱȱȱȱ£ȱºȱºȱºȱȃȄǰȱ
sesa në rregulla “objektive”28.
ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ £ºȱ ȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ǯȱ ºȱ ºȱ ³ȱ ȱ
ȱ £ºȱ ºȱ ººȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱȱȬĴǯȱȱºȱºȱȃ£Ȅȱºȱǰȱ
ȱ ºȱ ȱ £ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ºȱ
ǰȱȱȱº¢ºȱȱȱȱȱ£ȱºȱ29.
Në këtë kontekst, frameȱȱȱºȱ£ºȱºȱȱ
në axhendën e ditës ato lajme që kanë më shumë peshë për ta. Aspekti
që na intereson të trajtojmë në këtë punim është tipari i frame si një
ºȱ£ȱȱºȱȱºȱºȱȱȱȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ ǯȱ Ğºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
£ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ £ǰȱ ºȱ ǰȱ framing nuk është
një cilësi e tekstit në vetvete, por një “këndvështrim i caktuar i aktorit
ºȱ£ȱºȱȄ30. Prandaj pyetja nuk shtrohet thjesht se si i
pasqyron media e sotme ngjarjet e së kaluarës, por edhe se si ndikon
ȱ ºȱ ȱ ȱ ęȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ
kësisoj edhe të vetë kujtesës kolektive në Shqipëri.

Analiza e të dhënave
ȱ ȱ £ȱºȱ ȱ ¢ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǻŖŝǯŗŖǯŘŖŗśǼȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ǯȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ºȱºȱĞȱºȱȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱȱ
ȱȱ£ºȱºȱºȱºȱºȱ£ȱȱħǱȱȱ
i parë pas ndryshimit të regjimit apo diktatori i fundit. Në artikuj të
ndryshëm, i referohen me njërin ose me tjetrin term, por më shpesh si
Ȭǯȱȱȱººȱºȱ£ȱºȱȱ
herë, dhe disi më shpesh me sinonime më të buta si ish-udhëheqësi i
ȱȱȱ£ººǯȱºȱ¢Ȭȱǰȱºȱºȱ
e komentit, vetë tema qendrore e artikullit ka qenë diskutimi nëse Alia
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ishte presidenti i parë pluralist apo diktatori i fundit31. Debati nëse ishte
president apo diktator mbart në thelb dilemën e një gjykimi esencialist:
a ishte i mirë apo i keq Alia? Përgjigjja do t’i lejonte palët, në kontekstin
ºȱ£ºǰȱºȱ£ǯȱȱººȱ£ºȱȱȱººǯȱ
Një arsye më shumë për pasigurinë e tyre mund të ketë qenë edhe
£ȱȱºȱȱºȱǰȱȱȱ¢£ȱºȱȱ
ȱººȱęºǯȱȱȱȱȱȃºȱȄȱȱȱºȱȱ
aspekte: në raportimin e thjeshtë e të thatë përmes botimit të plotë ose të
£ȱºȱºȱºȱ¢ȱºȱºȱºȱºººȱǻºȱ
ai vdiq në spital) dhe deklaratave të familjes Alia. Këtyre iu shtuan edhe
intervistat e politikanëve shqiptarë dhe disa të huaj si p.sh historiani
Michael Schmidt-Neke për Deutsche Welle-n apo ambasadori i parë
amerikan në Tiranë William Ryerson për Voice of America, si edhe
të artikujve të botuar në shtypin e jashtëm, duke shmangur pothuaj
tërësisht input-in personal në lidhje me ngjarjen. Të gjitha botuan një
jetëshkrim të Alisë pothuaj identik, duke lënë të kuptohej se ishte
marrë nga i njëjti burim dhe i ishte nënshtruar disa redaktimeve të
ȱȱºȱȱȱȱȱºǯȱȱ£ȱ
ºȱȱȱººȱ¢ȱȱººȱȱȱ³Ȃºȱȱȱ
ǰȱȱºȱºȱºȱ£ǰȱȱȱȱȱȱºȱȱ
e Alisë në blogje të ndryshme online u prit më pak me lavdërime, se
sa me sharje32. Ky ishte i vetmi koment mbi reagimin e publikut të
shpalosur jashtë mediave mainstream.
Lexuesit shqiptarë, nga ana e tyre, mësuan për këtë ngjarje dhe mbi
personin e Alisë nëpërmjet autoriteteve publike, politike, diplomatike
apo ish-veteranëve dhe të njohurve personalë të Alisë, por jo nëpërmjet
£ºǰȱºȱºȱºȱºȱȱȱȱǻº£Ǽȱǯȱ
¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ¡ºȱ
atribuimin që i bëhet Alisë si: “human”, “shumë të dashur”, “të
ºȄǰȱȃ£ȄǰȱȃºȱºȄǰȱȃȄǰȱȃȱȄȱǻºȱ
kurën, për shtratin etj), dhe “me humor”, përshkrime këto që i gjejmë
ȱºȱºȱȱ£ȱȱȱºȱ¢ǯȱ £ºȱȱȱºȱ
£ȱȱº£ȱº£ºȱºȱºȱȱºȱęȱ
ºȱȱ£ȱȱȱºȱºȱȱȱº£ȱȱȱ
është e diktuar nga orientimi politik redaksional.
£ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ
ººȱ ȃ£ȱ ºȱ ºȄȱ ºȱ ȱ ȱ ȃºǰȱ ºȱ
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dhe dashamirësit e shumtë nga Shqipëria, Kosova dhe vendet e tjera”,
ºȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȃȱ º£ȱ
popullaritet të lartë brenda dhe jashtë Shqipërisë”33. Në raste të rralla
gjejmë edhe vlerësime të tipit “që [Alia] sigurisht është dhe do të jetë
pjesë e historisë së Shqipërisë”34ǰȱȱȱ£ȱȱȱȃȱ
ȱǽȱĞºǾȱǯȄ35
Sidomos tri intervista ose biseda të fundit të kryera me Alinë
gjatë kohës kur ai jetonte dhe të botuara pas vdekjes bëjnë më shumë
º¢ǯȱ ¢ȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ħȱ
me Alinë ishte e fundit që Alia dha për publikun.36ȱȱºȱȱ£ºǰȱºȱ
ºȱºȱȱȱºȱºȱºȱ£ȱºȱºȱȱǰȱȱººȱ
kryer kohë më parë, por është lënë amanet për botim pas vdekjes.37
ȱºȱºȱȱȱȱºȱ£ºȱºȱ¢ȱºȱºȱºǯ38
ººȱºȱºȱ£ºȱȱºȱȱȱȱȱȱ¢ȱ
është vërtetë e fundit dhe Alia paraqitej “shumë më i sinqertë.”39 Mund
ºȱȱȱȱȱȃȄȱȱ£ǰȱºȱºȱȱȱȱ
ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ³ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ººȱ Ħºȱ ºȱ
vdekurit të thotë versionin vetjak të historisë. Interesante është se në
të tria rastet, fryma e intervistës e shprehur në komentin para saj është
shfajësuese dhe dashamirëse.
ººȱººȱºȱȱ£ºȱȱȱºȱºȱ
ºȱĦºǯȱºȱ¢ȱȱ£ȱºȱººȱǰȱȱȱȱººȱ
pothuaj me përpikëri vetëm deklaratat e institucioneve, e politikanëve
dhe e familjes, por edhe tekste si pjesë nga blogu i kryetarit të Partisë
ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ Ěȱ ºȱ ººȱ ȱ ¢ȱ
ȱȱȱºȱǻ£ȱShqip, Metropol), apo artikujt e botuar
dhe intervistat e dhëna në shtypin e huaj nga historianë, analistë dhe
ºǰȱºȱºȱºȱº¢ȱȱȱȱȱºȱȱ£ȱ
Ħºȱ ºȱ Ħºǯȱ ºȱ ºȱ £ȱ Shqipǰȱ ȱ ȱ º³ȱ ȱ ºȱ
ǰȱȱȱȱºȱ£ºȱȱȱº¢ȱ40.
ȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ ȱ ȱ £ººȱ ºȱ ººȱ ºȱ
konsiderueshme të shtypit të shkruar shqiptar. Autorë si Miranda
Vickers, Robert D. McFadden, Michael Schmidt-Neke, William
Ryerson, Bernd Fisher, Shirley Cloyes DioGuardi, dhe Peter Lucas janë
ȱºȱºȱȱ£ȱȱ£ȱȱǰȱĞºȱººǰȱĞºȱ
nëpërmjet citateve. Por, ashtu si edhe me politikën dhe shtypin shqiptar
“media ndërkombëtare ofroi qëndrime edhe më kundërshtuese në
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ȱ ȱ ęºȱ ȱ £ȱºȄ41ǯȱ ǰȱ ȱ ȱ £ºȱ ºȱ
neutralitetin e tyre e shoqërojnë edhe me një lloj pasiviteti profesional,
ȱȱȱ¢ȱºȱºȱºȱȱºȱǰȱ³ȱººȱȱȱĦºȱ
të të tjerëve pa input personal, duke publikuar atë që tashmë e thonë
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ººȱ ºȱ ºȱ ȱ ººȱ ºȱ £ȱ ȱ
burimi origjinal (personi që ka bërë deklaratën, ka dhënë intervistën
apo ka shkruar artikullin në gjuhë të huaj).
ºȱ ȱ ºȱ £ºȱ ȱ ȱ £ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ngjarjen është përshkrimi i detajuar i vdekjes dhe ceremonisë mortore i
ººȱººȱºȱȱºȱºȱȱºȱººȱºȱęºȱºȱºȱ
dhe rolit që ai ka luajtur në shoqërinë shqiptare. Mësojmë me imtësi
ȱºȱȱȱºȱºǰȱºǰȱȱȱħȱºȱǰȱǰȱ
ºȱǰȱȱȱĚȱºȱºȱȱęºȱȱȱȱ
£ºȱºȱȱȱȱȱºǰȱȱǱȱȃºȱȱ
ȱȱȱħȱºȱshumëȱȱºȱºȱºȱºȱȱºȱęȱºȱ
£ǰȱduket në një farë mënyreǰȱ£ȱºȱȱȂȱ£ȱºȱ
trajtim prej ish-presidenti”42.
ºȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ęȱ ȱ
ºȱǰȱȱȱȱȱħȱǯȱȱºȱǰȱȃȱ
u tregua i pavendosur dhe pre e lehtë e inercisë komuniste nga ishte
rritur, edukuar e pështjellë herë pas here”43, ndërsa një tjetër shkon
ȱ¢ȱȱ¢ȱȱħȱȱºȱºȱȱȃȱȱħȱȱºȱȱħȱ
¢ȱȱȱȱȃȱ£ȄǰȱȱȃȱȱºȄ44. Madje
ȱºȱȱħȱ¢ȱ£ǰȱºȱºȱȱȱȱ
ººȱººȱȱĞȱ45.
ȱºȱȱǰȱȱ£ȱȱºȱºȱ£ȱȱ
ºȱºȱȱȱǰȱ£ȱĞȱȱºȱȱȱ
ȱ£ȱºȱºǱȱȃȱººȱȱȱºȱȱºȱºȱ
ºȱȱǰȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱ³£ȱ
politikanësh” të shkollës së vjetër46.
ȱ ȱ Ħºǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
periudhës komuniste dhe në momentin e ndryshimit të regjimeve
ȱºȱȱħǰȱȱǰȱȱȱºǰȱȱȱȱ
ȱ ħȱ ȱ ºǯȱ ħȱ ȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ȱ
ȱĞºȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
Neke, ashtu edhe nga ata shqiptarë47 mes të cilëve shpjegohet edhe se
ȱȱºȱȱºȱȃ£ȱºȱȱȱºȱħȄ48.
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¢ȱȱȱȱºȱºȱȱººȱºȱȱºȱęºȱ
ºȱȱ£ǰȱȱºȱ£ȱȱħȱºȱĞºȱºȱ¢ºȱ
ºȱ ȱ ȱ ¢³ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ǯȱ ºȱ
ȱȱȱħȱºȱĞºȱȱ¢ºȱºǰȱȱȱȱººȱ
ȱ£ȱºȱȱȱǰȱºȱ£ȱºȱºǰȱºȱ
ȱ ºȱ ȱ Śśȱ ³ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £ȱ ǰȱ
ȱºȱȱȱºȱȱ ¡ºǯȱ ºǰȱºȱºȱȬȱºȱ
ºȱ ȱ £ºȱ Ȭȱ ¢ºȱ ºȱ Ěºȱ ºȱ ȱ
ȱȱȱ£ȱºȱȱȱȱºȱºȱºȱ
komuniste në Shqipëri.

“Mëdyshja” si një fjalë kyçe e dyzimit të përgjithshëm shoqëror
ȱȱºȱȃȄȱȱ£ºȱȱĚȱȱ¢£ȱ
ȱȱºȱºȱººǰȱȱȱºȱȱȱęºȱȱºǯȱ
ºǰȱºȱºȱ£ºȱȱȱȱºȱȱȱȱȱȃºȱȱȱ
hidhur për familjen, por e debatueshme për opinionin publik”49. Mund
ºȱȱȱĦȱȃ¢£Ȅȱººȱºȱºȱºȱºȱȱȱ
ȱȱºȱºǰȱȱȱººȱº£ȱȱȱȱ
ȃ¢£Ȅȱºȱ£ºȱºȱºȱǱȱȃººǰȱęȱºȱȱºȱ
kanë qenë njëkohësisht anëtarë të PPSh-së dhe më pas të PSSh-së janë
ȱ ºȱ ¢£ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ Ȅ50 . Sërish
ºȱ£ȱȱȱºȱ£ȱºȱȃ¢£Ȅȱºȱºȱȱ
ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºǱȱ ȃ ȱ ȱ º£ȱ ȱ ºǰȱ
ǽǳǾȱ ºȱ ȱ ¢£ȱ ȱ Ğȱ ºȱ ººȱ ȱ ºȱ
pasardhësit të diktatorit”.
ȱȱȱȱȱººȱº¢ȱ£ºǰȱȱȱȱȱ
¢£ǯȱȱȱ¢ȱºȱȱºȱºȱȱȱȱȱ
ºȱ£ȱºȱºȱęºȱºȱºȱȱȱȱȱººȱ
nëpërmjet indiferencës.51
ȱȱºȱºȱȱ£ȱęºȱȱħȱȱȱººȱȱȱ
aktorit vendimtar në ndryshimin e regjimit në Shqipëri:
ȃǯǯǯºȱº£ȱȱºȱǰȱȱ³ȱȱȱȱºȱºȱ
merita e lejimit të rrëzimit pa dhunë të diktaturës komuniste
dhe pranimit të pluralizmit dhe një tranzicioni të paqtë, Alisë
ȱȂȱȱȱȱȱęȱºȱºȱºȱ ȱȱ
themelimit të PS-së52.
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Një analist arrin deri aty sa ta quajë Alinë të vetmin politikan
profesionist në Shqipëri53ǯȱºȱȱºȱºȱºȱȱȱħȱ
ºȱȱĞȱĚºȱºȱºȱȱȱȱ54.
Njëri prej tyre e shpjegon praninë e Alisë në një ceremoni në vitin
ŘŖŖŗȱȱºȱºȱºȱȱȱȱ£Ǳȱ
ȃ ȱȱºȱȱȱȱǰȱȱºȱºȱºȱºǰȱȱ
shihja atë skenë, kam besuar se Ramiz Alia ka qenë de facto
ȱºȱȱºȱ ºȱȱęȱȱºȱȱȱ
ȱŗşŞśǰȱȱºȱºȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱħȃ55.

“Heshtja” e gazetarëve dhe pasiviteti shoqëror
Ka nga ana që argumentojnë se kjo heshtje është e papranueshme. Alia
dhe drejtues të tjerë të regjimit të mëparshëm nuk janë ballafaquar
ºȱ ȱ ǯȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ȃȱ ȱ ºȱ ºȱ
falje”56ȱ ǰȱ ººȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȃȱ ȱ ºħȱ ȱ
meritonte të kalonte kaq qetë vetëm nëse ai do të kishte konsumuar
ºȱ ºȱ ȱ ȱ ħȄ57. Ndërsa disa të tjerë pohojnë se heshtja e
kompromenton publikun, pasi heshtja ndaj Alisë është heshtje ndaj
ȱºȱ£58.
ºȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ £Ǳȱ
ȱ ȱ ǰȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ºǰȱ ȱ ȱ
ºǯȱ ººȱ ºȱ £ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
aktivitetin jetësor të Alisë, komentuesit edhe pse të paktë u përpoqën të
£ºȱ£ȱȱºȱºǯȱºȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ
ȱ£ȱȱºȱęºȱǰȱȱººȱºȱȂȱ£ǯȱ
ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ęºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ¢ȱ
ȱ £ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ £ȱ ǯȱ ºȱ ºȱ
ȱ ºȱ £ºȱ Metropolȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ¡ºǰȱ ȃȱ ºȱ ħȱ ºȄǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱȱȱºȱȃºȱºȱȱºȱħȄǯ59ȱºȱ£ȱȱ£ȱ
më të madh kritikën e gjejmë tek intervistat60 apo komentet61 .
Në shumë pak raste Alia etiketohet si “diktator”. Ai mbase nuk
ishte ideator i modelit të regjimit komunist, por ishte padyshim një
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ¡ºǯȱ ȃȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
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¡ºȄ62ǲȱȃȱȱºȱ¢ȱȱ£ȱlia është përgjegjës për krime të
ºȄ63ǲǯȃºȱºȱȱȱºȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ
ȱººȱȱºȱȱȱºȱśȬ³ȱȱȱºȱ£Ȅ64ȱǲȱ
ȃ£ȱȱȱȱººȱºȱ³ǰȱȱȱºȱȱºººȱ
ºȱȱºȱȱºȱºȱºȱȱȱºȱȱȱºȱȄ65 .
ȱ£ȱȱºȱºȱęºȱºȱºǰȱȱȱ
e quan perverse:ȱȃºȱºȱȱºȱȱȱºȱȱºȱ
ȱºȱºȱºȱºȱºȱ£ȱºȱ£Ȅ66 .Kurse
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ęȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ººǰȱ ȱ ºȱ
ºȱºȱħȱºȱĚºȱºȱºȱºȱºȱǱ
ȃȱ ³ȱ ºȱ ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ººȱ
ººȱȱħǯȱºȱººǰȱºȱǰȱºȱǯȱ
Fakti i një numri të madh shkrimesh në mediat tona, që gati sa
ȱȱȱȁºȱȂȱȱȱȱȱȱȱ
një gjyshe të ëmbël, të butë e zemërdhembshur, është tregues
se do të na duhet ende kohë e gjatë për t’u pastruar nga fryma
ºȱȃ£Ȅ67 .
ºȱǰȱȱȃȱȱħȱȄȱȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱȱºȱȱȱ£ºȱȱºȱºȱ
ta pasqyruar Alinë si një konspiracionist të madh, duke nënkuptuar se
ȱȱºȱȱºȱȱºººǰȱ³ȱȱȱȱ¢ȱȱ£Ǳȱ
ȃȱȱȬººȱȱȱºȱȱȱȱºȱººȱºȱ
ȱȱ£ȱȱȱºȱęȱȱȱȁşŖǵȄ68 . Ai kërkon
ºȱºȱȱºȱȱȱºȱºȱºȱºȱººǰȱ³ȱ
është mënyra e trashëgimit të pushtetit, por më tepër aludon dhe e
turbullon, sesa e qartëson publikun.
