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Abstrakt : Në kontekstet e sotme mediatike, ku gërshetohen qëllime politike dhe 

ekonomike dhe ku teknologjitë bëjnë të mundur shkrirjen e reales me virtualen, cila 

është vlera e fotografisë të shtypit? Çfarë vendi zë e pathëna, e nënkuptuara, e 

sugjeruara dhe e përjetuara në mesazhet që ajo përçon? Ky fluks i vazhdueshëm 

pamjesh çfarë na tregon dhe a jemi të ndikueshëm prej tij? Ky punim e trajton 

kuptimin e një pamjeje të fotografuar jo si një konstante të pandryshuar, por si një 

marrëdhënie, e cila ndërtohet në mënyrë të vazhdueshme duke nisur që nga çasti i 

shkrepjes së aparatit deri sa mbërrin nën shikimin e lexuesit. Fotografia e shtypit, 

krahas të qenit një mënyrë informimi, përmbush edhe funksione të natyrës 

argumentuese, vërtetuese dhe ndjesore, të cilat aktorët e shtypit të shkruar i përdorin 

për të informuar, për të bindur dhe për të sensibilizuar publikun e synuar. Pjesë e një 

tërësie, ajo vepron duke dhënë kuptime. Prania e saj nuk vlen vetëm për të ilustruar 

titullin kryesor. Ndërsa marrëdhënia e saj dinamike me tekstin është vendimtare për të 

nxitur qarkullimin e mendimeve. Mes rimarrjes dhe të pathënës, prurjes dhe 

plotësimit, fotografia riorganizon mënyrën e të lexuarit.  

 

Fjalët kyçe: komunikim, fotografi, shtyp, informacion, imazh, media. 

 
 

Abstract: In the contemporary media contexts, where political and economic 

objectives are intertwined and where due to technological advancements the real 

merges with the virtual, what is the actual value of the press photo? How much space 

does the unsaid, the understated, the implied and the lived take on the message the 

photo conveys? What does the continuous flow of images show and does it exert 

influence upon us? This thesis investigates the meaning of a photographed image, 

while not considering it as an inflexible element, but as a relationship, built along the 

way, starting from the moment the image is captured, until it reaches the audience. 

The press photo, apart from being a means of information, performs other functions of 

an argumentative, demonstrative and emotional nature, in order to convince and raise 

public awareness. By being part of a whole, it intervenes by providing meanings. The 

photo is not to be considered as merely a title illustration. Whereas its dynamic 

relation with the text is often crucial to stimulating the circulation of different 

opinions. It is precisely the press photo that reorganizes the reading process through 

reconsidering and understating, through generating and complementing.  

  

Key words: communication, photo, press, information, image, media. 
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FALËNDERIMET 
 

 

Shpreh mirënjohjen time të sinqertë për të gjithë ata që më kanë 

përkrahur e ndihmuar, së afërmi a së largu, në kryerjen e këtij punimi. 

 

Falënderoj veçanërisht udhëheqësen time, Prof. Dr. Drita Hadaj, që 

pranoi të më udhëhiqte në këtë ndërmarrje vendimtare të formimit tim, pa 

kursyer ndihmën, mbështetjen, besimin dhe mbi të gjitha këshillat e saj 

me vlerë për realizimin e këtij punimi. I jam thellësisht mirënjohëse për 

përkrahjen e vazhdueshme që më ka treguar që prej përfundimit të 

studimeve të mia universitare, pasi ky është bashkëpunimi i tretë i yni në 

fushën e studimeve në komunikim. 

 

Dëshiroj gjithashtu të shpreh mirënjohjen time për të gjithë kolegët e 

departamentit të gjuhës frënge dhe jo vetëm, për mbështetjen morale dhe 

diskutimet e ndryshme që më kanë shërbyer gjatë punimit tim. 

 

Të gjithë miqve dhe të afërmve u jam mirënjohëse, sepse kanë ditur të më 

kuptojnë e të më mbështesin. 

 

Për  kohën dhe vëmendjen e munguar, për durimin dhe mirëkuptimin e 

vazhdueshëm, këtë punim ia dedikoj familjes sime të dashur. 
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Hyrje 

 

 

Që  në fillesat e saj, fotografia është studiuar për problematika nga më të ndryshmet: 

mbizotëruese mbetet çështja e paraqitjes së realitetit trajtuar kjo sipas 

këndvështrimeve juridike, gjuhësore, artistike e historike.  Pasqyrim, provë, analogji, 

emblemë, vepër,etj, nuk janë të paktë termat që rreken ta kufizojnë për ta përkufizuar 

atë. Përsa i përket fotografisë së shtypit dhe marrëdhënies së saj me realitetin, 

veçoria buron nga fakti se pamjet shfaqen në një gazetë të shoqëruara nga tekste, të 

cilat duken sikur janë krijuar në mënyrë gati të atypëratyshme me klishenë 

fotografike. 

 

Edhe pse pati një rol madhor në gazetarinë e gjysmës së dytë të shekullit XX, 

fotografia e shtypit vazhdon të pësojë efektet e mutacioneve ekonomike e teknologjike, 

të cilat morën hov në fillim të viteve 1990. Fotoreporterët, ashtu si dhe agjencitë që i 

bashkonin, u përballën me sfidat e reja të një komunikimi të mondializuar, ku 

televizioni u bë vektori kryesor i informacionit nëpërmjet pamjeve dhe Interneti po 

shndërrohet në konkurrent të televizionit në një botë që rend e mrekulluar pas 

shpejtësisë. 

 

Por, pavarësisht faktit se informacioni nëpërmjet pamjeve duket se i përket kryesisht 

televizionit, në periudhë konflikti, fotografia fiton një rol të rëndësishëm në trajtimin e 

aktualitetit në shtypin e përditshëm. Në ditët e sotme, ky fakt është mëse i 

vërtetueshëm dhe pohimi sipas të cilit një luftë ekziston vetëm nëse mund ta tregojmë 

me pamje, është pothuajse i pakundërshtueshëm. Lufta e Bosnjes, e Kosovës, e Irakut, 

etj, e dëshmuan më së miri këtë. 

 

Në këtë kontekst të ndërlikuar, ku gërshetohen qëllime politike dhe ekonomike, ku  

përcjellja e konflikteve ka një rëndësi parësore për mediat në përgjithësi dhe për 

shtypin në veçanti, ku teknologjitë bëjnë të mundur shkrirjen e reales me virtualen, 

cila është vlera e fotografisë të shtypit? Çfarë vendi zë e pathëna, e nënkuptuara, e 

sugjeruara dhe e përjetuara në mesazhet që ajo përçon? Ky fluks i vazhdueshëm 

pamjesh çfarë na tregon dhe a jemi të ndikueshëm prej tij? A është e mundur të 

përcaktohet një tipologji e fotografive të luftës dhe e kritereve që përcaktojnë vendin e 

tyre brenda një gazete?  
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0.1 Përligjja e punimit 

Grishja për të ndërmarrë një nismë kërkimore në fushën e komunikimit nëpërmjet 

imazhit ka ardhur duke u shtuar krahas vetëdijes sonë për përparimin galopant që kjo 

praktikë ka njohur dy dekadat e fundit në Shqipëri. Kjo dukuri, që me bindje e 

cilësojmë si një nga arritjet më të pakundërshtueshme ndër ndryshimet, me të cilat 

është përballur shoqëria shqiptare gjatë demokratizimit të saj, është ndikuar 

thelbësisht nga dy faktorë : evolucioni i mediave të masës dhe përdorimi i 

teknologjive të komunikimit dhe të informacionit.  

 

Kontekstet në ndryshim ofrojnë përherë terrene të favorshme për veprimtari 

kërkimore dhe sektori i mediave të masës në vendin tonë vazhdon të jetë i tillë në sajë 

të dinamikave dhe sfidave të natyrave të ndryshme me të cilat ai përballet. Por këto 

ndryshime as përfshijnë dhe as ndikojnë njëtrajtshmërisht të gjitha llojet e mediave. 

Teksa bijtë e teknologjisë, radioja, televizioni, kinemaja dhe sigurisht Interneti 

përmirësohen pa u ndalur duke përfituar vazhdimisht nga gjetjet e fundit të shkencës, 

shtypi i shkruar mbetet ai më tradicionali dhe më i ngathti në garën për të 

« magjepsur » njeriun.  

 

Pas Gutenbergut, përdorimi i fotografisë në faqet e shtypit të shkruar është një nga 

teknikat që masivizoi ndjeshëm përhapjen e informacionit. Dikur pikënisje e mediave 

të masës që janë sot të plotfuqishmet e mjeteve të komunikimit (pa të nuk do të kishte 

kinema dhe as televizion), fotografia mbetet po aq ngacmuese dhe joshëse për syrin 

dhe kureshtjen njerëzore. Realiteti që ajo shfaq ngjall vazhdimisht debat. 

 

Kujtojmë se shkencat e informacionit dhe të komunikimit kanë filluar të studiohen 

rishtazi në strukturat akademike shqiptare. Hapja ndaj botës shkaktoi vërshimin e një 

sasie dhjetëravjeçare njohurish edhe në këtë fushë, idetë tona për të cilën ishin tepër 

të skematizuara. Përthithja dhe vënia e tyre në shfrytëzim do të kërkojë kohë, energji 

dhe përvojë.     

 

Prandaj, ndërsa në botën perëndimore imazhi
1
është objekt analize në fusha e në qasje 

nga më të ndryshmet në shkencat e komunikimit, në Shqipëri punimet e mëparshme që 

studiojnë fotografinë si mjet komunikimi janë të pakta dhe jo specifike. Kjo përbën një 

përparësi për këtë punim duke qenë se do të trajtojë një çështje pak të rrahur për 

publikun shqiptar, prandaj do të përpiqemi të sjellim në vëmendjen e tij një sërë 

çështjesh që lidhen me imazhin si formë komunikimi duke gërshetuar teorizimet 

shkencore me metodat empirike, qasjen studimore me  « të lexuarin » e imazhit si një 

kulturë formuese dhe praktikë e përditshme. Krahas kësaj, puna për të nxjerrë në pah 

                                                
1 Fjala imazh ka hyrë tashmë në fjalorin e gjuhës shqipe : imazh,-i m. sh. – e(t) libr. 1. Figura e dikujt a 

e diçkaje që pasqyrohet në një sipërfaqe të lëmuar ose të ndritshme ; shëmbëlltyrë : imazh i qartë (i 
shtrembëruar). 2. Pamje a figurë e riprodhuar në mendje, sipas perceptimeve e përshtypjeve të 

mëparshme, pa qenë i pranishëm vetë njeriu a sendi ; përfytyrim a riprodhim besnik  ose shumë i 

përafërt i dikujt a diçkaje ; pamje e figurshme, figurë : imazh artistik (let) ; imazhi i nënës ; imazhi i 

fshatit ; imazhi i trimërisë ; / mendimi a përfytyrimi që krijohet për dikë a për diçka : imazhi i 

Shqipërisë në botë. Shih Fjalor i Gjuhës shqipe. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i 

Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Tiranë. 2006. f. 402. 
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përfundime të qenësishme dhe shkencërisht të vlefshme kërkon thellimin në dukuri e 

nocione, të cilat  nuk vijnë në këtë punim si një renditje e thjeshtë e studimeve 

domethënëse në fushën e komunikimit, por aktualizohen, vihen në diskutim dhe 

analizohen në funksion të problematikave që punimi merr përsipër të shtjellojë.   

 

Një analizë e thelluar e problematikave që burojnë nga përdorimi i figurës si mjet 

komunikimi mendojmë se është me interes edhe për  mësimdhënien/mësimnxënien, 

pasi mund të ndihmojë për të kuptuar sa më drejt ndërtimin e ligjërimit, ku përdoret 

imazhi. Komunikimi është një ndër disiplinat e formimit të studentëve tanë, ku ndër të 

tjera ata duhet të  aftësohen edhe për sa i përket shprehësisë së mesazhit ikonik dhe 

atij mediatik. Punimi mëton të ndërgjegjësojë lexuesin e tij, qoftë dijedhënës apo 

dijenxënës se kjo aftësi arrihet vetëm nëse ndërthuren dijet transversale dhe njohja e 

mirë e kontekstit përkatës. 

 

Nga ana tjetër, ne jemi të detyruar ta ngushtojmë fushën tonë të studimit, edhe pse të 

të vetëdijshëm për larminë e çështjeve dhe të nocioneve që i përkasin komunikimit 

nëpërmjet imazhit. Paralelisht, besojmë se kërkimi mbi funksionimin e fotografisë si 

mjet komunikues bazuar në një korpus mjaft të pasur
2
 është domethënës, po aspak 

shterues dhe shpresojmë që nëpërmjet këtij studimi të nxisim interesin për studime të 

mëtejshme në këtë drejtim në hapësirën shqiptare. Për më tepër, e konsiderojmë një 

mundësi tepër të favorshme dhe një vlerë të shtuar faktin që ky punim do t‟i referohet 

një ngjarjeje historike për kombin shqiptar, luftës së Kosovës. 

 

Ashtu si ndodh pashmangshmërisht në studimet në fushën e komunikimit, edhe ky 

punim karakterizohet nga ndërdisiplinariteti, metodologji e domosdoshme kjo për 

zbërthimin e konteksteve në komunikim. Semiologjia apo sociologjia e mediave do të 

jenë vazhdimisht fusha referimi në këtë punim, teksa trajton përcjelljen e ngjarjes 

nëpërmjet fotografisë si një ndërveprim mes aktorëve dhe konteksteve përkatës. 

0.2 Objektivat e studimit 

Ky punim doktorate në fushën e komunikimin nëpërmjet imazhit synon të studiojë 

fotografinë në shtypin e shkruar dhe më ngushtësisht statusin e pamjeve të 

fotografuara në gazetat e përditshme si mjet për komunikimin e një informacioni, të 

një ideje dhe të një ndjesie.  

 

Ne kërkojmë të nxjerrim në pah faktin se fotografia e shtypit, krahas të qenit një 

mënyrë informimi, përmbush edhe funksione të natyrës argumentuese, vërtetuese dhe 

ndjesore, të cilat aktorët e shtypit të shkruar i përdorin për të informuar, për të bindur 

dhe për të sensibilizuar publikun e synuar. Pjesë e një tërësie, ajo vepron duke dhënë 

kuptime. Prania e saj nuk vlen vetëm për të ilustruar titullin kryesor. Ndërsa 

marrëdhënia e saj dinamike me tekstin është vendimtare për të nxitur qarkullimin e 

mendimeve. Mes rimarrjes dhe të pathënës, prurjes dhe plotësimit, fotografia 

riorganizon mënyrën e të lexuarit. 

 

                                                
2 Mbi 300 fotografi të marra nga gazetat e përditshme shqiptare, franceze dhe britanike të periudhës 

janar – qershor 1999 



NGJARJA PËRMES FOTOGRAFIVE NË SHTYPIN SHQIPTAR DHE TË HUAJ NË DRITËN E TEORIVE TË KOMUNIKIMIT 

10 

 

 

Sipas kësaj qasjeje, objektivat kryesore të këtij punimi janë :  

 

 Të analizohet statusi i fotografisë në shtypin e përditshëm si mjet 

komunikimi i një informacioni, i një ideje apo i një emocioni. 

 Të studiohet kontributi i imazheve të shtypit në përcjelljen e ngjarjes tek 

publiku i gjerë. 

 Të vlerësohet roli i imazhit në dinamikën e ligjërimit mediatik dhe në atë të 

opinionit publik. 

0.3 Hipotezat  

Ky punim synon të vërtetojë se :  

 

1) Fotografia, ashtu si dhe fjalët, është një mjet që përdoret për t‟i përçuar 

mesazhe publikut, dhe të mund të përmbushë funksione të natyrës informuese, 

ilustruese ose emocionuese. Por, pavarësisht vlerave dokumentare apo 

simbolikës domethënëse, brendia e imazhit është ngushtësisht e lidhur me 

fjalën. Më vete asnjë prej tyre nuk ka të njëjtën fuqi ndikimi. 

  

2) Përmbajtja informative nuk përbën kriterin absolut për praninë e një 

fotografie në faqet e një gazete. Përkundrazi, është lidhja kuptimore që një 

imazh arrin të krijojë me “mjedisin” tekstual dhe kontekstual, ajo që mbetet 

vendimtare për pjesëmarrjen e një pamjeje në paraqitjen e aktualitetit. 

 

3) Në periudhë konfliktesh apo krizash, pamjet që tregojnë ngjarjen sigurisht që 

ndikojnë në sensibilizimin e masave, por ato janë vazhdimisht të ekspozuara 

ndaj rrezikut të manipulimit apo të propagandës. Për të zbutur efektet e 

manipulimit, mediat e mëdha (si “Le Monde”) i japin përparësi qarkullimit të 

opinioneve dhe të këndvështrimeve. Përballja e tyre ndikon në formimin e 

opinionit publik. 

0.4 Metodologjia e kërkimit  

Zgjedhja e kësaj teme na ka krijuar hapësirat e duhuara për të zhvilluar projektin 

tonë në tri boshte kryesore kërkimore. 

 

 Në fillim, në përcaktimin dhe shpjegimin e faktorëve që favorizojnë 

përdorimin e fotografisë në shtypin e shkruar. 
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 Në vazhdim, në përshkrimin dhe analizimin e veçorive të fotografisë si mjet 

komunikues në përgjithësi. 

 

 Në fund, në studimin e rolit të fotografisë në organizimin dhe funksionimin e 

ligjërimit mediatik dhe të ndikimit që ka ajo në opinionin publik. 

 

 

Punimi do të trajtojë paraqitjen e konfliktit të Kosovës në gazetat e përditshme 

shqipare, franceze dhe angleze. Ndër gazetat shqiptare janë përzgjedhur Shekulli dhe 

Koha Jonë si gazetat me numrin më të madh të shitjeve në atë periudhë në Shqipëri. 

Ndër gazetat franceze kemi përzgjedhur Le Monde dhe Le Figaro si dhe të 

përditshmen britanike Daily Express
3
. Korpusi i studimit përbëhet nga shembuj të 

mbledhur gjatë periudhës janar – qershor 1999. Kufijtë kohorë të kërkimit nuk 

përkojnë me evolucionin real të konfliktit, por me pasqyrimin e tij në media. Studimi 

ynë fillon me shfaqjen e temës « Kosovë » në mediat e përkatëse, më saktë pas 

masakrës së Reçakut më 15 janar 1999 deri në fund të « luftës së Kosovës », 10 

qershor 1999, pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Fotografitë e 

përzgjedhura në mbështetje të argumenteve dhe të arsyetimit tonë i përkasin kryesisht 

muajve mars-prill 1999. Zgjedhja jonë është udhëhequr nga shumëllojshmëria dhe 

denduria e informacionit, të cilat arritën kulmin gjatë kësaj periudhe të konfliktit.  

 

Studimi ynë ka karakter përshkrues dhe analizues. Në fazat e para të punimit ne jemi 

përpjekur të grumbullojmë sa më shumë material studimor në korpusin e përzgjedhur, 

të cilin më pas e kemi organizuar dhe kategorizuar sipas tematikave problemore të 

vërejtura. Më tej, për të përmbushur projektin tonë ne kemi analizuar përmbajtjen e 

fotografive, marrëdhënien e tyre me kontekstin dhe ndikimin e tyre tek publiku 

marrës. Aty ku na është dukur me interes, ne i kemi kushtuar vëmendjen e duhur edhe 

përqasjes dhe krahasimit të dukurive të vërejtura. Megjithatë, i kufizuar në objektin e 

vet të studimit, ky studim nuk ka karakter shterues. 

 

 

Në mënyrë më të hollësishme, në kuadër të këtij projekti kërkimor ne kemi kryer: 

 

- Një studim të teorive të komunikimit nëpërmjet imazhit dhe në mënyrë më të 

përcaktuar të fotografisë. Njohuritë dhe metodat e semiologjisë së imazhit na 

kanë shërbyer për të kuptuar, shpjeguar dhe analizuar çështjet e përcjelljes së 

mesazhit nëpërmjet fotografisë së shtypit të shkruar. 

 

- Një studim të botimeve, të punimeve dhe të artikujve shkencorë në fushën e 

komunikimit mediatik në përgjithësi dhe të shtypit të shkruar në veçanti. 

 

- Një analizë semiologjike të fotografive, por përherë të trajtuar në funksion të 

vlerave informative e komunikuese. Në këtë kuptim analiza do të përfshijë 

edhe lidhjen që imazhi krijon me tekstin, me titullin apo me legjendën që e 

shoqëron, ashtu si mund të përfshijë edhe një sërë imazhesh të pranëvëna apo 

të njëjtin imazh të përdorur në dy ose më shumë kontekste të ndryshme. 

 

                                                
3Arkiva e kësaj gazete është konsultuar në Internet në adresën :  

 http://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline 
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- Një analizë të artikujve të shtypit dhe të studimeve të përqendruara mbi 

problematikën e mbulimit mediatik të konflikteve në përgjithësi dhe të 

konfliktit të Kosovës në veçanti. 

 

- Një analizë të bisedave dhe dëshmive të marra nga ekspertë vendas e të huaj 

për çështjen në fjalë (semiologë, kërkues shkencorë në shkencat e 

komunikimit, fotografë, gazetarë etj). 

 

- Një analizë krahasuese në përdorimin e hapësirës fotografike, por edhe në 

mënyrën e trajtimit të lajmit nga gazetat e marra në shqyrtim duke qenë se një 

pjesë e mirë e zhvillimive në Kosovë pasqyroheshin njëkohësisht në të gjitha 

gazetat e korpusit tonë. 

0.5 Struktura e punimit 

Punimi është organizuar në katër kapituj, të cilët përkojnë pak a shumë me ecurinë e 

kërkimit tonë. 

 

Kapitulli i parë « Fotografia dhe konteksti mediatik » është një këndvështrim i shpejtë 

e përgjithësues, në të cilin do të shtjellojmë faktorët që ndikuan në përdorimin e 

fotografisë si mjet për të treguar aktualitetin si dhe të nënvizojmë raportin sa të 

ngushtë po aq dhe të hershëm që ekziston mes fotografisë dhe konflikteve. Shpejtësia, 

paraqitja /pasqyrimi dhe objektiviteti janë elementet kyç që shpjegojnë përfshirjen e 

fotografisë në gjirin e mediave të shkruara. Por në epokën tonë ku Interneti dhe 

televizioni tejngopin përditshmërinë tonë me pamje, këto elemente nuk arrijnë të japin 

gjithmonë shpjegime të kënaqshme në lidhje me përdorimin e një pamjeje të 

fotografuar në faqet e një gazete. Duke u bazuar në shembuj konkretë, ne do të 

kërkojmë të shpjegojmë dhe të sjellim në vëmendje elementë të tjerë si pikëpamja apo 

zgjedhja redaksionale, të cilat mbeten vendimtare në ndërtimin e ligjërimit informativ, 

ku fotografia është pjesëmarrëse. 

 

Në kapitullin e dytë « Veçori  të komunikimit nëpërmjet imazhit », ne do të ndalemi në 

modelet dhe shpjegimet që shkenca e shenjave ofron për të nxjerrë në pah tiparet e 

fotografisë si shenjë komunikuese, përparësitë dhe pamjaftueshmëritë e saj. Pas 

analizimit të tri llojeve të marrëdhënieve që e lidhin fotografinë me realitetin 

(shëmbëlltyra, transformimi, gjurma) do të ndalemi në shqyrtimin e procesit të të 

lexuarit një fotografi. Në këtë pikë të studimit tonë e quajmë me vend të ndalemi në 

dallimet që ekzistojnë mes kodeve të gjuhës dhe të imazhit dhe të reflektojmë mbi 

universalitetin e komunikimit pamor. Në vijim do të sjellim shembuj se si simbolika, 

krahasimi dhe antiteza janë tri dimensione të tjera që karakterizojnë domethënien 

pamore. Një vend i veçantë në këtë kapitull do t‟i kushtohet ndërvarësisë tekst-imazh 

si dhe përmbushjes së funksionit rrëfyes dhe argumentues duke e mbështetur 

arsyetimin me shembuj konkretë. 

 

Problematikën e kapitullit të tretë e propozojmë në trajtë pyetëse « Pamjet e luftës ; 

çfarë tregojnë ato ?», pasi pamjet, tema e të cilave lidhet me konfliktin, janë të 

natyrave të ndryshme. Ato mund të pasqyrojnë manovra ushtarake, rrënoja, 

personazhe politike apo viktima. Analiza jonë do të ndjekë edhe këtë tipologji 
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tematike.  Në këtë fazë të studimit tonë ne i referohemi «hap pas hapi» korpusit të 

përzgjedhur, pasi për ne është thelbësore që ky studim të mbështetet mbi aktualitetin 

dhe përdorimin konkret të fotografisë në gazetat e shqyrtuara. Për më tepër kjo do të 

pasurojë studimin tonë me vëzhgime, komente si dhe me prurjen e vlerave të tjera të 

fotografisë së shtypit, të cilat shpërfaqen herë pas here duke kontribuar në retorikën e 

komunikimit mediatik. Në fund të këtij kapitulli jemi ndalur në një vështrim analitik 

krahasues mbi përdorimin e hapësirës fotografike në gazetat e studiuara, që do ta 

plotësojë këtë studim edhe me  dhëna  që i përkasin politikës redaksionale apo 

konceptit «lajm», të cilat edhe pse nuk lidhen drejtpërsëdrejti me fotografinë e shtypit 

ndikojnë në praninë dhe vendin që asaj i rezervohet për të raportuar mbi aktualitetin 

e ditës. 

 

Kapitulli i katërt «Lufta, shtypi dhe opinioni publik», pas një vëzhgimi problemor të 

marrëdhënies së mediave me pasqyrimin e luftës, do të përpiqet të nxjerrë në dukje  

faktorët që ndikojnë në paraqitjen e ngjarjes dhe se si fotografia ndikohet prej tyre, 

duke u ndalur në analizën e dy strategjive komunikuese,  të cilat janë të pandara nga 

informacioni në kohë lufte: manipulimi dhe legjitimimi i ndërhyrjes. E mendojmë me 

vend të thellohemi në analizat dhe diskutimet që studiuesit e medias zhvilluan gjatë 

dhe pas ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, pasi ato shprehin shqetësimin real për 

mënyrën se si informacioni në kohë lufte përcillet nga aktorët politikë dhe 

institucionalë tek mediat dhe më pas te publiku i gjerë. Çfarë ka ndryshuar në 

mënyrën se si lufta raportohet ?A arrijnë mediat ta pushtojnë aq lehtë sa mendohet 

trurin dhe shpirtin e masave? Cilat janë çastet dhe teknikat më të favorshme për të 

ndikuar publikun?A është fotografia një dëshmitare apo një gënjeshtare ? Këto janë 

disa nga pyetjet, të cilat na ngacmojnë dhe që kërkojmë t‟u gjejmë përgjigje në këtë 

kapitull. 

  

Përfundime konkrete dhe të përmbledhura në lidhje me problematikën e zhvilluar do 

të paraqiten në fund të studimit, së bashku me bibliografinë dhe shtojcat që kanë 

ushqyer punimin tonë.  
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Kreu I 

 

Fotografia dhe konteksti mediatik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fitorja jonë është ajo e reportazhit fotografik, i cili ka zënë një 

vend mbizotërues në gazetari {…}. Kjo fitore është ajo e aktualitetit të 

ilustruar, aq të papërfillur për vite me radhë {…}. Ne na u desh të 

luftonim pa reshtur {…} të tregonim se një fotografi interesante dhe e 

paraqitur në mënyrën e duhur përbën për një gazetë një vlerë po aq të 

rëndësishme sa një artikull i shkëlqyer. Sot,ata që ende ngurrojnë ta 

pranojnë këtë të vërtetë, janë një pakicë e papërfillshme. 
4
 

 

                                                
4AlexGarai, drejtor i agjencisë Keystone, Paris. Notre victoire, Presse – publicité, n. 18, 15 gusht 1937, 

f.12 cituar në Françoise Denoyelle, La lumière de Paris, les usages de la photographie1919-1939, 

Tome II, Champs Visuels, L‟Harmattan, 1997, f.146.  

« Notre victoire, c‟est celle du reportage photographique qui a pris une place prépondérante dans le 

journalisme (…). Cette victoire, c‟est celle de l‟actualité illustrée si dédaignée pendant des années (…). 
Nous dûmes soutenir une lutte de chaque instant (…) faire admettre qu‟une photographie intéressante 

et bien présentée constitue pour un journal un atout aussi important qu‟un excellent article. A l‟heure 

actuelle, ceux qui hésitent encore à admettre cette vérité sont une infime minorité. »   

 

Shënim : të gjitha citimet e këtij punimi në frëngjisht, anglisht dhe italisht janë përkthyer nga vetë 

autorja e punimit. 
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1.1 Fillesat e fotografisë së shtypit 

Fotografia, që prej çastit kur u shpik, u shfaq si një mjet i përshtatshëm për të përcjellë 

ngjarjet e rëndësishme të botës. Fillesat
5
 e saj ishin në fillim të shekullit XIX (1839) 

në prag të erës industriale, të formimit të perandorive të mëdha dhe të zhvillimit 

galopant të shkencës. 

 

Mënyrat e atëhershme të përcjelljes së ngjarjeve në formë të shkruar ishin pothuajse të 

njëjtat me ato të sotmet : kronika, rrëfime udhëtimesh, reportazhe që shpërndaheshin 

nëpërmjet gazetave dhe librit. Përsa i përket paraqitjes me pamje të ngjarjeve në 

shtyp, përdoreshin kryesisht vizatime të kryera në vendngjarje, por ato shpesh ri-

interpretoheshin apo edhe rikrijoheshin në të gjitha hollësitë. Të thënat apo 

dëshmitarët, jo përherë të denjë për t‟u besuar, ishin burimi parësor i informacionit.
6
 

 

Piktura me temë historike, asokohe gjini e fisme « parexcellence », duhet marrë 

gjithashtu me rezerva. E vërteta historike shpesh tjetërsohej në favor të mesazhit që do 

të transmetohej. Këto tablo, në më të shumtën e rasteve të porositura nga shteti, 

vështirë se mund të ofronin një këndvështrim objektiv. Disfatat nuk paraqiteshin, 

fitoret zbukuroheshin më shumë. Festimi epik sundonte mbi gjetjen e të vërtetës 

historike. Dallimi thelbësor mes këtyre vizatimeve, këtyre pikturave dhe fotografisë, 

është shkëputja e pashmangshme hapësinore dhe kohore ndërmjet zhvillimit të 

ngjarjes dhe përcjelljes së saj te publiku.  

 

Historiografisë i duhej të përshtaste një këndvështrim epik, pasi ajo mund ta 

përshkruante një ngjarje në kohë vetëm pasi e dinte vazhdimin e saj, pra më 

pas, në mëvonësi.{…}Në dallim nga kjo historiografi përzgjedhëse, qëllimi i së 

cilës ishte të riprodhonte një paraqitje « objektive » të ngjarjeve që 

konsideroheshin historikisht të rëndësishme, por duke pasur parasysh se si ato 

do të kujtoheshin në të ardhmen, fotografia do të na japë mundësinë e të 

studiuarit të  „rëndësisë‟ së ngjarjes duke u nisur nga vetë dokumenti.
7
 

 

Fotografia, ndryshe nga historiografia klasike, ofronte një mënyrë riprodhimi të 

njëkohshme me ngjarjen. Kjo cilësi do të vlejë në vazhdimësi për t‟i dhënë asaj 

statusin e provës së pakundërshtueshme :aparati dhe fotografi nuk mund të gënjejnë, 

ata ishin në vendngjarje - argument, i cili ka ngjallur dhe ngjall vazhdimisht debate. 

 

                                                
5 Teknika e fotografimit u shpik nga Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787–1851). Përpjekjet për 

shpikjen e teknikës fotografike kishin nisur që në 1829 në bashkëpunim me Nicéphore Niépce (Joseph 

Niépce1765 – 1833), por vetëm në 19 gusht 1839 procesi revolucionar u shpjegua hap pas hapi në një 

sesion të përbashkët  të Akademisë së Shkencave dhe  të Akademisë së Arteve të Bukura në Francë. 
6 Ky pohim do të konkretizohet dhe do të argumentohet në vijim të këtij kreu, më saktësisht në pikat 

1.2 deri 1.4 
7 Von AMELUNXEN. H, La nouvelle Histoire de la photographie, Bordas,1994, f. 24. 
« L‟historiographie devait adopter un point de vue épique, elle ne pouvait décrire un événement dans le 

temps que dans la mesure où elle en connaissait les suites, donc après coup, dans la postérité. (…) A la 

différence de cette historiographie sélective dont le but était de reproduire un rapport « objectif » sur de 

événements considérés comme historiquement importants, en vue de la mémoire future, la 

photographie nous offrira la possibilité d‟étudier « l‟importance » de l‟événement sur le document lui-

même. » 
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Më 4 mars 1880, fotografia e parë e shtypur shfaqet në faqet e « New York Daily 

Graphic » nën titullin « Shantytown » (Lagje me baraka) me autor Stefën Henri 

Horgan (Stephen Henry Horgan).Ky është fillimi i gazetarisë së ilustruar nga 

fotografia. Botuesi i gazetës deklaron: 

 

«Tani ne e kemi natyrën drejtpërsëdrejti {…} ne vazhdojmë kërkimet tona me 

besim dhe mendojmë se nuk do të na duhet shumë kohë që të arrijmë suksesin 

dhe se më në fund, do të arrijmë të paraqesim rregullisht në kolonat tona 

fotografi të riprodhuara drejtpërsëdrejti, pa ndërhyrjen e vizatimit. » 
8
 

 

Numri i gazetave të ilustruara shtohet, por kjo nuk ndodh pa vështirësi. Ndonëse 

problemet teknike janë pothuajse të zgjidhshme, futja e metodave të reja të punës në 

gazetat e kohës nuk bëhet dhe me aq lehtësi. Duhet bërë gjithashtu edhe dallimi mes 

asaj që ndodh në shtypin e përditshëm krahasuar me revistat e përjavshme apo të 

përmuajshme.  

 

Botuesit e periodikëve, pa ndalur botimin e analizave politike, ngjarjeve shoqërore, 

informacione kulturore dhe artistike, kuptuan ndikimin dhe interesin e fotografisë si 

mjet ilustrues.Revistat me vizatime që në fillim i drejtoheshin publikut familjar, bënë 

përpjekje të vazhdueshme për t‟iu përgjigjur kërkesës në rritje të lexuesve, të 

dëshiruar për të qenë më mirë të informuar mbi realitetin e botës ku jetonin. Ndër 

titujt më të rëndësishëm që përdorën shumë më tepër fotografinë se gravurat
9
 mund të 

citojmë Illustrated American, Illustrated London News, Paris Moderne dhe Berliner 

Illustrierte Zeitung. Pamjet, të shumta në numër, janë të faqosura në mënyrë mediokre 

dhe vetëm në fund të shekullit XIX, ky problem do të fillojë të merret parasysh.
10

 

 

Për sa u përket gazetave të përditshme, ato do t‟u qëndrojnë besnike gravurave për një 

kohë të gjatë, kryesisht për arsye të natyrës teknike. Fotografia duhej kryer jashtë 

redaksisë së gazetës dhe koha e realizimit të saj vononte menjëhershmërinë e 

informacionit, ndërkohë që gravurat e kryera në ambientet e brendshme të redaksisë 

nga ekipet e specializuara të piktorëve ishin më të shpejta për t‟u përdorur. Por, nuk 

duhet anashkaluar edhe fakti se mbërritja e fotografisë i frikësoi këta punonjës, të cilët 

ndien rrezikun e papunësisë duke qenë se aftësitë e tyre nuk do të ishin më të 

nevojshme. 

 

Përdorimi masiv i fotografisë në shtypin e përditshëm daton rreth 1910-ës dhe 

zhvillimi i saj i plotë përkon me periudhën pas Luftës së Parë Botërore. Dy data duhen 

mbajtur mend :  

 

1) Në Francë, në vitin 1910, Pjer Lafit (Pierre Laffitte) hedh në treg 

« L‟Excelsior », të përditshmen e parë të ilustruar me fotografi.  

                                                
8 Pierre-JeanAmar, Le photojournalisme, Nathan,2000, f.17 

« Maintenant nous avons directement la nature (…) nous poursuivons nos recherches avec confiance et 

pensons qu‟avant longtemps, nous atteindrons le suçès et qu‟en fin de compte, nous pourrons 
régulièrement donner dans nos colonnes des photographies reproduites directement, sans intervention 

du dessin. » 
9« Gravura është arti i gdhendjes mbi një sipërfaqe të sheshtë prej druri, prej guri, prej metali etj.; 

vizatim a mbishkrim i gdhendur; riprodhimi i tij në letër.» në Fjalor i gjuhës shqipe,  botuar nga 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2006. 
10Pierre-JeanAmar, Po aty, f.21 
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Por, duhen të paktën dyditë në rastin më të mirë dhe shpenzime të mëdha për 

të shtypur këto pamje. 

 

2)  Dhe duke nisur prej vitit 1919, Illustrated Daily News i Nju Jorkut përdor 

realisht fotografinë në mënyrë të rregullt.    

Fransuaz Dënuajel (Françoise Denoyelle) dëshmon se në vitin 1919, shtypit në 

përgjithësi iu desh të përballej me një situatë të ndërlikuar.
11

 Ai gëzonte një potencial 

të fuqishëm lexuesish,qendrat e interesit të të cilëve ishin zhvilluar në mënyrë të 

konsiderueshme. Vihej renjë lloj braktisjeje e gazetarisë së kronikave, të reflektimit 

apo të polemikës. Publiku interesohej përherë e më shumë për aktualitetin e çastit dhe 

atë botëror.Ai joshej nga imazhet që zbulonte në revistat e ilustruara dhe mbi të gjitha 

në kinema, por që ende mbeteshin të rralla dhe pa shumë interes (në më të shumtën e 

rasteve) për shtypin e përditshëm informativ.  

