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Çfarë bëni vëllezër? 

Një tank 

Po me këto pllaka këtu pranë? 

Plumba që shpojnë mburojat e hekurta. 

E përse e gjithë kjo, o vëllezër? 

Për të jetuar, asgjë tjetër. 

 

Bertold Brecht “Abc-ja e luftës 1994”1 

 

 

Zgjedhja e një fushe studimi nuk është asnjëherë diçka neutrale e aq më pak 

është e tillë zgjedhja e tematikës dhe e objektit. Tridhjetë vitet e fundit në lëmë të 

antropologjisë kanë shtresëzuar përreth këtij refleksioni kundërshti epistemologjike 

dhe metodologjike që me sa duket nuk janë metabolizuar ende plotësisht. Në njëfarë 

mënyre ky është hiri, por edhe kufiri i studimeve antropologjike të ndërtuara mbi një 

strabizëm të përjetshëm: nga njëra anë, objekti, metodologjia, fushat kulturore, nga 

ana tjetër, pyetjet mbi përkatësinë, legjitimitetin etik, mbi qëndrimin prani/mungesë 

të vetë antropologut dhe kufijtë e angazhimit të tij emotiv. Mbi këtë strabizëm janë 

shkruar male me letër dhe ndoshta për të punuar në antropologji duhet të dish të 

pranosh ankthin që popullon këta dy pole: është pikërisht në këtë trysni të 

pazgjidhur që vepron në mënyrë kritike dimensioni antropologjik, ndryshe nga fushat 

e disiplinave të tjera të cilat shpesh janë më ngushëlluese dhe normative. Për të 

pikasur gjenealogjinë emotive që frymëzoi punën time në Shqipëri dhe në Kosovë 

(1997-2005), në Ballkanin e Paktit të Stabilitetit (2000) ose në International 

Commission on the Balkans (2005), m’u duk pra e dobishme edhe sepse segmente 

të kujtesës që kishin mbetur të okultuar për dhjetëra vite, papritur u aktivizuan nga 

disa imazhe dhe ndihmuan për ta bërë më pak të errët rrugën dhe legjitimitetin e një 

zgjedhjeje dhe sidomos nxorën në pah heterodoksinë kundrejt disiplinave të tjera, si 

shkencat politike dhe, në veçanti, marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe për figura të 

tjera si juristë, filozofë të së drejtës dhe aktorë ndërkombëtarë që normalisht 

veprojnë në sektorin veprimtarive humanitare kur shfaqen kriza në horizont. 
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Qysh në vitet 80-të, antropologu Renato Rosaldo kishte treguar se si një 

eksperiencë e fortë emotive është në gjendje të hapë shtigje të reja e të ndryshme 

njohjeje, të cilat asnjë pjekuri e arritur me anë të dijes nuk është në gjendje të ta 

ofrojë2. Edhe pse eksperienca që na kallëzon Rosaldo na shpinte në një mjedis 

dhimbjeje e zije, shtegu që ai hapi bëri të mundur variante të tjera të rolit që kanë 

emocionet në punën e antropologut. Për të qenë më e saktë, në eksperiencën time 

kam pasur të paktën tri periudha të përkohshme dhe emotive, në dukje pa ndonjë 

lidhje me njëra-tjetrën, që perimetruan fushën e kërkimit. Shkoqitja e tyre nuk do të 

thotë se dua të hyj në zonën e reflektimeve ose të forcoj narcisizmin tim si 

tregimtare. Nuk do të ishte e nevojshme mbasi argumenti i këtij libri ka një bazë të 

vetën dramatike: atë të të menduarit të kufijve e të legjitimitetit të ingranazhit 

humanitar në ringjalljen e aspekteve të paradoksit në pedagogjinë e organizmave 

ndërkombëtarë dhe në fund ambiguitetet e furtunave të shkaktuara përmes 

imponimeve “demokratike” në territoret e fjetura ose të bëra autistike nga regjime 

autoritare për rreth 50 vjet. E megjithatë, riaktivizimi i një politike të kujtesës ndalon 