ȱ£ºȱȱȱººȱȱºȱȱº¢ȱ
ºȱ¢ȱȱ¡ºȱºȱºȱȱ¢£ȱȱȱºȱºȱ
kur pyesin: ȃǯǯǯȱ ęȱ ȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
ęºȱºȱºǯȱȱȱºȱ£ȱȱºȱºȱºȱ£ºȱȱºȱȱ
ºȱºȱȱºȱº¢ºȱºȱºȱęºȱȱħȱȱȱȱȱȱ
ħȱǵȄ Gjykimi është shtyrë për më vonë, dhe këtë lexuesi e mëson
ººȱĦºȱºȱȱ ȱȱȱȱȱȃȱºȱ
të mirë e bën historia”69ȱǰȱȱȱȱȃȱȱȱºȱ³Ȃȱ
të historisë do të përfundojë Alia”70ǯȱ ȱ ³ȱ ¢ºȱ £ºȱ ȱ
të duhet shumë kohë për të mësuar të vërtetën, pasi: “Diktator apo
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ǵǷȱ ȱȱºȱººȱȱȱȱȱºȱȱºȱ
përgjigje”71.

Konkluzione
Duke iu kthyer pyetjes kërkimore të bërë në hyrje të punimit mbi rolin
e medias në ridimensionimin e figurave të rëndësishme komuniste dhe
përmes saj të vetë kujtesës kolektive shqiptare për atë periudhë historike,
në fund të këtij punimi dalim në këto përfundime: Mainstream-i
shqiptar paraqitet përgjithësisht “neutral” dhe “i kujdesshëm” në
º£ȱȱȱºȱºȱºȱ£ȱºǯȱȱȱȱȱ
ºȱȱǰȱºȱȱǰȱȱȱ£ȱººȱ³ºȱ
ºȱȱǯȱ ¢ȱºȱȱºȱȱȱºȱ¢£ȱȱººȱ
shqiptare në lidhje me të kaluarën komuniste të vendit dhe figurave
drejtuese të saj, i cili nga ana e vet shërben si tregues i mungesës së
ballafaqimit me këtë të shkuar.
ºȱººȱȱ¢ȱȱȱȱºȱǰȱ£ºȱ£ȱ
si raportues “neutralë”, pa i komentuar apo thelluar lajmet që
publikojnë. Për pasojë informacionet që ofrojnë janë sipërfaqësore
dhe nuk e prekin jetën dhe aktivitetin politik të Alisë. Kjo vihet re
nga përsëritja e shpeshtë e informacioneve të njëjta mbi Alinë, jetën
dhe vdekjen e tij, citime të njëjta nga personalitete publike, si edhe
përkthime të intervistave apo artikujve të botuara nga media e huaj.
ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱ
ǻǼȱººȱȱ£ȱȱºȱȱºȱȱºȱºȱ
ºȱǯȱºȱȱ£ºȱºȱȱºȱȱºȱºȱȱºǰȱºȱ
komentuesve, pra nuk janë produkt redaksional. Aty shikojmë të
kritikohet jo vetëm Alia, por edhe mungesa e një ballafaqimi me të
ºȱºȱȱºȱȱºȱǯȱ³ȱȱȱ
ȱȱȱȱ¢ȱǰȱȱȱººȱ£ȱȱȱºȱȱ
i bën apel lexuesit për një qëndrim dënues kundrejt asaj periudhe dhe
£ȱºȱȱºǯ
ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢³ȱ ºȱ
regjimit të shkuar përdor një frame të caktuar, të ndikuar nga kultura
Ȭºȱ£ǰȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ ȃȄȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºǯȱ ȱ ȱ £ȱ ǻȱ ȱ ȱ ºȱ
181

editoriale) ua heq përgjegjësinë e gjykimit të drejtuesve komunistë
ºȱ£ȱȱȱººȱºȱºȱºȱȱȱºȱȱȱȃȄȱ
dhe “historia”.
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ROLI AMBIVALENT I MEDIAS
PËR NJOHJEN E KRIMEVE TË
KOMUNIZMIT
Agron TUFA

Hyrje
Me rënien formale të sistemit komunist në Shqipëri nuk pati asnjë
ºȱ£ǰȱºȱ£ȱºȱºȱȱºȱºȱȱȱ£ȱ
mbi kuptimësimin e asaj tragjedie të gjithanshme që kaloi shoqëria
shqiptare përgjatë gjysmëshekulli nën diktaturë. Të vërtetat rrënqethëse
të kalvarit që përjetoi pjesa më fatkeqe e popullit shqiptar mbetën të
ȱºȱȱǰȱȱºȱº³ǰȱºȱȱºȱºȱº£ȱ
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ħȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ
£ºȱȱȱȱȱȱºȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ħǰȱ ȱ ȱ ǰȱ
£ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºęºȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱ ȱ ºǲȱ ȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
ºȱºǰȱȱºȱ£ºǰȱȱȱĞȱȱȱȱºȱ
thatë kritikë ndaj qeverisë komuniste, a thua se në kujtesën shoqërore
ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
¢ǯȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ º£ǰȱ
³ȱ ºǰȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ħǲȱ ȱ ȱ
mësues e pedagogë, po ato shkrimtarë e shkencëtarë, po ata gjyqtarë
ȱºǰȱȱȱȬºȱȱºȱºȱ Ȭºȱ£ȱ
të drejtojnë katedrat, Institutet shkencore dhe Akademinë, të jenë
ºȱȱǰȱºȱħºȱººȱºȱȱºȱºȱħǰȱǰȱ
ºȱººȱº£ȱºȱȱºȱº¢ȱºȱȱȱȱºȱ
ºǰȱȱȱººȱȃºȄȱºȱººȱºȱ£ȱºȱȱ
ȱħǰȱºȱȱºǰȱººȱȱºǲȱȱȱ
tashmë institucionalisht gjithë trashëgiminë, kanalet e saj për adresatin
ǰȱȱȱȱȱºȱ£¢ȱºȱȱºȱ
ǰȱǰȱ³ȱǯȱ
Edhe nëse ka (dhe në fakt ka) historianë, teoricienë apo studiues
ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ £¢ȱ ºȱ ęºȱ
sonë,
kontenstatorët,
pavarësisht
argumenteve,
dëshmive,
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ººȱºȱ£ȱºȱȱºǰȱºȱºȱºȱ
ºȱȱºęȱȱȱºȱºȱȱ£¢ȱȱºħȱ
masive e qytetarëve është e privuar nga një komunikim i plotë dhe
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºħȱ ǯȱ ȱ ȱ £¢ǰȱ ³ȱ ȱ
theksojmë, ka dëshmuar bindshëm në mosreagimin e vet, se është
³ȱ£ȱȱººȱºȱ£ȱºȱǰȱǰȱȱºȱ
ºǯȱ ºȱȱŘŚȱȱȱºȱȱ£ȱȱºȱºȱȱȱȱ
bërë këmbëngulshëm sistemi arsimor e edukativ në Shqipëri në lidhje
ȱ Ȧȱ ȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ngjethëse të diktaturës, ka tentuar ta bëjë, në masën e saj, Media.
Të paktën, shoqëria shqiptare, kryesisht gjeneratat e reja, kanë
ȱºȱȱȱºȱºȱ³ȱȱ ȱºȱ £ȱ
mbi qytetarët shqiptarë vetëm nëpërmjet informacioneve apo rubrikave
mediatike rreth ngjarjeve historike, epidsodeve të terrorit, ekspeditave
ndëshkuese, rebelimeve dhe kryengritjeve kundërkomuniste, sikundër
dhe për fatin e personaliteteve të dënuar, pushkatuar apo internuar
nga regjimi komunist. Këtë mision mediat tona e kanë përcjellë,
ǰȱºȱºȱȱºȱ£ǰȱȱȱ
të pushteteve që kontrollojnë instancën mediatike, ndonjëherë
spontanisht e instinktivisht, në disa forma e formate, prej të cilëve më
të dallueshëm e më me traditë kanë qenë:
Ǽȱ ȱ ºȬºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ħȱ ȱ
burgjet apo kampet komuniste të internimit (nëse aktiviteti botimor
mund të konsiderohet si pjesë e Medias) versus memuaristika dhe
ºȱęȱȱȱ ¡ºǰȱºȱȱºǰȱȱ
ȱºººȱºȱ ¡ºǰȱȱºȱȱǲȱ
Ǽȱ³ȱȱºȱęȱºȱ£ºȱȱºȱȱ
përvjetorësh apo jubilesh përmes mediave të shkruara, virtuale apo
£ȱversusȱºȦęȱȱȬºȱȱºȱºȱ
Ğºȱ£ȱȱºȱȱȱȱºººȱºȱǲ
Ǽȱ ºȱ ȱ ³ºǰȱ ºȱ ȱ ęȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ
¢ȱ ȱ ęȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ǻºȱ ºȱ ȱ ºȱ Ǽȱ
ºȱ £ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ £ǰȱ ȱ ººȱ ǰȱ
ose është paraqitur kryekëput e gënjeshtërt, versus dosierët mbi bëmat
ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ºȱ ȱ ºººȱ ºȱ ºººȱ ºȱ
ȃȄȱºȱǲ
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Ǽȱºȱȱ³ºȱȱęºȱȱȱȱºȱ
protagonisti apo një grupi kundërkomunist, me gjithë dëshmitë, faktet,
argumentet dhe dokumentacionin e arkivave versus dokumentarë ku
ęȱȱ ¡ǰȱºººȱȱħȱȱȱȱȱ
ºȱºȱȱºȱȱºǰȱ£ºȱºǰȱºȱ
ºȱȱºȱ£ºǲȱȱ
e) Numri i madh i kanaleve dhe platformave shtetërore e private
ȱ ºȱ ºȱ ȃȱ Ȅȱ ęȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ
£ȱ ęȱ ȱ ººȱ ǰȱ ȱ Ȭȱ ºȱ
ęȦȱȱ£ȱȱȱǰȱ¢ȱºȱ
£ȱȱºȱȱȱºȱ£ǲ
£ȱȱȱºȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ
interesin për këto tema, të cilat, duke mos patur vendin e natyrshëm
ȱ ºȱ £ǰȱ ºȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ £ȱ
këtë narrativë, së paku në shtyp, radio, TV apo rrjete sociale virtuale.