 

Mjetet e prodhimit në industrinë e shtypit ishin të rëndësishme. Industria e makinerive 

të shtypshkronjave, e nxitur nga hovi i konsiderueshëm i shtypit anglosakson, vendosi 

në shërbim të tij mjete prodhimi gjithnjë e më të shtrenjta që kërkonin një shpërndarje 

të madhe gazetash për të përballuar koston. Për sa i përket çmimit të letrës për gazetë, 

në 1920 ai arriti caqe të pamenduara deri në atë kohë, gjë që frenonte ndjeshëm 

lulëzimin e sipërmarrjeve të shtypit.  

 

Pra, ishte urgjente që shtypi i shkruar të gjente lexues të rinj për të zvogëluar barrën e 

kostos së prodhimit. Ilustrimi me fotografi ishte një mënyrë për t‟i bërë gazetat më 

tërheqëse, por duhej pritur viti 1928 që fotografia të pranohej dhe të njihej si një 

element që « shet ». Përdorimi masiv i fotografisë në shtyp ishte relativisht i ngadaltë. 

Faktorë të shumtë vijnë në ndihmë për të shpjeguar këtë dukuri. Vetë gazetarët ishin 

dyshues dhe po ashtu pjesa më e kultivuar e lexuesve të tyre. Ata ishin të mendimit se 

një e përditshme e mbushur me fotografi është për ata që nuk dinë të lexojnë. Që 

fotografia të ishte përsosurish « e lexueshme » kërkonte shumë hapësirë, ndërkohë që 

numri i faqeve të gazetave të përditshme në 1919 është më i pakët se në 1914.
12

 Së 

fundmi, teknikat e dërgimit dhe të riprodhimit të fotografive frenonin gjithashtu 

përhapjen e tyre në shtypin e shkruar. 

 

Në rreshtat e mësipërm përshkuam vetëtimthi gjysmëshekullin e parë të përdorimit të 

fotografisë në faqet e të përditshmeve me qëllimin për të paraqitur kontekstin e 

përgjithshëm shoqëror dhe ekonomik, në të cilin u zhvillua dukuria fotografike. 

Por,në përdorimin e fotografisë për të treguar ngjarjet, ndikim domethënës patën 

zhvillimet historike të asaj periudhe së bashku me ndryshimet teknologjike dhe 

ideologjike mbi mënyrën se si duhej paraqitur një ngjarje, dhe në mënyrë të veçantë, 

lufta.  

 

Lufta e Krimesë ishte e para që u fotografua dhe u paraqit gjerësisht në shtypin masiv 

me pamje. Ndonëse, shumica e këtyre pamjeve të përdorua nga gazetat e përditshme 

të kohës ishin gravura, pra vizatime, studimi i kësaj ngjarjeje paraqet interes për 

studimin tonë, pasi këtu zënë fill problematikat e vërtetësisë, të aktualitetit dhe të 

këndvështrimit, që e lidhin në mënyrë aq të ngushtë, por vazhdimisht të 

                                                
11

 FrançoiseDenoyelle, La lumière de Paris, les usages de la photographie 1919-1939, Tome II,  

Champs Visuels, L‟Harmattan, 1997 
12FrançoiseDenoyelle, po aty, f.48. 
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diskutueshme, fotografinë me realitetin. Dëshmi dhe zhvillime të asaj periudhe, të 

cilat do t‟i paraqesim në vijim na shërbejnë për të vërtetuar se paraqitja me pamje e 

luftës së Krimesë nxiti daljen në pah të një sërë problemesh materiale, piktoriale dhe 

komunikuese, të cilat mënyrat tradicionale të paraqitjes së luftërave, përfshirë këtu 

edhe pikturat me temë luftën, i kishin lënë të pazbuluara.  

1.2  Nga piktura drejt fotografisë 

Deri në mesin e shekullit XIX, konfliktet e armatosura pasqyroheshin kryesisht 

nëpërmjet gjinive të pikturës dhe të vizatimit. Mediumi i pikturës ishte mënyra 

kryesore e komunikimit dhe e ndërveprimit me masën, ndërsa vizatimet përdoreshin 

gjerësisht në shtypin e shkruar për të ilustruar kryesisht ngjarjet që politikisht ishin të 

rëndësishme. Duke u përqendruar kryesisht në zhvillimet në Francë dhe Angli, (pasi 

aty u zhvillua fillimisht fotografia) do të tregojmë pritshmëritë, përparësitë dhe 

vështirësitë që shoqëruan përdorimin e mediumit të ri fotografik si një mënyrë për të 

raportuar mbi aktualitetin e « nxehtë » kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 

Në periudhën mes Perandorisë së Parë të Napoleonit deri në Luftën e Krimesë (1804 – 

1856),  pamjet e luftës u shtuan si kurrë më parë deri atëherë dhe kjo falë mënyrave të 

reja të paraqitjes me pamje si litografia, panorama, gazetat e ilustruara dhe fotografia, 

të cilat nisën të zëvendësonin pak nga pak mediumet më tradicionale dhe ende shumë 

të përdorura, si piktura dhe gravura.  

 

Katie Hornstein
13

 i lidh ngushtë format e paraqitjes së luftës në këtë periudhë me 

kushtet dhe praktikat industriale të prodhimit nga njëra anë dhe me kushtet politike, 

sociale, kulturore që ndikuan në mënyrën se si ato merreshin nga publiku gjatë 

gjysmës së parë të shekullit XIX në Francë. Ajo arrin në përfundimin se kjo përhapje 

në shkallë të gjerë e pamjeve të luftës në vitet që pasuan Revolucionin francez nuk 

ishte pasojë vetëm e patronazhit të qeverisë, por shpjegohet edhe me përpjekjet e 

prodhuesve të materialeve pamore që punonin në media në shekullin XIX dhe që 

përfituan nga interesi i publikut për zhvillimet ushtarake në Francë. Ndërkohë që 

sponsorizimi i pikturave të luftës në shkallë të gjerë u kthye në një praktikë të 

përhershme në ekspozitat e Salloneve të artit në Francë (dhe që vazhdimisht ishte 

objekt kritikash), pamjet që paraqitnin luftën shtoheshin si mallrat e tjerë të konsumit 

dhe mund të shiheshin për një çmim të caktuar. Pavarësisht reagimeve të forta politike 

në fillim kundër paraqitjes së këtyre subjekteve, pamjet e luftimeve napoleoniane 

vazhduan të shfaqen në ekspozitat e salloneve, në librat e ilustruar dhe shiteshin 

(shpesh dhe në mënyrë të paligjshme) si vepra individuale. 

 

Këto mënyra të reja përhapjeje dhe konsumi që u zhvilluan gjatë kësaj periudhe, jo 

vetëm që rritën mundësitë e shikuesve (të zakonshëm) për të marrë pjesë si spektatorë 

në ngjarjet ushtarake të Francës, por ato « ... u kthyen në vendin e fermentimit të 

pahasur më parë ndërmjet formave të reja të kulturës së masës dhe mënyrave 

tradicionale të krijimit pamor».
14

 

 

                                                
13

KatieHornstein, Episodes in Political Illusion: The Proliferation of War Imagery in France (1804-

1856). 2010. Disertacion në linjë konsultuar në janar-dhjetor 2013 në adresën:  

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/77942/hkatie_1.pdf?sequence=1 
14Katie Hornstein, po aty, f. 5. 
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Gjinia e pikturës, ashtu si dhe e përmendëm më lart, ishte mënyra më e përdorur dhe 

më e përhapur në përcjelljen e një ngjarjeje me pamje në vigjiljen e lindjes së teknikës 

fotografike, pra në fillim të shekullit XIX. Dëshmi të asaj periudhe, si dhe studime 

dhe botime të mëpasshme na vijnë në ndihmë për të kuptuar zhvillimet që pësuan 

konceptet e paraqitjes së realitetit luftarak nëpërmjet pikturës. Ndër artistët kryesorë, 

të cilët me krijimet e tyre artistike paraqitën luftërat në shekullin XIX në Francë, 

përmendim piktorët e betejave Lui-Fransua Lëzhën, Karl Verne, Oras Verne (Louis-

François Lejeune, Carle Vernet, Horace Vernet), artistin e luftës Henri Dyran-Brazhe 

(Henri Durand-Brager) dhe piktorin e panoramave
15

Zhan-Sharl Langlua (Jean-

Charles Langlois). Krijimet e këtyre artistëve kishin si pikëmbërritje sallonet e 

muzeve të famshëm të artit në Francë, ku publiku mund t‟i « konsumonte » 

përkundrejt një çmimi të caktuar. P.sh Zhan-Sharl Langlua, oficer i Napoleonit dhe 

nxënës i piktorit të njohur të luftës Oras Verne, krijoi panorama nga viti 1830 deri në 

1860 që sollën betejat bashkëkohore të gjalla në sytë e publikut, që mund të paguante 

biletën për t‟i parë.
16

 

 

Për sa i përket përmbajtjes, sigurisht që në këto piktura pasqyroheshin përleshjet mes 

trupave franceze dhe atyre armike në pikën kulmore të tyre, në çastin e përplasjes. Për 

vetë mënyrat e atëhershme të luftimit, kjo nënkupton pamje të luftimeve trup më trup, 

vërshime këmbësorësh dhe kalorësish, përgjakje dhe fusha të mbuluara me trupa të 

pajetë. Por, edhe pse pamjet që ofroheshin në këto piktura përpiqeshin të sillnin pranë 

publikut sa më shumë aktualitet, ky i fundit mbeti për pikturën një mision i pamundur. 

Victor de Nouvion, duke shqyrtuar qindra piktura lufte të Sallonit të vitit 1836 të 

parashikuara për të mbushur galeritë e Versajës, nënvizon pamundësinë për ta 

paraqitur luftën nëpërmjet pikturës. 

 

Unë arrij në përfundimin se piktura e një beteje nuk është diçka e mundur, dhe 

se jemi detyrimisht të kushtëzuar të zgjedhim vetëm episodet më të forta. 

Episodi i një beteje duhet të jetë të paktën një luftim, dhe skena duhet të jetë si 

e gjallë, ndikuese, madhështore, e tmerrshme. Duhen ushtarë që po luftojnë, të 

vdekur, të plagosur, zhurmë, rrëmujë, me një fjalë, kjo anë e pandarë e idesë 

së luftës. Nëse në vend të kësaj ju paraqisni një gjeneral duke biseduar me 

shtabin e tij apo me disa ushtarë, me të drejtë të tjerët do të qeshin me ju. 
17

 

 

As teknika e panoramës, tablo e pikturuar me përmasa shumë të mëdha, e cila ishte 

shumë popullore në Francën e asaj periudhe, nuk arriti t‟i kënaqte kritikët në lidhje 

me pasqyrimin e realitetit, edhe pse gjatë viteve 1830-1940 ajo sfidoi aftësinë e 

pikturave të betejave për të paraqitur luftën moderne me besnikëri. Problemi i tyre  

                                                
15Panorama – tablo e pikturuar me përmasa shumë të mëdha.Panorama u krijua për herë të parë nga 

anglezi Robert Barker në 1787 dhe u përhap mjaft shpejt në mbarë kontinentin europian. 
16 Çmimi për të parë panorama ndryshoi gjatë shekullit XIX. Për panoramën e parë të Langlois, Beteja 

e Navarino, hyrja kushtonte 2.50 Franga. 2.50 Franga ishte paga mesatare ditore e një punëtori në 1830. 

Për më tepër mbi marrëdhënien panoramë – publik, shih FrançoisRobichon, Les panoramas en France 

au XIXe siècle, (Université de Paris X, 1982), tezë doktorate e pabotuar. 
17Victor de Nouvion, “Beaux-arts, Salon de 1836,” La France Littéraire, no. 23 (1836): 293. 
« Je conclus que la peinture d‟une bataille n‟est pas une chose possible, et qu‟on est forcement borné à 

n‟en choisir que les épisodes plus brillans. L‟épisode d‟une bataille, ce sera au moins un combat, et la 

scène devra ëtre animée, imposante, majestueuse, terrible. Il y faut des soldats qui se battent, des morts, 

des blessés, du bruit, du désordre, en un mot, cet effroyable aspect inséparable de l‟idée d‟un combat. 

Si, au lieu de cela, vous représentez un général causant avec son état major ou avec quelques soldats, 

on sera en droit de rire de vous. » 
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ishte pamundësia për ta mbërthyer shikuesin, i cili, me mijëra kilometra larg fushës së 

betejës, kërkonte të shihte çfarë po ndodhte.  Një kritik që shkruan për « L‟ami de la 

religion » shpreh haptas zhgënjimin në lidhje me këtë pamjaftueshmëri të pikturës : 

 

 

«Është e habitshme sa pak interes ngjall skena e madhe që ajo riprodhon. Syri 

endet ngado në këtë sipërfaqe të pamasë, pa ditur se ku të ndalet; për shkak se 

nuk arrin të përqendrohet në një pikë kryesore, veprimi mbetet për spektatorin 

i zbehtë dhe i pavendosur.»
18

 

 

 

Ndonëse tablotë  e luftës ishin ndër format kryesore të paraqitjes pamore të ngjarjeve 

historike më të rëndësishme në periudhën mes Perandorisë së Parë të Napoleonit dhe 

të Luftës së Krimesë (1804–1856), mediumi pikturor e kishte të pamundur të 

shmangte kritikat që lidheshin kryesisht me mënyrën se si pamja e përcillte ngjarjen, 

aktualitetin dhe me mënyrën se si ajo kuptohej nga marrësi - shikues. Një prej 

kritikave të atëhershme ndaj Oras Verne dhe pikturës së tij « Siegef Rome » (Rrethimi 

i Romës) nënvizon se asaj i mungonte uniteti dhe se nuk arrinte të paraqiste imazhin e 

suksesit të ushtrisë franceze.  

 

 

Ka detaje, shumë detaje ; nuk arrij të shoh një gjë të vetme. Z. Oras Verne ka 

mbuluar një telajo të pamasë : me tri tablo të tilla, ai do ta mbushte i vetëm 

një sallon. Është pikturë panoramike, që mund të shtrihet sa të dëshirojmë, - 

vazhdimi në  tablonë e mëpasshme{...} është një seri episodesh, që ndjekin 

njëri-tjetrin nga e djathta në të majtë, pa asnjë lidhje{…}. Ka luftime të 

pjesshme, nuk ka aspak nga ato përleshjet e fuqishme, që të bëjnë të ndiesh 

fërgëllimën, zemërimin dhe shpirtrat në armiqësi të dy popujve që ndeshen. 

Tablosë i mungon thellësia dhe, prapa veprimeve të ndryshme, të shprehura 

gjallërisht në plan të parë, nuk ka më jetë dhe interes {…} këto vlejnë për 

fletushka dhe jo libra ; me këto shkohet në muzeun e Versajës, po jo në 

Luvër!
19

 

 

 
 

Vlen të nënvizohet se ndryshe nga tablotë e betejave historike të krijuara në 

Perandorinë e Parë nga artistë si Zhak Lui David (Jacques-Louis David) dhe Antuan 

                                                
18VALETTE, E. de. “Variétés. Salon de 1852.” L'ami de la religion, 20 mai 1852, 428-32 

« On est frappé du peu d'intérët qui s'attache à la grande scène qu‟il reproduit. L'oeil, attiré partout sur 

cette surface immense, ne sait où se fixer ; et faute de se concentrer sur un point principal, l'action 

reste, pour le spectateur, vague et indécise. »   
19 G.M., Salon de 1852 (Caen: Imprimerie E. Poisson, 1852), 145, 10-13. 

« Il y a des détails, beaucoup de détails ; je ne vois pas un tout. M. Horace Vernet a couvert une toile 

immense : avec trois envois pareils, il remplirait à lui seul tout un salon. C‟est de la peinture de 
panorama, qu‟on allonge autant qu‟on veut, - la suite au prochain…panneau….C‟est une série 

d‟épisodes, se suçédant de droite à gauche, sans aucun lien…Il y a des combats partiels, il n‟y a point 

de ces mëlées vigoureuses, où l‟on sent le frémissement, la colère et les âmes ennemies de deux 

peuples qui se choquent. Le tableau manque de profondeur, et après les actions diverses, assez 

vivement exprimées, du premier plan, il n‟y a plus de vie ni d‟intérët…avec cela on fait des feuilletons 

et pas des livres ; avec cela on va au musée de Versailles, mais non pas au musée du Louvre! » 
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Zhan Gro (Antoine-Jean Gros), ku detajet episodike varen nga një çast i vetëm kulmor 

narrativ, pikturat që morën përsipër të paraqitnin luftërat moderne do të përmbajnë 

një tërësi detajesh episodike dhe topografike, elemente këto që tradicionalisht 

shmangeshin nga piktorët tradicionalë. Gjatë Luftës së Krimesë, të cilën do ta 

trajtojmë në vijim, kjo prirje do të përforcohet dhe tregon se zhvillimet teknologjike 

që përfshinë të tërë sektorët e jetës, sollën ndryshim edhe në konceptet e përfaqësimit 

simbolik të realitetit. 

 

Zhvillimet teknologjike kishin sjellë ndryshim dhe në mënyrën e të luftuarit. 

Përdorimi i armëve të zjarrit, të cilat përsoseshin vazhdimisht, solli si pasojë 

shumëfishimin e perimetrit të zonës së luftimeve, strategji të reja lufte dhe mënyra të 

tjera luftimi krahasuar me ato ku fuqia e krahut dhe shpata mbanin peshën e fitoreve 

të perandorive të mëdha. Ky ishte një kushtëzim që piktura, sado të modernizohej, 

nuk do të mund ta kapërcente. Katrëmer dë Kënsi (Quatremère de Quincy), teksa 

shprehet për paraqitjen e betejave moderne pohon se « me vështirësi mjafton edhe 

hapësira e gjerë dhe e veçantë e panoramave.» 
20

 

 

Por pavarësisht kritikave, mundësia që u jepej njerëzve të thjeshtë për të parë tablotë e 

betejave të ekspozuara në sallone, sipas rrëfimeve bashkëkohëse të panoramave të 

luftës dhe të tjera burimeve, krahasohej shpesh me një formë pjesëmarrjeje në 

ngjarjen ushtarake. Ky iluzion i fuqishëm karakterizohej shpesh nga vullneti për të 

harruar përkohësisht kufijtë mes realitetit të vërtetë dhe atij që paraqitej, mes asaj që 

thuhej dhe asaj që tregohej, dhe kjo ishte dominuese në ligjërimin kritik të asaj epoke. 

Përshkrimet tekstuale të përvojave të këtij lloji nuk kufizoheshin vetëm te piktura. 

Etien – Zhan Dëleklyz (Etienne-Jean Delécluze), një student i piktorit Zhak-Lyi 

David (Jacques-Louis David) që më pas u bë një kritik arti, kujton herën e parë kur pa 

një gravurë të një beteje të revolucionit francez në vitin 1792: 

 

Ndonëse isha fare i ri, më kujtohet emocioni që ndjeva, ashtu si dhe turma e 

kureshtarëve, pjesë e së cilës isha, kur pas luftimeve të para shkonim të 

shihnim tek dyqani « Martinet », në rrugën Kok (Coq), një gravurë që tregonte 

ushtarët francezë duke luftuar, dhe ku njëri prej tyre kishte në gjoks gjurmën e 

kalimit të një gjyleje topi.
21

 

 

Keti Hornstein e cilëson këtë përshkrim të Dëleklyz, teksa ai shpreh përshtypjen që i 

la paraqitja e një beteje të kohës, si një takim pasional me vetë ngjarjen dhe i radhit 

dukuritë e ngjashme krahas strategjive zyrtare të përdorura nga një grup artistësh të 

kohës për të nxitur pjesëmarrjen spektatoriale në pamjet e luftës. Nga pikëpamja 

politike, përparësia e luftës si një temë që tërhiqte mjaft shikues gjatë kësaj periudhe 

të historisë franceze (e shënuar nga disa revolucione të përgjakshme) nuk ishte një 

rastësi e thjeshtë. Në periudhën pas revolucionare, ku pak njerëz kishin të drejtë të 

votonin dhe të merrnin pjesë në veprimtaritë zyrtare, diçka që ekzistonte vetëm në 

                                                
20 Antoine Quatremère de Quincy, «Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Gros,» në Recueil 

des notices historiques lues dans les séances de l'Académie royale des beaux-arts à l'Institut (Paris: A. 
Leclere, 1837), f.161. « A peine la vaste et spéciale étendue du Panorama pourrait y suffire. » 
21 Etienne-Jean Delécluze, Les beaux-arts dans les deux mondes en 1855 (Paris: Charpentier, 1856), 

229-30. « Je me souviens de l‟émotion que j‟éprouvai, ainsi que la foule des curieux dont je faisais 

partie, quoique bien jeune, lorsque après les premières hostilités on allait voir chez Martinet, rue du 

Coq, une gravure représentant des soldats français combattant, et dont l‟un avait sur la poitrine la trace 

du passage d‟un boulet de canon. »   
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teori, pamjet e luftimeve të ushtrisë ishin një pikë e përbashkët takimi mes pushtetit 

dhe publikut të gjerë. Ndonëse vendimet për të shkuar në luftë merreshin nga elitat 

qeveritare, paraqitja e këtyre ngjarjeve, në formën e panoramave, pikturave dhe 

gravurave, i drejtohej një publiku të gjerë. Në periudhë paqëndrueshmërie politike, 

imazhet e luftës ofronin një mjet të arsyeshëm dhe mjaft « të dukshëm » për të  

shpalosur në mënyrë imagjinare shtrirjen e pushtetit të shtetit si dhe kufijtë e tij. Edhe 

pse këto pamje nuk ishin shprehja e drejtpërdrejtë apo transparente e ngjarjeve 

ushtarake, paraqitja e luftës sillte një sërë treguesish të rëndësishëm mbi veprimtarinë 

politike individuale, identitetin kombëtar dhe stabilitetin e kombit. Në këtë mënyrë 

pamjet e  luftës, edhe pse jo një shprehje e mirëfilltë e pushtetit, ishin një pohim i 

ekzistencës së tij dhe një thirrje për mbështetje.
22

 

1.3 Fotografimi i Luftës së Krimesë 

Lufta e Krimesë, e cila nisi në vitin 1854, u zhvillua nën mbretërimin e Luigj 

Napoleonit. Për të treguar mbështetjen e tij për forcimin e katolicizmit, ai vendosi të 

kalonte nën kontrollin e Francës qytetet e krishtera në Tokën e Shenjtë, të cilat 

osmanët i kishin lënë nën kontrollin e Kishës ortodokse ruse që prej shek të XV-të. 

Francezët, duke vepruar si mbrojtës të kishës katolike të Romës, morën autoritetin nga 

osmanët të ruanin këto zona. Ky ndryshim hasi në kundërshtinë e Rusisë, e cila e 

konsideroi një turpërim ndërkombëtar, humbjen e kontrollit mbi vendet e rëndësishme 

fetare në Lindjen e Mesme.  

 

Ndryshe nga luftërat e perandorisë së Napoleon Bonapartit, të cilat u kryen për 

qëllime pushtuese, konflikti i Krimesë mund të cilësohet si një betejë për ndikim 

strategjik mes Rusisë dhe Francës. Në këtë luftë Franca pati aleancën e Anglisë dhe të 

Turqisë. Historiani francez, Alen Gutman (Alain Gouttman) shprehet se « Krimeja 

ishte në fakt një luftë abstrakte ».
23

 Objektivi i saj nuk ishte të pushtoheshin qytetet-

porte në Krime, por të pengohej Rusia që të kontrollonte Perandorinë Osmane në 

rrënim, si dhe të mbroheshin rrugët detare franceze dhe angleze, nga të cilat varej 

tregtia dhe shtrirja koloniale e këtyre dy shteteve të fuqishme.
24

 Lufta zgjati deri në 

vitin 1856, shumë më gjatë nga ç‟pritej. Rreth 675 000 njerëz mbetën të vrarë, 180 

000 francezë, 45 000 britanikë dhe 450 000 rusë.
25

 

 

Ky konflikt i armatosur ndërkombëtar në shkallë të gjerë, që përfshiu të gjithë 

Europën, ishte lufta e parë e këtyre përmasave që pas betejave të Napoleonit në fillim 

të shekullit XIX. Ajo ishte lufta e parë në erën industriale ; anijet me avull, 

hekurudhat dhe telegrafi luajtën një rol madhor për herë të parë. Përdorimi i këtyre 

teknologjive të reja u pasqyrua në konfigurimin e mënyrave të reja të riprodhimit 

pamor, përfshirë fotografinë dhe shtypin e ilustruar  popullor,  të cilat ishin për herë të 

parë në shërbim prodhuesve të pamjeve për të paraqitur ngjarjen e armatosur më të 

rëndësishme të kohës. Ende piktura ishte forma kryesore e paraqitjes së luftës, por 

këto forma të reja të erës së kapitalizmit industrial do ta transformojnë në shumë 

drejtime paraqitjen e luftës bashkëkohore. Kohëzgjatja dy vjet e gjysmë e kësaj lufte, 

krijoi një mundësi tejet të favorshme për shtimin e produkteve pamore nga lufta e 

                                                
22 Opinion i shprehur në Katie Hornstein, vep. e cit., kapitulli VI, f. 233-317. 
23 Alain Gouttman, Guerre de Crimée, guerre oubliée? në Napoléon III et l'Europe. 1856: le congrès de 

Paris,Paris: Editions Artlys, 2006, f. 20.   
24 Alain Gouttman, po aty, f. 21.   
25 Sipas J.A.S. Grenville, Europe Reshaped. 1848-1878,Sussex: The Harvester Press, 1976, f. 203.   
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Krimesë, si në mediet e reja dhe në ato tradicionalet duke ndërthurur një sërë 

iluzionesh politike të fuqishme që lidheshim me transparencën, stabilitetin dhe 

harmoninë mes klasave dhe pushtetit ushtarak.  

 

Menjëherë pas hyrjes së Francës në luftën e Krimesë më 1854, periodikët me fotografi 

shprehnin entuziazmin se ky medium do të transformonte mënyrën se si kjo luftë e re 

moderne do të paraqitej. Në prill 1854 gazeta e Shoqërisë franceze të fotografisë  «La 

Lumière» botoi pjesë nga një artikull i gazetës angleze «Journal of the Society of 

Arts», ku njoftohej se qeveria angleze kishte vendosur të dërgonte një fotograf zyrtar 

në frontin e luftës. Pas artikullit, një botues francez komentonte se edhe qeveria 

franceze do të dërgonte një fotograf në luftë, gjë që nuk u realizua kurrë. Autori e le 

imagjinatën të lirë mbi mënyrat se si fotografia do ta revolucionarizonte paraqitjen e 

luftës: 

 

Një lajm, i shoqëruar nga pamje të fotografuara do të japë të dhëna shumë më 

të sakta se thjesht një dokument i shkruar, sado i gjatë dhe i hollësishëm qoftë 

ai. Tani është e mundur që me një objektiv, të riprodhohen në çast kepe, 

brigje, fortesa, vendosjet e flotave, të ushtrive, pozicionet ushtarake dhe nëse 

do të jetë e mundur të përdoret stereoskopi, asgjë nuk mund të krahasohet me 

rezultatet që do të arrihen. 
26

 

 

Fotografia premtonte të jepte një informacion të menjëhershëm dhe me më tepër 

saktësi se më parë. Autori parashikon një erë të re të progresit teknologjik, ku lufta 

mund të paraqitet në mënyrë më efikase me pamje fotografike se sa me fjalë. Falë 

shpejtësisë së çastit dhe një sintakse të re që e zhvendoste vëmendjen nga fjalët te 

pamjet, do të mund të arrihej një paraqitje e vërtetë dhe gjithëpërfshirëse të luftës. 

 

Fotografimi i luftës së Krimesë u krye dhe nga anglezët dhe nga francezët, por qëllimi 

dhe mënyra e përdorimit të fotografive ishte krejt e ndryshme për të dyja palët. 

Anglezët dërguan në frontin e luftës fotografë zyrtarë
27

, ndër të cilët më i suksesshmi 

dhe më i njohuri ishte Roxher Fenton (Roger Fenton), i cili shoqërohej nga ndihmësi i 

tij, rumuni Sharl Zothmari (Charles Szathmari), puna e të cilit humbi. I emëruar nga 

mbretëresha e Anglisë, Viktoria, Roxher Fenton shkon në Baklavë në shkurt 1855 dhe 

deri në qershor kryen 360 fotografi, të përgatitura me kujdes, ku shfaqen kampe, 

fortesa dhe portrete oficerësh dhe ku tmerri i luftës është i fshehur me vetëdije. 

Studime dhe burime të shumta e kanë bërë të ditur faktin se Mbretëresha Viktoria u 

kishte caktuar si kusht që fotografitë nuk do të tregonin as të vdekur, dhe as ushtarë 

anglezë me uniformë të gjakosur. Ekspedita fotografike e R. Fenton pati mjaft jehonë 

në shtypin britanik dhe atë francez. Albumi i tij fotografik u ekspozua në Universal 

Exposition më 1855, e para ekspozitë që përfshiu fotografinë në kategorinë e arteve 

industriale. Pasi u kthye në vitin 1855 nga lufta, R. Fenton u prit nga Mbretëresha dhe 

                                                
26 La photographie et la guerre, La Lumière, 15 avril 1854, 15. « Une dépeche, açompagnée de vues 

photographiques, donnera des renseignements bien plus précis qu‟un simple document écrit, si 

volumineux et si détaillé qu‟il puisse être. On peut, avec un objectif, reproduire instantanément des 

promontoires, des côtes, des forts, des dispositions de flottes, des armées, des positions militaires, et si 
le stéréoscope peut ëtre employé, rien ne saurait ëtre comparé aux résultats qu‟on obtiendra. » 
27 Qeveria angleze dërgoi tre fotografë në front, por vetëm fotografitë e kryera nga Roger Fenton 

mbërritën deri në ditët e sotme. Fotografi I parë, Richard Nicklin, u mbyt së bashku me punën e tij. 

Fotografitë  e kryera nga Brandon dhe Dawson u dëmtuan rreth 1869 dhe u hoqën nga dosjet 

qeveritare. Shih John Hannavy, The Camera goes to War. Photographs from the Crimean War 1854-

1856,Edinburgh: Scotish Arts Council, 1977, f. 8-9.   
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Luigj Napoleoni, të cilët shprehën kënaqësinë për punën e bërë. Gjithashtu, Sharl 

Lakan (Charles Lacan), themeluesi i gazetës me fotografi  La Lumière botoi një 

broshurë që përmblidhte fotografitë e paraqitura në Universal Exposition  dhe paraqiti 

një seksion të tërë dedikuar fotografive të luftës së Krimesë të kryera nga Zothmari 

dhe Fenton.  Pavarësisht publicitetit të bërë, fotografitë e R. Fenton nuk patën sukses 

tregtar
28

. Të njëjtin fat patën edhe fotografitë e fotografit tjetër, Xhejms Robertson 

(James Robertson).
29

 

 

Kujtojmë këtu se kushtet e kryerjes së fotografive në atë periudhë ishin mjaft të 

vështira për shkak të peshës së aparatit dhe kushteve teknike të përpunimit të 

negativëve. Pasi u kthye nga Krimeja, Fenton publikoi në Angli dhe në Francë rrëfime 

të vështirësive të hasura në terren gjatë ekspeditës fotografike në Krime.  

 

« Nuk është e nevojshme të flas për rraskapitjen fizike që ndjeva duke punuar 

në kabinën time lëvizëse në atë periudhë… Sapo mbyllja derën për të filluar 

përgatitjen e një pllakëze, djersa bulëzonte nga çdo pore …Nuk duhet të 

harroj të them se kjo ndodhte në kohën kur epidemia e kolerës kishte 

filluar. »
30

 

 

Ndryshe nga anglezët, të cilët dërguan fotografë zyrtarë në front, në vitin 1856 dy 

fotografë francezë shkuan privatisht në ekspedita që nuk kishin lidhje me qeverinë 

franceze. Zhan-Baptist Henri Dyran-Brazhe (Jean-Baptiste Henri Durand-Brager), 

korrespondent terreni për të përditshmen franceze  L‟Illustration dhe Zhan Sharl 

Langlua (Jean Charles Langlois, piktor panoramash. Që të dy morën pjesë në 

ekspedita fotografike gjatë muajve të fundit të luftës së Krimesë. Asnjë prej tyre nuk 

dinte të kryente fotografi, prandaj kishin marrë ndihmës për këtë gjë. Fotografitë e 

tyre nuk patën vëmendjen e atyre të Fentonit, pasi nga ana artistike nuk patën shumë 

sukses dhe u kryen vonë (1856) ndërkohë që lufta ishte drejt shuarjes. Por, fotografitë 

e bëra nga dy francezët u përdorën si dokumente për pasqyrimin e luftës së Krimesë 

në mediet e tjera dhe sidomos për prodhimin e llojeve të ndryshme të panoramave dhe 

pikturave të luftës. Kjo jo vetëm që zbehu rolin e tyre si autorë fotografish, por puna e 

tyre u konsiderua si një material paraprak për një produkt tjetër përfundimtar. 

 

Faktet tregojnë se Langlua, Dyran-Brazhe me ndihmësin e tij M. Lassimone si dhe 

fotografë të tjerë apo dhe botues si Lëmersje (Lemercier) besuan se fotografitë e luftës 

së Krimesë do të sillnin fitime. Por ata u zhgënjyen për shkak se tregu u mbush së 

tepërmi. Zonja Langluas njoftonte të shoqin se mijëra kilometra larg Krimesë, në 

Paris, shpresat për të shitur fotografi ishin të pakta. 

 

                                                
28 Pasi u ekspozuan në mbarë Anglinëgjatë 1855 dhe 1856, negativët e tij u shitën në ankand. Sipas 

Sarah Greenhough, A New Starting Point: Roger Fenton's Life, nëAll the Mighty World. The 

Photographs of Roger Fenton, 1852-1860, ed. Malcolm Daniel Gordon Baldwin, dhe Sarah 

Greenhough, New Haven dhe London: Yale University Press, 2005, f. 24.    
29 B.A. dhe H.K. Henisch, James Robertson and his Crimean War Campaign , History of Photography  
26, n. 4 (2002), f. 264-65. 
30 Roger Fenton, “Narrative of a Photographic Trip to the Seat of War in the Crimea, Journal of the 

Photographic Society of London, January 21 1856, 289  në Katie Hornstein, f. 267  

“I need not speak of the physical exhaustion which I experienced in work in my van at this period…As 

soon as the door was closed to commence the preparation of a plate, perspiration started from every 

pore…I should not forget to state that it was at this time that the plague of flies commenced.” 



NGJARJA PËRMES FOTOGRAFIVE NË SHTYPIN SHQIPTAR DHE TË HUAJ NË DRITËN E TEORIVE TË KOMUNIKIMIT 

25 

 

Nuk ka ndonjë pamje të këndshme të Sebastopolit që mund ta bëni dhe që nuk 

është bërë më parë apo riprodhuar nga artistë të shumtë. Para tre muajsh, 

ndërsa po pyesja zotërinjtë Rittner dhe Goupil për një fotograf të ri që do të 

shkonte në Sébastopol, ata më thanë se ishin mbushur me pamje nga ai vend. 

Të kujtohet edhe ai anglezi që thuhet se i kishte paraqitur Perandorit gjëra 

nga më interesantet dhe prapë nuk kishin pasur sukses. Që nga ajo kohë, ka 

pasur dhe të tjerë, dhe në letrën time të fundit të tregoja se kisha parë 

fotografi të mrekullueshme të Sébastopolit dhe të Malakofit të bëra nga 

Robertsoni, të cilat i dërgonte si mostër për të ditur nëse mund të hidheshin në 

treg me shpresën që mund të shiteshin, dhe përgjigjja ishte gati negative.
31

 

 

Vlen të ndalemi këtu për të vënë në dukje mospërputhjen mes gjendjes së mbingopur 

të tregut të fotografive të Luftës së Krimesë dhe pritshmërive të idealizuara për 

përhapjen e shpejtë dhe pakufi të pamjeve, ideal ky që mbrohej nga mbështetësit e 

parë të fotografisë. Fotografia mendohej të jepte një paraqitje të saktë e të plotë të 

luftës falë grumbullimit të pamjeve, por nga ana tjetër ajo nuk mund të mbijetonte 

jashtë kushteve të tregut kapitalist. Edhe pse përkrahësit e atëhershëm të ushtrisë dhe 

të shtetit mendonin se arkivat me fotografi pafund të luftës u shërbenin interesave të 

shtetit dhe nuk kishin nevojë për blerës, fotografët e luftës së Krimesë e ndjenë 

vazhdimisht trysninë e tregtimit. Fotografitë nuk ishin as të lira për t‟u blerë. Ashtu si 

dhe shprehet fare qartë në letrën që Zonja Langlua i shkruan bashkëshortit të saj, nuk 

kishte mjaftueshëm kërkesa për fotografitë e luftës së Krimesë, sa t'i bënte ato 

fitimprurëse. Sipas letrave të zonjës Langlua, fotografitë e Roxher Fentonit shiteshin 

nga Vëllezërit Bisson dhe në Goupil me çmim nga 12 në 25 franga.
32

 Për lehtësi 

krahasimi, saktësojmë se rroga mesatare ditore e një punëtori, gjatë Perandorisë së Dytë, 

ishte mesatarisht 3 deri në 5 franga dhe ky raport i bënte të paarritshme fotografitë për 

shumicën e publikut.
33

 

 

Përveç logjikës së tregtimit, Langlua e trajtoi fotografinë si pronë dhe e mbrojti për 

përdorim ekskluziv. Ndihmësi i tij, i cili shpresonte të shiste disa nga fotografitë, bëri 

marrëveshje me Langlua për të ndarë pamjet dokumentare nga ato piktoreske. 