çdo lloj pretendimi për neutralitet, për vendosje të kapsuluar shkencore në rolin 

komod të pjesëmarrësit si vëzhgues përballë ngjarjeve të forta që të përfshijnë në 

mënyrë emotive, siç qe, për shembull, ardhja në Shqipëri në vitin 1999 e më shumë 

se 400.000 refugjatëve shqiptarë të Kosovës, të cilët donin t’u shpëtonin bombave të 

luftës humanitare të NATO-s dhe njësive të paraushtarakëve serbë, ose skenarët 

ambigë të fryrë përreth luftërave ose katastrofave. Po qe se ka një përgjigje 

politikisht etike për këtë punë është pikërisht ajo e mosokultimit të ndërthurjes së 

niveleve të thella emotive që shndërrohen në fragmente imazhesh, asociacionesh të 

lira, konfliktesh me logjika të ndryshme: tronditja për një dispozitiv mospërputhës si 

alternativë ndaj një logjike të zhveshur nga emocionet. 

 

Kështu që ishte e nevojshme të mos hiqja asnjë element hetimi, edhe pse të 

konfiguruar në fragmente të ndryshme të kujtesës sime që ndërthureshin në mënyrë 

të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me Shqipërinë, luftën, praninë ushtarake, dhunën e 

përligjur nga rreziku i dhunimit të sovranitetit tokësor. 
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Duke u nisur nga ky këndvështrim i imazheve të djeshme e të sotme, i 

emocioneve të lindura tjetërkund, në fëmijëri ose në rini, dhe që në kontakt me 

zgjedhjen e terrenit gjenin një hapësirë të ndryshme politike, duke u vendosur në të 

çarat e retorikave e të praktikave të luftës e të paqes, në rishpikjet e traditave e të 

utopive të eksportimit të qëndrimeve demokratike, m’u duk absolutisht e nevojshme. 

Si mund të tërhiqemi nga prirja ngushëlluese e modeleve të parafabrikuara të 

quajtur enforcement laws, institutions building, demokratizim, power sharing, ose 

nga raportet vjetore të PNUD-it, USAID-it, të OSBE-së, të FMN-së, po nuk folëm për 

aspektet e ambiguitetit e të kontradiksionit të të gjithë proceseve të vazhdueshme të 

shpërbërjes së një sistemi, të imponimit të butë ose të gjithanshëm të formave të 

tjera të tutelës, të konfiguracioneve të papërshtatshme e shumëformëshe që struken 

pas optimizmit burokratik të vëzhguesve, të ekspertëve, të aktorëve humanitarë ose 

të përfaqësuesve të misioneve speciale që përshkojnë zonat e konfliktit, vendet e 

sosenormalizuara pas luftërave civile, masakrave ndëretnike, bombave dhe ushqimit 

humanitar si dhe luftërave të drejta ose preventive? Këto pyetje që përbëjnë dramën 

antropologjike të punës sime në vendet postkomuniste, ndërthuren me teatrin e 

kujtesës personale, i cili nuk duhet të okultohet pasi përndryshe nuk do të kuptohej 

plotësisht shpërfillja që përshkon punën time studimore dhe stili i këtij libri do të 

dukej si ai i një pamfleti me ngjyrime të forta ideologjike. Përkundrazi, mendoj se 

duhet të konsiderohet si një vlerë e shtuar fakti që brezi im, ai i vitit ‘68-të dhe i 

baby boomers, para se të shpikte botën midis “erosit dhe civilizimit”3, e përjetoi 

fëmijërinë e parë midis imazheve të rrënojave të Luftës së Dytë Botërore, tregimeve 

për ambiguitetet dhe vuajtjet që kalonte Italia midis viteve ‘43 dhe ‘45, luftën civile, 

Italinë e “çliruar” dhe Italinë e “pushtuar”, rënien e fashizmit, Planin Marshall; që ka 

përjetuar kontradiktat, disonancën e një territori të fituar e të çliruar, të shkatërruar 

e të rindërtuar. Dhe ta shohësh përsëri veten në vitet ‘90-të duke punuar me 

skenarë të tjerë dhune që evokonin shpërbërje regjimesh, luftëra civile, forca 

pushtuese ushtarake për ruajtjen e paqes, plane rindërtimi, pakte stabiliteti, fut me 

forcë në logjikat interpretuese të bashkëkohësisë segmente joharmonikë imazhesh 

dhe tregimesh të së kaluarës. 