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ Ȃȱ ³ȱ
ȱ ħºȱ º¢ºȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ȱ
e buhenvaldëve dhe aushvicëve komunistë, në mënyrë që kujtesa e
tyre ta shpërthejë rrethin e ngallmuar dhe narrativa e tyre traumatike
të mos mbetet e mbyllur, por të përcillet për një një komunikim më të
gjerë me shoqërinë, me synimin për t’u shndërruar në përvojë. Madje
ȱȱºȱºȱºȱºȱǰȱȱºȱ£ȱ
e memuaristikës, ka qenë, para pak vitesh, fushata promovuese në
ȱȱºȱȃȱºȱºȱȱȄȱȱĞȱ³ȱȱ
ȱǰȱºȱȱº£ȱȱºȱȱºȱºǯȱȱȱºȱ
u përkthye dhe u botua në italisht vitin e kaluar, në miliona kopje, nën
kujdesin e Silvio Berluskonit. Duhet theksuar, se i njëjti libër (trilogjia
“Rrno vetëm për me tregue”) qe botuar, së pari, në vitin 1995-1996, por
askush nuk e mori mundimin të shkruante 2 rreshta. Libri mund të
ȱ£ȱȱȱºȱȱǰȱŗŖȱȱºȱºǰȱºȱȱ
ŘŖŖŜǷȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ººǰȱȱºȱȱȱȱȱǰȱȱ£ºȱºǰȱȱ
fakte, së paku rreth 20 tituj të rëndësishëm veprash memuaristike, të
cilat, edhe pse nuk e kanë patur fatin e Atë Zef Pllumit, janë pothuaj të
një rëndësie a niveli të përafërt me të. Po, ne kemi një ndër trashëgimitë
ºȱºȱ³ȱºȱ£ºȱºȱºħȱǰȱȱºȱºȱȱ
më pak dramatike se kampet e GULAK-ut dhe Kolimas, me shembuj
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ȱ ºȱ ¢ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ºǰȱ
por duhet të keni parasysh, se këto manuskripte, edhe në rastin kur
janë botuar personalisht nga autorët e tyre, edhe në rastet kur ato
janë botuar prej të afërmve të tyre, postmortum, paraqesin botime të
ºǰȱºȱ£ȱºȱºǰȱǰȱȱºǰȱȱȱºȱººȱºȱ
ºȱ¡ǰȱȱȱĚºȱȱȱºǰȱȱȱȱȱ
e takimit me lexuesin e gjerë.
Një ndër këto shembuj, është dhe një ndër romanet me rrënqethëse
e të trishtuar të shkruar nga një ish i burgosur, Makensen Bungo me
titull “Këneta e Vdekjes”. Libri, i shkruar si një roman memuaristik
ȱȱȱ£ȱºȱººǰȱººȱºȱºȱȱºȱȱ
përditshmërisë mortore të të burgosurve në kënetën e Maliqit, pra, një
ºȱºȱºȱȱȱħȱȱºǰȱȱȱȱ ȱ £Ȭ
ȱȱ ȱ¢ǯǯǯȱºȱºȱȱȱȱººȱºȱ
ººȱºȱ£ºȱºȱȱºȱǰȱºȱȱ£ºȱȱȱ
gojëmbyllur e elitës më të kulturuar, më idealiste të Shqipërisë.

Roli i medias për njohjen e diktaturës
ȱ ³ºȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ
rishkrimin e historisë me të vërtetat e varrosura në periudhën
ǰȱºȱººȱºȱ£¢ºǱȱȃȱººȱȱ
duhet të merren historianët…”
Këtu qarku absurd mbyllet, sepse janë po ata historianë që kanë
shkruar njëherë historinë sipas versionit të mitit komunist dhe sot, si
ºȱºǰȱºȱȱ£¢ȱºȱºȱȱa duhet, nëse duhet, si
duhet, ³º duhet dhe kur duhet rishikuar. Në heshtjen bashkëfajtore
me krimin të institucioneve të shkencës dhe arsimit kombëtar, e
ȱ ºȱ ººȱ ºȱ ȱ £ºȱ ººȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ
qenë media, sipas mundësive dhe ambivalencës së saj. Një gjë dihet:
Media, për vetë natyrën e saj, nuk është instrumenti ideal i shembjes
së përfytyrimeve të rreme e manipuluese dhe ngulitjes shkencore
ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ħȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
e kthjellimit të raporteve me të Vërtetat e asaj që ka ngjarë gjatë
ºȱǯȱ,ȱȱ£ȱȱ³ȱºȱ£ǰȱęȱ
ȱȱǰȱºȱºȱºȱºȱºȱȃęȱºȱ
rrallë1Ȅǰȱ³ȱºȱȱȱ ħȱǰȱȱȱºȱȱȱ
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hapësirës së siteve virtuale në internet. Por duhet pranuar, se shërbimi
mediatik ka qenë i vetmi, që ka sjellë herë pas here dëshmi tronditëse
dhe roli i saj, nëmos më tepër, ka arritur ta mbaj gjallë dhe të shtruar
ºȱº¢ºȱȱ³ºȱȱȱºȱ£ȱºȱºǯȱ
ȱ £ȱ ȱ ȃȄǰȱ ȃȄǰȱ ȃȄǰȱ ȱ ȃ £ȱ
shqiptare”, kanë arritur tashmë një traditë të konsoliduar në rubrikat
ȱºȱºȱȱºȱȱȱęȱȱǯȱ
Shtrohet pyetja, pse pikërisht mediat dhe shtypi u bënë përcjellëset e
ȱºȱºȱºȱ ȱºȱ £ǰȱºȱȱȱ
£ȱºȱºȱºȱ¡ºȱºȱºǵ
Përderisa në Shqipëri nuk pati këmbim, transformim apo
£ººȱǰȱºȱȱȱǰȱȱȱȱ
ħȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱ ȱ £ǰȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȬ
studentë të shuguruar që në pikun e propagandës staliniste, që i
kishin mbrojtur gradat e titujt deri në thinjën e fundit, duke i shërbyer
shkencës enveriste. Nëse shprehemi metaforikisht, këto Institute
ǰȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ȱ ęȱ
dhe Akademi - ishin dhe mbetën bunkerët më të paprekur në Shqipërinë
postkomuniste. As që mund të mendohej ndonjë atmosferë tjetër
ȱº¢ȱȱº³ȱ£ȱºȱȱǯȱ
,ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ £ǵȱ
Monopolin mbi tekstet, kurrikulat, mediat, domethënë, perceptimin
£¢ȱºȱęºȱȱºȱȱȱǰȱºȱȱȱ
ȱºȱ¡ȱȱºȱǰȱºȱęȱȱºȱºȱ
ººǯȱ£ȱȱºħȱȱºȱººȱȱ
në shkencë, kulturë dhe arsim, nuk janë studimet dhe kërkimet
shkencore, dyshimet dhe kontenstimet, gjurmimet dhe ballafaqimet,
¡ȱ ȱ ȱ Ƿȱ º£ǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ
mesjetar, ata do t’i sulen gjithkujt që gjen fakte të dokumentuara,
ȱºȱȱǰȱºȱºȱȱºȱ³ȱºȱȱºȱººȱ
ȱȱȱȱęºǯȱȱȱȱȱ
ȱęºȱȱȱºȱ¡ȱººȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱº£ȱȱȱȱ£ǯȱºȱȱǰȱ
ǰȱºǵȱȱºȱȱºȱȱººǷ
Kështu, duke mos gjetur vendin e vet legjitim në studimet e reja
ęǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
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universitare, as në Institutet, qendrat dhe Akademitë (ngase
ȱºȱȱȱººȱȱ£ººȱȱººȱºȱ
ºȱȱȱººȱȱȱºȱęºȱºȱȱ ¡ºȱȱ
ºººȱºȱħǼǰȱȱȱȱȱȱºȱ£ȱ
Ȃȱ ȱ ºǰȱ º³ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ºȱ ǯȱ
Nuk jemi këtu për të lëshuar ndonjë shaka bombastike, sa të themi se
ȱȱȱºȱºȱººȱºȱǷȱȱºȱȱǷȱ ȱººȱ
ȱ ºȱ ȱ ººȱ ººȱ ȱ ºȱ ºȱ £ȱ ºȱ ȱ
ȱ ºȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºǰȱ
por në emër të llogarisë. Duke u paraqitur në trajtën e dosierëve mbi
fate, persona e ngjarje tronditëse, shpesh të shoqëruara me faksimilje
dokumentash autentikë, foto, ndonjë letër a pjesë ditari, dëshmi gojore
ºȱ ħȱ ǯǰȱ Ȭȱ ȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ ºȱ ȱ
ȱ ºȱ ȱ ȱ ³ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ¢ǰȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ
ȱºȱȱ£ȱºȱººȱȱȱȱ¡ºǰȱºȱ
ȱººȱȱȱȱȱºȱºħȱǯȱºȱººȱ
formë paraqitjeje në media, asnjëherë nuk kanë munguar kundërefektet
apo efektet anësore. Faktet, ngulmonte Ludvig Vitgensteini, kanë
kuptim vetëm brenda kontekstit. Botimi në shtyp i dokumentave si të
ºººȱºȱȱ ¡ºǰȱȱºȱȱºȱħǰȱȱȱ
ȱºȱȱȱºȱǰȱ£ȱºȱºȱ¡ȱȱȱȱ
riprodhimin e të njëjtës farsë, apo më keq: kur shpjegimet vlerësuese e
komentet i japin po ata prokurorë e gjykatës që kanë drejtuar proceset
ȱ ºǯȱ £ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ºȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ǰȱ
që pikërisht për këto publikime tronditëse dokumentash që shfaqin
ȱ ǰȱ ºȱ º£ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºǰȱ ȱ ¡ºȱ ºȱ ºȱ
urdhëruar dhe udhëhequr makinën e dhunës. Në fakt, të marrësh ende
për instancë të vërtetë veglat e puthadorët e dikaturës, të implikuar
ȱ ºȱ ȱ ȱ ºǰȱ ǰȱ Ħȱ ȱ ȱ ,ºǰȱ ȱ
ȱȱ ȱȱǰȱȱºȱºȱºȱ¢ȱȱºȱ
ȱȱ¢ǰȱȂȱºȱȱººȱºȱºȱº³ȱ¡ºȱºȱ
tyre, për të fshikullur të njëjtat viktima. Nuk mungon veneracioni dhe
ȱ ºȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ºȱ ¢ȱ
këto mbetje të diktaturës, vendi i të cilëve do të kishte qenë Gjykata e
ȱºȱ ºǯ
Shkrimtari ish i dënuar politik Bashkim Shehu ka gjuajtur saktë një
tendencë aspak margjinale të mendimit në botën e medias shqiptare,
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ȱºȱºǰȱȱȱȱºȱºȱȱȱȱºȱºȱ£ºǰȱ
nuk duhet të shprehen, sepse pikërisht ngaqë kanë vuajtur, janë të
mbushur me mllefe dhe, prandaj, nuk mund të jenë objektivë2. E kam
dëgjuar edhe vetë në mjedise të ndryshme nihilistësh dhe gjithmonë
ºȱȱȱǰȱȱȱȱȂȱȱºȱºȱ£ǰȱĦȱȱ
£ǰȱ ħǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǯǯǯȱ ºǰȱ
ºȱºȱȱȱȱȱȱȱȱĚȱºȱ
historinë shkaktarët apo ndihmësshkaktarët e vuajtjeve dhe simahorët
e puthadorët e dikurshëm3.