Marrëdhëniet e tyre u përkeqësuan gjatë ekspeditës dhe ndihmësi i tij, Léon Méhédin 

                                                
31Jean-Charles Langlois, Jean-Charles Langlois. La photographie, la peinture, la guerre. 

Correspondance inédit de Crimée (1855-1856), ed. François Robichon et André Rouillé, Nimes: 

Editions Jacqueline Chambon, 1992, f. 266.  

« Il n‟y pas de vues charmantes de Sébastopol que vous puissiez faire qui n‟aient probablement déjà été 

explorées et reproduites par beaucoup d‟artistes. Il y a trois mois, lorsque je m‟informais chez MM. 

Rittner et Goupil d‟un jeune photographe pour aller à Sébastopol, ils me disaient qu‟ils étaient inondés 

de vues de ce pays. Tu te rappelles aussi cet Anglais qui, dit-on, avaient présenté à l‟Empereur les 

choses les plus curieuses et avaient eu peu de suçès. D‟autres sont encore venus depuis, et dans ma 

dernière lettre je te racontais avoir vu de merveilleuses photographies de Robertson de Sébastopol et de 

Malakoff, et il les envoyait comme spécimen pour savoir si on pouvait les jeter dans le commerce avec 

espérance de les vendre, et la réponse était presque négative. » 
32 Jean-Charles Langlois , po aty, f. 270. Në një letër të datës 22 shkurt 1856, ajo shkruan « Il n‟y en a 
encore de publiées sur la Crimée et Sébastopol que par un Anglais nommé Fenton. J‟ai été chez chez 

Goupil et chez Bisson pour les voir. Elles sont assez jolies ; ce sont des scènes de bivouac, des 

intérieurs de tentes, des troupes en marche, des soldats jouant, enfin des scènes de la vie du camp plutôt 

que des vues pittoresques ; leur prix est élevé…, on les vend de 12 à 25 francs. » 
33 Emile Levasseur, Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France de 1789 à 1870, vol. 2 

Paris: A. Rousseau, 1904, f. 710-712. 



NGJARJA PËRMES FOTOGRAFIVE NË SHTYPIN SHQIPTAR DHE TË HUAJ NË DRITËN E TEORIVE TË KOMUNIKIMIT 

26 

 

u largua nga Krimeja me një kontratë, ku të gjitha pamjet luftarake ia linte Langlois 

dhe për vete mori ato piktoresket. 
34

 

 

Një tjetër faktor që kushtëzonte mënyrën se si fotografitë e paraqitnin luftën e 

Krimesë te publiku, ishte paaftësia e tyre për të dhënë një iluzion të pranueshëm të një 

pamjeje të plotë të luftës, gjë që dominonte format e tjera pamore si pikturat dhe 

panoramat e luftës. Ndërsa panoramat dhe pikturat e luftës si « Smahla »(1845) e Oras 

Verne dhe panorama e Zhan-Sharl Langlua bazoheshin në konvencione të 

qëndrueshme, të cilat lejonin që episode kulmore të krijonin iluzionin e një 

përmbledhjeje të veprimeve, fotografitë e Luftës së Krimesë mund të tregonin vetëm 

detaje të izoluara dhe të ngrira të luftës, apo në rastin më të mirë pamje nga fusha e 

betejës apo të zonave strategjike. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve të autorëve të tyre, 

ato mbetën fragmentare. Seria prej tri fotografish e  Dyran-Brazhe dhe Lasimon 

(Lassimone) e fortesës Shën Nikolla para, gjatë dhe pas shkatërrimit dëshmon për 

vështirësitë, për të mos thënë pamundësitë që do ta karakterizonin përdorimin e 

mediumit të ri për ta paraqitur ngjarjen njëherësh në kulmin dhe në tërësinë e saj.  

1.3.1 Dyran-Brazhe dhe rënia e Sebastopolit 

 

Rrethimi dhe rënia e Sebastopolit janë episodet më të rëndësishme të luftës së 

Krimesë dhe janë pasqyruar në një sërë fotografish dhe pikturash të asaj periudhe. Por 

mënyra se si rënia e Sebastopolit u paraqit nga Henri Dyran-Brazhe është 

domethënëse për dialektikën detaje/tërësi që përbën dhe dilemën thelbësore në 

përcjelljen e ngjarjes nëpërmjet medieve pamore. 

 

Në fakt, janë të rralla fotografitë, ku ngjarja paraqitet në kulmin e saj. Megjithatë kjo 

është ajo çka Dyran-Brazhe arriti gjatë një ekspedite në Krime pas rënies së 

Sebastopolit (1856). Ngjarja - shkatërrimi i fortesës Shën Nikolla - paraqitet në çastin 

kulmor, kur ndërtesa shembet dhe re tymi (shenjë e veprimit) ngrihen nga rrënojat. 

Fortesa,  e cila shfaqet në sfond, ishte një fortesë detare e ndërtuar nga turqit. Në fund 

të luftës, francezët e shkatërruan që të mos e merrnin rusët. Por duhet saktësuar në 

këtë rast se ngjarja ishte njoftuar më parë dhe fotografi, si dhe shumë të tjerë të 

mbledhur me atë rast, kishte pasur të gjithë kohën për të përdorur një strategji 

paraqitjeje të përshtatshme.  

 

 

                                                
34 Për më shumë shih esenë e François Robichon,Langlois, photographie et panoramiste, në Jean-

Charles Langlois; la photographie, la peinture, la guerre, ed. Francois Robichon and André Rouillé 

Nimes: Editions Jacqueline Chambon, 1992, f. 24-26.   
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Fig. 1.2 Fortesa Shën Nikolla para shpërthimit 

 

 
 

Fig.  1.3  Fortesa Shën Nikolla gjatë shpërthimit 
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Fig.  1.4  Fortesa Shën Nikolla pas shpërthimit 

 

Strategjia e përdorur nga Dyran-Brazhe e paraqet ngjarjen sipas një mënyre 

fragmentare. Një klishe paraqet fortesën Shën Nikolla para shkatërrimit, një tjetër kur 

shkatërrimi është në pikën kulmore dhe klisheja e fundit tregon ndërtesën krejtësisht 

të shkatërruar.Mënyra e përdorur nga fotografi pararend formën popullore të esesë 

fotografike, e cila u përhap më vonë në shtypin e ilustruar në vitet 1930, ku një sërë 

pamjesh sigurojnë rrëfimin e rrethanave të një ngjarjeje të caktuar. Por mbi të gjitha 

ajo vë theksin mbi karakterin performues të fotografisë së ngjarjes, suksesi i së cilës 

matet me aftësinë e fotografit për të kapur ngjarjen në aktualitetin e saj. Paraqitja 

« pas ngjarjes » autorizon përkundrazi përdorimin e zgjidhjeve figurative interesante 

sikur të kërkohej të fshihej me mënyra nga më të ndryshmet takimi i humbur me 

ngjarjen. E vërteta është se fotografitë e tjera të luftës së Krimesë, si ato të bëra nga 

Langlua dhe Robertson, dhe një sërë fotografish të bëra nga Dyran-Brazhe e Lasimon 

paraqesin një pasngjarje të luftës. 

 

Krahas fotografisë, Dyran-Brazhe kryente dhe ilustrimet për të përditshmen 

« L‟Illustration » dhe pikturonte. Kjo ndërthurje e gjinive të ndryshme të artit pamor 

që ai lëvronte ndikoi që ai të ndiqte një qasje të re, të papërdorur më parë në pikturën 

e luftës. Ai paraqiti në sallonin e vitit 1857 një panoramë, e cila përbëhej nga 21 tablo 

të veçanta të paraqitura në mënyrë lineare të titulluara « The siege of Sebastopol » 

(Rrethimi i Sebastopolit), ku problemeve të paraqitjes që kishte hasur në paraqitjen e 

ngjarjes nëpërmjet medieve të tjera iu dha zgjidhje piktoriale. Për shembull, përdorimi  

i tymit të bardhë që është domethënës për atë që po ndodh në fotografi bën dallimin 

kur e njëjta ngjarje paraqitet e vizatuar për faqet e « L‟Illustration ». Korrespondenca 

e tij me botuesit e « L‟Illustration » dëshmon qartas për zgjedhjen e tij: 

 

Po ia lejoj vetes që të mos e paraqes tymin e gjuajtjeve me top në të gjithë 

këtë, për arsye se, edhe pse mund të duket mirë, ai fsheh detajet. Për ata 

lexues që i kushtojnë rëndësi kësaj, po të tregohen të kujdesshëm do ta vënë re 



NGJARJA PËRMES FOTOGRAFIVE NË SHTYPIN SHQIPTAR DHE TË HUAJ NË DRITËN E TEORIVE TË KOMUNIKIMIT 

29 

 

se në vizatimet e kësaj natyre, duhet përdorur me kujdes hapësira dhe t‟i lihet 

vend çdo detaji.
35

 

 

Pra, ai gjykonte se në kontekstin e ilustrimit në gazetë, shtëllunga e tymit do ta 

pengonte lexuesin për të parë dhe kuptuar zhvillimin e ngjarjeve në terren. 

 

Ju këshilloj pamjen e fushave : ajo është mjaft e saktë; duhet kopjuar me 

besnikëri. Më besoni, mos u përpiqni ta shkurtoni ; botojeni siç është, rreshtat 

e ushtarëve ngjeshur me njëri - tjetrin. Ju nuk do ta besonit se sa oficerë më 

janë lutur ta bëj këtë punë : që familjet e tyre të arrijnë ta kuptojnë vendin ku 

ata ndodhen.
36

 

 

Një javë më vonë, më 20 Janar 1855, Dyran-Brazhe i referohet përsëri zgjedhjes së tij 

për të mos e përdorur tymin:  

 

Nuk e paraqita tymin e gjuajtjeve të topave ; mendoj se lexuesit tuaj nuk do ta 

marrin për ters që e hoqa këtë detaj, i cili vetëm sa do ta mbulonte vijën e 

luftës.
37

 

 

Artisti, duke pasur personalisht përvojë në goditjet e artilerisë gjatë dy viteve të punës 

si oficer detar dhe korrespondent për « L‟Illustration », e kuptoi se mangësitë në 

përkufizimin e ngjarjeve heroike kërkonin një strategji të re të paraqitjes pamore dhe 

këtë bindje e pasqyroi në realizimin e 21 tablove të panoramës « Rrethimi i 

Sebastopolit ». Ai përshtati strategjitë e paraqitjes me veçoritë e medias që përdori për 

të përcjellë Luftën e Krimesë. Dy nga tablotë janë shumë më të mëdha se 

nëntëmbëdhjetë të tjerat. Ato japin një pamje të përgjithshme topografike të portit të 

Sebastopolit dhe të vendosjes së fortesave franceze përgjatë portit, kurse 

nëntëmbëdhjetë të tjerat paraqesin vendndodhje të ndryshme me rëndësi strategjike që 

janë të pranishme si detaje që duken paksa në dy tablotë e mëdha. Elemente më të 

vegjël janë paraqitur në tablotë e mëdha, por jo qartësisht të kuptueshëm për syrin. 

Disa nga pikturat e vogla që pretendonin të paraqitnin detaje fragmentare të rrethimit 

janë të pahasura më parë në historinë e paraqitjes pamore të shekullit XIX. Kjo ishte 

një risi e Dyran-Brazhe, i cili përshtati mënyrën e reportazhit të gazetave të ilustruara 

dhe atë të fragmentimit të fotografisë për ta paraqitur luftën si një seri episodesh të 

shpërndara, por plot me detaje, një tipar ky i luftës moderne, të cilës i mungonte 

qendra e veprimit.  
 

Kritiku Teofil Gotje (Théophile Gautier) besonte se seria e pikturave të Dyran-Brazhe 

ishin të parat që paraqitnin kushtet e reja të luftërave moderne:  
 

                                                
35Henri Durand-Brager, “Correspondance de Crimée,” L'Illustration, 13 janvier 1855, f. 26. “Je me 

dispense de mettre dans tout cela de la fumée de canon, par la raison que cela peut faire très bien, mais 

cache les détails. Ceux de vos lecteurs qui y tiendraient voudront bien faire attention que, sur des 

dessins ainsi jetés, il faut ménager l‟espace et tout laisser au détail.” 
36Henri Durand-Brager, po aty. « Je vous recommande bien la vue des camps, elle est très exacte ; il 
faut qu‟elle soit copiée bien exactement. Croyez-moi, ne cherchez pas à la raçourcir ; publiez-la telle 

quelle, les bandes les unes au dessous des autres. Vous ne sauriez croire la quantité d‟officiers de 

l‟armée qui m‟ont prié de faire ce travail : que leurs familles puissent se rendre compte de l‟endroit où 

ils sont. » 
37Henri Durand-Brager, po aty. « Je me suis abstenu de faire des fumées de coups de canon ; je pense 

que vos lecteurs ne m‟en voudront pas d‟avoir supprimé ce détail, qui ne sert qu‟à cacher les lignes. » 
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« Një hero tani përbëhet nga dymijë e pesëqind burra dhe quhet rreshti 24 apo 

gjysmë-brigada e tridhjetedytë, dhe në fushën e betejës, nga lartësia e kodrës 

ku ndodhet kryegjenerali, me dylbi në dorë, duken si viza kuq e blu. Vdekja e 

drejtuar me mjete shkencore i vjen nga larg, anonime si ai, përmes 

shtëllungave të tymit. »
38

 
 

Gotje theksoi aspektin decentralizues të luftës me artileri kombinuar me mënyrën e të 

drejtuarit të luftës nga larg. Karakteri  “shkencor” i operacioneve, të cilin Gotje e 

shihte të lidhur me përparimet teknologjike të armëve moderne, krijoi një marrëdhënie 

të re shoqërore mes luftës dhe individit ushtar që shkaktonte anonimat dhe 

shkëputje. Lufta moderne e largoi ushtarin nga akti i luftimit. Ky këndvështrim i 

marrëdhënieve të reja shoqërore të ndikuara nga lufta moderne ngjan mjaft me 

përkufizimin e modernitetit të promovuar nga Bodler dhe më vonë nga Walter 

Benjamin, që nxjerr në pah çrrënjosjen dhe tjetërsimin e vazhdueshëm në ekzistencën 

moderne.  
 

Rrethimi i Sebastopolit tregoi në mënyrë të pakundërshtueshme se Lufta e Krimesë 

ndryshonte nga luftërat e kaluara pasi ishte konflikti i parë, ku shpikjet teknologjike 

në artileri dhe në armë luajtën një rol vendimtar dhe vdekjeprurës. Dëshmi të 

ndryshme të asaj periudhe, por edhe të mëvonshme tregojnë se ndryshe nga betejat e 

zakonshme mes ushtrive, rrethimi ishte një shkëmbim i gjatë zjarri mes artilerive të të 

dyja palëve. Sipas historianit ushtarak Brus Uatson (Bruce Watson), rrethimi solli një 

mënyrë të re luftimi, atë të taktikës së dobësimit të kundërshtarit dhe të « stanjacionit 

taktik », që u  përdor edhe në Luftën e Parë Botërore
39

. Pasojat e kësaj taktike ishin 

mëse të dukshme për paraqitjen pamore të luftës. Ritmi i ngadaltë i zhvillimit të luftës 

dhe përdorimi i teknologjisë që shmangte përplasjen, solli probleme për sa i përket 

paraqitjes së konfliktit.  Si ta paraqesësh një ngjarje historike, kur nuk ka asnjë qendër 

veprimi, as kohore as hapësinore? Ky problem nënvizohet edhe nga një kritik i 

sallonit të 1857, i cili shprehte dyshime mbi paraqitjen e një ngjarjeje të tillë:  

 

« A është kjo një betejë? Po, thotë historiani, dhe strategu e konsideron një 

aksion të nivelit të parë: kundërshtari ka humbur të paktën 9 000 vetë. Po, 

është një betejë e vërtetë gjithë kjo përpjekje …por, për piktorin, ku është kjo 

betejë ? Ku do ta kapë ai ? Në Tchorgoun ? Në Traktir? A do të ketë 

atjeluftime, kalime urash, patrulla pararoje? Kjo ishte kryesisht luftë artilerie 

… më tregoni pra mbi beze një luftë artilerie. » 
40

 
 

                                                
38 Th. Gautier, « Le Siège de Sébastopol, tableaux de M. Durand-Brager, » f.61.  

« Un héros maintenant est composé de deux mille cinq cents hommes et s‟appelle le vingt-quatrième de 

ligne ou la trente-deuxième demi-brigade, et sur le champ de bataille, du haut du monticule où se tient 

le général en chef, la lorgnette à la main, il produit l‟effet de petites raies rouges et bleues. La mort 

dirigée par des moyens scientifiques lui arrive de loin, anonyme comme lui, à travers des flocons de 

fumée. » 
39 Bruce Watson, Sieges: A comparative study ,Wetsport, CT : Greenwood Publishing, 1993, 81 cituar 

në Katie Horénstein, vep. e cit. f. 283.  
40

 Bois-Robert, La Guerre au Salon de 1857, Musée Universel, n. 14 (1857): 111. “Est-ce que là une 

bataille? Oui, dit l‟historien, et le stratège y voit une action de premier ordre; l‟assaillant y a perdu au 

moins 9,000 hommes. Oui, c‟est bien une bataille que cet effort supreme…Mais, pour le peintre, où 

est-elle cette bataille ? Où la prendra-t-il ? À Tchorgoun ? À Traktir ? Ce seront là des épisodes, des 

passages de pont, des affaires d‟avant-postes ? Ce fut surtout une affaire d‟artillerie…montrez-moi 

donc sur la toile une affaire d‟artillerie.» 
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Piktura e Dyran-Brazher dëshmon për tiparet e reja të luftës moderne që u bënë të 

dukshme gjatë luftës së Krimesë. Ndryshe nga ushtritë heroike të paraqitura në 

pikturat e luftës të Oras Verne si the « Capture of Constantine»(1837) apo në 

shumicën e pikturave të betejës në periudhën e Perandorisë së Parë, ku ushtria lëvizte 

si një masë e tërë njerëzish të bashkuar me një qëllim të vetëm, pikturave të Dyran-

Brazher u mungojnë shfaqje të tilla uniteti. Dyran-Brazher e vizatoi, e fotografoi dhe 

e pikturoi luftën dhe përvoja e tij tregon që asnjë prej këtyre medieve nuk arrinte ta 

kënaqte plotësisht idealin e tërësisë së ngjarjes në hollësi. 

 

Gjithsesi, edhe pse fillimisht fotografia u përdor për të krijuar piktura lufte, në Krime  

gjatë dhe menjëherë pas luftës pati të paktën 5 ekspedita fotografike të veçanta që u 

dhanë jetë qindra fotografive, të cilat u shitën në albume në Londër, Paris dhe gjetkë.  

Ndonëse mbizotëronte mendimi se falë grumbullimit të pamjeve të fotografuara një 

paraqitje më e mirë e luftës do të arrihej dhe se mediumi i ri do të ndihmonte në 

paraqitjen e luftës në të gjithë tërësinë e saj, ende nuk ishte kristalizuar mënyra se si 

do të arrihej ky efekt tërësor.  

 

Ndërkohë, paraqitja e tërësisë së ngjarjes ishte edhe qëllimi i gazetave të asaj 

periudhe. Por, të tjera janë problematikat që dolën në pah nga ambicia për ta paraqitur 

sa më mirë, sa më shpejt dhe me vërtetësi atë që ndodhte në frontin e luftës në faqet e 

shtypit të përditshëm, ku përdorimi i pamjeve nxiti zbatimin e strategjive të reja 

redaktuese dhe komunikuese. 

1.4 Krimeja sipas të përditshmes « L’Illustration » 

Në periudhën e konfliktit të Krimesë dy gazeta të përditshme do ta përcjellin pranë 

publikut të gjerë ngjarjen; në Angli,  « Illustrated Daily News », e themeluar më1842 

dhe në Francë,  « L‟Illustration », e themeluar një vit më vonë se simotra e saj 

angleze. Historiani Zhan-Noel Marshandjo (Jean - Noel Marchandiau) cilëson se më 

1854, në vitin kur Franca zyrtarisht hyri në luftën e Krimesë, « L‟Illustration » kishte 

mbi 140 000 abonime. Në 1855, ky numër shkoi në 240 000, gjë që sugjeron se 

mbulimi i luftës së Krimesë ishte një ndërmarrje që nga pikëpamja ekonomike sillte të 

ardhura, pra ishte fitimprurëse
41

.  

 

Në vijim do të përqendrohemi në strategjitë pamore dhe tekstuale të përdorura nga 

gazeta franceze « L‟Illustration » gjatë luftës së Krimesë për ta paraqitur veten si një 

produkt tërheqës nga pikëpamja teknologjike dhe të domosdoshëm nga pikëpamja 

informative. Mbi të gjitha, trajtimi i luftës së Krimesë nga  « L‟Illustration »shënon 

konsolidimin e dy faktorëve të rëndësishëm që ndikojnë cilësisht në përcjelljen e 

ngjarjes pranë publikut dhe vendosjen e një raporti sa më të drejtë mes ngjarjes reale 

dhe asaj të mediatizuar si janë autoriteti i dëshmitarit okular dhe reportazhi. 

 

Gjatë periudhës së konfliktit gazeta publikonte çdo javë lajme me pamje dhe tekste 

nga fronti i luftës. Për sa u përket pamjeve, interes paraqet fakti se ato ishin kryesisht 

gravura që binin në sy dhe që bëheshin sipas vizatimeve dhe teksteve që 

korrespondentët dërgonin nga fronti i luftës. Procesi i transformimit të vizatimeve në 

gravura kërkonte një punë kolosale nga gdhendësit, të cilët punonin pa pushim për 

                                                
41Marchandiau, L'Illustration : vie et mort d'un journal, 1843-1944.Touluse. Privat. Col. «Privat». 

1987. 
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çdo numër gazete.
42

 Shpejtësia, me të cilën krijoheshin gdhendjet, i siguronte gazetës 

më shumë vlerë për sa i përket kriterit të përditësimit të informacionit. Këmbëngulja e 

botuesve në shpejtësinë e pabesueshme, me të cilën vizatimet merreshin dhe 

përktheheshin nga gdhendjet në blloqe druri, vlente për të treguar bashkëkohësinë e 

prodhimeve të reja pamore me ngjarjet. Gazeta aplikonte një strategji të qëllimshme 

për të shitur numrin e ardhshëm. Lexuesit i premtohej se informacioni që po merrnin 

në atë numër gazete ishte i kontrolluar dhe sa më i « freskët ». Në përpjekje për të 

nxitur kureshtjen e lexuesit, lajmi përfundohej duke theksuar se vizatime të reja më të 

mira do të vinin në vazhdim, të cilat nuk mund të përfshiheshin në atë numër. Dhe 

sigurisht që lexuesit kureshtar i mbetej vetëm të zgjidhte numrin e ardhshëm për të 

pasur më shumë hollësi të vizatuara.  

 

Në 13 maj 1854, menjëherë pas bombardimeve të Odesës, gazeta deklaroi se kishte 

marrë disa të dhëna të publikuara në gazetat gjermane dhe belge, si dhe nga një raport 

i shkruar nga admirali Amelin, oficer marine francez. Ky raport u paraqit edhe në 

gazetën e qeverisë franceze « Le Moniteur Universel ».  

 

Duhet pranuar se këndvështrimi i disenjatorit dhe koha kur ai kap një skenë 

me kaq lëvizje si kjo, e shpjegojnë mjaftueshëm këtë ndryshim. Sidoqoftë, ne 

nuk deshëm t‟i privojmë lexuesit tanë nga këto skica të marra të mërkurën, të 

kopjuara mbi dru, të gdhendura dhe të shtypura të enjten, ndërkohë që po 

marrim vizatime të tjera të të njëjtës natyrë, po më të hollësishme dhe për 

pasojë më të plota. Raporti zyrtar i admiralit Hamelin do të plotësojë atë që 

mungon në këto gravura.
43

 

 

Në dëshminë e mësipërme duket qartas roli dhe autoriteti parësor që u jepej pamjeve 

në përcjelljen e ngjarjes. Gravurat që shfaqeshin në gazetat e ilustruara dhe më pas 

fotografitë, në dallim nga praktika e pikturës së luftës, e cila paraqiste një iluzion të 

një beteje të tërë (ose të paktën qendrën heroike) u jepnin përparësi pamjeve 

fragmentare (të pjesshme) apo të izoluara, të ngjarjeve luftarake me shtrirje më të 

madhe. Nga pikëpamja tregtuese, natyra fragmentare e prodhimit të lajmit solli një 

frymë të re marketingu. Gazetat e ilustruara kërkonin që informacioni të ishte i 

përkohshëm dhe vazhdimisht me mundësi ndryshimi, si vetë lajmi. Siç shprehet dhe 

Richard Terdiman : 

 

« Gazeta e përditshme ishte padyshim konsumatorja e parë e lajmit. E bërë 

për të skaduar, e zgjedhur për t‟u hedhur tutje… ajo shiste veten para së 

gjithash. »
44

 

 

« L‟Illustration » shpesh e shfaqte lakuriq të vërtetën e diskutueshme të burimeve të 

dëshmive duke paralajmëruar lexuesit se vizatime dhe rrëfime të shkruara më 

                                                
42 Marchandiau, L'Illustration : vie et mort d'un journal, 1843-1944.Touluse. Privat. Col. «Privat». 

1987, f. 30-31. Një gravure në dru i duheshin të paktën 48 orë për t‟u prodhuar.   
43L‟Illustration, 13 maj, 1854, f.1. 

« Il faut reconnaitre que le point de vue du dessinateur, et le moment où il saisit une scène aussi mobile 
que l‟est celle-ci, expliquent suffisamment cette différence. Quoi qu‟il en soit, nous n‟avons pas voulu 

priver nos lecteurs de ces esquisses reçues mercredi, copiées sur bois, gravées, et mises sous presse 

jeudi, au moment où nous recevions d‟autres dessins du mëme genre plus détaillés et par conséquent 

plus complets. Le rapport officiel de l‟amiral Hamelin suppléera d‟ailleurs à ce qui manque dans ces 

gravures. »   
44 RichardTerdiman. Discourse/Counter-Discourse, Ithaca, NY; Cornell University Press, 1985, f. 120. 
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domethënëse do të shfaqeshin në numrin e ardhshëm. Mirëpo, kjo dukuri e 

përkohshmërisë lidhet me logjikën e përshkrimit të një lufte që zgjat për disa vjet. Në 

verën e 1855, Zhan Baptist Aleksandr Polën (Jean Baptiste Alexandre Paulin), 

kryeredaktor i « L‟Illustration » shprehet me keqardhje për mungesën e betejave 

spektakolare në gazetën e tij :   

 

« Të rejat nga Krimeja janë më kot se kurrë. Kjo peshë e heshtur, shqetësuese 

për mendimet që ngjall, ngjan me rëndesën e qetë të atmosferës dhe të 

elementeve para një stuhie të frikshme të botës së re. » 
45

 

 

Pavarësisht pakënaqësive të shpeshta të botuesve për mangësitë e dinamikës ushtarake 

mes 1854 dhe 1856 dhe sfidës për të qenë njëherësh i përkohshëm dhe cilësor, Lufta e 

Krimesë i dha rastin shtypit të ilustruar të sapokrijuar ta kthente një luftë të ngadaltë 

në një ngjarje që shiste gazetën.  

 

Gjithashtu, përdorimi i vizatimeve dhe ilustrimeve për të përcjellë atmosferën e luftës 

rezultoi si një taktikë bindëse falë autoritetit të dëshmitarit okular dhe dëshmisë së tij 

personale pamore. Besueshmëria e lajmit ndërtohej në dy faza; fillimisht lexuesi 

sigurohej se ajo që po shihte të printuar ishte pothuajse reale, pasi një dëshmitar i 

besueshëm e kishte parë; më tej, duke i parë pamjet, vetë lexuesit i krijohej iluzioni i 

të qenit edhe ai vetë dëshmitar. Në këtë mënyrë, « L‟Illustration »e arrinte iluzionin e 

pjesëmarrjes së lexuesit në ngjarje falë kësaj përzierjeje të zotësive botuese dhe të 

ndikimit teknologjik. Ndodhte që « L‟Illustration » të përdorte shpesh vizatimet e 

dëshmitarëve të vet edhe për t‟u dhënë vërtetësi lajmeve të shkruara zyrtare të 

mbështetura nga qeveria. Për shembull, në një pikë të vakët të luftës, kur shpresat për 

të marrë fortesën ruse të Sebastopolit ishin të pakta, « L‟Illustration » u pohon 

lexuesve të vet:  

 

Detajet e botuara deri tani mbi operacionet lidhur me shtetrrethimin, janë 

ashtu si dhe të tjerat, larg të qenit të vërteta :rrëfimet nga Shën Petërburgu 

nuk përputhen aspak me ato të Londrës dhe të Parisit. Raporti i gjeneralit 

Canrobert i botuar në këtë numër jep gjendjen e saktë të datës 16 prill. Për sa 

i përket lajmeve telegrafike të ardhura nga Gjermania, fillojmë të shohim në 

kontradiktat e tyre lojën e spekulimeve që shprehin në këto njoftime  mahnitëse 

gjithçka u përshtatet interesave të bursës së Vjenës, së Frankfurtit, Parisit dhe 

Londrës. Mbase ka ardhur koha të mendojmë në cilat duar dhe nën cilin 

ndikim gjendet sot shtypi në mbarë Evropën.
46

 

 

                                                
45 Jean-Baptiste Alexandre Paulin, “Histoire de la semaine,” L'Illustration, 18 gusht 1855. 

« Les nouvelles de Crimée sont plus nulles que jamais. Ce calme pesant, qui préoçupe tant les esprits, 

ressemble à la lourdeur tranquille de l‟atmosphère et des éléments avant une tempëte effroyable du 

nouveau monde. » 
46 Po aty, 5 maj.  « Les détails publiés jusqu‟ici sur les opérations du siège sont, comme tout le reste, 

loin d‟avoir un caractère authentique ; les récits de Saint-Pétersbourg ne s‟açordent guère avec ceux de 
Londres et de Paris. Le rapport du général Canrobert, publié dans ce numéro, donne l‟état exact des 

choses à la date du 16 avril. Quant aux dépëches télégraphiques venues à travers l‟Allemagne, on 

commence à voir dans leurs contradictions le jeu des spéculateurs qui font dire à ce merveilleux 

courrier tout ce qui convient aux intérëts des bourses de Vienne, de Francfort, de Paris, et de Londres. 

Il est peut ëtre temps de penser en quelles mains et sous quelles influences se trouve aujourd‟hui la 

presse dans toute l‟Europe. »   
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Raporti i Gjeneralit Canrobert u printua në gazetë si një shirit i ngushtë teksti mes dy 

gravurave më të gjera të bazuara në vizatimet e dërguara nga fronti. Historia e plotë e 

kësaj ngjarjeje të luftës u bë e mundur nga një informacion i dyfishtë, tekstual dhe 

pamor. Artisti që i bëri vizatimet, Dyran-Brazhe, pati një takim personal me 

Napoleonin III vetëm një muaj para se të nisej, një mbështetje politike kjo që e 

përforcoi autoritetin e tij si dëshmitar okular kompetent. 
 

Para se të nisej, Z. H. Dyran-Brazhe pati nderin të thirrej të dielën në 

mbrëmje dhe të pritej nga Madhëritë e Tyre, Perandori dhe Perandoresha, të 

cilët me shumë interes shqyrtuan vizatimet e kryera me përpikmëri dhe 

vërtetësi në Sebastopol madje dhe nën zjarrin e armikut nga bashkëpunëtori 

ynë i devotshëm. Madhëritë e Tyre u dhanë shumë rëndësi këtyre pamjeve dhe 

treguan këtij artisti të dalluar kënaqësinë e tyre si dhe e nxitën me ngazëllim 

për të vazhduar këtë punë të gjatë dhe të rrezikshme.
47

 

 

Ky shoqërim i gravurave me praninë apo mbështetjen e subjekteve autoritare (politike 

apo opinionbërëse) sigurisht që e bënte më të ndikueshëm lajmin tek masa e lexuesve 

dhe legjitimonte veprën e artistit si një riprodhim besnik i realitetit. Nga ana tjetër, 

përpjekja për ta zvogëluar maksimalisht intervalin kohor mes ndodhisë dhe mbërritjes 

së saj te publiku, dhe kjo falë kombinimit të rrëfimit pamor me atë tekstual të 

ngjarjeve, ndikonte ideologjikisht duke i falur publikut iluzionin e të bërit të tërë 

luftën të paraqitshme nëpërmjet serive të episodeve që shfaqeshin në shtyp. Mbulimi i 

periudhës së luftës kërkonte një vazhdimësi të pafundme të lajmeve më cilësore apo 

më të shumta që do vinin, një përheshmëri lajmesh të reja mbi luftën. Lexuesit duhet 

t‟i merrnin këto fragmente lajmesh çdo javë për të ndjekur luftën në mënyrë që duke 

lexuar pak e nga pak, të plotësohej rrëfimi. Kjo strategji editoriale, që sinjalizonte se 

lajme më të mira dhe më të plota do të jepeshin më pas dhe se do të mbulohej tërësia e 

ngjarjes nëpërmjet serive të raporteve tekstuale dhe pamore të përditësuara, që 

mblidheshin nga dëshmitarë okularë të besueshëm, mund të kuptohet pjesërisht dhe si 

një logjikë e reportazhit. Reportazhi bindte dhe vazhdon ta bindë lexuesin që të besojë 

në autoritetin e të rejave që raportohen duke deklaruar se përshkrimi i luftës bëhet mbi 

informacione të brendshme, të besueshme, që nuk gjenden gjetiu. Mënyra e marrjes 

dhe e përhapjes së informacionit gjatë Luftës së Krimesë zhvilloi duke pasuruar 

kategorinë e dëshmisë okulare dhe të reportazhit. 

1.4.1 Autoriteti i dëshmisë okulare 

 

Mbulimi nga « L‟Illustration » i Luftës së Krimesë varej nga prodhimi i vazhdueshëm 

i dëshmive okulare në fragmentet tekstuale dhe pamore që lexuesit/shikuesit nxiteshin 

të besonin se përkonin me rrëfimin autoritar (të besueshëm) dhe pa ndërprerje të 

luftës. I njëjti impuls drejt një paraqitjeje të plotë dhe të besueshme të luftës ishte në 

qendër të debatit mbi përdorimin ushtarak të fotografisë gjatë të njëjtës periudhë.  

 

                                                
47 PAULIN, « Histoire de la semaine,  L‟Illustration », 24 mars. « Avant son départ, M. H. Durand-
Brager a eu l‟honneur d‟ëtre appelé dimanche soir et reçu en petit comité par Leurs Majestés 

l‟Empereur et l‟Impératrice, qui ont bien voulu examiner avec le plus vif intérët les dessins si 

consciencieux et si vrais exécutés à Sébastopol, et jusque sous le feu de l‟ennemi, par notre laborieux 

collaborateur. Leurs Majestés ont paru apporter la plus grande attention à l‟examen de ses travaux, et 

ont témoigné à cet artiste distingué toute leur haute et bienveillante satisfaction, ainsi que les 

encouragements les plus flatteurs pour la continuation de ce long et périlleux travail. » 
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Në 1861, 5 vjet pas përfundimit të Luftës së Krimesë me fitoren e Francës dhe 

Anglisë, një artikull i rëndësishëm u botua në periodiken ushtarake« Le spectateur 

militaire » nën titullin « Mbi përdorimin e fotografisë në Ushtri ». Artikulli 

nënvizonte rëndësinë që mund të kishte fotografia për ushtrinë franceze. Në atë 

periudhë, E. Disderi, fotografit të famshëm të portreteve dhe një nga burrat më të 

suksesshëm në biznesin e fotografisë në Francë, i ishte pranuar kërkesa nga ministri i 

luftës që të përfshinte teknologjinë  fotografike në trupat e ushtrisë franceze.
48

 E. 

Disderi, në një libër të shkruar në 1862 mbështeti idenë se fotografia dhe fotografët 

dëshmitarë do ta transferonin këtë formë të epërme të të parit tek secili që e shikonte 

atë. 