 

Vitet ‘70-të 

Komandanti i tragetit Korfuz - Brindizi dukej veçanërisht i shqetësuar sa herë 

që, me të kaluar kepin e Kanonit, anija u afrohej brigjeve shqiptare. Ishim në fillim 
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të viteve ‘70-të dhe rreth treqind metra larg Butrintit, në Shqipëri, një nga vendet 

arkeologjike më të bukur e më të paprekshëm të Mesdheut. Në Korfuz qarkullonin 

fjalë se Lordi Rothschild kishte instaluar në shtëpi një teleskop të madh për të 

vëzhguar rrënojat e mrekullueshme të teatrit dhe nuk reshtte së pohuari se një ditë, 

në një Shqipëri të “çliruar”, do të krijonte një fondacion për restaurimin dhe ruajtjen 

e Butrintit. Sot ky fondacion ekziston4 dhe ndoshta legjenda metropolitane që 

qarkullonte verës në Korfuz, nën portikët venecianë të Esplanadës ishte e vërtetë. 

 

Unë nuk i takoja brezit që kishte marrë pjesë në aventurën e shkurtër koloniale 

italiane, ndaj dija shumë pak për Shqipërinë dhe raportet e saj me Italinë, po 

diploma në mjekësi e tim eti më tërhiqte vëmendjen qysh nga fëmijëria, pasi në atë 

pergamenë baroke ishte shkruar se ishte pikërisht Vittorio Emanuele III, mbret i 

Italisë dhe i Shqipërisë, perandor i Etiopisë5, ai që ia kishte dhënë. 

 

I përkisja atij brezi që kishte kultivuar shumë qëndrime estetike mbi 

komunizmin dhe revolucionet e largëta. Libri i kuq i Maos, manifestet e Leninit dhe të 

Che Guevaras, disqet me këngë të Rezistencës, ishin pjesë e orendive të vendeve ku 

mblidheshim, disa prej nesh ende të mbyllur në shtëpinë e prindërve, të tjerët 

tashmë merrnin pjesë në jetën e komunave. Në këtë skenar shqetësimesh dhe 

revolte hynte edhe riti i të dëgjuarit të Radio Tiranës. Propaganda në gjuhë italiane 

transmetonte buletine dhe deklarata përmes cilave bënte thirrje për të dënuar 

komunizmat e tjerë e për t’iu bashkuar atij që nuk ishte përulur përpara asnjë logjike 

kompromisesh politike. Pa e kuptuar, një rrymë orientaliste kishte hyrë në kujtesën 

time, edhe përmes asaj përqasjeje jokritike të dëgjuari dhe, edhe pse në mënyrë të 
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pandërgjegjshme, kisha mbivendosur ideologjinë e një komunizmi të pandotur me 

imagjinatën e një rajoni aq misterioz sa t’i shtynte udhëtarët dhe gazetarët e fillimit 

të shekullit XX të pohonin se europianëve u dukeshin më pak të largëta Saharaja dhe 

Tibeti. Në këtë mënyrë, mozaiku i zbulimit të Shqipërisë si një terren studimi u 

ushqye nga fragmente të një gjeografie emotive, johomogjene në intensitet dhe me 

temporalitete të ndryshme, jehona të një përjetimi krejt subjektiv, i cili, edhe pse i 

përket konteksteve historiko-politike thellësisht të ndryshëm, nuk i bën bisht nevojës 

për t’u ripërshkuar e po kështu as nevojës për të gjetur, në mos lidhje eksplicite, të 

paktën shenjën e një vazhdimësie të eksperiencës. 