ȱȱǰȱºȱȱºȱȱȱȱ£ǰȱ
ȱȱȱ£ºȱ¢ºȱºȱº¢ºȱȱȱȃȄȱȱ
ºȱǲȱ£ȱȱȱȱȱºȱº¢ºȱȱ
ȱȱȱȱȱºººȱºȱħǰȱºȱºȱ£ȱ
ȱȱȱȬȱºȱºȱȱȱȱ£ȱºȱȬ
ºººǰȱ ºǰȱ Ȭ£¢ºȱ ºǰȱ ºǰȱ
ººǰȱ ººǰȱ ǰȱ ºȱ ǰȱ ǯǰȱ ºȱ ȱ ȱ ȃ³ºȱ ȱ ȱ
Enveri Teme Sejkos në vesh tek Uji i Ftohtë në vitin....”. Megjithatë, në
ºȱęȱºȱºȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ººȱ
sonë në diktaturë, e theksojmë, janë mediat ato që kanë guxuar të
shqiptojnë disa thërrime të vërtetash.
Kryesisht nëpër faqet e shtypit të shkruar janë shfaqur, përmes
ǰȱ ȱ £ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ǰȱ
ººȱ ºȱ ȱ ººȱ ºȱ £ȱ ȱ ȱ
kontenstatorë. Mbrojtësit e trashëgimisë komuniste (rrjedhimisht
ȱºȱȱºȱ£Ǽȱºȱºȱ£ȱǰȱȱºȱ
legjitimitetin e vendimmarrjes institucionale, pavrësisht fakteve dhe
ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ³ȱ ºǯȱ ºȱ ȱ ºħȱ
ºȱ ººȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ęºȱ
shqiptare gjerësisht në kurrikulat shkollore e forumet mediatike ikonat
ȱºȱºħȱºǯȱ ȱºȱȱºȱºȱǰȱ
ºȱº£ȱǰȱ³ȱºȱ ȱºǰȱȱǰȱ
ºȱ ęǰȱ ȱ ³ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ºȱ ȱ
ȱ ºȱ ºȱ ºȱ £¢ǰȱ ººȱ ǰȱ ȱ ºȱ ºȱ
si kundër-reagim, nuk përfaqësojnë ndonjë falangë me kumbari
institucionale. Ia vlen të përmendet si përfaqësues në artikulimet
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
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£ȱ ºȱ ȱ ºǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ,ȱ
¡ǰȱęȱǰȱǯȱººȱȱęºȱǰȱºȱ
ºȱȱȱºȱºȱ£ȱȱºȱºȱºȱ
konfrontohen me palën kontestuese.
ǼȱºȱºȱȱȱºȱĞºȱȬ³ȱ
Ǽȱºȱ¢ºȱȱȱȱºȱºȱºȱȱ ¡ºǯ
Trashëgimtarët e thellojnë manipulimin, duke e përvetësuar
ºȱºȱȱĞºȱ³ȱȱºȱ£ȱºȱºȱ
partisë komuniste, duke përjashtuar nga kjo pjesëmarrje formacionet
ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ³ȱ ºȱ Ğººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
ºȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ ºȱ ³ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ ǲȱ Ğººȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºǰȱ ºȱ ºȱ ęȱ
ȱȱǰȱȱȱ ¢£ºȱȱ ºȱȱȱ
Bajraktari. Trashëgimtarët e linjës komuniste nuk pranojnë për asnjë
ǰȱȱȱȱĞºȱ³ȱȱȱºȱȱ
ºȱ ºȱ ºȱ Ğºȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ğȱ
ºȱ ǯȱ ȱ ȱ ºħºȱ ºȱ ºȱ ººȱ ȱ Ğººȱ
e lirisë së këtyre formacioneve si koloboracionistë, pavarësisht,
se këtë pretendim asnjëherë nuk kanë mundur ta vërtetojnë dot.
Ky establishment i trashëgimisë komuniste në shkencat tona historike
ȱ£ºȱºȱȱ¢ȱȱºȱȱȱ ¡ºȱȱȱ
shumë kështu: “Vërtet që periudha e diktaturës ka qenë e keqe, ndonëse
ka pasur edhe disa të mira, por nuk mund të mohohet kurrësesi
ȱȱĞºȱȬ,ȱǰȱȱºȱȱȱ ¡ȱ
ȱ ºȱ ººȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ęȱ ȱ
ȱ ¡ºȄǯȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȱ ººȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ
ȱ ¢ºȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ¡ºȱ ºȱ ¢ǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
romanit të Italo Calvino-s, dhe njëra prej dy gjysmave është e mirë,
dhe pastaj hapi tretë është ringjitja e dy gjysmave, ashtu si në një truk
ȱȱȱ£ȱȱºȱ¢ȱȱºȱºȱºȱȱºȱ
futur në kuti, për ta nxjerrë mandej nga kutia të gjallë e të pacënuar.
ȱȱȱ¢ȱ¢ȱººȱȱǰȱĞºȱȱºȱ
ºȱȱºȱȱºȱȱȃȱȱęȱºȱºȱȄǰȱ
º³ȱºȱºȱººȱȱȱȱºȱȱȱºȱȱºȱȱ
atribuohen gjysmës së keqe, sikurse shkollat, shëndetësia, veterinaria,
ȱ ȱ ºǯȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºħȱ
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ǰȱȱĞȱȬ,ȱȱºȱȱȱºȱ
ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ęºǰȱ ººȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºǯȱȱºȱȂȱȱȱȱ ǰȱȱºȱȱºȱ
më i madh moral është “pakthyeshmëria e vuajtjeve të së kaluarës ºȱºȱȱººȱººȱº£ȱºȱºǰȱºȱºȱǰȱ
poshtëruar dhe vrarë - ndërsa njeriu nuk ka fuqi për ta ndrequr
këtë”. Dhe me një konotacion thellësisht imeprativ shton: “Shpresa e
ȱȱȄȱȱ£ȱȱȃºȱ££ºȱȱȄǯȱȱ
ȱ¢ȱȱȱ Ȭǰȱȱºȱȱǰȱºȱȱȱ£ººȱ
dot padrejtësitë e së kaluarës, të paktën të bëjmë drejtësi në kujtesën
ºȱ ǯȱ ȱ ºȱ ǯǯǯȱ ȱ ǵȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
kumbarinë komuniste?
º£ǰȱȱºǰȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
shtetërore, dëshmon me të fakte e dokumenta të pakundërshtueshëm,
ºȱĞȱȬ³ȱȱººȱºȱºȱȱºȱȱ
se ajo, shpërtheu shfrenueshëm në një fushatë ushtarake spastrimesh,
ȱ ȱ ȱ ³ȱ º4ǰȱ ȱ ¢º£ȱ ºȱ ººȱ
ººȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ  5.
Pala kontestatore vërteton me dosje e dokumenta arkivore që terorri
i pandërprerë shtetëror kaloi përmes kryengritjesh të përgjakshme
kundërkomuniste6ǯȱȱȱººȱȱºȱęºȱ
ºȱ £¢ȱ ººȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ¡ȱ
ȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ £ǰȱ
ȱ ȱ £ǰȱ £ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
ndërtuar vepra të mëdha me vlerë publike, ndërkohë që kontenstatorët
dëshmojnë për përmasën reale të terrorit, vrasjeve pa gjyq sipas listave
ºȱ££7, burgjet dhe kampet shfarosëse të punës së detyruar si Maliqi,
Tepelena apo Porto-Palermo. Në fakt në mediat tona të shkruara dhe
£ȱ £ȱ ºȱ ȱ Ǳȱ ȱ ȱ ¡ºȱ ºȱ ȱ
persekutorët dhe kujtesa e viktimave të pangushëlluara, që vuajtën
burgjet dhe nuk kanë një varr për të pushkatuarit.