Me ndihmën e fotografisë, do të jetë përherë e mundur të njihet, nga larg, çdo 

lloj veprimtarie që është kryer apo që po kryhet gjatë një rrethimi, pozicioni i 

fushave të betejës dhe mijëra detaje thelbësore që, falë trajtave të dukshme, e 

ndihmojnë gjeneralin për të vërtetuar raportimet që kërkon ose që në mjaft 

raste i paraqiten. Një shikim i shpejtë mjafton për të kuptuar në një çast atë që 

është mjaft e gjatë dhe e ndërlikuar për t‟u thënë me fjalë.
49

 

 

Ashtu si autorët e mëparshëm, Disderi e konsideronte fotografinë si një medium pa 

ndërmjetësim, një dritare e vërtetë mbi botën e luftimeve, e aftë të paraqiste të gjitha 

anët e luftës, të cilat vetëm sa ishin pasqyruar me përafërsi në të kaluarën. Ndryshe 

nga fjala e shkruar, e cila ka nevojë të lexohet dhe të interpretohet, këta komentues 

shpresuan dhe menduan se fotografia e luftës do të ishte krejtësisht denotative dhe se 

nuk do tëkërkonte interpretim nga ana e spektatorit. Ky këndvështrim i fotografisë si 

një mënyrë komunikimi menjëherë e kuptueshme është në koherencë me atë të 

burimit të paraqitjes objektive të luftës, atë të dëshmitarit okular. Këto hipoteza të 

hershme mbi zbatimet ushtarake të fotografisë e barazojnë rolin e mediumit me atë të 

dëshmitarit okular, duke e zëvendësuar në mënyrë mekanike fuqinë, autoritetin e 

dëshmitarit okular « njeri » me dëshminë bardh e zi të fotografisë. Fotografia shihej si 

forma bazë e faktit të pakundërshtueshëm, duke sfiduar format e tjera të komunikimit 

me saktësinë e informacionit të saj me pamje. 

 

Përkrah betejave të mëdha ushtarake, si ato në Magenta dhe në Solferino, të 

riprodhuara në tërësi dhe në episode, do të vendoset hyrja triumfuese e 

ushtarëve tanë në qytetet italiane; ne do të marrim pjesë, si të thuash, në 

luftimet që po mbështesim në Kinë, në marrjen e Pekinit, në mijëra luftimet e 

Luftës së Krimesë, që prej zbarkimit të trupave tona deri në sulmin suprem të 

Malakofit. 
50

 

                                                
48 Në artikull thuhet se projekti i Z. Disderi  iu paraqit që në fillim të 1860, Shkëlqesisë së tij, ministrit 

të luftës, i cili e mori në konsideratë, dhe, me vendim të 19 shkurtit 1861, thirri Z.  Disderi për ta 

zbatuar në ushtri. »  Shih Ferdinand de Lacombe, « De l'usage de la photographie dans l'armée, » Le 

spectateur militaire 35 (1861) : 145. 
49 Eugène Disdéri, L'Art de la photographie, Paris: Chez l'Auteur, 1862, f.152.  

« A l'aide de la photographie, il serait toujours possible de se rendre compte, à distance, des travaux de 

toute nature ordonnés pendant un siège et en voie d'exécution, de la disposition des champs de bataille 

et des mille détails essentiels que le général a intérët à connaître et qui viendraient corroborer par des 

traits visibles les rapports qu'il demande, ou qui, dans bien des cas, pourraient en tenir lieu. Un coup 
d'oeil suffit pour comprendre en un instant ce qui est long et difficile à expliquer par des mots. » 
50 Po aty, f.150-51.  

« A côté des grandes luttes militaires, des Magenta et des Solferino, reproduites dans leur ensemble et 

dans leurs épisodes, se placerait l'entrée triomphale de nos soldats dans les villes italiennes; nous 

assisterions, pour ainsi dire, aux combats soutenus en Chine, à la prise de Pékin, aux mille faits d'armes 

de la guerre de Crimée, depuis le débarquement de nos troupes jusqu'au suprëme assaut de Malakoff. » 
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Në këtë pasazh Disderi pohon se të shohësh pamjet fotografike të një ngjarjeje 

ushtarake është një përvojë e ngjashme me atë të një dëshmitari okular. Ai shpreh 

qartë idenë se fotografia e luftës do ta lejonte shikuesin të merrte pjesë në arritjet e 

famshme ushtarake të kombit, pasi aparati fotografik i kishte regjistruar (në tërësi dhe 

në episode). Asnjë pjesë e konfliktit nuk do të mbetej e paparaqitur. I mrekulluar nga 

mundësitë e mediumit të ri dhe përfitimet që mund të sillte ai për ushtrinë franceze, 

fotografi tregohet shumë entuziast për mundësitë e pafundme të fotografisë. 

 

Natyra mekanike e mediumit u dha shkak analistëve të atëhershëm të imagjinonin 

mundësinë për të realizuar një paraqitje shumatore, ku shfaqej tërësia e luftimeve me 

armë përmes një shtimi të pakufi të pamjeve. Ndryshe nga puna e madhe e shkrimit të 

betejave me dorë me ndihmën e teknikave, fotografia do ta lejonte ushtrinë të 

paraqiste territorin shpejt dhe pa pengesa. Dobia e mediumit për luftën krahasohej me 

atë të armës. 

 

« Asgjë nuk do t‟i shpëtonte shpejtësisë së teknikës fotografike, as pamja e 

vendit të përshkuar, të cilën artisti mund ta riprodhojë me një liri dhe lehtësi 

të ngjashme me ato që shoqërojnë lojën e artilerisë... Fotografia ushtarake 

mund t‟i shënojë vetë kronikat e saj. » 
51

 

 

Autori nënkupton se aparati fotografik mund të manipulohej lehtësisht. Por, përtej 

shpejtësisë së fotografisë, autori arrin në përfundimin se mediumi mund t‟i paraqesë 

referentët e tij vetvetiu, pa mundin njerëzor që vepron si një vegël mekanike. Kjo  

fuqi autogjenike (që zhvillohet në sajë të vetvetes) është studiuar edhe nga Steve 

Edwards në lidhje me fotografinë angleze në periudhën Viktoriane. Ai saktëson se 

fuqia autogjenike e fotografisë mbrohej si cilësia më e mire e mediumit. Ëndrra e 

autogjenezës « çliron, ngjall mundësinë e një dëshire të pandalur për të prodhuar, 

fotografuar » dhe njëherësh zëvendëson punën me dorë me sistemet mekanike në 

procesin e prodhimit.
52

 Edhe Keti Hornstein e mbështet këtë ide dhe vlerëson se 

autorët e atëhershëm parashikonin një seri shpërndarëse të vazhdueshme të pamjeve të 

luftës me ndihmën e aparatit fotografik. Fotografët do të plotësonin ato që as ushtarët 

dhe as inxhinierët e ushtrisë nuk kishin shpresuar të realizonin ; një ngjarje luftarake 

në të gjitha copëzat e saj si dhe në tërësinë  e saj të lavdishme.  

 

Pra, ende nuk kishte reflektime për pasojat e përdorimit të fotografisë, por ardhja e saj 

shihet vetëm pozitivisht, si një fantazi e prodhimit pa fund. Kjo përkonte edhe me 

gjendjen e përgjithshme mbi prodhimin industrial të asaj periudhe. Duke e pohuar 

këtë Lakomb (Lacombe), autor i librit « Mbi përdorimin e fotografisë në luftë », thotë: 

Para së gjithash, Disderi do që fotografët të jenë të shumtë, të pranishëm kudo 

e kurdoherë, të shpërndarë në të gjithë vijën e luftës, përherë të gatshëm të 

mbledhin gjithçka  u intereson në shfaqjet që tërheqin vëmendjen .
53

 

                                                
51Lacombe, Ferdinand de. “De l'usage de la photographie dans l'armée.” Le spectateur militaire 35 

(1861): f. 146. “Rien n‟eût échappé à la rapidité des procédés photographiques, pas mëme l‟aspect des 

pays parcourus, dont l‟artiste peut s‟assurer la reproduction avec une liberté et une aisance analogues à 
celles qui açompagnent le jeu de l‟artillerie…La photographie militaire peut tracer elle-mëme ses 

annales.” 
52 Edwards, The Making of English Photography - Allegories, f. 42-44 ne Katie Hornstein. Vep. e cit.   
53 Lacombe, « De l'usage de la photographie dans l'armée, » 147. « Il veut d‟abord que les 

photographes soient nombreux, toujours présents partout, répartis sur toute la ligne de bataille ou de 

siège, prëts à recueillir sans cesse tout ce qui intéresse dans les spectacles qui frappent les regards. »   
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Megjithatë, në mënyrë paradoksale, cilësia autogjenike e fotografisë për të paraqitur 

historinë ushtarake lidhet me figurën e fotografit ideal. Fuqia e fotografisë 

mundësohet nga prania e fotografit «  kudo e kurdo » që fotografon çfarëdo. Disderi 

planifikoi të mbulonte të gjithë fushën e luftës me fotografë që të mund të paraqitnin 

të gjitha aspektet e saj. Moria e fotografive të bëra do të krijonte më në fund 

« tablonë » e përsosur të luftës si një shumë e barabartë me mbledhjen e të gjitha 

detajeve të pafundme të saj.  

 

Zhvillimet e mëtejshme treguan se kjo ishte një fantazi që s‟do të mund të bëhej kurrë 

realitet, ashtu si e quan dhe historiani Xhon Tag (John Tagg) « fantazia e diçkaje më 

shumë ».
54

 Iluzioni i tërësisë ishte deri diku në mospërputhje me aftësitë e atëhershme 

teknologjike të mediumit, të cilat lejonin vetëm realizimin e portreteve dhe 

peizazheve. Por pavarësisht kufizimeve, këto pretendime utopike që kishin në qendër 

fotografinë, janë domethënëse për sa i përket faktit se falë fotografisë, e gjithë 

veprimtaria politike e luftës u bë e dukshme, e kuptueshme dhe e arritshme. 

1.5 Lindja dhe zhvillimi i fotogazetarisë 

Vetëm rreth viteve 1880 prurja e çastit fotografik arriti të krijojë mundësinë e dhënies 

së një pamjeje më dinamike të ngjarjes. Falë zhvillimeve teknike në fushën e 

fotografisë dhe të shtypit në fund të shekullit XIX, dhe më saktë mes 1880 dhe 1897 u 

arrit që një ngjarje të rrëfehej nëpërmjet fotografisë. Më parë ishte e mundur të 

publikoheshin vetëm litografi të krijuara sipas fotografisë, pasi këto të fundit nuk 

mund të printoheshin ende në letër njëkohësisht me shkronjat e plumbit. Duke qenë se 

publiku kërkonte të shihte paraqitje sa më reale, fotografitë më interesante 

ekspozoheshin në galeri fotografike ose riprodhoheshin në një numër të kufizuar 

kopjesh. Në kohën e Komunës së Parisit, u botuan gravura që riprodhonin fotografitë, 

por pa mundur të kapeshin çastet kulmore të ngjarjeve të mëdha. Shfrytëzimi për 

qëllime tregtie i pamjeve të luftës filloi në këtë periudhë,55për shembull, shkatërrimi i 

kolonës së Vendomës nga komunarët u shit në pesëdhjetë mijë kopje në Britaninë e 

Madhe në 1871. 

 

Të  quajtura « Photo stories », rrëfimet nëpërmjet fotografisë lindën në Gjermani dhe 

në Francë. Më saktë ky nocioni i të rrëfyerit me pamje u përurua nga Nadar
56

 kur 

intervistoi në 1866 Eugjen Shëvrël (Eugène Chevreul), personalitet francez i fushës 

shkencore. Portretisti i madh ia ngarkoi të birit, Polit, detyrën që të merrte pamje gjatë 

takimit të tyre. Nga njëzet e shtatë fotografitë e Pol Nadar (Paul Nadar), tetë u botuan 

në « Journal Illustré ». Për një kohë të gjatë gazetat përbëheshin nga një përzierje 

lajmesh dhe pamjesh; organizimi i faqes mbetej rastësor ose prirej nga tematika, 

derisa dalëngadalë do të fillohet të mendohet për ndikimin e faqosjes dhe të 

organizimit formal të gazetës.
57

 

 

                                                
54 John Tagg, The Burden of Representation, Essays on Photographies and Histories.Minneapolis: 

University of Minnesota Press.1988. f.4.   
55 SCHLOSSER F. « Les légendes de la presse », Lyon, Aléas, 2002, f. 56-59. 
56 Nadar, pseudonim i Gaspard – Felix Tournachon, karikaturist, aeronaut dhe fotograf francez. 
57 Sipas SCHLOSSER F, po aty. 
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«Në vitet e fundit të shekullit të kaluar filloi më në fund të zhvillohej ai që ishte 

mas-mediumi më i rëndësishëm i kohës, para se të zhvillohej e të përhapej 

televizioni : fotogazetaria »
58

. 

 

Më 4 mars 1880 u botua fotografia e parë e shtypur në gazetën njujorkeze «The Daily 

Graphic». Në ato vite pati një sërë risish teknologjike. Në këtë periudhë, llampat e 

para me magnez krijonin mundësinë e ndriçimit të fortë dhe të fotografimit edhe në 

ambientet e brendshme. Ndër të parët që e përdori, spikati J. Ris (Jacob Riis), i 

famshëm për punën e tij në getot njujorkeze, me titullin « How the Other Half Lives » 

(Si jeton gjysma tjetër e qytetit), me tekstet dhe pamjet e tij që u botuan më 1890. Për 

fat të keq, në kohën e botimit, teknika e riprodhimit tipografik të fotografive linte 

ende shumë për të dëshiruar dhe nga 35 pamjet e paraqitura, vetëm 17 u stampuan me  

gjysmëtone dhe me cilësi mjaft të dobët), kurse të tjerat u riprodhuan me teknikën e 

vizatimit dhe të gravurës, duke humbur kështu të gjitha ato elemente të 

menjëhershmërisë dhe të pasqyrimit të realitetit që i karakterizonin në fillim.
59

 

 

« Fotogazetaria e vërtetë lindi rreth shekullit të nëntëmbëdhjetë, në kohën e 

reporterit dhe përkon me shpikjen e pllakëzave me gjysmëtone, që lejonte të 

shtypeshin fotografitë me të njëjtën makinë që përdorej për gërmat 

tipografike»
60

. 

 

Në 1897 u bë e mundur të riprodhoheshin fotografitë me teknikën e gjysmëtoneve në 

procesin e shtypjes së shpejtë të gazetave, qofshin ato periodike apo të përditshme. 

Pavarësisht përparimit teknologjik, kishte ende shumë vështirësi teknike dhe në fakt 

shumë nga ngjarjet e pranishme në gazetat sensacionale të periudhës u paraqitën me 

vizatime dhe gravura. Shtypi i përditshëm, siç u tregua dhe më lart tregohet më i 

pavendosuri për të përdorur pamjet e fotografuara (krahasuar me botimet periodike). 

Edhe kur kjo ndodh, përdoren vetëm pamje unike që shërbejnë si ilustrim për një 

artikull dhe rrallë shfaqen vazhdimësi fotografish, të cilat janë kryesisht të 

parapëlqyera nga të përjavshmet apo të përmuajshmet e ilustruara. Në çdo rast, 

shpejtësia me të cilën vinin lajmet e shkruara në redaksi, ishte pa dyshim më e madhe 

krahasuar me zhvillimin dhe stampimin e fotografive, të cilat nuk mund të ishin të 

pranishme në gazetë në çastin e botimit të ngjarjes. Kishte përherë një shkëputje 

disaditore mes daljes së lajmit dhe botimit të fotografisë që e shoqëronte. 

 

Historia e shekullit XX shënon një periudhë tepër interesante dhe të rëndësishme për 

zhvillimet në fushën e fotografisë së shtypit. Kjo periudhë është stampuar në sytë e 

bashkëkohësve mbi të gjitha nga sasia e madhe e dëshmive fotografike që pasqyruan 

konfliktet e ndryshme, episode nga dy luftërat botërore, nga sistemet totalitare,  pamje 

nga tmerri nazist, ndodhitë e mëpastajshme të skenarëve të luftës dhe jo vetëm. Lufta 

e Parë Botërore ishte banka ideale e provës për vënien në zbatim të risive teknike dhe 

praktikën e mjetit fotografik. Jo rastësisht periudha menjëherë pas saj, ajo e sistemeve 

totalitare europiane mes dy luftërave botërore, konsiderohet aktualisht si periudha e 

artë e fotogazetarisë, pasi karakterizohet nga pasuria në kërkimin teorik, nga roli i ri i 

                                                
58Italo Zannier, Fotogiornalismo in Italia oggi, 1993, f. 5«Negli ultimi anni del secolo scorso iniziava 

così finalmente a svilupparsi quello che è statoilpiù importante mass medium contemporaneo, prima 

dell'avvento e della diffusionepubblica della televisione: il fotogiornalismo» 
59Berlincioni Maurizio, Storia della fotografia, Firenze, 1997,Fotoreporter (www.catpress.com) 
60Alberto Papuzzi, Professione giornalistica, manual, 2003, f. 115 
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fotografisë si veprimtari denoncuese shoqërore, nga mbështetja (ndonjëherë e tepruar, 

që kthehej në propagandë) e profesionit nga ana e qeverisë.  

 

Ky ishte momenti kur në treg u hodhën aparate të reja fotografike, që mbaheshin me 

vete, të domosdoshëm për të bërë fotografi çasti: fotografia merr kuptimin e rastësisë, 

kalojnë në plan të dytë fotografitë e pozuara, kompozimi është më tepër instiktiv se i 

studiuar me kujdes, në mendimin kolektiv fotografimi është akti vendimtar për të 

fiksuar mbi letër realitetin e të gjitha ditëve, fotografitë kthehen në fakte për të 

përcjellë historinë. Herbert Shiler (Herbert Schiller) e përmbledh me këto fjalë 

statusin e ri të fotografisë në botën e informacionit:  

 

« Aftësia e aparatit fotografik për të paraqitur realitetin, me sa duket pa 

ndërhyrjen e njerëzore, u bë një standard besueshmërie {…} mendimi 

shkencor rreth mjetit e bënte objektive edhe fushën ku ai përdorej : 

gazetarinë»
61

. 

 

Në Evropë, vetëm pas Luftës së Dytë Botërore fotogazetaria u zhvillua ndjeshëm. 

Gazetat britanike, të frymëzuara nga shtypi amerikan, filluan t‟i japin një vend 

përherë e më të rëndësishëm fotografisë. Në Francë, Zhak Pruvo (Jacques Prouvost) i 

kushtoi shumë rëndësi përdorimit të fotografisë në gazetat e përditshme. Ai deklaroi 

më 2 maj 1931 :  

 

«Fotografia është bërë mbretëresha e kohës sonë. Ne nuk duam vetëm të dimë, 

duam edhe të shohim! » 
62

 

 

Në Gjermani veçanërisht, botoheshin më shumë revista të ilustruara se në çdo vend 

tjetër të botës. Madje edhe kampionët amerikanë mbetën pas nga shpërthimi editorial 

në Europë. Në 1930 tirazhi i përgjithshëm i revistave gjermane ishte pesë milionë 

kopje në javë, me një numër lexuesish rreth 20 milionë vetë. Fotogazetarët reshtën së 

qeni anonimë dhe Erich Salomon qe i pari që e përcaktoi veten si « fotogazetar ». 

Gjashtëmbëdhjetë fotogazetarë janë në librin e artë të fotogazetarisë nga periudha 

para, gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore.  

 

Evolucioni i praktikave gazetareske është i lidhur sigurisht edhe me shpikjet  

teknologjike. Ndikim të madh pati dalja e aparateve si « Ermanox » dhe më pas 

« Leica » me formatin 35mm në vitin 1925, si dhe llampat e para me blic (dritë 

artificiale) mes 1927-ës dhe 1930-ës, në mënyrë që të plotësoheshin të gjitha 

elementet e duhura për të hyrë plotësisht në « periudhën e artë » të fotogazetarisë. 

Mbërritja e tyre u dha një liri veprimi shumë më të madhe fotografëve që mund të 

punonin duke ndjekur intuitën e tyre në të qindtat e sekondës. Stili i tyre i ri 

trashëgohet me imazhe më realiste. Kjo periudhë mund të konsiderohet si datëlindja e 

                                                
61

 Herbert Schiller, 1981, Who Knows: Information in the Age of the Fortune 500, Norwood, NJ: 

AblexPublishing cituar në Davide Maçhia, Fotogiornalismo ed etica dell'immaginenella società 

digitalizzata, tezë doktorate në linjë.  

«La capacità della macchina fotografica di rappresentare la realtà, apparentemente senza l'intervento 

umano, divenne uno standard di credibilità (…) l'aura scientifica attorno al mezzo rendeva obbiettivo 

anche il campo nel quale veniva usato: il giornalismo» 
62«La photo est devenue la reine de notre temps. On ne veut plus seulement savoir, on veut aussi voir!» 
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fotogazetarisë së mirëfilltë.
63

 Nga ai çast termi fotogazetari përcaktonte një gjini më 

vete, me tipare tipike dhe qartësisht të dallueshme në historinë e fotografisë. Një 

sektor i pavarur me kufijtë e vet : 

 

«...si një kontinent, me një front ideologjik, nga i cili do të dalloheshin artistët, 

ose më saktë të ashtuquajturit fotografë-artistë, me estetikën dhe filozofitë e 

tyre, të cilat për fotogazetarët ngjajnë më tepër me mani, kotësi, të 

padobishme apo ambicie të tepruara »
64

. 

 

Sigurisht që për fotogazetarinë, përdorimi i aparateve si « Leica » ishte domethënës, 

pasi zhvillimi i kësaj praktike luajti një rol të rëndësishëm në krijimin e revistave si 

« Vu» në Francë (1928) dhe « Life»në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (1936). 

Rëndësia e fotografisë përcaktohet qartë nga LucienVogel që në numrin e parë: 

 

Konceptuar në një frymë të re dhe e realizuar me mjete të reja, « Vu » sjell në 

Francë një formulë të re; reportazhin e ilustruar me informacione nga bota 

{…} Nga të gjitha anët ku një ngjarje e rëndësishme do të ndodhë, fotografi, 

lajme, artikuj do të mbërrijnë tek « Vu », nga e cila do të mund të lexohet 

mbarë bota… dhe do t‟ju sjellë para syve jetën e universit {…} Faqe të 

mbushura me fotografi, që tregojnë me pamje ngjarjet politike franceze dhe të 

huaja {…} reportazhe sensacionale të ilustruara {…} fotografi të 

përzgjedhura me seriozitet.
65

 

 

Edhe Henri Ljus (Henry Luce), themeluesi i « Life » synonte të krijonte një revistë të 

« shkëlqyer» në të gjitha drejtimet, mbi letër të patinuar dhe me pamje të ndritshme. 

Numri i parë i « Life » u shfaq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 23 nëntor 

1936, me një tirazh fillestar me mbi katërqind mijë kopje. Zemra e revistës « Life » 

ishte pa dyshim fotografia, e cila dekretoi fitoren dhe suksesin e saj. Ky ishte një 

shërbim i ndërsjellë pasi falë revistës fotografia mbërriti në çdo cep të botës, duke 

treguar jetën në të gjitha dimensionet e saj, nga ato më të hershmet tek ato më të 

fundit. Këtë e dëshmojnë dhe fjalët me të cilat Henry Luce deklaron misionin e 

revistës në numrin e saj të parë: 

 

Për të parë jetën, për të parë botën, për të qenë dëshmitarë të ngjarjeve të 

mëdha, për të parë fytyrat e të varfërve dhe veprimet e të famshmëve; për të 

parë gjëra të çuditshme: makina, ushtri, turma, hije në xhungël; për të parë 

gjëra që ndodhen mijëra kilometra larg; të fshehura pas mureve dhe brenda 

dhomave, gjëra që paraqesin rrezikshmëri, gra që duhen nga burrat, dhe 

shumë fëmijë; për të parë e për të pasur kënaqësinë e të parit, të shohësh e të 

çuditesh, të shohësh e të mësosh.
66

 

                                                
63 PALMER Michael B. « Des petits journaux aux grandes agences, naissance du journalisme 

moderne » Aubier, 1983, f.68. 
64 Italo Zannier, Fotogiornalismo in Italia oggi, 1993, f. 5 

«Quasi un continente, con un fronte ideologico, alquale si opporrebbe quello degli artisti, anzi dei 

cosiddetti fotografi-artisti, con le loroestetiche e filosofie, che ai fotogiornalisti sembrano perlopiù 

manie, velleità, inutili oeçessive ambizioni» 
65 Vogel Lucien, Remarques sur un nouveau journal illustre, Vu, n. 1, 21 mars 1928, f.2 në Kersebet 

Françoise « Entre l‟agence photographique de presse et le marche de l‟image de reportage : le 

photojournaliste » Tezë doktorate e pabotuar, janar 1986, f.34  
66

Cituar në Fiorentino Giovanni, L'oçhio che uçide. La fotografia e la guerra: immaginario, torture, 

orrori. Roma, Meltemi, 2004, f. 53 
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«Life» ndihmoi në krijimin e mitit të fotogazetarit, duke i dhënë fotografisë 

shkëlqimin maksimal.Qëllimi i saj ishte të promovonte fotogazetarinë dhe për këtë 

ishte gjithnjë e gatshme « për të blerë prej më të mirëve atë që është më e mira ». 

Veçoria, e cila që në fillim e dalloi « Life » nga konkurrentët e saj, ishte ajo e punës 

me katër ose pesë fotoreporterë titullarë, gjë që i lejoi revistës të përcaktonte stilin e 

saj dhe fotografëve që punuan për të, që të kujtoheshin si bashkëpunëtorët e një prej 

projekteve të botimit më të suksesshëm të shekullit XX. 

 

Zhizel Frënd (Gisèle Freund) nënvizon në veprën e saj « Photographie et socété » 

rëndësinë që këta dy tituj patën për botën e fotografisë. Mënyra e funksionimit në 

redaksi, trajtimi i aktualitetit, faqosja nuk kishin asgjë të përbashkët me revistat e 

mëparshme si « L‟Illustration ». Ato ishin botime të konceptuara tërësisht mbi 

fotografinë. Duhet nënvizuar se, nëse evolucioni i teknikave të kapjes së objektivit 

mundësoi praktika të reja fotografimi, vetëm në fillim të shekullit XX u arrit të 

zbatohej një teknikë riprodhimi mekanike e këtyre pamjeve e përdorshme nga 

shtypshkronjat dhe në këtë mënyrë u arrit të shfrytëzoheshin dokumente; por mbi të 

gjitha të porositej realizimi i tyre. Në këtë periudhë, në këtë kuptim modern filloi të 

ekzistonte profesioni i reporterit.  

 

Çifti klasik gazetar/fotograf – ku në fakt ai që kap pamjet është në më të shumtën e 

rasteve ilustrues i çështjes së atij që shkruan – do të zëvendësohet pak nga pak nga 

reporter-fotografi. Fjala vjen nga anglishtja to report : « të tregosh, të raportosh ». 

Tashmë reporter-fotografi do ta përgatisë i vetëm ngjarjen e vet. Bëhet fjalë për një 

gazetar profesionist, i cili përdor pamjet e fotografuara për të transmetuar 

informacionin njëlloj si reporterët e tjerë që përdornin shkrimin, radion, filmin dhe më 

pas televizionin. 

 

Reportazhet trajtojnë çështje që kanë të bëjnë me lëvizjet shoqërore, por edhe me 

sportin, kinemanë apo etnografinë. Për t‟i bërë këto tema sa më tërheqëse, u bënë 

përpjekje të mëdha për përpunimin e faqosjes dhe një zanat i ri nisi të krijohet: ai i 

drejtorit artistik, i cili ka si detyrë të « hartojë » rrëfime me pamje duke u nisur nga 

fotografi shpesh të rikuadruara. Roli i faqosësve është të organizojnë këto seri 

pamjesh për t‟u dhënë një kuptim, një koherencë, një fill drejtues. Përmasat e 

fotografive, vendi i tyre pranë njëra-tjetrës, hapësirat bosh në faqe, nocionet e hapjes 

së lajmit (fotografi shpesh horizontale, e cila e fut lexuesin në thelbin e lajmit), të 

zhvillimit, të planeve të ndryshme janë kritere po aq përcaktuese. Kryeredaktorët po 

ndërgjegjësoheshin për rolin e shtypit të shkruar për të informuar dhe për të zbavitur, 

dhe nganjëherë madje edhe « për ta larguar vëmendjen nga leximi për t‟i lënë vend 

kundrimit »
67

. Megjithatë ishte periudha e rëndësishme për zhvillimin e gazetarisë 

moderne, e përuruar nga Xhozef Pulixer (Joseph Pulitzer) dhe Uilliam Randolf Hërst 

(William Randolph Hearst) –  « New Journalism » dhe « Yellow Press » – e cila u dha 

përparësi dhe më shumë hapësirë pamjeve dhe kronikave qytetase. 

 

                                                                                                                                       
«Per vedere la vita, per vedere il mondo, essere testimoni dei grandi avvenimenti,osservare il viso dei 

poveri e i gesti dei superbi; per vedere cose strane: maçhine, eserciti,moltitudini, ombre nella giungla; 

per vedere cose lontane migliaia di chilometri; nascostedietro muri e all'interno delle stanze, cose che 

diventeranno pericolose, donne amatedagli uomini, e tanti bambini; per vedere e avere il piacere di 

vedere, vedere e stupirsi,vedere e istruirsi». 
67 AMAR Pierre-Jean, Le photojournalisme, Nathan, 2000 
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Pamjet nuk shërbenin vetëm për zbukurim apo plotësim si ndodhte më parë, por 

kishin një vlerë. Fotografi i kishte kërkuar, ndjekur, shkrepur. Janë vendosmëria dhe 

këmbëngulja e fotografëve që u bënë mbizotëruese në këtë periudhë. Njuhall 

(Newhall) shkruan  se :  

 

« Fati i ndihmon shpesh fotoreporteret, por fotografitë e aktualitetit që 

godasin nuk janë asnjëherë rastësore. »
68

 

 

Kështu ndodhi në 6 maj 1937 kur njëzet e dy fotografë, të dërguar nga gazeta të Nju 

Jorkut dhe të Filadelfias patën rastin të ishin të pranishëm në një prej fatkeqësive më 

mbresëlënëse të historisë: shpërthimi i balonës së komanduar (zeppelin) gjermane 

Hindenburg. Në dyzet e shtatë sekondat që pasuan shpërthimin para se balona të 

rrëzohej në tokë, secili nga njëzet e dy fotografët, dokumentoi plotësisht ngjarjen e 

trishtuar. Të nesërmen gazetat patën mundësinë të mbushnin faqe të tëra me 

fotografitë e asaj që ngjau. Një shembull i rëndësishëm i thënies se « një foto vlen një 

mijë fjalë» . Në fakt, fjala në këtë rast nuk do të kishte qenë në gjendje të 

përshkruante ngjarjen me efektivitetin e njëjtë të fotografive të çastit. 

 

Historia e fotogazetarisë si e kuptojmë sot është vulosur nga pamjet e Jacob A. Riis, 

Lewis W. Hine, Walker Evans, Dorothea Lange të cilat qëndrojnë në themel të 

fotografisë dokumentare. Fotografia e quajtur dokumentare (straight photography) 

lindi në Angli në 1877, me botimin e vëllimit « Street Life in London » (Jeta në rrugët 

e Londrës) nga John Thomson e Adolph Smith, ilustruar me 37 fotografi  të kryera 

nga Thomson në lagjet më të varfra të kryeqytetit britanik. Pamjet e paraqitura 

ndikuan që libri të kishte një ndikim të madh te publiku për shkak të vërtetësisë dhe 

menjëhershmërisë që bartnin fotografitë. Lëvizja e fotografisë dokumentare arriti 

kulmin e saj në vitet 30, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqeshin të dilnin 

nga dëmet e shkaktuara nga Kriza e madhe e vitit 1929.  

 

 Farm Security Administration 

 

Me këtë emër kujtohet dhe përcaktohet një nga përvojat më të rëndësishme të 

reportazhit fotografik të gjysmës së parë të shekullit XX, ku disa prej fotografëve më 

të rëndësishëm dokumentuan krizën e vitit 1929 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

Ajo lindi në 1935 si « Rural Resettlement Administration » (Agjencia për 

Riorganizimin Bujqësor) me qëllimin për të dokumentuar gjendjen e sektorit bujqësor 

në periudhën e reformës së madhe « New Deal » të promovuar nga presidenti Frenklin 

Delano Ruzvelt për të ndihmuar shtetet e Jugut kryesisht të goditura nga thatësira dhe 

kriza ekonomike. Në vitin 1937 agjencia u bë pjesë e Departamentit të Bujqësisë dhe 

u quajt « Farm Security Administration ». FSA qe aktive deri në vitin 1943 dhe gjatë 

veprimtarisë së saj rreth tridhjetë fotografë realizuan mbi dyqind e shtatëdhjetë mijë 

negativë, aktualisht të ruajtura në fondin e « Library of Congress » në Washington. 

Fotografi i parë që ngarkua me organizimin e laboratorit ishte Arthur Rothstein, i 

ndjekur më pas në vitin 1935 nga Dorothea Lange, Walker Evans dhe Paul Carter. Më 

pas u bashkëngjitën edhe fotografë të tjerë të njohur. Ata punuan të gjithë me një 

qëllim të përbashkët dhe pavarësisht personaliteteve të tyre të forta, krijuan një 

produkt fotografik domethënës dhe pamjet kishin një karakter të theksuar dëshmues. 

                                                
68

Beaumont Newhall, Storia della fotografia, Torino, Giulio Einaudieditore, 1984, f. 355« La fortuna 

aiuta spesso i fotoreporter, ma le fotografie di attualità che fanno colpo non sono mai accidentali» 
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Roy E. Stryker, sociolog i Universitetit të Columbia-s, i cili ishte thirrur për të 

udhëhequr FSA, kishte detyrën e organizimit të një reportazhi të gjerë fotografik me 

qëllimin dhënien e një pamjeje shteruese të jetës rurale amerikane. Edhe pse nuk ishte 

fotograf, ai ia doli të përcaktonte e të kontrollonte sasinë dhe synimet e përgjithshme 

të dokumentacionit, duke iu ilustruar fotografëve sfondin social dhe ekonomik të 

misionit, duke iu stimuluar fantazinë dhe duke iu ngjallur kërshërinë, por duke i lënë 

njëherësh të lirë operatorët që t‟i zgjidhnin vetë çështjet e zgjedhjes së subjektit, të 

teknikës, të stilit.  

Sipas tij :  

 

…fotografia dokumentare ishte një mënyrë për t‟iu afruar gjërave, nuk është 

një teknikë; është një pohim, nuk është një mohim {...} Stili dokumentar nuk 

është një mohim i elementeve plastike që janë dhe mbeten kriteret thelbësore 

të çdo punimi. Mjaftohemi duke u dhënë këtyre elementeve një kuadër, një 

drejtim. Kështu ndërtimi del në pah, merr vlerë; finesa e trajtave, pastërtia e 

pamjeve, përdorimi i filtrave, ndjenja, të gjithë këta përbërës që janë pjesë e 

atij nocioni të paqartë që është “cilësia”, janë në shërbim të një qëllimi të 

caktuar : të shprehesh në mënyrën më të rrjedhshme të subjekteve të 

parazgjedhura, duke përdorur gjuhën e pamjeve. {...} Nëse këto fotografi 

mund të quhen edhe artistike, aq më mirë ; qëllimi i tyre gjithsesi nuk është ai i 

të bërit art.
69

 

 

Një emër që historia kujton, një prej më të rëndësishmëve është ai i një 

bashkëpunëtori tjetër i « Life »: William Eugene Smith, një prej fotografëve më të 

mëdhenj të të gjitha kohërave. Smith, gjatë jetës së tij profesionale kushtuar 

fotografisë na ka dhuruar disa prej reportazheve më të bukura që numëron 

fotogazetaria, ku veçojmë tre: Country Doctor, Spanish Village e Nurse Midwife. I 

pari u botua në shtator 1948, kur Smith ishte deri diku i famshëm prej fotografive të 

luftës të kryera në Paqësorin jugor. Spanish Village (Fshati spanjoll) u shfaq në 1951 

dhe është ndoshta vepra më e njohur e Smithit. I treti, botuar në dhjetor të të njëjtit vit, 

është ndoshta më i bukuri, «ai që arrin të bashkojë në mënyrë mahnitëse arsyet 

informuese me ato stilistike e njerëzore të autorit»
70

.Smith përfaqëson për 

fotogazetarinë një figurë shenjtori dhe martiri. «Forca dhe madhështia e pamjeve të 

tij, fuqimisht shprehëse dhe jashtë mase të përpunuara në fazën e shtypjes, kanë diçka 

epike »
71

. 

 

 

 

 

                                                
69«la fotografia documentaria è un modo di açostarsi alle cose, nonè una tecnica; è un'affermazione, 

non una negazione (...) Lo stile documentario nonimplica una negazione degli elementi plastici che 

sono e restano il criterio essenziale diogni lavoro. Si limita a dare a questi elementi un quadro, una 

direzione. Così lacomposizione viene messa in evidenza, valorizzata; e la finezza del tratto, la 

nettezzadell'immagine, l'uso dei filtri, il sentimento, tutte queste componenti che rientrano inquella 

vaga nozione che è la “qualità”, sono poste al servizio di un preciso scopo: parlarenel modo più 
eloquente possibile dei soggetti prescelti, usando il linguaggio delleimmagini. (...) Se queste fotografie 

possono essere ritenute artistiche tanto meglio; il loroscopo tuttavia non è quello di fare dell'arte». 
70Mormorio Diego, Storia della fotografia, Roma, Newton & Compton editori,1996, f. 69. 
71Lemagny Jean-Claude, Rouillé André,Storia della fotografia, Firenze, Sansoni Editore, 1988, f. 169. 

«La forza e lagrandezza delle sue immagini, violentemente espressioniste ed estremamente elaboratein 

fase di stampa, hanno qualcosa di epico» 
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 Robert Kapa, Henri Kartier-Breson dhe fotografët e agjencisë « Magnum 

Photos » 

 

Për të rinxitur profesionalizmin e krijuesve të pamjeve, duke u shpëtuar presioneve 

apo përdorimit të llojeve të ndryshme, disa fotografë të mëdhenj, pas luftës së dytë 

botërore, vendosën të bashkohen në një shoqëri të përbashkët : lindi agjencia 

« Magnum Photos », e themeluar në 1947 në Paris nga Robert Kapa, Henri Kartier-

Breson, David Seimur e Xhorxh Roxher (David 'Chim' Seymour e George Rodger). 