Trageti, duke u larguar nga Korfuzi, lundronte përgjatë bregut të Shqipërisë, ku 

një “antenë” e revolucionit kulturor kinez shfaqej e pamëshirshme kundrejt 

intelektualëve, të cilët, në mënyrë të moderuar, ishin të hapur ndaj kulturës 

Perëndimore, për shembull muzikës së Beatles-ve, duke futur në burg njerëz6, 

internuar familjet larg kryeqytetit dhe duke i “detyruar” gratë e tyre të divorcoheshin 

nëse donin të vazhdonin të merrnin rrogë e të mos pësonin diskriminime të 

mëtejshme. Përveç kësaj, disa vjet më vonë, midis hakmarrjeve të brendshme që 

prireshin të shumëfishonin teoritë e komplotit, u vu në zbatim plani i ndërtimit të 

qindra, mijëra bunkerëve kundër armiqve imagjinarë, pa as edhe një logjikë 

ushtarake, po sipas paranojës së vjetër që rreziqet mund të vijnë nga të gjitha 

drejtimet. 

Komandanti i tragetit këshillonte me altoparlant që të mos shikonim nga ato 

brigje “të rrezikshme”, ta kthenim vështrimin diku tjetër, pasi topat ishin drejtuar 

për nga viset perëndimore. Më kujtohet ende shqetësimi i tij kur, mënjanë, na 

tregonte se si një francez ishte vrarë pasi kishte hyrë padashur në ujërat territoriale 

shqiptare dhe se sa të rrezikshëm e konsideronte faktin që kishin ndërtuar një Club 

Mediterranée në Korfuz, kaq pranë atij vendi. 

Gjatë atij udhëtimi, disa familje greke, duke ringjallur rivalitetet e lashta greko-

shqiptare, tregonin se si në malet misterioze të asaj toke zotëronin ende normat e 
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vjetra e të përgjakshme zakonore7 ose se si gjatë pushtimit osman shqiptarët, në 

shkëmbim të favoreve personale, kishin pranuar pozicione me pushtet në rangjet e 

hierarkisë osmane. Ka pasur shumë Vezirë të Mëdhenj që kanë qenë në shërbim të 

osmanëve kundër popujve të tjerë të Ballkanit dhe kjo mbart një lloj mllefi kundër 

tyre në ndërtimin e imazhit të një toke që konsiderohet përgjegjëse për dhunën dhe 

frikën. 

Kështu që, sipas një interpretimi të Ismail Kadaresë, izolimi shqiptar nuk kishte 

filluar dhe mbaruar me utopinë tiranike të Enver Hoxhës në 50 vitet e izolimit të 

regjimit të tij, po kishte rrënjë më të thella, të lidhura me pakënaqësinë e të gjithë 

popujve ballkanikë të nënshtruar nga perandoria osmane. Shqiptarët e egër, 

shqiptarët viktima, shqiptarët shërbëtorë të më të fortëve për më shumë se njëmijë 

vjet, që nga osmanët e deri te Shtetet e Bashkuara, të cilët kaluan gjatë 50 viteve të 

Enver Hoxhës një herë krah sovjetikëve kundër Titos e më vonë krah kinezëve 

kundër sovjetikëve. Shqiptarët që përballen prej më shumë se 1500 vjetësh me vijën 

e Teodosit që ndan Lindjen me Perëndimin, për të cilën shkruhet ende me gjurmë të 

reja frike8. Ose shqiptarët e krenarisë dhe të fondamentalizmit ideologjik që 

shpaloset në pikturat e realizmit socialist, si ajo e famshmja që paraqet takimin 

dramatik të Konferencës së 81 Partive Komuniste në Moskë ku u zyrtarizua ndarja 

famëkeqe, ku lideri rus mezi shquhet mes gjithë figurave të tjera, në sfond, ndërsa 

Enver Hoxha shfaqet imponues, megjithëse i izoluar9. Identitete mitike të shpikura, 

të riaktivizuara ose të manipuluara nga ideologji të vjetra e bashkëkohore, nga 

ideologji të rritura brenda dhe jashtë territorit shqiptar, ushqenin konfigurime të 

ndryshme të orientalizmit. 
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Madhit, viti 1979 (Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë, 210x265.) 