Po i referohemi tutujve të polemikave midis Kristo Frashërit
dhe Uran Butkës, si përfaqësuesit më tipikë të kësaj dikotomie nëpër
ȱȱ  ǰȱȱºȱȱȱº£ºȱºȱȱºȱȱ¢ǯȱ
Kristo Frashëri: “ ȱ ȱ ȱ ȱ ³ǵ” (12.02.08), “ U
tregoj historinë studentëve të mi, Milo e Duka” (05. 10. 2010), “ȱ
e Nolit e dështuar, Zogu pati ligje osmane” (19. 04. 2012), “Mit’hat
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Frashëri atdhetar derisa bashkëpunoi me hitlerianët” (21. 04.2012),
“Uran Butka, historian partiak” (24. 04. 2012), “Përplasjet e Konicës me
º£ºȱºȱºȱ ºȱȱ¡” (22. 05. 2012), “ Toptanasit
ºȱº³ºǰȱ¢ȱºȱºȱǰȱ¢ȱº” (23. 05. 2012),
“ȱȱȱȱºȱȱº” (15. 07. 2012), “ȱȱȱ
të mos ndërhyjnë në histori” (18. 08. 2012), “Shteti komunist i lejoi
vetë shqiptarët të hynin në ambasada” (19. 09. 2012), “ £ȱȱ
trashëgimi të pasur” (22. 09. 2012), “ ºȱºęȱȱȱ
e Ballit Kombëtar” (20. 09. 2012), “Stalini nuk e konsideronte komuniste
ºȱ ȱ ¡º” (21. 09. 2012), “Balli Kombëtar, as anëtarët nuk e
dinë kur u themelua” (16. 10. 2012), “Përplasjet, kush e themeloi Ballin,
ȱºȱȱȱ” (17. 10. 2012), “ Krerët e Ballit në llum
politik, me ligjet e tyre u vranë antifashistët” (08. 10. 2012), “ Mithat
Frashëri, sherr për kryesinë e Ballit” (09. 10. 2012), “º³ȱȱǰȱ
¢ȱ ºǰȱ ¢ȱ Ğºȱ ºȱ º” (11. 10. 2012),
“ ¢ȱ ȱ ǰȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ Ğºȱ º” (13. 10.
2012), “Balli bashkëpunoi me grekët, edhe pse ata donin jugun” (14. 10.
2012), “Safet Butka, profesori im, na tha: mos shkoni në demonstrata”
(29. 10. 2012), “ ¡ȱĞȱȱºȱȱºȱº” (17.
12. 2013), “ Ğºȱȱęȱ£ºǰȱºȱȱȱȱ ¡Ȅ
(19.12. 2013), “ ŗşřşǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ
£º” (06. 04. 2014), “Safet Butka hoqi dorë nga protesta e 5 prillit
1939” (27. 04. 2014), “Vlerësoj vetëvrasjen e Safet Butkës, Urani tregon
përralla” (28. 04. 2014).
Le të ndjekim titujt e disa shkrimeve e polemikave të studiuesit
Uran Butka, pjesa dërrmuese e të cilave janë polemika direkte me
Kristo Frashërin: “ȱºȱȱĞºȱºȱºȱºȱŗşŚř” (27. 12.
2008), “ȱ ȱ ºȱ ȱ £” (28. 12. 2008), “Masakra
e 1951, Prokurori dhe Gjyqtari: I pushkatuam pa gjyq 22 vetë” (27.
02. 2009), “ ¡ȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ Ǳȱ ºȱ ȱ ººȱ
kosovarëve” (11. 12. 2012), “Kristo Frashëri shtrembëroi të vërtetën
për 50 vjet me radhë” (24. 04. 2012), “Kundër Kristo Frashërit, ballistët
ȱĞȱ£” (16. 10. 2012), “ ȱ£ȱĞȱħȱ
e Ballit Kombëtar” (17. 10. 2012), “ŗşŚřǰȱ ȱ ºȱ ³ȱ ȱ ȱ
ºȱ ȱ £º” (18. 10. 2012), “Kristo Frashëri gabon për
Mukjen, është i njëanshëm” (19. 10. 2012), “Marrëveshjen e Mukjes
ȱ ȱ ³” (20. 10. 2012), “Ğȱ ȱ ȱ ºȱ ŗȱ ȱ ȂŚřǰȱ ȱ
ȱ ȱ ” (22. 10. 2012), “Komunistët i vranë kosovarët për hir të
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jugosllavëve” (23. 10. 2012), “ Safet Butka, antifashist para 7 prillit
ŗşřşǰȱ £ȱ ȱ  studentët” (05. 11. 2012), “ Uran
Butka: Enveri urdhëroi, “të asgjësohen nacionalistët” (30. 03. 2013),
“Kryengritja e Shkodrës, komunistët sulmuan bashkë me jugosllavët”
(12. 09. 2013), “řŘŜȱ ºȱ ȱ º£ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ”
(30. 11. 2013), “ Frashëri gënjen, protestat më 1939 i nxiti Safet Butka”
(10. 04. 2014), “Frashëri, peng i mendësive komuniste” (03. 05. 2014).

Konkluzione
ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ººȱ ȱ Ğȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ
ide mbi shtrimin dhe llojin e diskursit mediatik dhe sidomos, për
mospajtimin principial të këndvështrit të palëve mbi të vërtetat
ȱ Ğºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ¡ºǯȱ £ȱ ȱ ºħȱ £ȱ
ȱºȱºȱºȱȱȱºȱȱħǰȱȱ³ºȱºȱȱȱ
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ęºȱ ǰȱ ȱ ºȱ ȱ
debate shkencore të niveleve akademike me studime të argumentuara,
³ȱ¢ȱȱȱºǰȱ³ȱȱȱǰȱººȱºȱºȱȱ
£ǰȱȱºȱȱȱºȱȱȬȱȱȱºǰȱºȱ
ºȱȱºȱº¢ȱȱºȱȱ ¡ºȱȱºȱºȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ºǰȱ ȱ £ºȱ ºȱ º¢ºȱ ȱ ºȱ ºȱ Ȃȱ
ººȱȱȱȱȱºȱħǰȱºȱȱºȱºǯȱ
Falë këtyre inkurajimeve dhe thirrjeve të hapura nostalgjike e
recediviste të politikanëve të lartë për të nderuar kultin e diktatorit
ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ħǰȱ
kemi tashmë një situatë, që thuajse ka dalë jashtë kontrollit: portretet
ȱȱ ¡ºȱȱȂȱººȱºȱ£¢ȱºǰȱ
ȱȱȱ¢ºȱ£ºȱȱȱºȱȱȱȱ
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ £ǰȱ ȱ ȱ ºȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ
£ǰȱȱȱǰȱȱȱºȱºȱȱȱ
miratimin e Ligjit të Lustracionit. Shqipëria e vitit 2014 synon dyert e
BE duke mësyrë drejt tyre me një pyll duarsh që mbajnë portretin e
Ȭȱºȱ£ºȱºȱȱ£¢Ȭºǯȱ
ºȱ£ȱǰȱȱȱȱººȱȱºȱ³ºȱ
ka ngjarë. Generation Pepsi-Cola, duke mos patur asnjë informim për
nayrën e sistemit komunist dhe terrorin shtetëror gjysmëshekullor,
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Ğȱºȱºȱmtën e herëve me një perceptim derdimen, aq sa
ħºȱºȱȱºȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ
ǰȱºȱºħȱȱ¢ȱºȱęȱȱȬȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱ£ǰȱȱȱ ǰȱºȱȱȱºȱȱºȱ
£ǰȱ³ȱȱȱȱȱºȱȱȱº¢ȱºǯȱ
ºȱ ȱ ȱ ȱ £ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
kontribut të padyshimtë duke botuar dossierë specialë, shkrime e
£ȱ ȱ ºȱ ºȱ Ğºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ Ğȱ
ºȱ ȱ ȱ ºȱ ęºǰȱ ººǰȱ ºȱ ȱ ºǰȱ
duhet pohuar, se këto media janë të vetmet deri tani që i kanë dhënë
ººȱºȱºȱºȱºȱȱȱ£ȱºȱºǯ
Duke mos pasur asnjë kujdes të njëmendët shtetëror që të mundësontë
£ȱȱǰȱȱȱȱºȱǰȱȱĞºȱ
dhe botimin e kolanave studimore e memuaristike të dëshmive (deri në
º¢ȱȱȱǼǰȱ£ȱȱȱȱºȱ£ºǰȱ
Ğȱȱǰȱ££ȱȱºȱººȱºȱȱºȱºȱȱ
ȱºȱºȱǰȱȱºȱ£ºȱºȱººȱȱºȱȱ
ºȱºĞȱºȱº¢ºȱȱȱȱȱºȱºȱȱȱǯȱ
Nga ana tjetër një kontribut ndonëse të pakët, por cilësor kanë dhënë
ȱ £ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ǰȱ
 ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ºȱ ³ȱ ºȱ
“Martirët”8, që hap një panoramë të persekutimit intelektual nga
Gjyqi Special deri tek Grupi i Deputetëve “Bashkimi demokrat”, dhe
kryengritjen kundërkomuniste të Malësisë së Madhe dhe Postribës.
£ºȱºȱºȱºȱȱºȱȱ£ȱ
ºȱȱęȱºȱ£ȱȱȱ ǰȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱȱºȱȱ Ȭºȱȱȱ £ȱ
Nela të varur në gusht të vitit 1998, sikundërse dokumentari i Beti
ºȱȃºȱºȱºȱººȄǰȱºȱȱȱĞȱºȱȱȱ
tragjik të 22 intelektualëve të pushkatuar pa gjyq, në 26 shkurt 1951, me
ºȱȱȱºȱºȱȱºȱȬºȱǯȱĞºȱºȱ
prodhimet më të mira mund të përmendet dokumentari i regjisores
bullgare, Adela Pejeva, “Divorce albanian stylle”9ǰȱ ºȱ ęȱ ºȱ ȱ
ęȱ ȱ ȱ ŘŖŖŝȱ ºȱ ººȱ ³ȱ ǰȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ǰȱ
në Shqipëri u shfaq vetëm 6 vjet më vonë, në emisionin “Opinion” të
£ȱǯȱ£ǯȱȱȱºȱ¢ȱȱȱȱȱ
fatet e thyera të ish-studentëve shqiptarë që u kthyen nga studimet prej
vendeve të kampit socialist, dhe patën mëkatin të martohen me gra të
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huaja. Ndiqet nga perspektiva e sotme fati i tre burrave shqiptarë dhe
ȱȱȱºȱǰȱȱȱº¢ȱ£ȱȱȱȱȱȱ
shkatërroi jo vetëm jetët e tyre personale, por edhe të familjeve dhe të
afërmve të tyre, duke shkaktuar tragjedi me përmasa ndërkombëtare.