Një vit më pas agjencia hapi një degë në Nju Jork. Lindi kështu agjencia më 

prestigjioze e fotogazetarisë në botë. Agjencia « Magnum Photos » u krijua në 

kundërvënie të plotë me fotogazetat më të njohura të kohës dhe me sistemin e 

pushtetit që kontrollonte veprimtarinë e tyre. Nën drejtimin e bashkëpronarëve, 

« Magnum » parashikonte që të drejtat e pamjeve të mbeteshin në pronësi të autorëve 

dhe jo të revistave; të qenit titullarë të të drejtave do të thoshte rritje e fuqisë 

kontraktuese dhe shitje e fotografive në më shumë vende duke shtuar mundësinë e 

fitimit dhe të shikueshmërisë. Historia e kësaj agjencie kalon nga ngjarjet reciproke të 

protagonistëve të saj. Robert Kapa, një prej fotogazetarëve më të famshëm, si një prej 

themeluesve të parë, ishte presidenti i Magnum nga 1950 deri në 1953. Ai ua kushtoi 

jetën kryesisht reportazheve të luftës. Disa prej pamjeve të tij, si ajo e ushtarit spanjoll 

të qëlluar për vdekje, e kryer gjatë luftës civile të vitit 1936, u shndërruan në ikona të 

vërteta të shekullit XX. Me Kapan, fotogazetari mori një lloj tjetër pavarësie. 

Fotografi nuk dëshiron të konsiderohet më një artizan i pamjes, por duhet të jetë një 

autornë të gjitha kuptimet, me të drejta dhe pronësi për produktin e tij kulturor.
72

 

 

Edhe Xhorxh Roxher ishte një fotogazetar i njohur i luftës, por pamjet e tij më të 

famshme mbeten ato të kryera në Afrikën Qendrore. David Seimur, që ishte pasardhës 

i Kapas si president i « Magnum », mbeti i vrarë në 1956 gjatë zbarkimit në Suez. 

Tragjik ishte dhe fundi i një tjetër fotografi, Werner Bischof, i cili hyri në agjenci në 

1949, vdiq në një aksident automobilistik në 1954, por la pamje të mrekullueshme të 

marra në Kinë, Japoni e Peru. 

 

Vdekja e fotografëve nuk solli fundin për « Magnum », e cila me gjithë vështirësitë u 

zhvillua në mënyrë të konsiderueshme, duke punuar kryesisht për shtypin amerikan e 

duke zbuluar talente të reja, si vazhdon ta bëjë. Ideja e krijimit të një kooperative 

fotografike rezultoi e suksesshme. Duke u shkëputur nga strukturat e mëdha të 

gazetarisë dhe të agjencive që ishin përherë pronare të kohës dhe të filmave të tyre, 

fotografët mund të kishin kështu një farë lirie veprimi dhe pavarësi. Eve Arnold, 

Elliott Erwitt, Erich Hartmann, Marc Riboud, Ferdinando Scianna, Sebastião Salgado, 

Steve Mc Curry janë ndër emrat që kanë treguar për « Magnum » historinë fotografike 

të ngjarjeve më të rëndësishme të njerëzimit. Por ndër tërë protagonistët, ai që e lidh 

emrin e tij me  aventurën e « Magnum » më fort e më gjatë  është Henri Kartier-

Breson. Gjenialiteti dhe rreptësia që e karakterizojnë, e shtynë të kryejë për vite me 

radhë fotografi të arrirareportazhi nga mbarë bota. 

 

Përveç qindra pamjeve, sintezë e shprehësisë së tij të sinqertë dhe bija të çastit 

vendimtar, Kartier-Bresonit i takon përkufizimi më i saktë i gjestit fotografik të 

                                                
72

Për më gjerë, shih Italo ZANNIER, 1988, «L'occhio della fotografia. Protagonisti, tecniche e stili 

dell'invenzione maravigliosa », Roma, La Nuova Italia Scientifica,f. 228 
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gazetarit : « fotografia është, në të njëjtën kohë, njohja e menjëhershme e domethënies 

së një fakti dhe organizimi i përpiktë i trajtave të perceptuara me sy që shprehin dhe 

kanë domethënien e këtij fakti ». Kërkohet të kapet një çast i ngjeshur me realitet që të 

jetë njëkohësisht harmonik në trajta, një zgjidhje falë së cilës u shkrepën fotografi me 

elegancë të rafinuar e ndjeshmëri të lartë. Ndër dëshmitë e këtij stili është pa dyshim 

libri i tij i parë, « Images à la sauvette » (1952) i cili shumë shpejt u bë një klasik dhe 

e shuguroi Kartier-Breson fotogazetarin më të madh të shekullit XX. 

 

Faza e shkëlqimit të fotogazetarisë do të nisë të zbehet kur dy ngjarje tragjike shënuan 

pashmangshmërisht fundin e periudhës së saj të artë, e karakterizuar nga reportazhi si 

vepër autori. Në vitin 1954 Robert Kapa ndodhet në Indokinë, i dërguar nga revista 

« Life » për të fotografuar ushtrinë franceze në vështirësi kundër partizanëve 

vietnamezë. Gjatë një pushimi të karvanit, me të cilin Kapa lëvizte për të pasur një 

pamje me të gjerë të patrullës së ushtarëve francezë, largohet për disa metra nga grupi. 

Për fat të keq, shkel mbi një minë e vdes. Dy vjet më pas, në Suez, Egjipt, gjen 

vdekjen një tjetër themelues i agjencisë « Magnum Photos ». David Seimur u godit 

gabimisht nga një mitraloz. 

 

Lufta në Indokinë shënoi pikën, përtej së cilës fotogazetarët nuk do të gjenden më të 

vetëm në teatrin e luftës, por do jenë të rrethuar nga operatorë televizivë. Pas viteve 

1960, kultura fotografike profesionalizohet dhe ndahet në sektorë nën efektet e 

presioneve si ekonomike dhe ideologjike. Konkurrenca e televizionit, çështjet 

ekonomike të medieve të masës, zhvillimet teknologjike konkurrojnë me krijimin e 

agjencive të para fotografike në shkallë ndërkombëtare. Ligji i tregut e kushtëzon 

fotogazetarinë që të organizohet në një sektor ekonomik efikas dhe rentabël, gjë që 

shkakton një ndarje në gjirin e fotografisë mes fotogazetarisë dhe fotoreportazhit.  

1.5.1 Fotogazetari apo fotoreportazh 

 

Dallimi mes fotogazetarisë dhe fotoreportazhit nuk ka qenë asnjëherë i qartë. 

Megjithatë, kushtet e realizimit të dy llojeve të imazheve nuk janë aspak të njëjtat. 

Ardhja e televizionit, lindja e agjencive të para ndërkombëtare në vitet gjashtëdhjetë, 

çështjet ekonomike të medieve të masës (shtyp, revista, afishe), zhvillimet 

teknologjike tregojnë qartë se fotogazetaria duhej t‟u përgjigjej disa 

domosdoshmërive të ndryshme nga ato të fotoreportazhit. Nën trysninë e ligjeve të 

tregut, fotogazetaria, e kushtëzuar të organizohej në një sektor efikas dhe rentabël, ia 

dorëzoi në një farë mënyre fotoreportazhit privilegjet e një tradite  të mbrujtur sipas 

një konceptimi ku autori luante rol kulmordhe ku parimet etike dhe estetike ishin 

themelore. Fotogazetaria iu nënshtrua industrisë së imazhit dhe të komunikimit, 

ndërsa fotoreportazhi ende përkon me një praktikë artistike apo me një akt moral. 

Heroizimi i reporterëve si Robert Kapa, që dha jetën në fushën e nderit të profesionit, 

është emblema e prirjes për të panteonizuar një kategori fotografësh që refuzojnë ta 

reduktojnë imazhin në një mall të thjeshtë tregu destinuar për të ushqyer mediet. 

Fotografia e reportazhit shfaqet më fisnike, jo vetëm sepse historikisht ajo lidhet me 

mbrojtjen e çështjeve të famshme, por gjithashtu pasi ajo i largohet psikodramës 

pamore të informacionit. Ajo është më e realizuar në planin formal e plastik, 

njëkohësisht pasi autori i saj e shmang breshërinë e të fotografuarit shpejt dhe 

mekanikisht dhe reportazhi është një operacion progresiv i mendjes, i syrit dhe i 

zemrës, që do të thotë një akt që bashkon inteligjencën, imitimin dhe frymëzimin, një 

shprehje që bashkon realizmin dhe idealizmin. 
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Nga partizanët e fotoreportazhit, ardhja e televizioni vlerësohet si një alternativë që i 

erdhi në ndihmë rehabilitimit të reportazhit. Kjo konsideratë gjen mbështetje në faktin 

se në një farë mënyre ai e liroi fotografinë nga detyra servile për të paraqitur 

aktualitetin e çastit të fundit. Në këtë kuptim televizioni i delegoi fotografisë - dhe me 

saktë fotoreportazhit – kujdesin për të bërë më të qarta të dhënat historike, praktike 

dhe sociale në zanafillë të ngjarjeve që raportoheshin në mënyrë shumë të 

përgjithshme nga aktualitetet televizive.
73

 Arthur Rothsein, fotograf bashkëpunëtor i 

« Farm Secyrity Administration » nën drejtimin e Roy Stryker dhe autor i një vepre 

mbi fotogazetarinë shfaqur më 1956 këmbëngul veçanërisht në pamjaftueshmëritë e 

mediumit televizual. Ndonëse ai pranon disa merita të shpejtësisë së transmetimit 

televiziv, Rothstein i jep megjithatë imazhit të shtypshkruar përpikërinë gazetareske. 

Në mënyrë të natyrshme Rothstein i njeh fotografisë pushtetin e investigimit dhe se i 

takon detyra për të mbuluar ngjarjet më të rëndësishme të periudhës. 

 

 Ata duhet t‟ia lënë televizionit mbulimin e menjëhershëm dhe sipërfaqësor të 

ngjarjeve. Ai që punon në fushën e shtypit të shkruar ka tashmë mundësinë të 

shqyrtojë të kaluarën dhe të tashmen për të hedhur dritë mbi të ardhmen. 

Krizat kombëtare si dallimi racial, mashtrimet në botën e punës, krimi, 

kriminaliteti te fëmijët, varësia ndaj drogërave, natyra dhe kostoja e kujdesit 

mjekësor kanë nevojë që t‟u jepen lexuesve si informacione të qëndrueshme 

dhe sqarime me vlerë. 
74

 

 

Institucioni i çmimit « Pulizer » bazohet në këtë dallim e krijon, në vitin 1968, një 

çmim të dytë fotografie me qëllimin që të bëjë dallimin mes dy qasjeve. Një prej 

çmimeve,  Spot news Photography jepet për realizimin e fotografisë më të mirë të 

aktualitetit, tjetri Feature Photography i jepet autorit të fotoreportazhit më të mirë. 

Por asgjë nuk mund të thuash se i dallon thelbësisht të dyja kategoritë ; as përkatësia 

institucionale e autorëve dhe as temat e paraqitura nuk mundësojnë identifikimin e 

ndonjë kriteri dallues, cilidoqoftë ai. Kur shqyrtohen lidhjet institucionale të fituesve 

të dy kategorive, konstatohen se ato janë të njëjtat : agjencitë e mëdha të shtypit 

(Associated press, United Press International dhe të përditshmet (Chicago Sun-Times, 

The Seattle Times). Megjithatë pranohet se fotoreportazhi, i cili merr pjesë në një 

ekonomi të ndryshme nga ajo e fotogazetarisë së aktualitetit, praktikohet në 

përgjithësi nga autorë të lidhur me agjencitë fotografike ose me revistat dhe rrallë me 

agjenci shtypi.  

 

Po ashtu, shumica e fotografive të përzgjedhura në kategorinë « Spot news » paraqesin 

aksidente, agresione, vetëvrasje, ekzekutime, po ashtu klishe nga reportazhet më të 

                                                
73 Të paktën kështu analizohet nga përmbledhja  nën titullin Photographic Communication, Principels, 

Problems and challenges of photojournalism (1927), ku Alen F. Hurtburt, ish antar i redaksisë së 

revistës Look vlerëson se televizioni nxiti një interes të ri për imazhin fotografik. Autori mbështet 

idenë se kushtëzimet kohore (oraret, programacioni) shoqëruar me marrjen e aktualiteteve të filmuara 

përkundrazi, i nxitën lexuesit të afroheshin me fotografinë dhe revistën e ilustruar. E konsultueshme 

sipas dëshirës, kjo ashtu si dhe fjalët i përket atij lloj leximi që mbetet nën kontrollin e lexuesit. 
74

Arthur Rothsein, « Ils doivent céder à la télévision la couverture immédiate et superficielle de 

l‟événement. Celui qui travaille dans le domaine de la presse écrite a désormais la possibilité 

d‟examiner le passe et le présent pour enfin jeter un éclairage sur le futur. Les crises nationales que 

sont la ségrégation, les escroqueries dans le monde du travail, le crime, la délinquance juvénile, la 

dépendance a la drogue, la nature et le cout des soins médicaux nécessitent que l‟on fournisse aux 

lecteurs de solides informations et de précieux éclaircissements ».   
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mira fotografike paraqesin kryesisht përmbajtje që lidhen me dramat njerëzore : 

luftëra, vrasje politike, sëmundje, katastrofa natyrore, gjenocide, etj. Konstatohet 

megjithatë se pamjet e mbledhura në kategorinë « Feature » edhe pse trajtojnë 

tematika analoge me ato që takohen në pjesën që i kushtohet fotografisë së 

aktualitetit, dëshmojnë për një subjektivitet më të dukshëm. I tërhequr në fotografinë e 

aktualitetit në emër të transparencës së ngjarjes, subjektiviteti i autorit shfaqet në të 

kundërt si një nga elementet vendimtare të fotografisë së reportazhit. Ndërmjetësimi 

subjektiv i fotoreportazhit është thelbësor për dimensionin editorial që i njihet nga të 

gjithë editorialit. 

 

Shtrohet këtu çështja e « angazhimit të fotoreporterit », e përfshirjes së tij, e 

përgjegjësisë së tij ndaj subjektit si dhe ndaj marrësve të imazheve. « Të prodhojmë 

ndërgjegje është forca jonë e vetme », përfundon William Eugene Smith në prologun 

e « MINAMATA », një përmbledhje me fotografi që e realizoi me gruan e tij mbi 

viktimat e helmimit me mërkur në një fshat peshkatarësh në Japoni. Kohëzgjatja e 

reportazhit – Smith dhe gruaja e tij jetuan në Minamata mbi tre vjet -  dëshmon për 

përfshirjen e autorëve dhe plotësinë e qasjes së tyre dukshëm në antipodet e klisheve 

të marra vetëtimthi nga ndonjë fotograf shtypi. Afatet e pashmangshme të 

detyrueshme të industrisë së shtypit shpjegojnë implikimin e pakët të fotografit të 

shtypit. Kushtet e fotografimit shpesh të pamjaftueshme shpjegojnë cilësinë e dobët 

estetike të imazheve. Në të kundërt, fotografi i reportazhit i kushton një kujdes të 

veçantë tërësisë së parametrave të fotografimit (kuadrimi, këndi i fotografimit, 

ndriçimi, zgjedhja e fokusit, koha e ekspozimit) si dhe operacionet e mëpastajshme të 

fotografimit (stampimi, mënyra e paraqitjes së fotografive, konteksti i publikimit apo i 

ekspozimit, etj.). 

 

Në përfundim sjellim edhe argumentin e W. Hiks (Wilson Hicks), i cili vlerëson se 

dallimi mes fotogazetarisë se aktualitetit dhe fotoreportazhit lidhet me dy logjika 

prodhimi rrënjësisht të kundërta. Hiks e ilustron këtë antagonizëm nëpërmjet dallimit 

kuptimor mes « take » dhe « make » një fotografi.
75

 Mënyra e parë përcakton një 

mbërthim të drejtpërdrejtë të realitetit pa ndonjë ndërhyrje të fotografit. Ajo është 

karakteristike e kapjes së çasteve të rastit, pa u menduar gjatë, dhe supozon mungesën 

e kontrollit të parametrave teknikë. Kjo është mënyra e prodhimit të fotogazetarisë së 

aktualitetit që e hasim në sjelljen krejtësisht instiktive të amatorit përballë një 

ngjarjeje të papritur. Mënyra e dytë përbën gjithashtu një kapje të drejtpërdrejtë të 

realitetit, por megjithatë me qëllimin për ta renditur këtë të fundit (me kontrollin e 

parametrave të fotografimit) në mënyrë që të prodhohet efekti i kërkuar. Realizimi 

(making) i një fotografie është një veprim që ushtrohet përtej kushteve të urgjencës që 

imponon paraqitja e aktualitetit. Të realizosh një fotografi do të thotë të marrësh kohë 

për ta ndërtuar imazhin, do të thotë të vendosesh në një pozicion të skajshëm të 

aktualitetit, qoftë për ta komentuar, qoftë për ta « rregulluar » si sugjeron Hiks
76

. Ajo 

që reportazhi rregullon, është jo vetëm aktualiteti, i cili vendoset në perspektivën e një 

rrëfimi historik, por edhe fotografia me karakter gazetaresk njëherësh viktimë dhe 

bashkëpunëtore e një banalizimi të aktualitetit historik nga televizioni.  

1.5.2 Era numerike 

 

                                                
75  Në shqip, take = kap, marr ndërsa make = bëj. Për më shumë shih fjalorin e Gjuhës angleze. 
76Wilson Hicks, Words and Pictures: An Introduction to Photojournalism, Harper and Brothers, 1952.  
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Kriza e fotogazetarisë përkon me vendosjen e një ekonomie të re të fotogazetarisë nën 

ndikimin e drejtpërdrejtë të zhvillimit të imazhit numerik. Sektori artizanal i agjencive 

të shtypit u cenua nga fuqizimi i televizionit, njohu industrializimin dhe një 

përqendrim të madh që sollën formimin e të « mëdhenjve » si dhe në fusha të tjera 

kulturore. 

 

Daniel Sal (Daniel SALLES), teksa analizon atëperiudhë, nënvizon se sektori 

artizanal i imazhit po transformohej në një treg industrial ku mund të vërshonin për 

klientët fotografi në kompjuter, të cilat mund të shiheshin e të bliheshin në internet. 

Klientët mund të gjenin gjithandej reklama, broshura supermarketi, gazeta, afishe e 

kartolina, multimedia, site ueb, etj. Tregu u trondit pasi u kalua nga një logjike e 

prodhimit të imazheve të aktualitetit në shpërndarjen e imazheve ilustruese (arkiva, 

foto të inskenuara me manekinë, pamje të standardizuara). Përfshirja e imazhit 

informativ në tërësinë e gjerë të imazhit në përgjithësi shpjegon pjesërisht pse 

agjencitë e specializuara në imazhe informuese nuk vazhduan të jenë ndërmarrje 

dominuese, ashtu si ndodh shpesh në sektorin kulturor me ndërmarrjet historike. 

Megjithatë, zotërimi i katalogëve të tyre në formë arkivash është një fakt domethënës, 

që justifikon blerjen e agjencive të vogla nga të mëdhatë. 
77

 

 

Sot, prej zhvillimit të teknologjisë, tëinternetit e tërrjeteve socialepo përjetojmë 

shpërndarjen në masë të fotografive të kryera nga amatorë. Dëshmitë dhe kujtimet nga 

ngjarjet e viteve të fundit janë përjetësuar nga shkrepjet fotografike si të 

profesionistëve të afirmuar dhe të amatorëve të panjohur. Duke filluar nga sulmet 

terroriste të Kullave binjake me 11 shtator 2001, gjithnjë e më shpesh pamjet e 

fotogazetarëve profesionistë shfaqen përkrah fotografive të çastit të kryera nga 

qytetari i zakonshëm. Shpërndarja e gjerë e aparateve numerike me kosto të ulët dhe 

teknologjia fotografike e përfshirë në telefona celularë, e vendos qytetarin e 

zakonshëm në çdo çast, në kushtet e duhura për të fotografuar apo filmuar ngjarjen ku 

është i pranishëm (Gërdeci, 21 janari
78

, etj.). Teknologjia numerike sjell një figurë të 

re në botën e informacionit, «citizen journalist »
79

 që shpesh garon me fotogazetarin 

profesionist dhe jo rrallë e sfidon atë falë fatit që e bën të ndodhet në vendin e duhur  

në kohën e duhur. Ndryshe nga profesionisti, të cilit i duhet kohë sa të mbërrijë në 

vendngjarje, qytetari ndodhet aty dhe mund të dokumentojë skenën falë makinave 

numerike gjithnjë e më të vogla e më praktike.Susan Sontag pohon në lidhje më këtë 

dukuri :  

 

« Fotografia është i vetmi art, ku formimi profesional dhe vitet e shumta nuk 

garantojnë një përparësi absolute : rasti dhe fati mund t‟i lejojnë edhe dikujt që 

nuk është ekspert fotografie të bëjë një fotografi të paharrueshme»
80

. 

                                                
77 Daniel SALLES, Clemi Drome. Konsultuar së fundi në prill 2014 në adresën në linjë : expositions. 

Bnf.fr/afp/lectures  
78 Në të dyja këto ngjarje, ku përsëri kemi protagonistë armë dhe viktima, edhe pse nuk jemi në kushte 
të mirëfillta lufte, viedot e qytetarëve të filmuara me aparate celularë, u transmetuan nga kanale të 

shumta publike në Shqipëri, pamjet e tyre u botuan edhe si fotografi në gazeta të përditshme dhe u 

trajtuan vazhdimisht si dëshmi dhe burime të mirëfillta informacioni.  
79 Nga anglishtja, « qytetari gazetar », një mënyrë raportimi amatore, shpesh e zhveshur nga çdo lloj 

konsiderate deontologjike, që është përhapur shumë kohët e fundit falë rrjeteve sociale në Internet, si 

MySpace e Facebook dhe e formulës së përhapjes në çast falë rrjetit të teksteve, fotografive e videove. 
80

Sontag Susan, Regarding the Pain of Others , në italisht  Davanti al dolore degli altri, Milano, 

Mondadori, 2003.« La fotografia è l'unicaarte in cui la formazione professionale e lunghi anni di 
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1.6 Cilësitë themelore të fotografisë së shtypit : shpejtësi –aktualitet -

objektivitet 

 

Informacion, shpejtësi, paraqitje, këto janë fjalët kryesore të redaktorëve të 

revistave të ilustruara, këta « tre demonë të gazetave Moderne », sipas 

Ferdinand Divoire. Në një artikull të shfaqur në vitin 1928, ky i fundit, i 

entuziazmuar si shumë të tjerë prej zhvillimeve të fundit në fushën e 

komunikimit të masës u thur lavde meritave të një informacioni që lë pas 

« aspektin e digresionit të dokumentuar », për t‟u bërë i atypëratyshëm, i 

çastit. Nëse një ngjarje ndodh sot në Kinë, ajo që do të shohim në edicionin 

informativ të mbrëmjes nuk do të jetë një koment i vështirë për t‟u kuptuar mbi 

tallanditë e Dinastisë Min, por një lajm ku do të thuhet : në filan orë, në filan 

vend kaq autobusë u rrëzuan në këto pika, u vranë kaq persona. 
81

 

 

Parimi,  sipas të cilit, një ngjarje që të bëhet historike duhet të tregojë çastin, u fut nga 

fotografia, kjo nuk vihet në dyshim. Efektet e reduktimit të historisë në një çast të 

vetëm u bënë plotësisht të dukshme vetëm kur u arrit që pamjet e fotografuara të 

shpërndaheshin gjerësisht me mediet e masës. Përpjekjet e para të suksesshme të 

futjes së fotografisë në gazetë shënojnë një etapë përcaktuese në procesin e 

mediatizimit të ngjarjeve. Braktisja e dalëngadaltë e paraqitjeve grafike për t‟ia lënë 

vendin mekanizimit të procesit të riprodhimit ikonografik tregon se që në vitet 1880, 

fotografia, bijë e teknikës do të imponohet pak nga pak si modeli dominues për sa i 

përket paraqitjes së ngjarjeve. Nëse në shtypin e ilustruar, vizatimi dhe gravurat 

bashkëjetojnë me pamjet e fotografuara të paktën deri në fillim të shekullit XX, 

fotografia, më shumë se çdo lloj tjetër pamjeje mishëron këtë dukuri moderniteti 

thelbësore për mediet e masës : shpejtësinë. 

 

1.6.1 Forca e "çastit" 
 

Riprodhimi fotomekanik, ashtu si u përmend dhe më lart krijon mundësinë e 

shkurtimit të afateve të realizimit dhe riprodhimit të pamjeve dhe mundësinë e ruajtjes 

së një farë « afërsie kohore » mes çastit kur ka ndodhur ngjarja dhe atij të daljes në 

publik nëpërmjet paraqitjes pamore. Zvogëlimi i shkëputjeve kohore ndërmjet 

                                                                                                                                       
esperienza non garantiscono un vantaggio assoluto; il caso e la fortuna possono consentire anche a chi 

non è un esperto fotografo di scattare un'immagine ». 
81 Divoire, Fernand, “La mise en page des quotidiens”, Arts et métiers graphiques, nr.2, 1927-1928, p. 

85-86, 88-89, in BAQUE, Dominique « Les documents de la modernité. Anthologie des textes sur la 

photographie de 1919 a 1935, Nîmes, Editions Jacqueline Chamboll, Coll. « Rayon Photo », 1993, f. 

279.  

« Information, vitesse et présentation, tels sont les maîtres mots des rédacteurs de magasines illustrés, 

ces « trois démons des journaux Modernes » selon Fernand Divoire. Dans un article paru en 1928, 
celui-ci, enthousiasmé comme plusieurs par les récents développements dans le domaine des 

communications de masse, vante les mérites d‟une information quittant « son aspect de digression 

documentée pour devenir immédiate, instantanée. Si quelque événement se passe aujourd‟hui en Chine, 

ce que l‟on verra dans un journal du soir ou du matin ne sera pas un commentaire très savant des 

vicissitudes de la dynastie des Ming, mais une dépêche disant : à telle heure, tel endroit, tant d‟autobus 

sont tombés sur tels points, ont tué tant de personnes. » 
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ngjarjes dhe paraqitjes së saj ishte thelbësor në kontekstin e ri të konkurrencës të 

krijuar nga shtimi i të përditshmeve dhe i revistave të ilustruara si dhe nga rritja e 

numrit të lexuesve gjithnjë e më shumë të shkolluar.
82

 Mekanizimi i procesit të 

riprodhimit të pamjeve, i cili solli mënyra të reja të prodhimit industrial është në 

rrënjën e këtij kursimi në kohë. Është çasti i ngjeshjes së kohës, qoftë në 

parapërgatitjen e zinxhirit të prodhimit të pamjeve për masën apo në përgatitje të 

zbulimit të atypëratyshmërisë/çastësisë. Integrimi i fotografisë në gjirin e medieve të 

mëdha të ilustruara është bashkëkohës me përdorimet e para të fotografisë së çastit. 

 

Shfaqja e fotografisë së çastit në vitet 1880, e cila përmbysi kriteret e vlefshmërisë së 

paraqitjes së ngjarjeve, i transformoi në thellësi kodet e ilustrimit historik. Artet 

grafike, për shkak të konvencioneve pikturave që i udhëhiqnin, ata rindërtonin 

ngjarjen dhe në mënyrë që t‟i jepnin pamjes një vlerë treguese dhe pedagogjike që të 

privilegjonin episodin më të pazakontë të ngjarjes, pjesën morale të tragjedisë (gjë që 

u përpoqëm ta tregonim në pikën 1.2-Nga piktura drejt fotografisë). Përdorimi i 

teknikës së gravurës, dhe veçanërisht ndërhyrja e dorës së vizatuesit, solli mënjanimin 

e shenjave dhe të metonimive nga nxitimi, paqartësi, lëvizje, personazhe të cunguara, 

fiksime objektivi jo të mira – të cilat hasen në paraqitjen fotografike. Kjo do të thotë 

se mediatizimi i ngjarjes nëpërmjet ilustrimit fotografik sakrifikonte skajet e ngjarjes 

– paniku (i popullit, i operatorit), rrëmuja, zbrazëtia – që fotografia i pranon 

megjithatë si vlerat kryesore të aktualitetit dhe kjo që në vitet 1850. 

 

Falë paraqitjes së këtyre elementeve heterogjenë, shpesh të padëshirueshëm, 

nganjëherë të shëmtuar, por pak a shumë të domosdoshëm për shprehjen e 

aktualitetit të ngjarjes, fotografia imponohet si pamje-ngjarje. »
83

 

 

Braktisja e dorës, ajo e fotografit në periudhën e çastësisë apo ajo e piktorit në fushën 

e prodhimit fotomekanik, përbën jo vetëm shenjën e pjesëmarrjes aktive të fotografisë 

në kulturën industriale, por edhe gjurmën e kontributit të saj në njohjen shpejtësisë, të 

atypëratyshmërisë, të aktualitetit, të gjitha këto virtyte që mediet e masës i promovuan 

nëpërmjet fotografisë pikërisht si cilësitë kryesore të modernitetit. Nga fotografia do 

të pritet e njëjta saktësi, përpikëri, i njëjti funksion deiktik, nganjëherë në kurriz të 

cilësisë së saj estetike, ajo që ka më shumë rëndësi se gjithçka është shpejtësia e 

transmetimit të informacioneve pamore, kriteri kryesor i vlefshmërisë së lajmit 

fotografik.  

 

« Nuk ka më asnjë ilustrim të ngjarjes më të parëndësishme të kronikës së 

zezë,-  shkruan Michel Frizot, - që të mos jetë një klishe e çastësisë, një pamje 

që ngrin, ndalon dhe nguros në pamjen e sajuar të frikës. 
84

 

                                                
82Në 1870, « Compulsory Education Act »miratuar nga parlamenti britanik i dha përkrahje shkollimin e 

popullsisë së re urbane të krijuar nga revolucioni industrial. Shih Fang Irving, A history of Mass 

Communication. Six information Revolution, Boston, Focal Press, I997 dhe veçanërisht kapitullin e 

titulluar « Mass-média.The third Revolution », f. 43-100. 
83Vincent LAVOIE « L‟image - événement », tezë doktorate e pabotuar, Paris 1, 2001, f.36. « C‟est par 
la représentation de ces éléments hétérogènes, souvent indésirables, parfois obtus, mais néanmoins 

indispensables à l‟expression de l‟actualité de l‟événement que la photographie s‟impose comme image  

- événement ». 
84 Michel FRIZOT, “Faire face, faire signe. La photographie, sa part d‟histoire, Face à l‟histoire, 

L‟artiste moderne devant l‟événement historique 1933-1996, Paris, Centre Georges Pompidou, 1996, 

f.53. «Il n‟est plus une illustration du moindre fait divers, écrit Michel Frizot, qui ne doive être un 
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Fotografi i shekullit XX ka tashmë një vetëdije të matur të mjeteve që ka në 

dispozicion dhe të aftësisë për të treguar çështjet politike, historike, sociale ndërmjet 

pamjeve të shkrepura nga aparate fotografikë gjithnjë e më të lehtë, të përdorshëm dhe 

efikas. Ajo që dallon një fotoreporter nga çdo operator tjetër fotografik qëndron në 

zotësinë, gatishmërinë dhe trimërinë për të kapur çaste pamore të jetuara, të 

përqendruara në pamje shpesh të pazakonta, por domethënëse. Aftësia vendimtare 

është në kapjen e atij çasti kur duhet shkrepur aparati për të mbërthyer  atë ndodhi që 

një sekondë më pas mund të humbasë. Fotoreporteri i zotë di që ky duhet të jetë një 

veprim instiktiv, dhe aspak i rrëmbyer. Kartier-Breson thoshte se të fotografosh «do të 

thotë të vendosësh në të njëjtën vijë shikimi kokën, syrin dhe zemrën. Është një mënyrë 

të jetuari. »
85

 

 

Një shembull emblematik i kësaj qasjeje ishte episodi që përfshiu Uilliam Uarnek 

(William Warnecke), fotograf i World
86

, kur shkoi të fotografonte në vitin 1910, 

kryebashkiakun e Nju Yorkut, William J. Gaynor, i cili po nisej për udhëtim në 

Europë. Ai mbërriti vonë, dhe të gjithë kolegët e tij ishin larguar, dhe e luti kryetarin 

për një fotografi të fundit. Ndërsa po e shkrepte aparatin, një vrasës qëlloi dy herë me 

revole mbi Gaynor. Pavarësisht rrëmujës, Uarnek arriti të ruante qetësinë dhe të 

fotografonte kryebashkiakun, i cili  ishte plagosur – për fat jo për vdekje – teksa binte 

në krahët e shoqëruesve të tij. 

 

Praktika e fotogazetarisë është një rendje e mirëfilltë kundër kohës që kërkon 

gjakftohtësi, stil, po mbi të gjitha shpejtësi. J de Lanot, në një artikull të vitit 1934 të 

titulluar « Fotografia e shtypit », i lakon në këtë mënyrë fazat e njëpasnjëshme të 

prodhimit të një klisheje të shtypit :  

 

« Cilido qoftë momenti, sado emocionues të jetë ambienti i një ceremonie, i 

një aksidenti apo i një katastrofe, operatori duhet të ruajë kontrollin e vetes që 

karakterizon ata që si gjahtarë të mirë nuk kthehen asnjëherë duarthatë. {…} 

fotografia e informimit duke qenë se bazohet në shpejtësinë e kapjes së 

pamjes, të zhvillimit, të tirazhit dhe të gravurës, të mos çuditemi nëse cilësia 

mban një rol të dorës së dytë. Ajo çka ka rëndësi është që pamja e regjistruar 

të shfaqet në të njëjtën kohë me tekstin që komenton ngjarjen që u bë shkak 

për krijimin e tij.
87

 

 

Ndër të parët dhe më të spikaturit që e përdori forcën e kapjes së çastit të vjedhur, 

ishte fotografi Erik Salomon (Erich Salomon), mjeshtri i pakundërshtueshëm  i candid 

                                                                                                                                       
cliché de l‟instantanéité, d‟une forme de vision qui gèle, stoppe et glace dans la feinte image de 

l‟effroi.» 
85 Henri CARTIER-BRESSON, « L‟instant décisif », Cahiers de la photographie, n. 18, 1986, f. 9-20. 
86Gazeta e Joseph Pulitzeri është në origjinë të Yellow Press 
87 Lanot, J. de “La photographie et la presse », bulletin de la Société française de photographie, n. 3, 

mars 1934, në LAVOIE Vincent, vep. e cit. f.48.  
« Quel que soit le moment, quelque émouvante soit l‟ambiance d‟une cérémonie, d‟un açident ou d‟une 

catastrophe, l‟opérateur doit garder cette maîtrise de soi qui caractérise les as qui, comme les bons 

chasseurs ne reviennent jamais bredouilles (…).La photographie d‟information reposant sur la rapidité 

de la prise de vue, du développement, du tirage et de la gravure, ne nous étonnons pas si la qualité ne 

joue qu‟un rôle secondaire. Ce qui importe, c‟est que l‟image enregistrée paraisse en meme temps que  

le texte qui commente l‟événement qui l‟a provoqué.» 
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camera
88

(kamera  e fshehtë, por që në rastin tonë do të ishte më e saktë « fotografim i 

fshehtë») . Poliglot dhe me një kulturë të gjerë, E. Salomon futej lehtësisht në takimet 

ku merrnin pjesë ministra dhe të dërguar ndërkombëtarë të cilët i fotografon gjatë 

diskutimeve ku caktohej fati i botës. Një vizitor i përhershëm i hotel  Splendide në 

Lugano, i Quai d‟Orsay, i hotel  Excelsior në Romë ai është dëshmitar i punimeve të 

Shoqërisë së kombeve, të nënshkrimit të paktit Kellog-Briand, të hyrjes së nacional-

socialistëve në Reichshtag.Vetë ai në një artikull të shfaqur në Vu në 1935 tregon për 

afërsinë e tij me sferat e pushtetit :  

 

Ishte me rastin e një konference shumë të rëndësishme dhe delikate që u mbajt 

në verandën e ministrit të brendshëm mes gjermanëve dhe francezëve…. Nuk 

ngurrova t‟i ndiqja ministrat francezë dhe hyra deri në verandë. Atje, me 

aparatin tim pa zhurmë, bëra shtatë a tetë fotografi dhe isha duke përgatitur 

pllakëzën time të fundit kur Z. Fransua -Pense, në atë periudhë shef i kabinetit 

të z. Aval që ndodhej i ulur pas meje, u ngrit e më tha : « Besoj se ju nuk po 

fotografoni aspak dhe se jeni këtu për të dëgjuar. Unë propozoj që ju të uleni 

mes nesh. Ndoshta mund t‟ju vijë ndonjë ide për ta zgjidhur këtë situatë të 

vështirë ».
89

  

 

Me pak se 24 orë ndajnë fotografimin e realizuar nga Eddie Adams në Saigon dhe 

publikimin e pamjeve në të përditshmet kryesore amerikane. Fotografia, fituese e 

çmimit Pulitzer 1969 në kategorinë « Spot News » është emblematike për këtë raport 

mes ngjarjes dhe mediatizimittë saj. Imazhi i ekzekutimit ilustron këtë prodhim të tipit 

« take » që përshkruan Wilson Hicks ; intuita dhe atësia mbizotërojnë, teknika është 

arbitrare, akti fotografik është i shkurtër dhe jo i paramenduar, implikimi i autorit 

është minimal. Dëshmia e Adams në këtë drejtim është shpjeguese :  

 

« Ekzekutimi ndodhi kaq shpejt dhe reagova vetvetiu për të shkrepur 

fotografinë.Loan nuk dha asnjë shenjë në lidhje me qëllimin që kishte për të 

qëlluar. Isha në një largësi rreth 5 këmbë (1,60 m) dhe mbaja aparatin tim me 

objektiv 35 mm kur Loan ecte lart e poshtë. Nëçastin kur Loan nxori armën, 

bëra dhe unë të njëjtën gjë me aparatin tim, por nuk e prisja atë që ndodhi. E 

shkrepa fotografinë në mënyrë instiktive. »
90

 

 

                                                
88 E formuluar në 1930 nga botuesi I të përditshmes Graphic, shprehja « candid camera » përcakton një 

formë të reportazhit fotografik të realizuar pa dijeninë e personave të paraqitur. E vendosur nga Erik 

Salomon, kjo praktikëështë bërë shumë popullore për shkak të karakterit të saj spontan dhe të stileve të 

përdorura nga fotografi me qëllim krijimin e pamjeve ekskluzive. 
89 Salomon, Erich, « Les plus extraordinaires photographies du docteur Salomon le «roi des 

indiscrets »,Vu, n. 400, 13 nëntor 1935, f. 1445. « C‟était  à l‟ occasion d‟une conférence très 

importante et délicate qui se tient sur la véranda du ministère de l‟Intérieur, entre allemands et français. 

… je n‟hésitai pas à suivre les ministres français et pénétrai dans la véranda mëme. La je fis, avec mon 

appareil silencieux, sept ou huit photos et j‟étais en train d‟exposer ma dernière plaque lorsque M. 

François-Poncet a cette époque chef de cabinet de M. Laval qui se trouvait assis derrière moi, se leva et 

me dit « je crois que vous ne photographiez rien du tout et que vous etes ici pour écouter. Je propose 

donc que vous vous asseyiez au milieu de nous. Peut –etre aurez vous une bonne idée pour résoudre 
cette situation difficile ».  
90Eddie Adams, « L‟execution est arrive si rapidement que c‟est par reaction que j‟ai pris la 

photographie. Loan n‟a fourni aucunement indication sur son intention d‟abattre (shoot) l‟homme. 

J‟etais a une distance d‟environs 5 pieds (1,60 m) et je tenais mon appareil muni d‟un objectif de 35 

mm lorsque Loan deambulait. Au moment ou Loan saisit son arme, j‟en fis de meme avec mon 

appareil, mais je ne m‟attendais pas à ce qui arriva. J‟ai pris « shot » la photographie par instict. f. 146 
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Efikasiteti i fotografisë qëndron kryesisht në kapjen e çastit emblematik, atij të 

vdekjes. Paraqitja e çastit fatal është shprehja e bashkimit të përkryer mes dy 

veprimeve, atij të fotografit nga njëra anë dhe e atij që gjuan nga ana tjetër. Mund të 

themi se marrje pamje dhe marrje jete përzihen në të njëjtin çast unik e 

fantazmatik.«Çdo fotograf ëndërron të mbërthejë këtëçast magjik të kalimit nga jeta 

në vdekje»
91

, kujton David Hume Kennerly, fitues në 1972 i çmimit Pulitzer për një 

seri imazhesh të realizuara në Vietnam. Kapja e çastit vendimtar për të rimarrë 

nocionin e famshëm të përpunuar nga Henri Kartier - Breson është në themel të 

kryeveprave të fotografisë gazetareske, qoftë fotoreportazh apo fotogazetari 

aktualiteti. Nga ky çast fotografia fiton legjitimitetin historik, për të mos thënë një 

karakter monumental. 

1.6.2 Aktualiteti 

 

Çfarë e bën një fotografi aktuale ? Përgjigjja kërkon marrjen nëkonsideratë të disa 

elementeve, të cilët do t‟i shtjellojmë në vijim. Aktualiteti është një dimension, i cili 

përfshihet në fotografinë e shtypit si në rrafshin e përmbajtjes edhe në atë të 

formës.Për sa i përket përmbajtjes, mund të themi me siguri se kur shtypi i shkruar 

vendosi të zëvendësojë vizatimet dhe gravurat me fotografi, u bazua pikërisht 

nërealizmin e shtuar dhe nëvërtetimin e asaj që kishte ngjarë. Fotografia u kthye në 

një provë (dhe pse shpesh drejtësia ia mohoi këtë cilësi).  

 

Përvojat e para të përdorimit të fotografisë për të sjellë aktualitetin na ndihmojnë të 

bëjmë dallimin mes dy mënyrash për të paraqitur një ngjarje nëpërmjet fotografisë.  

Njëra qasje është ajo e ndjekura nga Aleksander Gardner gjatë luftës civile amerikane. 

Edhe kur fotografon tmerrin e luftës, Gardner e percepton fushën e betejës si fushën e 

një drame. Ai nuk ngurron, me ndihmën e asistentit të tij, Timoti O‟ Salivan (Timothy 

O‟Sullivan), të zhvendosë në një largësi prej disa metrash trupin e një ushtari për ta 

vendosur pranë një shkëmbi në mënyrë që të prodhojë një pamje në përputhje me 

normat e vdekjes së një ushtari. Vendosja e trupit mbi shkëmb, prania e armës (që nuk 

ishte ajo e përdorur nga ushtari) janë haptas pjesëmarrëse të një sipërmarrjeje sajimi 

dhe fisnikërimi të dramës aspak në respekt të së vërtetës historike.Metoda e Gardnerit 

ngjan më shumë me një procedurë historiani se sa me një qëndrim dëshmitari, edhe 

pse prania e vetë fotografit nuk diskutohet. Inskenimi i artefakteve të luftës është një 

lloj të shkruari i historisë, i ndërtuar mbi modelin e lavdërimit të ushtarit të panjohur. 

Pamja e kryer nga Gardner i përket regjistrit të ligjërimit historik si një produkt nga 

ndërtimi i ngjarjes a posteriori. 

 

Krejtësisht të kundërtën do të propozojnë vëllezërit Langenheim
92

, të cilët që nga 

studioja e tyre paraqesin ngjarje larg çdo lloj inskenimi. Pa përdorur mjete plotësuese, 

ndriçim të kontrolluar, skenografi të kuruar në hollësi apo modele që pozojnë  

fotografët ndoqën një qasje që regjistronte ngjarjet ashtu si ndodhnin dhe mbi të gjitha 

pa u ndryshuar rrjedhën. Mosndërhyrja e vëllezërve Langenheim përbën themelin e 

një qëndrimi etik që fotogazetarët do ta mbrojnë me ngulm. Pamundësia apo 

mospjesëmarrja në çdo lloj ndërhyrjeje të drejtpërdrejtë mbi faktet ndikon ndër të tjera 

për ta bërë fotografin një dëshmitar të privilegjuar të ngjarjes. Nga ky këndvështrim 

ka pak rëndësi nëse ngjarja në pamje shfaqet me mangësi apo jo shumë e qartë - kjo 

                                                
91 Kennerly David Hume, Foreword në Battle Eye: AHistory of American Combat Photography, New 

York, Metrobooks, 1996, f. 7. 
92Vëllezërit William dhe Frederic Langenheim ishin dy fotografët e parë të suksesshëm në Amerikë. 
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mospërsosuri në atë çka tregohet për shkak të fotografimit me nxitim - funksionon si 

një tregues i vërtetësisë së ngjarjes. Shembulli i Filadelfias të shtyn të mendosh për 

dialektikën e shumëdiskutuar mes vërtetësisë dhe pasaktësisë, mes të vërtetës dhe të 

paqartës. Në këtë kuptim, një pamje në dukje zhgënjyese, pasi nuk shfaq një gjendje, 

është në fakt simptoma e një tërësie vlerash që lidhin regjistrimin fotografik të 

ngjarjes me aktualitetin e saj. 

 

Daguerrotipi
93

 i vëllezërve Langenheim është shembulli i përpjekjeve të para të 

fotografisë së aktualitetit, kjo ndodh pasi ai vendos kriteret e para të vlefshmërisë në 

paraqitjen e një ngjarjeje dhe qartëson thelbin e parimeve themelore të fotogazetarisë 

moderne si u shfaqën në vitet 1920 : përparësia e aktualitetit, shpejtësia, mënyra e 

kryerjes së ekzekutimit, lajmi tronditës, paqartësia e të vërtetës. Rasti i Filadelfias 

paraqet më shumë ngjarjen si ndodhi se sa ngjarjen si histori. Por fakt është se ngjarjet 

më të favorshme për shprehjen e kësaj kulture të re fotografimi u përkasin dramave 

lokale mbi të gjitha ngjarjeve të kronikës së zezë. Sigurisht që kryengritjet e 

Filadelfias nuk mund të quhen të tilla, por gjithsesi hyjnë në grupin e ngjarjeve « në 

afërsi » që mobilizojnë vëmendjen mediatike të fotografëve në mënyrë shumë 

specifike. Këto lloj ngjarjesh nxisin dëshirën për afërsi, kontakt të fotografëve dhe 

shmangin të treguarin e lidhjes mes asaj që ndodh dhe pamjeve që e tregojnë (ose 

zbeh lidhjen mes ngjarjes dhe pamjeve që e tregojnë atë ngjarje). Të qenit afër 

ngjarjes mobilizon në mënyrë spontane operatorët dhe favorizon prodhimin e një 

imazhi që bashkon të dhënat, tiparet formale të urgjencës – pamje e turbullt, lëvizje, 

zbrazëti, kuadrimi i përafërt, ndriçim i pamjaftueshëm. Shembulli i Filadelfias është 

historik pasi ai bën ngjarjen në afërsi emblemë të fotografisë si aktualitet dhe i 

paraprin fotografisë  së kronikës që u përhap në vitet 30. Daguerrotipi i Filadelfias 

është emblematik pasi ai paraqet aktualitetin e ngjarjes dhe jo ndërtimin epik të saj si 

në rastin e A. Gardner. Fotografi konsiderohet si një dëshmitar i privilegjuar i ngjarjes 

dhe fotografia si konstatim dhe provë e një përvoje në ngjarje. Fotografi është një 

dëshmitar i ngjarjes dhe të nxit ta konsiderosh fotografinë jo thjesht një paraqitje e një 

situate të caktuar por si një imazh – akt që do të thotë një vërejtje (konstatim) dhe 

provë e një përvoje në këtë ngjarje.  

 

Të fotografosh aktualitetin do të thotë të shfaqësh provat materiale të një incidenti, 

kaq shumë metonimi të ngjarjes saqë fotografi, në një farë mënyre as fotograf dhe as 

historian, por në një farë mënyre scrib (shkrues) regjistron jashtë çdo urgjence 

kushtëzuese, jashtë çdo qëllimi historiografik të deklaruar. Perspektiva është në mjaft 

raste arkeologjike aq sa në shumicën e tyre, këto pamje dokumentojnë efektet 

shkatërruese të ngjarjes dhe përdoren për të bërë lidhjen me pamje të tjera të 

realizuara para ndodhisë. Inkuadrimi, këndi i pamjes, fokusi dhe ndriçimi janë 

rigorozisht identike dhe s‟bëjnë gjë tjetër veçse nxjerrin në pah nëpërmjet kontrastit 

përmasat e dëmit. 

 

Në fakt janë të rralla fotografitë ku paraqitet kulmi i dramës. Megjithatë është ajo çka 

J. Dyran-Brazhe arriti gjatë ekspeditës në Krime pas rënies së Sebastopolit (1856).
94

 

Ngjarja – shkatërrimi i fortesës Shën Nikolla -paraqitet në çastin kulmor, kur ndërtesa 

shembet dhe re tymi (shenjë e veprimit) ngrihen nga rrënojat. Por duhet saktësuar në 

këtë rast se ngjarja ishte njoftuar më parë dhe fotografi, si dhe shumë të tjerë të 

                                                
93 Termi “daguerrotip” vjen nga emri i shpikësit të kësaj teknike fotografike, Louis Daguerre. Kjo është 

teknika e parë fotografike që e ruante më gjatë imazhin dhe që u komercializua në shkallë të gjerë. 
94 Shih pikën 1.3.1 Durand-Brager dhe rënia e Sebastopolit 
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mbledhur me atë rast, kishte pasur të gjithë kohën për të përdorur një strategji 

paraqitjeje të përshtatshme.  

 

« Fotografitë e aktualitetit në marrëdhënie me një ngjarje, ngjallin shumë 

interes. Këto fotografi narrative i japin lexuesit përshtypjen se ai është duke 

marrë pjesë në veprime dramatike pa rrezik për të. Për pasojë ato luajnë një 

rol katartik. »
95.

 

 

Por, sot ka gjithnjë e më tepër pikëpyetje në lidhje me këtë përfaqësim të fotografisë 

së shtypit dhe të mënyrës së si ajo paraqet realitetin.
96

 Në kërkimet tona në kuadër të 

këtij punimi kemi hasur në faqet e gazetave fotografi që shërbejnë për të treguar një 

fakt, si kjo që tregon një tren të bombarduar nga raketat e NATO-s. Duken ato çfarë 

kanë mbetur nga treni, nga njerëzit, nga vendi. Kemi të bëjmë më një informacion 

faktues, treni është djegur dhe sipas asaj që tregon fotografia pritshmëria është që të 

ketë edhe viktima. Bëhet fjalë për pas-ngjarjen dhe mund të thuhet se në këtë rast 

pamja informon. Titulli i artikullit është « Jugu i Beogradit : një tren nën goditjet e 

NATO-s ». Mes fotografisë dhe titullit jemi në shkallën e parë të kuptimit. Fotografia, 

titulli dhe legjenda japin të njëjtin informacion. 

 

 

 

Fig. 1. 5 Le Monde,14 prill 1999 

 

Një tjetër shembull. Fotografia e mëposhtme u shfaq në Le Figaro  më 9 prill nën 

rubrikën Lufta në Europë. Artikulli titullohet Që perëndimi të na japë armë nga i 

dërguari special igazetës që u takua mekryengritësit e UÇK-së në malet e Kosovës. 

 

                                                
95

 ALMASY Paul, La photographie, moyen d‟information, Paris, Tema-Communication, 1975Les 

photos d‟actualité en relation avec un événement, ont  un intérët chaud. Ces photographies narratives 

donnent au lecteur l‟impression qu‟il participe à des actions dramatiques sans risques pour lui.  Elles 

jouent par conséquent un rôle cathartique » 
96 Mënyra se si një fotografi e paraqet realitetin do të shtjellohet gjerësisht në kapitullin vijues, « Veçori 

të komunikimit nëpërmjet fotografisë » 
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Fig. 1. 6 Le Figaro, 9 prill 1999 

 

Subjekti i imazhit, pra njeriu u armatosur, është në koherencë me përmbajtjen e 

artikullit, por fotografia nuk paraqet aktualitetin, luftën, luftimet. Kjo fotografi, e cila 

tregon një njeri i cili merr shenjë me armën e tij duke tymosur një cigare dhe duke 

pozuar, ka efekte kuptimore të kufizuara, dhe shërben ndoshta vetëm për të faktuar se 

ka njerëz të armatosur në Kosovë. Por fotografia i shërben retorikës botuese të faqes, 

edhe pse efekti i tij është thjesht grafik, ilustrues. Dhe kjo tregon përpjekjen për të 

vendosur një vazhdimësi kuptimi mes tekstit dhe imazhit. 

 

Do të ndalemi pak më gjatë në këtë fotografi të tretë, marrë nga e përditshmja« Le 

Figaro  »e 23 prillit 1999 dhe do të përpiqemi të tregojmë se përveç dimensionit 

faktues, imazhet informative nxisin paramendimin dhe kuptimin e pashprehur. Ajo 

tregon në plan të parë një fëmijë kosovar në një kamp refugjatësh. 
 

 
 

Fig. 1.7Le Figaro, 23 prill 1999 

 

Legjenda e fotografisë nënvizon « një fëmijë i veshur me pizhame me flamurin 

amerikan luan me një thikë. Çfarë statusi t‟i jepet një refugjati kosovar ? A është ai 

një azilkërkues si të tjerët, apo një rast i veçantë ? ». Kjo fotografi është realizuar pa 
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dyshim nga dikush që ka një mendim ndryshe duke tërhequr vëmendjen mbi 

problematikën e refugjatëve, kjo e fundit mjaft më e ndërlikuar se ushqyerja dhe 

strehimi. Për sa i përket fotografisë, ajo që godet është vështrimi i fëmijës, drejtuar 

objektivit, duke buzëqeshur. Pra kemi një dialog të veçantë mes fotografit që ka si 

qëllim të tregojë diçka dhe fëmijës që e sheh në sy, pa ditur sigurisht përdorimin 

përfundimtar të fotografisë. Ka me të vërtetë diçka qëluhet nga ana e vullnetit të 

njërës palë dhe të tjetrës, mbitë gjitha nga ana e fotografit, pasi fëmija është në një 

moshë mjaft të mitur.Dhe më tej nga ana e botuesit të gazetës për të na transmetuar 

mesazhin. Por cili është ky mesazh ? Ajo që tregon fotografia ? Një fëmijë duke 

luajtur me një thikë është një fakt, një provë apo një eufemizëm për të thënë « dhuna 

pjell dhunë » ? Vëmendja duhet përqendruar më tepër tek titulli kryesor i faqes 

« Nismat franceze po shtohen për t‟i ardhur në ndihmë refugjatëve kosovarë », titullit 

mbi fotografi apo nëntitullit « Shoqatat në ndihmë paralajmërojnë për problemet 

konkrete që individët e gatshëm për të pritur mërgimtarët nuk mund t‟i marrin 

përsipër ». Raste si ky e bëjnë të paqartë nocionin e informacionit faktues. Fotografi 

si kjo më lart, nuk kërkojnë të faktojnë, portë ngacmojnë për të reflektuar. Faqja e një 

gazetë mund të mbajë informacion « bruto », real, faktik, por edhe tjetër, ngacmim 

emocional, qarkullim opinioni dhe këndvështrim të cilat duke u përballur i 

mundësojnë lexuesit të shohë pamje të ndryshme tëtë njëjtit realitet që paraqitet. 

1.6.3 Objektiviteti 

 

Për se vlen një thellësi fushëpamjeje,  

nëse nuk shoqërohet nga  

thellësia e duhur e ndjenjës? 

 

Eugene Smith 

 

Nocioni i objektivitetit të një fotografie është ngushtësisht i lidhur me atë të paraqitjes 

së realitetit. Vetë autorët fotografë këmbëngulin në faktin se kur flitet për fotografinë 

nuk është e mundur që të mendohet imazhi i shkëputur nga veprimi që e bën të 

ekzistojë. Fotografia nuk është vetëm një imazh (produkt i një teknike dhe i një 

veprimi, rezultat i një dijeje dhe i një veprimi, një figurë në letër që e shikojmë si 

objekt të përfunduar) është gjithashtu një akt ikonik, diçka që nuk mund të 

konceptohet jashtë rrethanave të saj. Nëse raporti që fotografia mban me realitetin ka 

ndryshuar, po aq e vërtetë është se kjo praktikë zhvillohet duke u nisur nga të dhëna si 

kuadri apo fusha që në thelb nuk kanë ndryshuar ; kërkimet mbi perspektivën dhe 

ndërtimin e hapësirës figurative kishin mundësuar në fakt në të kaluarën përdorimin e 

« kamerës së errët », model nga i cili u frymëzua deri diku aparati fotografik. 

Revolucioni i vërtetë erdhi nga kimia, e cila arriti të fiksojë dritën. Duhet të kujtojmë 

se etimologjia e fjalës fotografi do të thotë shkrim i dritës dhe se në fakt nuk ka 

fotografi pa dritë, të paktën deri në një periudhë të vonët të evolucionit teknologjik. 

Nëse piktura pak nga pak u largua nga praktika figurative e dominuar nga shqetësimet 

e rendit realist, kjo ndodhi edhe sepse fotografia u propozua pikërisht për ta 

zëvendësuar në këtë detyrë, u ofrua si një mënyrë paraqitjeje më e sigurt, nga fakti 

edhe sepse shkencërisht mekanizmi u gjykua si i paqortueshëm (krahasuar me një 

mënyrë paraqitjeje me dorë). Kjo gjë çoi pak nga pak në idenë e përhapur sot se vlera 

e dëshmisë së sjellë nga fotografia nuk diskutohet ; se ky lloj dokumenti vërteton të 

vërtetën e fakteve. « Kjo ka ndodhur kështu » do të ishte formula kushtuar asaj dhe 

gjithmonë e dëgjuar. Në fakt e gjithë kjo bazohet në një presupozim, një ide të 
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trashëguar, e cila tenton ta konsiderojë në mënyrë të pandryshueshme praktikën e 

reportazhit si një dëshmi thelbësisht objektive. 

 

Por, fotografia është shumë më tepër se një pamje e thjeshtë e një fragmenti të 

realitetit, edhe pse në rastin e reportazhit realja apo më saktë realiteti nuk është i 

manipuluar, i rregulluar, i inskenuar si në rastin e fotografisë së studios, ku ajo mund 

të ndërtohet apo të rindërtohet në të gjitha detajet. 

 

Zgjedhja më e thjeshtë e një këndvështrimi, që materializohet më pas nga inkuadrimi, 

përbën në çdo lloj forme fotografie një angazhim të vulosur nga një lloj subjektiviteti. 

Shikimi që merr pjesë në kufizimin e një fushe të caktuar pamore, dhe për pasojë në 

ndërtimin e një realiteti që sipas fotografit, është manifestimi i parë i këtij angazhimi. 

Nëse fotografia është një fragment hapësire, ajo është edhe shprehja e një çasti në 

kohë. Vendimi më tej për të shkrepur aparatin, pra për të treguar këtë apo atë gjë në 

një çast të dhënë, përfaqëson kryerjen e procesit. Në një farë mënyre fotografia është 

shfaqja e një lidhjeje që vendoset mes këndit të vështrimit në kuptimin e parë dhe 

këndvështrimit në kuptimin e figurshëm (i pari ndikon të dytin dhe anasjelltas).
97

 

 

Reporterët fotografë, të cilët janë prodhuesit bazë të fotografisë së shtypit, e dinë 

paraprakisht atë që ndodh, janë në pozicion pararendës ndaj shpërndarjes së 

informacionit. Duke e ditur si funksionon retorika editoriale ata përshtaten, i 

pararendin dhe shpesh e marrin ata vetë nismën për t‟u dhënë efekte kuptimore 

fotografive. Le të marrim përsëri shembullin e fotografisë që tregon vogëlushin 

kosovar duke luajtur me thikë. E pamundur të mos pyesim : aështë kjo një fotografi 

objektive ? Sigurisht që po. Ajo ka mbërthyer një pamje të dhënë në një çast të dhënë. 

Nuk vihet në dyshim fakti se fëmija ekziston dhe se mbante një thikë në dorë në çastin 

kur fotografi ka realizuar klishenë. Por pas kësaj shtrohet pyetja se përse të zgjidhet 

kjo fotografi për t‟u pranëvënë me një legjendë dhe me artikuj që flasin për problemet 

sociale dhe për vështirësitë e strehimit të refugjatëve kosovarë në Francë ? Duke 

shtuar edhe faktin se fotografia, sikurse dhe vetë legjenda e saj e thotë, nuk është bërë 

në Francë, por në Korçë, qytet në juglindje të Shqipërisë, mijëra kilometra larg 

realitetit francez. Legjenda rimerr me fjalë atë që në fotografi duket qartë « një fëmijë 

i veshur me një pizhame me flamurin amerikan luan me një thikë ». Edhe kjo 

përzgjedhje të jetë bërë për arsye objektive ?! Apo bëhet fjalë për një përpjekje për të 

bërë më të dukshëm disa këndvështrime të pavëna re deri atëherë, madje të 

pamediatizuara ? Përse të mos përdoret një fotografi si kjo në vijim, e shfaqur në Le 

Figaro  më 12 prill, vetëm 4 ditë më parë, nën të njëjtën rubrikë, por kësaj here për të 

folur për efikasitetin e OJF-ve franceze dhe për mobilizimin e popullit francez për të 

ndihmuar refugjatët ? Legjenda fillon me « Këta refugjatë kosovarë rigjetën 

buzëqeshjen, dje, pas njërës prej dritareve të qendrës strehuese të…. » 

 

                                                
97 BAURET Gabriel, Approches de la photographie, NATHAN 1995, f. 38 
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Fig. 1.8Le Figaro, 12 prill 1999 

 

Nocioni i objektivitetit ka një rëndësi vendimtare në lidhje me fotografinë e 

angazhuar. Është vepra e amerikanit Eugjen Smith që ka konsoliduar statusin e 

fotografisë së angazhuar. Smith është shumë më tepër se një dëshmitar i historisë. 
98

Ai e vendos pamjen në shërbim të çështjes të cilën mbron, deri në atë pike saqë e 

fajësojnë se shpreh ka ndryshuar formën duke trukuar në këtë mënyrë realitetin; por 

ajo që duhet nxjerrë në pah nga qasja e tij është se ai e koncepton fotografinë vetëm 

pasi e ka paraprakisht dhe për një kohë të gjatë përgatitur. Smith e studion me kujdes 

terrenin dhe çështjen para se të vendosë filmin në aparatin e tij. Në këtë kuptim kjo 

gjë na mundëson të nënvizojmë edhe një herë dallimin mes dy kategorish 

fotoreporterësh : ata që e konceptojnë fotografinë si një lajm për aktualitetin, që 

kërkojnë të kapin çastin më përfaqësues të aktualitetit dhe ata që punojnë për një kohë 

të gjatë dhe në brendësi të një çështjeje apo gjendjeje që në një vend apo në një 

kontinent karakterizohet nga kohëzgjatja dhe buron nga tensionet sociale, politike, 

fetare apo ekonomike. 

 

Gjithsesi, sot ështëpranuar nga të gjithë se të merresh me gazetari nuk është thjesht 

« të shkruash për të informuar ». 
99

Teksa analizon problematikën e objektiviteti në 

gazetari, Naim Zoto pohon :  

 

Lajme dhe informacion japin të gjitha gazetat, por askush nuk jep informacion 

bruto, burimor, të papërpunuar, thënë ndryshe « të paredaktuar apo të 

paseleksionuar. Vetë koncepti redaktor, redaksi e nënkupton këtë. Këtu nis 

përzgjedhja, manipulimi, ajo që quhet politikë redaktuese. Në kuptimin 

profesional, redaktimi i informacionit bëhet në disa nivele ; redaktimin e parë 

e bën burimi i informacionit (zyrtaret, zëdhënësit, lajmësit, etj) pastaj 

korrespondenti (shkalla e verifikimit, burimet e informacionit) redaktori 

(miratimi apo ndryshimi i titullit, shkurtimet), kryeredaktori (shkurtime, 

                                                
98 Reportazhi i tij i fundit që e realizoi në Japoni për pasojat e ndotjes industriale në gjirin Minamata 

është një akuzë e mirëfilltë kundër përgjegjësve si dhe një shpërfaqje e pandërgjegjjes së 

industrialistëve të sotëm në planin ekologjik. 
99PhilippeBreton , SergeProulx. « L'explosion de la communication : Introduction aux théories et aux 

pratiques de la communication », La Découverte, 2006. 
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nëntituj, theksimi në faqe të parë). E njëjta ngjarje paraqitet në mënyra nga 

më të ndryshmet nga gazeta të ndryshme.  Fotografia është një mjet, ashtu si 

fjalët apo mënyra e faqosjes që gazetari e përdor për të tërhequr publikun, për 

të orientuar opinionin e tij dhe në rastin më të mirë për ta bindur atë.
100

 

 

Pra, fotografia, ashtu si dhe fjalët mund të jetë bartëse objektiviteti dhe subjektiviteti. 

Por kuptimi që ajo çliron varet në shkallë të gjerë nga teksti që e shoqëron. Ka 

fotografi që përcjellin një sasi më të madhe objektiviteti informativ si fotografitë e 

kronikës së zezë, ato që tregojnë aksidente apo djegie nga zjarri. Por ka të tjera, me të 

cilat synohet më tepër të sugjerohet, sesa të tregohet. 

 

Përfundime : Ndonëse me karakter përshkrues, ky kapitull na ka vlejtur për të pasur 

një pamje sa më të plotë të rrethanave të përdorimit të fotografisë si pjesë e shtypit të 

përditshëm dhe e problematikave që e shoqëruan. Në organizimin e çështjeve të këtij 

kapitulli jemi udhëhequr nga domethënia historike, por edhe problemore në lidhje me 

evolucionin e fotografisë së shtypit. Jo pa qëllim u ndalëm në fotografimin e Luftës së 

Krimesë, e cila ishte lufta e parë e fotografuar dhe ku u vërtetua se të fotografuarit e 

luftës kishte dallim nga të pikturuarit e saj. Nëse sipas konceptit pikturor të paraqitjes 

së realitetit luftarak, ishte pika kulmore e përleshjeve, çasti i përplasjes, ai që 

pasqyrohej, por që vazhdimisht kritikohej për mungesën e aktualitetit, zhvillimet 

teknologjike që përfshinë të gjithë sektorët e jetës e zhvendosën konceptin e paraqitjes 

së luftërave nga ai tërësisë së detajeve episodike dhe topografike në konceptet e 

përfaqësimit simbolik të realitetit.  

 

Nga fotografia pritej informacioni i menjëhershëm, me saktësi të lartë, paraqitja e 

aktualitetit në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe me sa më shumë hollësi, por vazhdimësia 

nxori në dukje vështirësitë që kishte mediumi fotografik për ta paraqitur ngjarjen 

njëherësh në kulmin dhe në tërësinë e saj. Kjo dialektikë detaje/tërësi është dilema 

thelbësore në përcjelljen e ngjarjes nëpërmjet medieve pamore. Mediatizimi i luftës së 

Krimesë nga e përditshmja L‟Illustration konsolidoi dy faktorë të rëndësishëm që 

ndikojnë cilësisht në përcjelljen e ngjarjes pranë publikut dhe vendosjen e një raporti 

sa më të drejtë mes ngjarjes reale dhe asaj të mediatizuar : autoriteti i dëshmitarit 

okular dhe reportazhi. 
 

Fotografia konsiderohej si krejtësisht denotative, që nuk kërkonte interpretim nga ana 

e spektatorit, një fakt i pakundërshtueshëm, një informacion tejet i saktë me pamje. 

Me këtë frymë pozitive e optimiste fotografia e shtypit përparoi deri në gjysmën e 

shekullit XX dhe ndonëse gjatë kësaj periudhe njerëzimi njohu dy luftërat më të 

mëdha botërore, për fotografinë thuhet se njohu periudhën e saj të artë. Pasi trajtuam 

qëndrimin e profesionistëve të fushës në lidhje me fotogazetarinë dhe fotoreportazhin, 

ku dallimi thelbësor qëndron tek përfshirja (angazhimi) e fotogazetarit ndaj subjektit 

dhe marrësve të imazheve, nxorëm në pah problemet me të cilat përpallet 

fotogazetaria sot, në erën numerike.  

 

Tri cilësitë themelore të fotografisë së shtypit : shpejtësia, aktualiteti dhe objektiviteti, 

shpjegojnë suksesin që fotografia njohu në trajtimin e aktualitetit në shtyp, por sot 

paraqitja nëpërmjet fotografisë ka evoluar nga riprodhimi, i cili në fillimet e tij 

                                                
100

Naim Zoto, Morfologjia e nje fushate, media shqiptare n.4, tetor-dhjetor 1999, f.67. 
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mahniste me shpejtësinë dhe objektivitetin drejt interpretimit që është rezultat i 

subjektivitetit të operatorit, i faqosjes dhe i tekstit që e shoqëron. Fotografia pëson një 

zgjedhje të dyfishtë : atë fillestare për të « fiksuar realitetin dhe atë botuese që 

përcakton vendosjen e saj në  faqen e gazetës. Kjo zgjedhje mund të udhëhiqet nga një 

qasje vërtetuese, argumentuese apo ndjesore me qëllimin për të krijuar kuptim (që 

mund të jetë i ndryshëm nga ai fillestar i fotografit) duke e bërëfotografinë pjesë të 

ligjëratës informuese. 
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Kreu II 

 

Veçori të komunikimit nëpërmjet imazhit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përballë botës njeriu nuk është një sy, një vesh, një dorë, një gojë apo një 

hundë, por një shikim, një dëgjim, një prekje, një shije ose një erë, që do 

të thotë  një veprimtari. Në çdo çast ai e shndërron botën ndjesore që e 

rrethon në një botë me kuptim ku mjedisi rrethues është pranë-teksti. 

Perceptimi nuk është gjurma e një objekti mbi një organ ndjesor pasiv, 

por një veprimtari njohjeje e tretur në qartësi ose fryt i një mendimi. Nuk 

është realja që perceptojnë njerëzit, por një botë domethëniesh tanimë.
101

 

 

D. Le Breton. 
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Le Breton D.La saveur du Monde :une anthropologie des sens.Metailie.2006. 

«  Face au monde l‟homme n‟est jamais un œil, une oreille, une main, une bouche, ou un nez, mais un 

regard, une écoute, un toucher, une gustation ou une olfaction, c'est-à-dire une activité. A tout instant, 

il institue le monde sensoriel ou il baigne en un monde de sens dont l‟environnement est le pré-texte. 

La perception n‟est pas l‟empreinte d‟un objet sur un organe sensoriel passif, mais une activité de 

connaissance diluée dans l‟évidence ou le fruit d‟une réflexion. Ce n‟est pas le réel que les hommes 

perçoivent, mais déjà un monde de significations. » 
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2.1 Pikëpamje semiologjike
102

 mbi fotografinë 

Gjatë grumbullimit të korpusit tonë studimor, jemi ndeshur me një sasi dhe 

shumëllojshmëri të madhe fotografish që sjellin konfliktin kosovar në faqet e të 

përditshmeve shqiptare dhe të huaja. Prania e pamjeve të fotografuara mund të 

krahasohet me një vërshim pamor shumëtrajtësh, si me ngjyra edhe bardhë e zi, herë 

dominues e herë plotësues, shpesh simbolik, e jo rrallë herë brutal. Ajo që vërehet që 

me shfletimin e parë është hapësira që fotografitë zënë në sipërfaqen e shtypshkruar, e 

cila lidhet ngushtë me përmasat e tyre (sa më e madhe dhe më në qendër, aq më e 

dukshme), së dyti është përmbajtja (njerëz apo mjete, portrete apo peizazhe, poza 

zyrtare apo spontane) dhe në fund syri ndalet te fjala (titulli, legjenda apo teksti). Në 

fakt, ky rrugëtim gati i pavullnetshëm i shikimit përkon pak a shumë me ato që L. 

Zhervëro
103

(Gervereau) i quan etapat e analizës së një imazhi duke i ndarë në : a. 

përshkrim, b. studim i kontekstit, c- interpretim. Në të vërtetë autori propozon një sërë 

parimesh për analizimin e imazheve të natyrave të ndryshme në përgjithësi, të cilat 

janë gjerësisht të zbatueshme apo të përshtatshme për fotografinë e shtypit, mjaft 

orientuese dhe udhërrëfyese të mirëorganizuara për çdo proces analitik në lidhje me 

një material pamor.  

 

Do ta nisim paraqitjen e argumenteve për të kuptuar dhe radhitur veçoritë e 

komunikimit nëpërmjet fotografisë nga çka na ofron përvoja semiologjike. Tashmë 

                                                
102Semiologji do të thotë studim i shenjave. Fjala vjen nga greqishtja«séméion » -shenjë dhe « logos » - 

ligjërim. Emri « semiologji » u përdor fillimisht nga gjuhëtari Ferdinand de Sosyr në veprën e tij 

« Cours de linguistique générale », Lausanne-Paris, Payot, 1906-1911, Payot, 1974. Ky term do të 

konkurrohet më pas nga ai i semiotikës i përdorur nga specialistët anglishtfolës pas mendimtarit 

amerikan Çarls S. Pirs. Dallimet mes semiologjisë dhe semiotikës ndryshojnë nga një autor te tjetri. 
Martinë Zholi (Martine Joly) e përcakton semiotikën si një filozofi të gjuhës dhe semiologjinë si 

studimin e ligjërimeve të veçanta si imazhi, kinemaja, piktura, letërsia, etj. Umberto Eko dallon tri degë 

apo anë të semiotikës : semiotika e përgjithshme, semiotikat specifike dhe semiotika e zbatuar. 