Interesant është të vihet re fakti, se si hetuesit, gjyqtarët dhe
prokurorët10ȱ ǻºȱ ºȱ ºȱ ħǼȱ ºȱ ȱ ºȱ ǰȱ ȱ ºȱ
ºȱęȱºȱȱºȱºȱȱºȱ³ºȱºȱȱ
në jetën e atyre qytetarëve të pafajshëm, madje duke mbrojtur ende me
krenari versionet e hetuesive komuniste mbi “agjenturat dhe shërbimet
Ȅǯȱ ºȱȱȱȱ£ȱººȱºȱºȱ
ȱǰȱȱȱȱºȱȱȱºȱȱ£ȱ
ºȱººȱȱȱºȱ£ǰȱ³ȱȱ£ǰȱºȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ ³ȱºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȃ ȱ ȱ £Ȅǯ
ºȱ ºȱ ººȱ ºȱ ȱ ȱ ººȱ ȱ £ȱ
nga tekstet shkollore deri tek institucionet studimore, nga agjendat e
ȱºȱȱǰȱȱȱºęȱȱºȱºȱħºȱ
ish të burgosurish të internuarish, nga mungesa e një qëndrimi të
prerë të klasës politike deri tek inkurajimi, shpesh herë i hapur, për
ęȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ¡ºȱ ȱ ȱ ȱ
ħȱǰȱȱºȱºȱǰȱȱºȱȱºȱȱȱȱȱ
£ȱºȱȱȱȱȱºȱȱȱºȱ¢ȱ
negative Institucionet, rrugët dhe sheshet tona publike, roli i mediave
ȱºȱºȱºȱºȱǰȱºȱºȱǰȱºȱºȱ£ȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱęȱȱºȱȱºȱºȱºȱȱȱ
me të vërtetën, pasi deri më tash, asaj i ka rënë për pjesë të jetë e vetmja
protagoniste në këtë rol.
ŗȱ ȱ ħȱȃ ȱȱȄǰȱǯȱřŚǰȱȱȱºǰȱºǯȱǯȱǰȱºȱ
2011
Řȱȱ ȱǱȱȃȱȱǱȱ ħȱȱºȱºȱºȱºȱǯ
3 Po aty.
4 Shih Uran Butja: “Masakra e Tivarit”, Tiranë 2010
śȱȱ ȱȱȱȱºȱȃĞȱȱºȱºȱŗşŚřȬŗşŚśȄǰȱǰȱºȱŘŖŖŝ
6 Uran Butka, “Kryengritjet e para kundërkomuniste” ISKK, Tiranë 2013.
7 Shih, Uran Butka “Bombë në ambasadën sovjetike”, Tiranë, ASDN 2008
8 Fil me regji të Saimir Kumbaros dhe skenar të Uran Butkës, 2011, produksion i
  ȱȱȱ ǯ
9 Peeva Adela “Divorce albanian stylle”, shfaqur ne TV Klan me dt. 02. 02. 2013
ŗŖȱ ºȱ ęȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ħȱ Ȭǰȱ ¢ºȱ ȱ ºȱ ºȱ
ººȱȱȱǻǼǰȱȱ ȱǻǼǰȱȱ ȱǻǼǯ
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Doc. Dr. Agron TUFAȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ŗşŜŝǯȱ 4ºȱ ǰȱ ǰȱ
eseist, përkthyes dhe studiues i letërsisë. Ka studiuar letërsi shqipe në Universitetin
e Tiranës dhe më pas i vazhdoi studimet në Institutin e Letërsisë Gorki në Moskë,
Rusi. Kreu studimet pasuniversitare në Institutin për Kultura Europiane po
ºȱ ºǯȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ £ęȱ ºǯȱ
ȱ ȱ ȱ ęǰȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ǰȱ ȱ ºȱ ȱ ȃºȄȱ
dhe lektor i Letërsisë së Huaj të shekullit XX në Fakultetin Filologjik në Tiranë;.
Ka botuar poezi, romane, ese, studime dhe përkthime dhe është nderuar me
³ȱ ȱ ºȱ ȱ ººǯȱ ºȱ ŘŖŖŚȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ
ºȱºȱȱºȱºȱºǰȱºȱºȱŘŖŗŖȱ,ȱ ºȱºȱººǯȱ
Albert GJOKA ȱ ȱ ºȱ ȱ ŗşŝśǲȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ
ȱ ººȱ ºȱ ȱ Ȭǰȱ ȱ ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ŗşşŞǯȱ
Aktualisht, vazhdon studimet e doktoraturës në fushën e studimeve letrare pranë
Universitetit të Tiranës. Ka punuar në media, si gazetar, redaktor dhe kryeredaktor që
ȱȱŘŖŖŖȱºȱȱȃȱȄǰȱȃ £ȱȄǰȱȃȄǰȱȃȄǰȱ
ȃȄȱȱȄǯȱºȱȱȱŘŖŖŝȱȱȱȱºȱȱȱǰȱȱ
drejtuar agjencinë Alblink.com dhe më pas portalin Dielli.al. Po ashtu, ka punuar
ekspert komunikimi në organizatat ndërkombëtare UNDP dhe UNICEF.
Dr. Alina THIEMANN është një studiuese postdoktorature në Laboratorin
e Evropës Sociale në Institutin e Sociologjisë të Akademisë Rumune, aktualisht në
pozicionin e Studieses së Ftuar në Institutin e Kërkimeve Sociale në Frankfurt am
Main. Ajo ka një doktoraturë në Media dhe Komunikim nga Universiteti Temple në
ęǰȱ ȱȱºȱȱºȱȱȱȱȱȱȱȱǻ ȱǼȱ
ºȱ  ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºħºȱ ºȱ ȱ ȱ ººȱ
tranzicionale, komunikimin politik, demokracinë deliberuese dhe etikën e medias. Ajo
ººȱºȱȱȱȱȱŗŘŖřȱȃºȱºȱºȱºȱȱȱºȱ
ºȄȱȱºȱºȱȱºȱ ºȱºȱǯ
Dr. Ardita REÇIȱȱȱȱȱºȱȱȱºȱȃȱ
Ȅǯȱ ºȱ ȱ ŘŖŖřȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ £ǰȱ ºȱ
ȱºȱºǰȱȱºȱȱŘŖŖŞȱºȱºǰȱȱȱ ǯȱºȱęȱ
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ºȱȱŘŖŖŖȱȱȱȱ£ȱºȱȱȱººȱȱºȱ ºȱºȱ££ºǰȱ
në disa media kombëtare. Është autore e shumë artikujve dhe kumtesave shkencore.
ȱȱŘŖŗŘȱººȱºȱȱ ºȱºȱȱȱȱºǰȱȱȱºȱȱ
ººȱºȱȱºȱȱºȱººȱºȱºħȱǯȱȱȱȱºȱ
ato të lidhen me ndërdisiplinaritetin e formimit të saj, me prioritet në Sociologjinë e
Gazetarisë, fushë në të cilën ka mbrojtur edhe gradën shkencore Doktor.
Dr. Belina BUDINI drejton Departamentin e Komunikimit dhe të
Marrëdhënieve Publike në Universitetin Europian të Tiranës. Dr. Budini është
pedagoge e komunikimit dhe jep kurset Komunikim Politik, Komunikim Njerëzor,
ºȱȱȱ ȱ£ǯȱȱȱȱºȱȱȱººȱȃȱ
ºȱ ºȱ ººȱ ºȱ ǰȱ ŗşŘřȬŘŖŗřȄǰȱ ȱ ºȱ ȱ ŘŖŗŚǯȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ
ȱºȱęȱȱȱȱºǰȱȱ¢ȱȱºȱǰȱ
ȱ¢ºȱȱººǯȱȱȱȱȱºȱººȱȱºȱȱŘŖŖşȱ
nga UET Press. Ajo publikon rregullisht artikuj në revista shkencore dhe merr pjesë
në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Interesat e saj kërkimore përqëndrohen
në studime të mediave dhe formave të tjera të komunikimit.
Elona Limaj i ka kryer studimet e nivelit të parë në Universitetin Shtetëror
ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȦºǯȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ
Master në Linguistikë nga Universiteti i Tiranës, me specializim në përkthim dhe
është aktualisht kandidate për doktoraturë. Ajo punon si lektore në Departamentin
e Gjuhës Angleze në Albanian University, si edhe si lektore me kohë të pjesshme në
Universitetin e Tiranës. Interesat e saj akademike janë Linguistika dhe Përkthimi.