Semiotika e përgjithshme, e një natyre filozofike, merret me ndërtimin e një objekti teorik dhe 

propozimin e një modeli të përgjithshëm krejtësisht formal ; p.sh. ajo punon mbi nocionin « shenjë », 

strukturën e tij, dinamikën e tij, etj.Semiotikat specifike i takojnë rendit gramatikor në kuptimin e gjerë 

të termit, që do të thotë se ato përfshijnë sintaksën, semantikën dhe pragmatikën; ato merren me 

studimin nga pikëpamja teorike dhe konceptuale e sistemeve të shenjave të veçanta  si ato të imazhit 

apo të kinemasë dhe kërkojnë t‟u përgjen pyetjeve si : A përmbajnë ato shenja ? Nëse po, cilat ? Si 

lidhen ato me njëra-tjetrën ?, etj. Semiotika e zbatuar ka kufij më pak të saktë. Problemi i saj nuk ka të 

bëjë me pikëpamjet shkencore si qëllim i propozimit të koncepteve dhe modeleve, por me forcën e saj 
të bindjes retorike për të kuptuar një tekst. Detyra e saj është që, falë mjeteve të përdorura nga 

semiotikat e tjera, të bëjë të kontrollueshëm në mënyrë ndërsubjektive një tekst të dhënë. Semiotika e 

zbatuar është një metodë analize, parimi më i fortë i së cilës bazohet në përdorimin e mjeteve semiotike 

për të mos pranuar interpretime të paarsyetuara, rastësore apo të bazuara vetëm në përshtypje.Në 

Francë vërehet se termi « semiotikë » përdoret në më të shumtën e rasteve kur bëhet fjalë për 

« semiotikën e  përgjithshme », por ai i semiologjisë përmbledh semiotikat specifike (si semiologjia e 

imazhit si teori e domethënies së imazhit) dhe semiotikën e aplikuar  (semiologji e imazhit si analizë e 

imazhit duke përdorur mjete semiotike) ». Në këtë punim ne do të përdorim termin semiologji duke 

qenë se vazhdimisht i referohemi shkollës dhe studiuesve francezë të kësaj fushe. 
103 Laurent Gervereau, Voir, comprendre analyser les images, La Découverte,2000. 

Analiza e imazhit dallon tri faza në studimin e imazhit : 

1. Përshkrimi  
 a.teknik - emri i dhënësit , identifikimi itij,  data e podhimit, formati, lokalizimi 

b. stilistik - ngjyra, vëllimi, organizimi ikonik, c. tematik - titulli dhe raporti tekst – imazh, 

inventar i elementeve, tematika të përgjithshme 

2. Studimi i kontekstit (konteksti paraprires, konteksti vijues) 

3. Interpretimi (domethënia fillestare, domethënie të mëvonshme, interpretime të ndryshme në 

varësi nga konteksi, titujt, legjenda, kuptimi i parë, bilance dhe vleresime personale). 
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dihet se teoria semiologjike, e cila ndonëse konsiderohet si e vonët (fillimi i shekullit  

XX) krahasuar me disiplina si filozofia apo shkencat e natyrës, sjell vazhdimisht 

mënyra të reja mendimi që ndihmojnë në njohjen e komunikimit njerëzor dhe jo 

vetëm. Në themel të kësaj teorie qëndrojnë gjuhëtari zviceran Ferdinand de Sosyr, 

(1857-1913) në Evropë dhe studiuesi Çarls Sanders Pirs (Charles Sanders Pierce, 

1839-1914) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.   

 

Kontributi i Sosyrit, i pari që identifikoi semiologjinë si disiplina që studion jetën e 

shenjave në gjirin e jetës shoqërore, mbetet themelor në studimin edhe sot e kësaj dite 

të shenjës gjuhësore
104

.  Pak kohë më vonë se Sosyri, Çarls Sanders Pirs zhvilloi në 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës semiotikën, « semiotics » në gjuhën e tij, emër i 

propozuar nga Lok (Locke) rreth fundit të shekullit XVII. U deshën vite derisa 

evropianët të njiheshin me punën e madhe të kryer nga Pirsi, e cila është zanafilla e 

« teorisë së shenjave », pasi ai nuk u kufizua vetëm në studimin e gjuhës, por kërkoi 

të gjente pikënisjen e një teorie të përgjithshme të shenjave (semiotics), tepër 

përgjithësuese dhe mjaft gjithëpërfshirëse, pjesë e së cilës është edhe gjuha.
105

 

 

 Zhvillimet historike të semiotikës 
 
Shkolla amerikane, themeluar nga Pirs u zhvillua më tej nga Çarls Moris (Charles 
Morris) në tri drejtime kryesore : 

-  semiotika e « pastër » që ka të bëjë me gjuhësinë dhe filozofinë e gjuhës; 

- semiotika përshkruese, frymëzuar nga biheviorizmi, që studion sjelljet shoqërore 

jogjuhësore (përdorimi sociokulturor i hapësirës, i kohës, i gjesteve), gjuhët jofjalësore
106

 
(imazhe, veshje...); 

- semiotika e zbatuar, e cila interesohet për pragmatikën, raportet mes shenjës dhe 

individit. Ajo përfshin edhe zoosemiotikën, e cila studion shenjat e komunikimit te kafshët. 
Në Evropë, pasuesit sosyrianë dallohen nga vijimësia me ortodoksi në gjuhësi: 

- më besnikët (Buyssens, Mounin, Martinet, Prieto) studiojnë vetëm  komunikimin e 

qëllimshëm ku përdoren kode të ndryshme me rradhë. Në këtë rast kemi një «semiologji të 
komunikimit », që dallohet nga : 

- semiologjia e kuptimit, më e çlirët, për të cilën një kod mund të jetë një sistem i hapur, 

madje i pacaktuar qartë, dhe mund të konsiderohet si kod apo fushë vëzhgimi e 

strukturuar kur prodhohen domethënie, të cilat zgjidhen si objekt studimi. Referencat 
shkencore të kësaj rryme janë kryesisht rrethi gjuhësor i Pragës me bashkëthemelues 

gjuhëtarin Roman Jakobson, dhe glosematika daneze themeluar nga gjuhëtari Hjelmslev. 

Në Francë, përfaqësuesit e parë të kësaj rryme janë Roland Bart dhe Kristian Mez 
(Christian Metz)për sa i përket imazhit dhe kinemasë si dhe « shkolla e Parisit » me 

përfaqësues Greimas. Shkolla e Perpinjanit (Perpignan) iu kushtua njohjes dhe studimit 

të punëve të Pirsit. Kërkuesit italianë si Emilio Garroni apo Umberto Eko, pasi hodhën 

bazat e një semiotike shkencore, do të jenë ndër të parët që do të ushqejnë një kritikë të 
çështjeve semiologjike nga këndvështrime të ndryshme : sociologjike me studiues si 

Bodrijard ; historike dhe filozofike me personalitete si Mishel Foko, Zhak Derrida, Zhil 

Dëlëz (Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze) ; psikanalitike nën optikën e 
Zhak Lakanit (Jacques Lacan) apo të Julia Kristevës. 

 

                                                
104

 Për më gjerë shih Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale. Payot. Paris. 1982. F. 120-

133. 
105 Shih Ch. S. PIERCE. Ecrits sur le signe.Mbledhur, përkthyer dhe përgatitur nga Gerard Deledalle, 

Paris, Seuil, coll. L‟ordre philosophoque. 1978. 
106 Shqipërim për « non verbal » sipas Prof. Dr Xhevat Lloshi në Christian Baylon dhe Xavier Mignot, 

Komunikimi, Logos-A., Shkup, 2004, f. 123.  
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Sipas Pirsit gjithçka është shenjë (kur është e perceptueshme). Skemës me dy 

elemente të propozuar nga Sosyri, ku shenja përbëhet nga dy elemente Shenjuesi dhe i 

Shenjuari, Pirsi (i cili nuk e pranoi këtë skemë) i kundërvuri një skemë me tri 

elemente. 

 

Interpretuesi ose i Shenjuari (domethënia e imazhit) 

 

 

 

 

 

 

  

Shenjë ose Shenjuesi    Objekti ose referenti 

(ajo që perceptohet nga imazhi)   (ajo që paraqet imazhi/realja) 

 
Fig.  2.1 Skema e Shenjë-Interpretues-Objekt sipas Çarls Sanders Pirs 

 

Modeli i funksionimit të shenjës sipas Pirsit bazohet në tre elemente : objekti, shenja 

(representamen), interpretuesi. Interesi i qasjes së Pirsit qëndron në faktin se një 

shenjë nuk emetohet vetëm nga një qenie njerëzore, por mund të emetohet nga 

gjithçka dhe nuk mund të kufizohet në klasën e ngushtë të mesazheve. Është marrësi 

ai që përpunon raportin e semiozës, por rolin e dhënësit mund ta luajë universi në 

përgjithësi (qielli i kuq - kohë e mirë). Në skemën trekëndore të shenjës, të 

interpretuesit dhe të objektit, ky i fundit nuk është ndër të tjera një send, por një ide. 

Në këtë mënyrë ne u japim kuptim mijëra gjërave që nuk ekzistojnë, mund të flasim 

për të ardhmen, të bëjmë ese apo kritika të ndryshme.  

 

« Raporti i semiozës përkufizon një veprim, apo një ndikim, që është apo që 

supozon bashkëveprimin e tri subjekteve si shenja, objekti dhe interpretuesi i 

saj. Kjo marrëdhënie ndikimi trepalëshe nuk mund të reduktohet në asnjë 

mënyrë në veprime dypalëshe.»
107

 

 

Semiologjia sipas Pirsit është e pakufizuar (çdo objekt, perceptim apo sjellje mund të 

funksionojë si shenjë) dhe ajo është e gjallë ose dinamike. Semiologjia i zgjeron 

dukuritë e komunikimit shumë përtej mesazheve të përçuara me vetëdije nga një 

person te tjetri. Kuadri teorik i Pirs është më i gjeri që ne mund të konceptojmë për 

jetën e shenjave, të cilat nuk janë vetëm gjuhësore, por edha natyrore dhe pa dhënës. 

Skema sosyriane ka në qendër të saj një dhënës dhe një marrës; tek Pirsi çdo objekt 

mund të shërbejë si shenjë për një tjetër. Zinxhiri mbetet i hapur si në të djathtë dhe në 

të majtë të skemës trekëndore dhe në këtë mënyrë veprimtaria semiotike nuk merr 

fund kurrë. Ilustrimi më i mirë i kësaj rimarrjeje paraqitet nga kërkimi i një fjale në 

fjalor, gjë që është e mundshme vetëm falë fjalëve të tjera, të cilat të çojnë në 

përkufizime të tjera pambarimisht.  

 

                                                
107 « Le rapport de sémiose désigne une action, ou une influence, qui est, ou qui suppose, la coopération 

de trois sujets, tels que le signe, son objet et son interprétant. Cette relation ternaire d‟influence ne peut 

se laisse en aucun cas ramener à des actions entre paires. »  Charles Sanders Pierce cituar në Daniel 

Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, la Découverte, 2011, f.30. 
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Një koncept tjetër i rëndësishëm që u zhvillua falë konceptit (trielementësh) të shenjës 

sipas Pirsit, është ai i « shkëputjes semiotike » (nëfrëngjisht : coupure semiotique). 

Shkëputja semiotike bazohet në faktin se shenja nuk është pjesë e realitetit. Daniel 

Bunju (Bougnoux) shpjegon se sfera semiotike (semiosphère) zhvillohet larg botës 

reale dhe jep si shembull atë të hartës që nuk është  territori. Shenja është e shkëputur 

nga objekti që përcakton ; fjala « qen » nuk kafshon dhe aq më pak ndonjë imazh i 

tij.
108

 

 

 Tregues, ikonë, simbol. 

 

Një nga prurjet më të rëndësishme të Pirsit është përcaktimi i tri kategorive themelore 

të shenjës : treguesi (indeksi), ikona dhe simboli. Bëhet fjalë për një klasifikim, ku 

shenjat dallohen në funksion të llojit të marrëdhënies që ekziston mes Shënjuesit, (ajo 

që perceptohet) dhe Referentit (objektit, asaj që paraqitet dhe jo tëShënjuarit). Sipas 

kësaj perspektive Pirsi propozon të dallojmë tri lloje shenjash : ikonat, treguesit dhe 

simbolet. 

 

 

 

 

 
Rendi simbolik 

 

Rendi ikonik 

 

Rendi i treguesve 

 
 

Fig.  2.2 Piramida semiotike 

 

 

Treguesi përkufizohet nga Pirs si “a fragment torn away from the object”, pra një 

copë e shkëputur nga objekti. Indeksi apo treguesi i takon klasës së shenjave që i 

lidh me atë që ato paraqesin një lidhje shkakore ose vazhdimësie fizike. Është rasti i 

shenjave natyrore si zbehtësia nga lodhja, tymi për zjarrin, reja për shiun, por edhe 

gjurmët mbi rërë, borë apo baltë. Marrëdhënia e objektit me shenjën është ajo e së 

gjithës me pjesën apo e shkakut me pasojën, si në rastin e simptomave mjekësore apo 

meteorologjike, në rastin e gjurmëve të gishtave, të gjurmëve fizike, etj. Pra, e 

drejtpërdrejtë ose pa kod, pa ndërmjetësinë e as shprehjen e një qëllimi, pa distancë 

përfaqësimi dhe as shkëputje semiotike. Kjo vazhdimësi natyrore e treguesve me atë 

që ata tregojnë, i vendos në zanafillën e procesit kuptimdhënës (ose marrës). Treguesi 

është çka tregohet, shprehet ose vepron mbi mënyrën reale të të qenit në prani. Ai nuk 

përfaqëson objektin apo dukurinë, ai e shfaq drejtpërsëdrejti atë. « Një objekt real nuk 

është një shenjë në vetvete, por mund të jetë shenjë për diçka tjetër ».
109

Në një bisedë, 

për shembull, intonacioni, shikimet, qëndrimi ose pjesa më e madhe e gjesteve 

formojnë shtresën e treguesve që menaxhon marrëdhënien dhe lehtëson ndërthurjen e 

përmbajtjeve informative të mundshme.  

                                                
108 Daniel Bougnoux, vep. e cit. f .113 
109 Elise Veron. L‟analogique et le contigu, në Communications. nº 15. Seuil, 1970. «  Un objet réel 

n‟est pas un signe de ce qu‟il est, mais peut être le signe de quelque chose d‟autre ». 
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Ikona bazohet në marrëdhënien e ngjashmërisëcilësore ose tëanalogjisë në kuptimin e 

gjerë të fjalës, që lidh imazhin me subjektin që ai paraqet. Artefakti ikonik i shtohet 

botës, ndërsa treguesi nxirret prej tij. Kjo shkëputje semiotike përkon pra me 

shkëputjen antropologjike në kuptimin e gjerë të fjalës : edhe kur janë të zbutura, 

kafshët e ndjeshme ndaj treguesve nuk interesohen për tablotë, për fotografitë dhe as 

për pasqyrimin e tyre nëpër pasqyra. Kjo vërejtje e thjeshtë na lejon të hyjmë në 

problematikën e nocionit të ngjashmërisë, i cili edhe pse na duket familjar është mjaft 

kompleks, sepse ndonëse një fotografi identiteti na ngjan shumë, kjo copë katrore  

kartoni ngjan më shumë me çdo lloj tjetër kartoni në formë katrore se sa me fytyrën 

time. 
110

 

 

Është dashur shumë edukim që të pranohet ekuivalenca mes njeriut të gjallë dhe 

tredimensional dhe disa centimetrave letre të ftohtë e të sheshtë. Duke projektuar një 

objekt të botës fizike në një tjetër, raporti ikonik i analogjisë sigurisht që ruan disa 

trajta të origjinalit, por ai përzgjedh në mënyrë të ndjeshme këto të dhëna 

domethënëse dhe i rindërton në një material dhe në një shkallë që nuk kanë më lidhje 

me dukurinë e përfaqësuar, p.sh guri i gdhendur, pëlhura e tablove, letra e vizatimeve, 

fotografitë, hartat etj., të gjitha këto ikona kanë të përbashkët ruajtjen e një elementi 

përshkrues apo skematik, analog me referentin e tyre në mënyrë që një i huaj të mund 

t'i kuptojë pa vështirësi. Theksojmë se ikona përkon me klasën e shenjave ku 

Shënjuesi ka një lidhje analogjie me atë që përfaqëson, pra me Referentin. Një 

vizatim figurativ, një fotografi, një imazh sintezë që paraqet një pemë apo një shtëpi 

janë ikona, pasi ato kanë ngjashmëri me një pemë apo me një shtëpi. Kjo ngjashmëri 

mund të jetë jo vetëm pamore; dhe regjistrimi apo imitimi i galopit të një kali mund të 

konsiderohen teorikisht si ikona, po ashtu si çdo shenjë tjetër imituese, parfume 

sintetike, disa lodra për fëmijë, shije sintetike të disa ushqimeve, etj. 

 

Me simbolet apo me rendin simbolik (referuar Pirsit dhe Lakanit), rendi simbolik 

mbledh shenjat krejtësisht arbitrare (pra të pamotivuara), marrëdhënia e vazhdimësisë 

së ngjashmërisë është e ndërprerë: i tillë është rasti për shumicën e shenjave 

gjuhësore, për tabelat rrugore « drejtim i ndaluar » apo « ndalim qëndrimi », për 

simbolizmin kimik dhe algjebrik apo për fushën numerike në përgjithësi. Ndryshe nga 

imazhi, shenja simbolike strukturohet prej përjashtimit dhe bazohet në një “negativitet 

sekret”
111

. Prania e një shenje do të thotë mungesë e të tjerave në vend të saj. Së fundi, 

simboli i takon klasës së shenjave që kanë me referentin e tyre një marrëdhënie 

konvencioni. Simbolet klasike si flamujt për shtetet apo pëllumbi për paqen hyjnë në 

këtë kategori, por edhe gjuha që konsiderohet si një sistem shenjash konvencionale.
112

 

 

Klasifikimi tregues/ikonë/simbol është përdorur dhe kritikuar nga shumë studiues. Ne 

iu referuam pasi kjo do tëna vlejë për të kuptuar imazhet, llojet e ndryshme të tyre si 

dhe mënyrën se si ato funksionojnë. Sigurisht që asgjë nuk është bardh e zi dhe vetë 

Pirsi ka saktësuar se nuk ka shenjë të pastër, por vetëm karakteristika dominuese. Një 

ikonë po aq e vërtetë sa një vizatim realist ka pjesën e saj konvencionale, pra 

simbolike sipas kuptimit pirsian të fjalës. Po kështu një tregues mund të ketë një 

dimension ikonik kur i ngjan asaj që paraqet. Gjurmët e këmbës i ngjajnë këmbës. 

                                                
110 Ky paragraph është një sintezë e shpjegimit nga Daniel Bougnoux, vep. e cit. f. 32-33. 
111Daniel Bougnoux, vep. e cit. f. 34. 
112 Martine Joly, Introduction à l‟analyse de l‟image. 2e Ed. Armand Colin. 2011. f. 28-29. 
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Apo dhe shenjat marrëveshjesore mund të kenë shenja ikonësie si onomatopetë në 

gjuhë apo disa simbole si rrathët e flamurit olimpik për të paraqitur kontinentet.
113

 

     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.3 Tri llojet e mëdha të shenjave sipas Pirs 

 

 

Për sa i përket imazhit, Pirs nuk mjaftohet me tipologjinë e shenjave dhe e konsideron 

atë si një nënkategori të ikonës. Në fakt ai vëren se ikona i takon klasës së shenjave ku 

Shënjuesi ka një marrëdhënie analogjike me atë që përfaqëson dhe konsideron se 

mund të dallojmë lloje të ndryshme analogjie dhe për pasojë lloje të ndryshme 

ikonash që janë imazhi, diagram dhe metafora.  

 

Kategoria e imazhit mbledh ikonat që kanë një marrëdhënie analogjie cilësore mes 

Shënjuesitdhe Referentit. Një vizatim, një fotografi, një pikturë figurative rimarrin 

cilësitë formale të referuesit të tyre; forma, ngjyra, përmasa që bëjnë të mundur 

njohjen e tyre. Diagrami përdor një analogji marrëdhëniore; kështu organigrama e një 

shoqërie paraqet organizimin e saj hierarkik, plani i një motori tregon ndërveprimin e 

pjesëve të ndryshme. Së fundi metafora është një ikonë që funksionon nga një 

paralelizëm cilësor. Kujtojmë se metafora është një figurë e retorikës. Në kohën kur 

punonte Pirsi, retorika konsiderohej ende si shkenca e një trajtimi të veçantë të gjuhës. 

Më pas u zbulua se retorika ishte e përgjithshme dhe se mekanizmat e saj mund t'u 

përshtateshin ligjërimeve të llojeve të ndryshme, qofshin ato gjuhësore ose jo.  

 

 Martinë Zholi (Martine Joly)në librin e saj kushtuar imazhit e arsyeton mjaft 

bindshëm përkatësinë e imazhit në universin e shenjave. Pika e përbashkët mes 

domethënieve të ndryshme të fjalës imazh (imazh pamor, imazh mendor, imazh 

virtual) duket se është mbi të gjitha ai i analogjisë. Material apo jo material, pamor 

ose jo, natyror ose i përpunuar, një imazh është mbi të gjitha diçka që i ngjan diçkaje 

tjetër. Edhe kur nuk bëhet fjalë për imazh konkret, por mendor, kriteri i ngjashmërisë 

është përcaktues : ose ai i ngjan pamjes natyrore të gjërave (si në ëndërr) ose ai 

ndërtohet nga një paralelizëm cilësor (metafora gjuhësore, imazhi i vetvetes, imazhi i 

markës). 

                                                
113Koment sipas Martine Joly, vep. e cit. f. 28-29 

Simbol – shenjë marrëveshjesore dhe arbitrare që 

mund të paraqesë një lloj shkalle ngjashmërie me 

atë të cilës i referohet ; deshifrohet me ndihmën e 

një kodi. 

Ikonë - shenjë që i ngjan asaj që paraqet 

(analogji shenjë/objekt). 

Ikonësi e një imazhi = shkalla e ngjashmërisë 

mes imazhit dhe objektit që mendohet se 

paraqet            

 3 lloje ikonash ; 

 – imazh (analogji cilësore) 

– diagram (analogji marrëdhëniore) 

 – metafora (analogji cilësore). 

Tregues -  çdo element pamor ose jo që ka një 

raport shkakor me idenë apo objektin, për të 

cilin bëhet fjalë. 
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Analogjia apo ngjashmëria e vendos menjëherë imazhin në kategorinë e paraqitjeve 

(nëfrëngjisht : representation). Nëse ai ngjan, do të thotë që ai nuk është vetë sendi; 

pra funksioni i tij është të evokojë, të ketë kuptimin e diçkaje tjetër të ndryshme nga 

vetë ai duke përdorur procesin e ngjashmërisë.Një ngjashmëri shumë e lartë mund të 

shkaktonte konfuzion mes imazhit dhe asaj që ai paraqet. Mungesa e ngjashmërisë 

sjell palexueshmëri turbulluese ose me tendencë. Pra, teoria semiotike që propozon ta 

konsiderojmë imazhin si  një ikonë, pra si një shenjë analogjike është në fazë të 

përkryer me përdorimin e tij dhe na mundëson ta kuptojmë më mirë. Nëse imazhi 

është i perceptuar si shenjë, si paraqitje analogjike, gjithsesi duhet të bëjmë dallimin 

madhor mes dy tipave të imazheve: ka imazhe të përpunuara dhe imazhe të 

regjistruara, ky është një dallim themelor. 

 

Imazhet e përpunuara imitojnë pak a shumë korrektësisht një model, ose, si në rastin e 

imazheve shkencore të sintezës, e propozojnë atë. Performanca e tyre është imitimi 

me sa më shumë përpikëri për t‟u bërë virtuale dhe për të dhënë iluzionin e vetë 

realitetit pa qenë të tilla. Në këtë rast ato janë analogons të përkryera të realitetit, 

ikona  të përkryera. Imazhet e regjistruara u ngjajnë në më të shumtën e rasteve asaj 

që ato paraqesin. Fotografia, videoja, filmi konsiderohen si imazhe me ngjashmëri 

shumë të lartë, ikona të mirëfillta shumë më të besueshme. Ajo që i dallon këto 

imazhe nga imazhet e përpunuara është se ato janë gjurmë. Në teori ato janë tregues 

para se të jenë ikona. Forca e tyre qëndron në këtë pikë. Në të tilla raste ngjashmëria 

tërhiqet përballë treguesit dhe imazhi ka atëherë forcën e vetë sendit dhe shkakton 

harresën e karakterit të tij paraqitës. Kjo harresë (shumë më tepër se një ngjashmëri e 

madhe) shkakton konfuzionin mes imazhit dhe sendit. Nuk duhet harruar në fakt se 

nëse çdo imazh është paraqitje, kjo nënkupton se ai përdor me patjetër disa rregulla 

ndërtimi. Nëse këto paraqitje kuptohen nga të tjerë përveç atyre që i përpunojnë, kjo 

ndodh pasi ka mes tyre një minimum konvencioni social-kulturor, domethënë se një 

pjesë e madhe e kuptimit të tyre lidhet me aspektin e tyre simbolik sipas përkufizimit 

të Pirs-it. Ky qarkullim i imazhit mes ngjashmërisë, gjurmës dhe konvencionit, pra 

mes ikonës, treguesit dhe simbolit na lejon të kuptojmë jo vetëm kompleksitetin, por 

edhe forcën e komunikimit nëpërmjet imazhit.  

 

Shenja ikonike vlen si pikënisje për të analizuar një fotografi të shtypit të shkruar. Ajo 

na mundëson të konceptojmë autenticitetin e fotografisë si një Shënjues dhe paraqitjet 

e saj simbolike dhe kulturore si i Shënjuar. Pirs propozon tri nivele të përshkrimit të 

shenjës ikonike :  

 

- Afërsinë mes objektit dhe imazhit (rendi i ngjashmërisë) 

- Efektet e realitetit që janë gjuha konvencionale që e kthen analogjinë në kod 

- Niveli i kuptimit, thënë ndryshe niveli kulturor. 

 

Nëse imazhi konsiderohet si një mesazh që një dhënës ia drejton një marrësi, kjo 

sigurisht nënkupton edhe elementet e tjerë përbërës të skemës së përgjithshme të 

komunikimit (sipas Jakobsonit
114

), pra kodin, kanalin dhe kontekstin. Secili prej tyre, 

në varësi të veçorive që paraqet ndikon në mënyrën se si lexohet dhe interpretohet një 

imazh. Kujtojmë se funksionet që Jakobson pati identifikuar tek secili prej elementeve 

të skemës së komunikimit gjuhësor, vlejnë edhe për komunikimin nëpërmjet 

                                                
114 Jakobson, Roman, Essais de linguistique generale, Seuil, coll. « Points », 1963 
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imazhit.
115

 Në rastin e fotografisë së shtypit, funksionet e saj parësore janë ato 

referentive dhe konative, por shpesh ato janë referentive dhe emotive.  

 

Analiza dhe shpjegimi i mënyrës se si funksionon një imazh kërkon qartësimin në 

radhë të parë të raportit që imazhi krijon me realitetin që ai tregon, më tej përcaktimin 

e aftësive që adresuesi dhe i adresuari duhet të zotërojnë për të komunikuar në mënyrë 

pamore si dhe në shqyrtimin e mënyrës se si konteksti, në të cilin ndodhen 

bashkëkomunikuesit, ndikon në vlerën komunikuese të mesazhit pamor.  

2.2 Marrëdhënia e fotografisë me realitetin 

Marrëdhënia e ngjashmërisë mes asaj që duket në fotografi dhe realitetit është një nga 

problematikat më të rëndësishme dhe të diskutuara, dhe kjo jo vetëm në fushën e 

semiologjisë. Çdo reflektim mbi një mjet shprehës çfarëdo zë fill nga pyetja 

themelore e marrëdhënies që ekziston mes referentit të jashtëm dhe mesazhit të 

prodhuar nga ky medium. Ekziston një lloj dakordësie parimore, sipas së cilës një 

dokument i mirëfilltë fotografik paraqet me besnikëri botën. Një besueshmëri, një 

peshë realiteti krejtësisht e veçantë i jepet asaj. Ky virtyt dëshmie bazohet kryesisht në 

ndërgjegjen që kemi për procesin mekanik të prodhimit të imazhit fotografik mbi 

mënyrën e tij të ndërtimit të ekzistencës, ajo që quhet automatizëm i gjenezës teknike. 

Fotografia perceptohet si një lloj prove njëherësh e nevojshme dhe e mjaftueshme që 

vërteton ekzistencën e asaj që jep për të parë. Prandaj marrëdhënia analogjike e 

imazhit me atë që përfaqëson na shtyn vetvetiu të shqyrtojmë marrëdhënien e imazhit 

me realitetin. 

Në librin « L‟acte photographique », P. Dybua, pasi paraqet një panoramë të teorive 

mbi fotografinë, na rendit evolucionin e tri qëndrimeve epistemologjike për sa i përket 

çështjes së realizmit dhe të vlerës dokumentare të imazhit fotografik.
116

 

1. Fotografia – shëmbëlltyrë e realitetit (trajtimi si mimesis) 

I pari i këtyre qëndrimeve gjen tek fotografia një riprodhim mimetik të realitetit. 

Nocionet e ngjashmërisë dhe të realitetit, të vërtetësisë dhe të autenticitetit, 

gërshetohen dhe mbivendosen sipas kësaj perspektive : fotografia konsiderohet si 

pasqyrim i botës, ajo është një ikonë sipas kuptimit të Pirsit. Efekti i realitetit që i 

njihet imazhit fotografik buron fillimisht nga ngjashmëria që ekziston mes fotografisë 

dhe referentit të vet. Fotografia fillimisht perceptohet nga syri naiv si një “analogon” 

objektiv i realitetit. Pra në thelb ajo duket si mimetike.  

                                                
115 Martine Joly, vep. e cit. f.44 Autorja bën një klasifikim të mesazheve pamore në varësi të 

funksioneve përcaktuese : funksioni emotiv – estetik : art / funksioni referentiv : pamje identiteti, tabela 

rrugore, shtyp, figura shkencore / funksioni poetik : estetikë, art, dizajn, zgjedhje plastike / funksioni 

konativ : publicitet, propagandë / funksioni fatik : dekorim, veshje. Për sa i përket funksionit 
metagjuhësor, Joly vlerëson se është një funksion gati i pamundur për shkak të mungesës së aftësisë së 

saj asertive (të flasë për kodet e veta duke përdorur vetë ato). P.sh, gjuha mund të shpjegojë atë që 

është ndërtimi pozitiv apo negativ i një fjalie, cilat janë shenjat dhe natyra e elementeve që hyjnë në 

lojë. Imazhi nuk mund ta përmbushë këtë lloj përqëndrimi mbi veten : ai nuk mund të kryejë një 

ligjëratë metagjuhësore. 
116 PhilippeDubois, L‟acte photographique, NATHAN Université, 1983. 
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Ky është diskutimi i parë mbi paraqitjen fotografike, i cili nisi që në fillim të shekullit 

XIX. Tërësia e diskutimeve në lidhje me këtë metagjuhë, ndonëse përmbante shpesh 

deklarata kontradiktore - herë shumë pesimiste e herë shumë entuziaste - ndante një 

koncept të përgjithshëm të përbashkët : fotografia konsiderohej në mënyrë masive si 

një imitim nga më të përkryerit e realitetit. Ajo e kishte këtë aftësi mimetike si 

rrjedhojë e natyrës së saj teknike. Nga mënyra mekanike e përpunimit që mundësonte 

shfaqjen e një imazhi në mënyrë automatike, objektive, pothuajse natyrale, pa 

ndërhyrjen e dorës së artistit. Bodleri është ndër të parët që shprehet për këtë. Në 

përputhje me ideologjinë estetike të periudhës së tij, ai e konsideronte fotografinë një 

shërbëtore të kujtesës, dëshmitaren e asaj që ka ndodhur ; sipas tij një vepër nuk mund 

të jetë njëherësh artistike dhe dokumentare, pasi arti përkufizohet ndër të tjera edhe si 

ai që të lejon t‟i shpëtosh realitetit. Ajo që duhet theksuar është se Bodleri e 

konsideronte fotografinë si një instrument të thjeshtë të kujtesës dokumentare të 

realitetit dhe artin si një krijim të mirëfilltë imagjinar. Roli i fotografisë është të ruajë 

gjurmët e të kaluarës ose të ndihmojë shkencat në përpjekjen e tyre për të kuptuar më 

mirë botën. 
117

 

Nga ana tjetër pati dhe shumë kritika pozitive, të cilat bazoheshin sërish në ndarjen 

rrënjësore mes artit, krijimit imagjinar dhe teknikës fotografike, instrument besnik i 

riprodhimit të realitetit. Fotografia është një teknikë që përshtatet shumë më mirë se 

piktura për riprodhimin mimetik të botës. Për këtë arsye ajo nisi të konsiderohej si 

forma që do të merrte përsipër të gjitha funksionet sociale dhe utilitare të ushtruara 

deri në atë kohë nga arti i pikturës. Prandaj portretistët zyrtare do të bëhen fotografë 

profesionistë.
118

 Në këtë periudhë piktura u çlirua në një farë mënyre nga konkretja, 

realja, utilitarja dhe socialja.
119

 

Ndarja, pra është e qartë: fotografisë i takon funksioni dokumentar, referenca, 

konkretja, përmbajtja ; pikturës i takon kërkimi, arti, imagjinarja. Nga kjo pikëpamje, 

kundërvënia është mes teknikës nga njëra anë dhe veprimtarisë njerëzore nga ana 

tjetër. Fotografia shihet si rezultati objektiv i asnjanësisë së aparatit, ndërsa piktura si 

produkti subjektiv i ndjeshmërisë së një artisti dhe i aftësive të tij. Me dashje apo pa 

dashje,sado objektiv apo realist të jetë subjekti, piktori e bën të kalojë imazhin nga një 

pamje, një interpretim, një kuptim, një strukturë, shkurt nga një prani njerëzore që e 

shënon gjithmonë tablonë. Në të kundërt fotografia nuk interpreton, nuk përzgjedh, 

nuk rendit. Si një makinë sipas ligjeve të optikës dhe të kimisë ajo mund të përçojë 

me saktësi shfaqjet e natyrës.
120

 

Megjithatë, në fund të shekullit XIX shënohet një lëvizje që u përpoq të shkonte 

kundër këtyre konsideratave duke u përpjekur ta shndërronte fotografinë në art, gjë që 

solli krijimin e asaj rryme që njihet si piktorializmi. Ata e trajtuan fotografinë si një 

pikturë duke manipuluar imazhin me të gjitha mënyrat. Për ta mbyllur këtë panoramë 

të fotografisë si pasqyrë e realitetit duhet thënë se kjo nuk merr fund menjëherë në 

                                                
117 Charles Baudelaire. Le public moderne et la photographie në « Salon de 1859 ». Rimarrë në CH.B., 
Curiosités esthetiques, Paris, Garnier, Coll. Classiques Garnier. 1973.  
118Walter Benjamin.Petite histoire de la photographie (1931). përk. frengjisht në W.B., L‟homme, le 

langage et la culture. Paris. Denoel / Gonthier. Coll. Mediations. 1971. f. 65. 
119Shih dëshmitë e Pikasos dhe të Andre Bazin në PhilippeDubois, L‟acte photographique, vep. e cit f. 

25-26. 
120Sipas Charles Baudelaire, art. i cit. 
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fund të shekullit XIX, por vazhdon dhe në shekullin XX, kur konsiderata të reja 

semiologjike do ta shohin krejtësisht ndryshe imazhin e fotografuar.  

2. Fotografia - transformim i realitetit (trajtimi si kod) 

Qëndrimi i dytë përqendrohet në denoncimin e vetisë së imazhit për të qenë kopje e 

saktë e realitetit. Çdo imazh analizohet si një interpretim - transformim i realitetit, si 

një  formë të shprehuri arbitrare, kulturore, ideologjike dhe e perceptueshme sipas 

kodeve. Sipas këtij koncepti imazhi nuk mund ta paraqesë realitetin empirik, por 

vetëm një lloj realiteti të brendshëm dominues (nëfrëngjisht : transcedant). Fotografia 

është këtu një tërësi kodesh, një simbol sipas termave pirsiane. Parimi i realitetit 

përcaktohet si një përshtypje, si një efekt i thjeshtë. U përpoq të tregohej se imazhi 

fotografik nuk ishte një pasqyrë asnjanëse, por një mjet analize interpretimi, madje 

transformimi i realitetit njëlloj si gjuha, p.sh që është e koduar kulturalisht. 

Nëse në mënyrë të përgjithshme në shekullinXIX diskutimi mbi imazhin fotografik 

është ai i ngjashmërisë, mund të thuhet se në shekullin XX, ideja e transformimit të 

realitetit nga fotografia bëhet mbizotëruese. Vala e madhe e strukturalizmit përbën një 

pikë kulmore të kësaj lëvizjeje të gjerë kritike të denoncimit të efektit të realitetit, p.sh 

analizat semiologjike të Christian Metz në lidhje me atë që ai e quan përshtypja e 

realitetit në kinema si dhe punimet e Umberto Ekos, Roland Bart, Rene Lindekens, 

Group μ, etj.
121

 

Më të angazhuara dhe më radikale në rrugën e denoncimit të realizmit fotografik vijnë 

më pas analizat me karakter deri diku ideologjik që kundërshtojnë asnjanësinë e 

pretenduar të « camera obscura » dhe të pseudoobjektivitetit të imazhit fotografik. 

Një nga tekstet teorike më të famshme në këtë pikëpamje është pa dyshim artikulli i J. 