Dr. Enriketa PAPA-PANDELEJMONI – historiane dhe pedagoge në
Departamentin e Historisë, në Fakultetin Histori-Filologji, pranë Universitetit
të Tiranës. Fokusi i kërkimit të saj shkencor ndër të tjera është edhe hulumtimi
ȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºǯȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȃ ȱ ȱ
Ȅȱ ºȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ºǰȱ  Ȭȱ
Tirana. Ajo është bashkëautore e botimit, Albania, Family Society and Culture in the
ŘŖȱ¢ǯȱȱǰȱŘŖŗŘǯ
Dr. Erka ÇARO është studiuese dhe lektore në Departamentin e Shkencave
ȱȱ£ęºǰȱºȱȱºȱ ¢ºȱºȱºǯȱȱȱºȱ
Doktoraturën për Studime të Popullsisë në Universitetin e Groningen, Hollandë në
ȱ ŘŖŗŗǯȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ ȱ ȃ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
Migrimi i Punës nga Ballkani Perëndimor, Rast studimi migrimi nga Shqipëria dhe
ȱ ȱ ºǰȱ ºȱ ȱ ºȄǰȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǯȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ǰȱ ºȱ ǰȱ ęǰȱ
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marrëdhëniet migrantë dhe sindikata, lëvizja e punës, politikat e migrimit dhe të
ºǰȱ ȱ ǰȱ ęȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ºȱ ȱ
ȱȱ ǯȱ
Fabian KATI ººȱºȱȱȱ£ȱęȱºȱºȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ęȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ
Bashkuar. Ai ka një diplomë në Shkenca Politike dhe një Master në Sociologji Kulture
ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ǯȱ ȱ ȱ ħȱºħºȱ ºȱ ȱȱ
traumën kolektive, shoqëritë post-totalitare, historia shqiptare gojore e komunizmit,
ȱ ȱ ºǯȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȃȱ ȱ ȱ ¢Ǳȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱŗşŚśȬŚŜȄȱǻŘŖŗśǼǯȱȱȱħȱºȱ
ȱ ȱ ººȱ ȃȱ ȱ Ȅȱ ǻŘŖŗřǼǯȱ ºȱ ºȱ ºȱ ȱ ĴǱȦȦ
ęǯǯǯ
Dr. Irena MYZEQARI ka mbaruar studimet doktorale ne Shkencat e
Komunikimit dhe punon si lektore ne universitetin Europian te Tiranes. Interesat
e saj shkencore lidhen ngushtë me fushën e studimit të komunikimit, analizës së
ȱȱǯȱȱȱººȱºȱȱȱºȱºȱºȱȱºȱȃȱ
ȱºȱȃȱȱºȱȱȱºȱȱºȱºȱººȱ
ȃȱ ȱ ȃ
Irida VORPSI ka studiuar në degën e Gjermanistikës pranë Fakultetit të
Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës, më pas ka kryer studimet Master pranë
ȱ ºȱ £ȱ ȱ ħȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ
doktorale në lëminë e Historisë pranë Institutit të Historisë së Evropës Lindore. Prej
ȱŘŖŖŚȱȱȱȱȱºȱȱºȱºȱȱȱȱȱȱ
akademik përqëndrohet në studimet për periudhën komuniste, studimet e grave, gratë
në regjimin komunist në Shqipëri, nostalgjia për regjimin komunist dhe marrëdhëniet
mes medias dhe të shkuarës.

Dr. Jonila Godole punon si pedagoge pranë Departamentin e Gazetarisë
dhe Komunikimit, në Universitetin e Tiranës. Ajo ka studiuar ndër të tjera
ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȃ ȱ ǯ Ȅǰȱ
ȱȱȦ ǯȱºȱȱȱȱºȱ£ȱ
në Shqipërinë post-komuniste e përfundoi në Universitetin e Tiranës. Ajo
ººȱºȱȱ£ȱȱȱȱŗşşŖȬºǰȱȱºȱºȱȱȱȱ
ȱ ºȱ ȱ ęȱ ºȱ ºȱ ȱ ȱ ºǯȱ ȱ ººȱ ȱ ȱ
ęºȱȃ £ȱȱºȱ£ȃȱǻȱŘŖŗŚǼǯȱ ȱȱ
ȱ ȱ ºħºȱ £ȱ ȱ £ºȱ ºȱ ºǰȱ ȱ
mediatike krahasuese dhe komunikimin politik. Momentalisht drejton
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Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë, i cili ndër të tjera, si fokus
kryesor ka ndërgjegjësimin e rinjve mbi të shkuarën komuniste të vendit.
Dr. Lorena LIÇENJI Ka kryer studimet Bachelor, Master dhe Doktoraturë
ºȱȱȃ£Ȅȱºȱºȱºȱȱȱȱºȱ ǯȱȱ
Aktualisht punon si pedagoge e brendshme pranë Universitetit Europian të Tiranës
dhe jam lektore e lëndëve Elementë Komunikimi, Komunikim Masiv Bashkëkohor,
Praktikum i Marrëdhënive Publike, dhe njëkohësisht kam edhe funksionin e
Përgjegjëses të Grup lëndëve Marrëdhënie Publike. Fusha e saj e studimit është e
ºȱ ¢ȱ ȱ £ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ndërmarra nga aktorët politik shqiptarë përgjatë zhvillimit të fushatave zgjedhore. Kjo
e realizuar nëpërmjet analizës përmbajtësore të ligjërimit politik. Disa prej studimeve
ºȱ¢ȱȱºȱȱǱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱħȱȱ
në Shqipëri, përdorimi i instrumentave të marrëdhënieve publike nga aktorët politikë
ºȱȱȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱȱ³ȱȱ
në Shqipëri.
Dr. Lori E. AMY është Profesore e Shkrimit dhe Linguistikës në Universitetin
ȱ ºȱ ¡ǰȱ  ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
ºȱȱ ºȱºȱºȱŘŖŖŘȬŘŖŖşǯȱȱȱººȱȱȱºȱ
librin e saj të dytë, Re-Membering in Transition: Trajectories of Violence, Structures
of Denial, and the Struggle for Meaning in Post-Communist Albania. Si një analizë
e kujtesës traumatike dhe identitetit në komunizëm dhe tranzicion, ky libër sjell një
dimension global tek analiza e dhunës kulturore që ajo kreu në librin e saj të parë The
ȱȱ Ǳȱ¢ȱǰȱ ȱǰȱȱ¢ȱǻŘŖŗŖǼǯȱȱ£ȱ
në studimet e narrativave, kujtesës dhe traumës, ajo ka botuar gjerësisht në fushën e
ºǰȱǰȱȱȱȱȱęȱȱºȱȱºȱȱ
ǯȱȱȱºȱȱȱºȱºȱºȱºȱŘŖŖşȬŘŖŗŖȱȱ
ȱ ȱºȱºȱººȱºȱȱ ȱȱºȱŘŖŗŚǯ
Prof. Dr. Peter GROSS është drejtor dhe profesor i Shkollës së
Gazetarisë & Medias Elektronike në Universitetin e Tenesit. I specializuar për
ȱ ȱ ººǰȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ¢ºȱ ȱ ȱ ȱ ºȱ ºȱ £ºȱ ȱ
ȱȱºȱŗȱȱŘŖŖŜǯȱȱºȱȱȱȱºǰȱȱ ȱȱȱȱºǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱºȱȱºȱȱºȱȱȱȦǰȱȱȱºȱȱ
disa vende të ish-republikave sovjetike (Bjellorusi, Moldavi, Taxhikistan),
Tajvan, Indi, Kinë dhe Kubë.
Rashela SHEHU ȱ£ȱȱȱȱȱºȱȃȱ
ȱ¡ȱȄȱºȱȱºȱºǯȱºȱŘŖŗřȱºȱȱ
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ȱºȱºȱȱ £ºȱȱ ȱȱȱȁȂȱȱº¢ȂȂǯȱ
ȱ ººȱ ºȱ ȱ ęȱ Ȯȱ ȱ ȁȂ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ
harronte’’, duke shfaqur interes për studimin e kujtesës kolektive dhe së kaluarës.
E orientuar më tepër drejt punës kërkimore në mediat e reja, ajo është përfshirë në
disa projekte dhe konferenca për të kaluarën diktatoriale. Si aktiviste, ajo është pjesë e
organizatave humanitare në vend që kanë në fokus mbështetjen e të rinjve.
Dr. Shpend BENGU është profesor i ººȱ ęȱ ȱ ȱ ºȱ
Universitetin Europian të Tiranës. Ai ka qenë Dekan i Fakultetit të Arteve Vizive
ºȱȱȱȱºȱºȱǻŗşşŜȬŗşşŝǼȱȱȱȱęºǰȱ£ǰȱ
ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ǯȱ ȱ ȱ ŘŖŖŘȱ ȱ ººȱ ºȱ ȱ
Universitetit të Kalabrisë dhe i disa institucioneve të Krahinës së Kalabrisë si ekspert
ºȱȱȱȱęǰȱº pikturës dhe teknikave multimediale për iniciativat
e ndërmarra për vlerësimin e kulturës shqiptare, pranë Universitetit të Kalabrisë
ȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ºȱ ºȱ ºȱ ºǯȱ £ȱ ȱ ħȱ ȱ ºȱ ȱ
ȃººȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ Ȅǯȱ ȱ ȱ ºȱ ȱ ȱ
ºȱºȱººȱȱ ȱ ȱȱħº£ȱºȱȱ ºȱǰȱ
ºȱºȱȱ ºȱǻȱŘŖŗŚȬȱŘŖŗśǼǯ
Sonila DANAJ ka një Master në Studime Evropiane Bashkëkohore nga
Universiteti i Sussex-it në Mbretërinë e Bashkuar dhe një Master në Shkenca
Politike nga Universiteti i Evropës Qendrore në Hungari. Ajo ka punuar si lektore
e shkencave politike në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës
dhe më pas në Universitetin Evropian të Tiranës. Aktualisht është duke punuar
për doktoraturën e saj në Sociologji në Departamentin e Shkencave Sociale dhe
£ęºǰȱ ºȱ ȱ ȱ ¢§¢§Ȭȱ ºȱ ºǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ºħºȱǰȱ£ȱȱººȱȱºȱȱ¢ǯȱȱȱ
bashkëpunuar me organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare si konsulente
për përgatitjen e raporteve, analizave dhe dokumenteve politikë me focus në grupet e
nënpërfaqësuara si emigrantët, gratë dhe komunikimi politik.
Prof. Ass. Trudy ANDERSONȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ºȱ ºȱ ǰȱ ȱ ȱ ºȦ£ǰȱ ȱ
Kritike. Aktualisht është duket punuar tek Universiteti Evropian i Tiranës (UET), në
ȱȱ ǯȱ ȱȱȱȱºħºȱºȱȬ
Sovjetike, Studimet Sovjetike, Kineze dhe Ballkanike, Studimet mbi Vendet Arabe,
Masmedia, Propaganda Perëndimore dhe Pozicionimi i Pushtetit.
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