L.Bodri (Baudry) i krijuar pas majit të vitit 1968 me titullin « Kinema : efekte 

ideologjike të prodhuara nga aparati bazë»
122

. Punime të tjera më pas këmbëngulën në 

këtë pikë dhe veçanërisht ai i H. Damish (Hubert Damisch) në 1963 dhe P. Burdjë
123

 

(Piere Bourdieu) në 1965 që nga këndvështrime të ndryshme këmbëngulin si njëri dhe 

tjetri mbi faktin se « dhoma e zezë » nuk është asnjanëse dhe e pafajshme, por se 

konceptimi i hapësirës që përmban ajo është konvencional dhe i udhëhequr nga 

parimet dhe perspektivat  rilindëse. Sipas tyre aparati fotografik ashtu si gjuha është 

çështje konvencioni dhe instrument i analizës dhe i interpretimit të reales. Një 

shembull tjetër i rëndësishëm për këto diskutime që kundërshtojnë efektin e reales 

janë punimet e ekipit të « Cahiers du cinèma » në vitet 1970, veçanërisht numri 

special « Image de marque », nr º 268-269, viti 1976 që përmban një seksion mbi 

fotografinë, kryesisht mbi fotografinë e shtypit dhe veçanërisht mbi « fotoskupet » 

historike spektakolare që bëhen simbol të ngjarjeve të mëdha botërore. Pikërisht këtë 

lloj fotografie të paraqitur si kulmin e reales të mbërthyer së gjalli në intensitetin e saj 

bruto dhe natyral e denoncojnë autorët. Kështu p.sh Alen Bergala në tekstin e tij në 

« Le Pendule » kritikon « fotografitë historike-stereotipe »,  të cilat sipas tij, janë në 

fakt : 

                                                
121

Për më shumë shih PhilippeDubois, L‟acte photographique, vep e cit. f 32-33 ku paraqiten 

qëndrimet e kërkuesve që mbrojnë idenë se fotografia nuk është vetëm një riprodhim mekanik, besnik 

dhe objektiv i realitetit. 
122 Jean Louis Baudry, « Cinema : effets ideologiques produits par l‟appareil de base », Cahiers du 

cinema. 1968. 
123Piere Bourdieu, La photographie, Un art moyen.Ed. de Minuit.1965 
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« Fotografi krejtësisht të dominuara, të kontrolluara - cilido qoftë vendi i tyre 

i origjinës -, kurthe të një konsensusi universal të sajuar, fanitje të një kujtese 

kolektive, ku ato stampojnë një imazh të shënuar të ngjarjes historike, atë të 

pushtetit që i ka përzgjedhur që të bëjë që gjithë të tjerat të heshtin”.
124

 

Ai bazohet në vijim në analizën e fotografive po aq të njohura si ajo e Robert Kapës 

(republikani spanjoll që vdes në sulm në 1938), ajo e hebreut të vogël me kasketë që 

ngre krahët në geton e Varshavës, ajo e murgut budist që përfshihet nga flakët në 

1963, ajo e një vietnamezi që qan nën çadrën e tij duke tërhequr në një thes trupin e 

fëmijës së tij të vdekur, etj. Bergala denoncon të gjithë pjesën e « inskenimit » të 

këtyre imazheve, të gjithë dimensionin ideologjik të mjeteve të tyre shprehëse: ai 

këmbëngul në mënyrën e integrimit të fotografit në veprim, në efektin e ndaljes mbi 

imazhe, etj.
125

 

Së fundi, sjellim dhe një tjetër argument mbi kodimin e imazhit fotografik ku disa 

çështje të përcaktuara nga përdorimet antropologjike të fotografisë tregojnë se 

domethënia e mesazhit fotografik është në fakt e përcaktuar në mënyrë kulturore dhe 

se nuk është diçka vetvetiu e kuptueshme për çdo marrës. Recepsioni, marrja e saj ka 

nevojë për njohjen e kodeve të leximit. Njerëzit nuk janë të gjithë të barabartë përpara 

fotografisë, ja se si shprehet kjo në anekdotën e sjellë nga Alan Sekula në artikullin e 

tij « On the invention of photografic meaning ». 

« Antropologu Melville Heskorvits i tregoi një ditë një aborigjeneje një 

fotografi të djalit të saj. Ajo ishte e paaftë ta njihte atë imazh derisa 

antropologu i tërhoqi vëmendjen mbi hollësitë e fotografisë…. Fotografia nuk 

përçoi asnjë mesazh për këtë femër derisa antropologu t‟ia përshkruante atë. 

Një propozim si “Ky është një mesazh” dhe “kjo është në vend të djalit tënd” 

ishte e rëndësishme që ajo ta lexonte fotografinë. Shprehja me fjalë që u jep 

kuptim kodevepërbërëse të fotografisë është e nevojshme që aborigjenia të 

kuptojë. Mjeti fotografik është pra një mjet i koduar kulturalisht. »
126

 

Kështu, vlera e pasqyrës, e dokumentit të saktë, e ngjashmërisë së pagabueshme që i 

është pranuar fotografisë vihet në pikëpyetje. Fotografia nuk shfaqet më si 

transparente, e pafajshme, realiste në thelb. Ajo nuk është më mjet i 

pakundërshtueshëm i një të vërtete empirike. Parë nga pikëpamja antropologjike apo 

shkencore, çështja është mjaft domethënëse : a mund të përpunohet një analizë 

shkencore mbi bazën e dokumenteve fotografike ose filmike, a nuk përbëjnë këta më 

shumë ilustrimin e paracaktuar nga shkencëtari ? Shembuj të tjerë
127

 tregojnë se 

fotografia falë punës së kodimit që përmban mbi të gjitha në planin artistik është një 

mjet zbulues i botës së brendshme dhe jo thjesht empirike. Rastet e lartpërmendura 

shprehin konceptin e një dikotomie të fortë mes realitetit që duket dhe realitetit të 

brendshëm. Ky pozicion ideologjik ka marrë një shtrirje të gjerë vitet e fundit dhe kjo 

është pasoja logjike e asaj lëvizjeje të gjerë kritike që denoncon efektin e realitetit në 

fotografi. 

                                                
124Alain Bergala, Le Pendule.në Cahiers du Cinéma, n.268-289,1976. f.47 
125Alain Bergala, po aty. 
126 Alan Sekulla, art. « On the invention of photografic meaning » f.4 konsultuar në linjë në mars 2014 

offtheorange.diles.wordpress.com/2009/09/sekula-photo-meaning.pdf. 
127 Për më gjerë shih Philippe Dubois, vep. e cit. f. 38/39. 
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3. Fotografia - gjurmë e realitetit (trajtimi i treguesit dhe i referencës). 

Diçka e veçantë mbizotëron pavarësisht gjithçkaje në imazhin fotografik që e bën të 

dallojë nga format e tjera të paraqitjes: një ndjenjë realiteti e pashmangshme, prej të 

cilës nuk mund të çlirohemi me gjithë vetëdijen e pranisë së kodeve që vihen në lojë 

dhe që e përpunojnë. 

Andre Bazën(Andre Bazin) në librin e tij « Ontologjie imazhit fotografik » konsideron 

se ndonëse ngjashmëria është një karakteristikë e produktit fotografik, ajo që i 

intereson atij nuk është imazhi i përfunduar, por mënyra e ndërtimit të tij. Fotografia, 

për nga gjeneza e saj automatike dëshmon pa e zvogëluar ekzistencën e referentit, por 

kjo nuk do të thotë parimisht që ajo i ngjan atij. Pesha e realitetit që e karakterizon 

buron nga fakti që ajo është një gjurmë dhe jo ngaqë ajo është një mimesis. Ontologjia 

e fotografisë qëndron këtu, jo në efektin e mimetizmit, por në marrëdhënien e 

vijimësisë çastësore mes imazhit dhe referentit sipas parimit të transferimit të pamjeve 

të realitetit mbi një film të ndjeshëm. Ideja e gjurmës është e përfshirë në këtë lloj 

trajtimi. Për të folur me termat e Pirsit, në zanafillën e konceptit të Bazënit është ideja 

se fotografia është në radhë të parë tregues para se të jetë ikonë. Realizmi nuk 

mohohet, por zhvendoset.
128

 

Një konceptim i tillë dallohet qartas nga dy të mëparshmit. Ai shpreh se imazhi 

« tregues » është i pajisur me një vlerë të veçantë, pasi përcaktohet vetëm nga 

referenti i tij dhe quhet ndryshe gjurma e realitetit. Ky diskutim gjeti një përkrahje të 

madhe me rizbulimin e teorive të Pirsit dhe me teorizimet për treguesit, si dhe duke u 

mbështetur në shkrimet e fundit të Roland Bart. Kaltër Beniamin që në vitin 1931 në « 

Histori e shkurtër e fotografisë » këmbëngul ashtu siç e bën Bart gjysmë shekulli më 

vonë në faktin se te fotografia (dhe këtu qëndron dallimi me pikturën dhe vizatimin) 

me dashje ose jo, përtej të gjithë kodeve dhe të gjitha artificeve të paraqitjes, në 

mënyrë të parezistueshme,modeli, objekti referues i fotografuar rikthehet.
129

 

Kjo lloj konsiderate që pohon rëndësinë dominuese të referencës unike, të vetme, të 

paharrueshme përtej kodeve dhe përtej çdo efekti thjeshtëzues të imitimit duket se 

vepron pothuajse në mënyrë intuitive nga reagimet e menjëhershme të spektatorit 

përballë fotografisë. Po t'i referohemi edhe njëherë veprës së Roland Bart, ai pohon 

qartë në librin « La chambre claire » këtë vështrim subjektiv në reagimin e 

menjëhershëm të spektatorit përballë një fotografie. 

  « Një fotografie tillë nuk dallon kurrë nga referenti i vet. » 
130

 

« Mund të themi se një fotografi e merr gjithmonë me vete referentin e 

saj. »
131

 

« Pasi unë nuk shihja tjetër përveç referentit, objektin e dashur, trupin e 

shtrenjtë. »
132

 

                                                
128

 AndreBazin, Ontologie de l‟image photographique, 1945 in « Qu‟est-ce que le cinema ». Paris,  

Ed. du Cerf. 1975. f. 11-19  
129 Walter Benjamin. Vep. e cit.  
130 Roland Barthes. La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Co-editions Cahiers du cinema, 

Gallimard – Seuil, 1980. « Telle photo ne se distingue jamais de son référent » f. 15 
131 Po aty, « On dirait que la photo emporte toujours son référent avec elle » f. 17 
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« Fotografia është pikë për pikë njëflurim i referentit »
133

 

« Nuk e dija ende se kjo kokëfortësi e referentit për të qenë përherë atje, do të 

shpërfaqte thelbin e asaj që kërkoja. »
134

 

Sigurisht që Bart me të kaluarën semiotike që ka është i pari që di se imazhi fotografik 

përshkohet nga kode të ndryshme (këtë e ka thënë që në artikullin e parë në vitin 1961 

mbi mesazhin fotografik kur dallonte gjashtë kode kryesorë (konotacionin-trukimin, 

pozën, objektin, fotogjeninë, estetikën dhe sintaksën)
135

. Ai e përsëriti këtë në « La 

chambre Claire » ku « është e qartë se kodet përthyejnë leximin e fotografisë ». Gjatë 

gjithë jetës së tij Bart është marrë me klishetë, stereotipat, modelet kulturore. Dhe 

pikërisht pse ai i përmbahet teorisë së kodeve, Bart këmbëngul mbi realizmin. Ky 

është thelbi, pra, përtej kodeve, fotografia është për atë e shënuar si një regjistrim 

referencial : është në « kthjelltësinë » e denotacionit të saj, në gjenezën automatike që 

ai e deklaron mesazh pa kod. Kujtojmë se vetë Pirs ndër shënimet që ka lënë për të 

ilustruar klasifikimet e tij të shumta të shenjave kishte sinjalizuar që prej 1895 statusin 

tregues të fotografisë.
136

 

Fotografitë dhe posaçërisht fotografitë e çastit, janë shumë instruktuese, pasi 

ne e dimë se në disa raste, ato u ngjajnë saktësisht objekteve që paraqesin. 

Por kjo ngjashmëri vjen në të vërtetë nga fakti se këto fotografi janë prodhuar 

në kushte sikur të ishin fizikisht të detyruara që të përkojnë pikë për pikë me 

natyrën. Nga kjo pikëpamje ato i përkasin klasës sonë të dytë të shenjave, 

shenjave me lidhje fizike, (tregues) » 

Pirsi hedh këtu hapat e para për një qasje teorike të realizmit fotografik duke 

kapërcyer pengesën epistemologjike të çështjes së mimesis. Shohim se për të bazuar 

përkufizimin e tij, ai merr në konsideratë jo produktin ikonik, por procesin e 

prodhimit të tij, ashtu si Bazën njofton « gjenezën automatike ». 

Pra, mënyra e tretë për të trajtuar çështjen e realizmit (vërtetësisë) në fotografi shënon 

një kthesë drejt referentit, por e çliruar nga prirja e iluzionizmit mimetik. Kjo mënyrë 

trajtimi e fut mediumin në fushën e një pragmatike të pakufizueshme : imazhi 

fotografik bëhet i pandashëm nga përvoja referentive e aktit që e themelon. Realiteti 

që shihet prej saj tregon vetëm pohimin e ekzistencës. Fotografia është në radhë të 

parë një gjurmë (tregues) më pas ajo mund të bëhet e ngjashme (ikonë) dhe të fitojë 

një kuptim (simbol). 

                                                                                                                                       
132Po aty, « Car moi je ne voyais que le référent, l‟objet désiré, le corps chéri. f. 19 
133Po aty, « La photographie est littéralement une émanation du référent ». f. 126. 
134 Po aty, « Je ne savais pas encore que cet entêtement du référent à être toujours là, allait surgir 

l‟essence que je cherchais. » f. 18 
135 Roland Barthes. Le message photographique. Në Communications, nº1. Paris. Seuil, 1961 
136 Charles Sanders Pierce, Ecrits sur le signe, mbledhur, prkthyer dhe pergatitur nga Gerard Deledalle, 

Paris, Seuil, coll. L‟ordre philosophoque. 1978, f. 138-168.  
“Les photographies et en particulier les photographies instantanées, sont très instructives parce que 

nous savons qu‟a certains égards, elles ressemblent exactement aux objets qu‟elles représentent. Mais 

cette ressemblance est en réalité due au fait que ces photographies ont été produites dans des 

circonstances telles qu‟elles étaient physiquement forcées de correspondre point par point a la nature. 

De ce point de vue donc elles appartiennent à notre seconde seconde classe des signes, les signes par 

connexion physique, (index) » 
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Duhet të nënvizojmë se parimi i gjurmës, edhe pse është thelbësor, shënon vetëm një 

çast në rastin e procesit fotografik. Në fakt në përgatitjen e këtij regjistrimi natyral të 

botës në një sipërfaqe të ndjeshme ka veprime krejtësisht kulturore, të koduara, që 

varen nga zgjedhje dhe vendime njerëzore. Fillohet me zgjedhjen e subjektit, llojin e 

aparatit, e filmit, e kohës së pozës, e këndit të fotografimit për të vazhduar me të 

gjitha zgjedhjet që përsëriten gjatë zhvillimit, tirazhit. Më pas fotografia bëhet pjesë e 

shpërndarjes edhe kjo e koduar sipas fushave të ndryshme të dijes dhe të kulturës, si 

shtypi, arti, shkenca, moda, drejtësia,  familja, e me radhë.  

Edhe fotografia e shtypit është fryt i një zinxhiri prodhues: fotografi, redaksia, 

kryeredaktori. Të gjithë ndërhyjnë në zgjedhjen e fotografisë, të subjektit, të faqosjes. 

Pra, fotografia që sheh lexuesi, sado e freskët që t‟i duket, ka kaluar në disa duar, nën 

disa vështrime dhe është përzgjedhur sipas disa nevojave vendimtare të posaçme për 

fotografinë informative. Çdo fotografi, qoftë edhe ajo e skupit më rastësor, faqoset, 

përzgjidhet për atë që shpreh, për formën në të cilën paraqet realitetin.  

 

Të  njëjtin proces e pohon edhe Paul Almasy. 

 

Të informosh me fotografinë e shtypit, do të thotë në radhë të parë të 

mediatizosh një fakt real, duke i propozuar lexuesit një qasje estetike, një 

dhënie forme, falë veçorisë së aparatit fotografik. Më pas do të thotë të 

zgjedhësh pamjet më të mira në funksion të asaj që i duhet gazetës. Në fund, 

do të thotë të gjesh te ato imazhe atë që ato evokojnë, për fotografin dhe për 

lexuesin, kodet e leximit që ato kërkojnë. Shpesh konsensusi është unanim, 

pasi të gjithë ata që vendosin i përkasin të njëjtës kulturë pamore dhe të 

njëjtës gjuhë pamore.
137

 

 

Interesant është fakti që edhe ekspertët e fotografisë së shtypit mbrojnë idenë se asnjë 

fotografi nuk tregon realitetin. Fotografia në çastin e shkrepjes, më pas në 

përzgjedhjen e klishesë së duhur, më pas kur kryeredaktori përpunon faqosjen, të 

gjitha këto modifikojnë, transformojnë, rishkruajnë faktin real. Megjithatë ekzistojnë 

disa konvencione, të cilat na bëjnë të besojmë te çastësia e ngjarjes, te afërsia e saj. 

Lexuesi harron se ka pasur një fotograf, njëpërzgjedhje teknike dhe kulturore dhe 

mendon se pamja e ngjarjes që ka para syve është e vetmja e mundshme, e vetmja e 

vërtetë, paraqitja besnike e fakteve.  

 

« Të informosh nëpërmjet imazhit do të thotë të zgjedhësh një fotografi që 

përmbledh, sipas fotografit, ngjarjen ku ai është i pranishëm. Kjo përmbledhje 

bëhet në funksion të kodeve të caktuara, që i përkasin fotogazetarisë. » 
138

   

                                                
137 « Le photojournalisme : informer en écrivant avec des images », punim kolektiv nga Paul Almasy, 

Francis David, Claude Garnier…,2eéd. Éd. du Centre de formation et de perfectionnement des 

journalistes, 1990.  f. 21.« Informer en photographie de presse, c‟est d‟abord médiatiser un fait réel, en 

proposant au lecteur une approche esthétique, une mise en forme, grâce à la spécificité de l‟appareil 

photographique. C‟est ensuite choisir les meilleures représentations en fonctions des impératifs du 

journal. C‟est enfin repérer dans ces images ce qu‟elles évoquent, pour le photographe et pour le 
lecteur, les codes de lecture qu‟elles impliquent. Souvent, le consensus se fait, unanime, car tous les 

décideurs adhérent à une même culture visuelle et a un langage visuel commun. » 
138 Fréderic Lambert, Le photojournalisme, vep. e cit. f. 21  

« Informer par l‟image c‟est choisir une photographie qui résumé, selon le photographe, l‟événement 

auquel il a assiste. Ce résumé se fait en fonction de codes précis, qui appartiennent au 

photojournalisme » 
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Për të bërë përshtypje te lexuesi, gazeta përdor kode që e tejshkruajnë realitetin : 

efektet e realitetit ku inkuadrimi, këndi i fotografimit mund të na bëjnë të besojmë në 

këtë realitet fotografik : njohja kulturore, e cila bën që çdo imazh të shihet nën 

ndikimin e imazheve të njohura më parë dhe sipas konvencioneve estetike që ato 

ndjekin
139

 ; retorika që parashtron sisteme krahasimi apo antiteze mes subjekteve të 

paraqitura ; në fund, simbolika ku nuk shqetësohemi për paraqitjen e fakteve, por për 

reduktimin e tyre në simbole.
140

 

 

Tre efektet e realitetit më të përdorura janë :  

 

 Perspektiva ballore   

 

Vija e horizontit dhe këndi i shikimit i krijojnë përshtypjen lexuesit se është në vend 

të fotografit, sikur merr pjesë në ngjarje. Perspektiva garanton një vendosje në 

hapësirë të realitetit sipas normave të paraqitjes së realitetit. 

 

 

 

 
 

Fig. 2.4 Koha Jonë, 29 janar 1999 

 

 

Fotografi të ngjashme me këtë më lart hasen rëndom në faqet e gazetave dhe sidomos 

në tematika që lidhen me veprime luftarake, ngjarje të kronikës, por edhe në disa tema 

sportive ose kulturore. Në përgjithësi këto janë fotografi që tërheqin menjëherë 

vëmendjen dhe janë të identifikueshme lehtësisht. 

 

 

                                                
139 Kjo është një teknikë që shfrytëzohet gjerësisht në fushën e publicitetit, ku elementi i ri paraqitet si 

lehtësisht i përshtatshëm në kontekste ekzistuese. P.sh futja e elementit të promocionit në legjendat 

popullore si në rastin e reklamës së ujit « Qafshtama » apo përdorimi i fragmenteve të filmave të vjetër 

si në reklamat e kompanisë së sigurimit  «Sigal » me aktorin Reshat Arbana. Për sa  i përket studimit 

tonë, njohja kulturore u bë faktor vendimtar kur pamjet e refugjatëve kosovarë ngjallën te popujt 

evropianë kujtimet e dhimbshme të deportimeve naziste apo të masakrave të mëparshme në Kroaci e 

Bosnje, gjë që do ta trajtojmë në vijim të punimit. 
140

Frederic Lambert, Mythographies, photos de presse et ses legendes. Paris. Edilig. 1986. f. 40. 
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 Çastësia 

 

Fotografia e shtypit josh përherë kur ajo sjell një çast të veçantë, një « duke u 

zhvilluar » që garanton një vendosje në skenën kohore të realitetit, edhe kjo sipas 

normave të paraqitjes së realitetit. Një pamje e turbullt, një veprim duke u kryer janë 

nganjëherë konvencione të nevojshme për perceptimin e një imazhi të shtypit.  

 

 
 
Fig.  2.5 Koha Jonë, 20 prill 1999 

Fig.  2.6 Koha Jonë, 22 prill 1999  

Fig.  2.7 Koha Jonë, 22 prill 1999 

 

Ashtu si tregohet edhe në fotografitë e mësipërme, në raste të tilla nuk kërkohet 

tëpërqendrohet shikimi në një element qendror të fotografisë, por synohet të jepet 

ndjesia e veprimit në kompleksitetin e tij : nxitim, trysni, veprim, vrapim…. Në këto 

raste krijohet ndjesia se pamje të tilla janë shkëputur nga një seri pamjesh të tjera 

(paraprirëse dhe vijuese), të cilat shfaqin ngjarjen në evolucion. Në lidhje me këtë 

kujtojmë se estetika e viteve 1960 përqendrohej në kërkimin e çastit të duhur, madje 

kërkonte ta ndërtonte, kurse vitet 1990 ia lanë televizionit këtë nevojë të vendosjes në 

pritje (suspens) të realitetit : fotografia u bë më simbolike, më e menduar estetikisht. 

 

 Prania e subjektit dhe e shikimit të tij përballë spektatorit  

 

Çdo medium (televizion, kinema, fotografi) ndërton kodet e tij në funksion të 

përfundimit të kërkuar. Në kinema shpesh aktorëve u rekomandohet të mos shohin 

kamerën. Por, në fotografinë e shtypit, përballja me një shikim garanton një vëmendje 

të posaçme të lexuesit.  

 

                             
Fig. 2.8Koha Jonë, 25 prill 1999   

Fig. 2.9 Le Figaro, 9 prill 1999.    



NGJARJA PËRMES FOTOGRAFIVE NË SHTYPIN SHQIPTAR DHE TË HUAJ NË DRITËN E TEORIVE TË KOMUNIKIMIT 

79 

 

Fotografi të ngjashme me këto më sipër, ku krahas shprehjes së dhimbjes apo të 

trishtimit në fytyrë, në buzë, në dorën e mbledhur grusht pas hekurave, emocioni i 

ndeshjes së syve të lexuesit me sytë e personazheve në fotografi mbetet thelbësori, 

janë të shumta në periudhën e konfliktit kosovar dhe jo vetëm. Raste të tilla pamjesh 

përforcojnë sa herë shfaqen urtësinë e proverbit kinez që thotë« Një imazh vlen sa një 

mijë fjalë » dhe mbeten mënyra e vetme për të shprehur atë që vështirë se mund të 

artikulohet me fjalë.  

2.3 Si mund të lexohet një fotografi ? 

Të dish të lexosh imazhin apo dhe më mirë ta dekriptosh, do të thotë të nxjerrësh 

maksimumin e përmbajtjes së vet kuptimore, duke kërkuar kuptimet që ai ofron, edhe 

pse kjo qasje është e vështirë të jetë shteruese. Semiologjia e imazhit përpiqet të 

përcaktojë rregullat sipas të cilave kryhet leximi i një fotografie të shtypit, të një 

reklame, të një pikture. Por megjithatë, përpunimi i çdo strategjie leximi mbart një 

përqindje të lartë arbitrariteti për arsye që do t‟i shtjellojmë në vijim. 

 

Veprimtaria kërkimore për të gjetur sa më shumë kuptime kryhet vetëm nëpërmjet 

kodeve të imazhit që nuk janë një qëllim në vetvete, por një mënyrë njohjeje, një mjet, 

si fijet e pëlhurës që hiqen pasi është mbaruar puna. Sigurisht që fotografia e shtypit 

publikohet për të shitur, për të informuar, por për këtë, ajo duhet t‟u bindet disa 

rregullave konvencionale, shpesh të nënthëna, të cilat perceptohen njëherësh.  

2.3.1 Tri kohët e leximit të një fotografie 

 

Leximi i shkrimit alfabetik është një veprim linear dhe një dimensional. Në rastin e 

një teksti të shkruar në një gjuhë evropiane, trajektorja që ndjekin sytë është 

horizontale, nga e majta në të djathtë. Leximi i fotografisë është dydimensional dhe 

zhbirues. Studimet e bëra kryesisht në SHBA për të treguar trajektoren e ndjekur nga 

syri kanë treguar se ajo niset nga qendra e pamjes, zbret drejt cepit të poshtëm në të 

majtë dhe më pas ndjek lëvizjen e akrepave të një ore. Kjo trajektore supozon një 

homogjenitet të posaçëm të përbërësve
141

 në vlera, forma, vëllim, tonalitet, gjë që 

është mjaft e rrallë për të arritur në një rregull të përgjithshëm. Hierarkia e përbërësve 

dhe lidhja mes tyre janë ato që përcaktojnë trajektoren e ndjekur nga sytë.  

 

Kur lexohet një tekst, veprimi optik zhvillohet njëherësh me veprimin mendor. 

Lexuesi dekodon germat njëra pas tjetrës, gjen kuptimin e çdo fjale, vendos raporte 

mes fjalëve dhe në fund njeh përmbajtjen e fjalisë. Leximi i fotografisë kalon nga tri 

faza; perceptimi, identifikimi dhe interpretimi.
142

 

 

- Perceptimi është krejtësisht optik; sytë perceptojnë format dhe tonalitet 

dominuese pa i identifikuar. Ai ndodh shumë shpejt, nuk e kalon kohën e një 

gjysmë sekonde dhe zakoni i të parit TV e ka ulur këtë kohëzgjatje veçanërisht 

te fëmijët. 

 

                                                
141 Shih pikën 2.3.4 
142 Për më shumë shih Paul Almasy, vep. e cit. f.35. 
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- Identifikimi është një veprim njëherësh optik dhe mendor ashtu si leximi i një 

teksti. Lexuesi identifikon përbërësit e imazhit dhe e regjistron mendërisht 

përmbajtjen. Ai identifikon subjektin e fotografisë.  

 

- Faza e tretë e leximit është interpretimi i subjektit, i cili është një veprim 

krejtësisht mendor. Në këtë fazë shfaqet karakteri polisemik i fotografisë. 

Lexuesit që i përkasin të njëjtit mjedis shoqëror-kulturor bëjnë të njëjtin lexim 

identifikimi, por secili e interpreton fotografinë sipas mënyrës së vet, në varësi 

të moshës, gjinisë, profesionit, ideologjisë. Pikërisht ky karakter individual i 

interpretimit e bën të vështirë përdorimin e fotografisë si mjet komunikimi dhe 

informimi.  

 

Gjatë procesit të leximit, dy faktorë të tjerë ndikojnë mirëfilli në marrjen e mesazhit 

pamor : pritshmëria dhe konteksti. Nocioni i pritshmërisë është absolutisht kryesor  

në marrjen e imazhit. Ajo lidhet ngushtësisht me kontekstin. Këta dy faktorë 

kushtëzojnë interpretimin e mesazhit dhe vlejnë si udhëzues për leximin e mesazhit 

pamor.  

 

Hans Robert Jauss dhe shkolla e Konstancës duke studiuar në vitin 1970 procesin e 

marrjes së veprave letrare, treguan se interpretimi i një teksti presupozon jo vetëm 

ndërveprimin mes ligjeve të brendshme dhe të jashtme të tekstit (si ato të prodhimit 

dhe të marrjes), por presupozon edhe kontekstin e përvojës së mëparshme. Kjo do të 

thotë se në momentin kur shfaqet një vepër nuk paraqitet kurrë si një « risi absolute 

që ka mbirë nga një shkretëtirë informacioni : nga një tërësi njoftimesh, sinjalesh – të 

shfaqura apo të fshehta të referencave implicite, të karakteristikave tashmë familjare, 

publiku i saj është i predispozuar për një mënyre të caktuar marrjeje ».
143

Gjatë 

leximit, këto « rregulla loje » korrigjohen, modifikohen apo thjesht riprodhohen. Ja 

pse është e rëndësishme të kuptohet që baza e të kuptuarit individual të një teksti dhe 

efekti që ai prodhon është « horizonti i një përvoje estetike ndërsubjektive 

paraprake ».
144

Çdo fotografi shtypi është një citim i realitetit, por edhe citim i një 

kulture pamore që i përket si fotografit edhe lexuesit. Ky parim ka ekzistuar 

gjithmonë në publicitet : që një produkt X të shitet, publicisti duhet ta fusë në një 

imazh fotografik ose filmik, i cili tashmë njihet nga blerësi i ardhshëm. Ky i fundit, 

duke e parë produktin që i propozohet në një ikonografi që e njeh, që i përket, do ta 

përvetësojë kulturalisht produktin, i cili do të shitet. E njëjta gjë për fotografinë e 

informacionit : nëse fotogazetari do të informojë lexuesin e tij, duhet ta punojë 

imazhin që ta sjellë si diçka të njohur më parë nga lexuesi.  

 

                                                
143 Hans Robert Jauss,Pour une éthique de la réception, Gallimard. 1978. 
144

Christian Doelker, Une image est plus qu‟une image : la compétence  visuelle dans la société 

multimédiatique.Ed. L.E.P., Loisirs et pédagogie. 2000. f. 104. 
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Gjatë konfliktit kosovar nga analistë dhe opinioniste të shumtë është përdorur 

argumenti se « vërshimi i viktimave të prezumuara të spastrimit etnik serb sillte në 

kujtesën e fraksionit më të informuar të opinionit – dhe dihet se kjo është më e gjerë 

nga ç‟mendohet – viktimat e spastrimit të mëparshëm etnik në ish-Jugosllavi, ato të 

luftës së Bosnjës. »
145

 Pamjet me kampet e refugjatëve në qytete të ndryshme të 

Shqipërisë dhe imazhe të panumërta të fëmijëve, të grave e burrave në kushte 

ekstreme jetese, madje mbijetese zgjuan në nënvetëdijen e opinionit publik evropian 

makthet përjetuara gjatë regjimit nazist nën sundimin e Hitlerit. 

 

Një tjetër vështirësi (e cila haset edhe në fusha të tjera të analizës semiologjike) 

qëndron në faktin se duhen dalluar disa shtresa të njëpasnjëshme kodifikimi që 

mbivendosen në paraqitjen e një objekti. Sipas teorive klasike, nëgjuhën e folur ose 

komunikimin fjalësor njihen dy nyjëtime (nyjëtimi i parë : niveli i monemave dhe 

nyjëtimi i dytë ; niveli i fonemave) : disa kode më të pazhvilluara njohin vetëm një 

nivel nyjëtimi : të tjerë, më të ndërlikuar kanë më shumë. Për shkollën e semiologëve 

aktualë, për të cilët « të gjitha faktet, madje edhe ato që nuk janë drejtpërsëdrejti të 

qëllimshëm, janë domethënës »kjo semiologji imazhi është në të vërtetë semiologjia e 

domethënies.
146

 Studimi mbulon sa imazhin publicitar, afishen, afishen e kinemasë 

ndër të tjera, aq edhe imazhin në seri (tregime vizatimore, filma)…etj. Sipas tyre një 

imazh i përpunuar (vizatim, pikturë, fotografi e përpunuar, etj., me përjashtim të 

riprodhimit fotografik të thjeshtë) ka një vlerë të dyfishtë në komunikim. Ai jo vetëm 

që është informativ (transmeton mesazhe të ndërgjegjshme me ndihmën e kodeve të 

perceptueshme objektivisht), por edhe subjektiv. Në këtë kuptim ai transmeton 

mesazhe të pandërgjegjshme (semiologji e « të pakomunikueshmes »). Është ky lloj 

mesazhi që i jep aktit të komunikimit të dërguesit stilin e tij të veçantë.
147

 

 

Pra, siç shkruan Zhan-Zhak Buto (Jean-Jacques Boutaud), ndoshta duhet « shkuar 

përtej kodit».
148

Klod Bremon (Claude Bremond) teksa trajtonte disa kapituj të 

« Struttura assente » të Umberto Ekos, vuri theksin tek kjo vështirësi e kodifikimit të 

                                                
145Dominique Vidal, gazetar i të përmuajshmes « Le Monde diplomatique », konsultuar në linjë në 

faqen e Acrimed | Action Critique Médias http://www.acrimed.org/article480.html, prill 2014. 
146Shih Yveline Baticle. Clés et codes de l‟image, Paris, Magnard, 1985. F.31 
147 Kjo është nxjerrë në dukje për imazhin publicitar nga G. Peninou. Intelligence de la publicité. Paris. 

Laffont. 1972 dhe për afishen nga Enel. F. L‟ affiche. Paris. Mame.1972 dhe për kinemanë  Yveline 

Baticle. Clés et codes du cinéma.Paris, Magnard, 1974. 
148

Jean-Jacques Boutaud, Sémiotique et communication. Du signe au sens, Paris,L‟Harmattan, 1998. 

http://www.acrimed.org/article480.html
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mesazhit pamor. Kuptimi i imazhit perceptohet me më shumë vështirësi se sa ai i 

gjuhës së folur apo të shkruar. Ai është me më pak shtrirje, është më pak i saktë 

ndoshta, më i paqartë, më i ndryshueshëm,  dhe e gjithë kjo, pa dyshim, për shkak të 

ekzistencës së idiolekteve.  

 

2.3.2 Dallimet e mëdha mes kodeve të gjuhës dhe të imazhit 

 

Me sa duket, krahasuar me kodet e gjuhës së folur kodet e imazhit janë kode të dobëta 

dhe të paqëndrueshme. Kodifikimet ikonike na vendosin në prani të blloqeve të 

mëdhenj kuptimorë, artikulimet e të cilëve janë të vështirë për tu diktuar, dhe mbi të 

cilat përpjekja e komutacionit
149

ka një rendiment shumë të kufizuar. Në një sintagme 

ikonike, kompleksiteti i raporteve kontekstuale është i tillë që e bën të paqëndrueshëm 

ndarjen mes tipareve dalluesedhe varianteve fakultative. Në ligjërimin njerëzor, çdo 

thënie mund të ndahet në elementë përbërës, të cilët bashkohen midis tyre sipas 

rregullash të caktuara, duke veçuar në fillim njësitë më të mëdha dhe duke zbritur 

pastaj shkallë-shkallë drejt njësive më të vogla
150

. Shenjat më marrëveshjesore dhe më 

të njohura unanimisht janë semat (greq. Séma – shenjë). Semat në gjuhësi janë 

« njësitë më të vogla të planit të përmbajtjes » apo « tipare semantike », « njësi 

minimale » në të cilat mund të shpërbëhet kuptimi. Falë tyre mund të realizohet 

kundërvënia në kuptimin e fjalëve.
151

Shpërbërja e kuptimit në sema njihet me emrin 

analizë në përbërës, por ajo nuk ka arritur të bëhet një teknikë analitike gjerësisht e 

zbatueshme
152

.  

 

Edhe më i ndërlikuar është identifikimi i semave në një imazh. Në komunikimin 

ikonik nuk vihen re njësi të veçuara me funksion dallues, të cilat mund të katalogohen 

në mënyrë përfundimtare (si fonemat e gjuhës apo notat muzikore). Aty mund të flitet 

për tipare mbizotëruese, të paqëndrueshme, gjithnjë në varësi të kontekstit dhe të 

ndryshueshme sipas mënyrës dhe stilit të komunikimit. Sipas Umberto Ekos, 

komunikimi nëpërmjet imazhit mbështetet mbi një kod të dobët, në kundërshtim me 

gjuhën, që është një kod i fortë.
153

 

 

Umbero Eko pohon se mesazhet ikonike ecin me njësistem semantik të 

strukturuar. Por ndryshe nga të folurit, ku kuptimi në themel është i lidhur me 

praninë ose me mungesën e fonemave, imazhi nuk përmban njësi tëveçanta që 

mund të katalogohen një herë e për çdo rast; një rreth i vogël i zi, sipas 

kontekstit, mund të na çojë te një sy ose te një kokërr rrushi. Por kjo, gjithnjë 

sipas Ekos, vetëm do të thotë që komunikimi nëpërmjet imazhit mbështetet në 

një kod të dobët, në kundërshtim me gjuhën qëështë kodi fortë. Ati,j 

                                                
149Komutacioni është një provë (test) që duhet të tregojë nëse zëvendësimi i një elementi me një tjetër 

në rrafshin e shprehjes, në  një nivel të caktuar (fonema, morfema, sintagma) shoqërohet nga një dallim 

në rrafshin e përmbajtjes dhe e kundërta, nëse zëvendësimi i një elementi me një tjetër në planin e 

përmbajtjes shfaqet me një ndryshim në rrafshin e shprehjes. Për më shumë shih Grand Dictionnaire : 

Linguistique et Sciences du langage, Ed. Larousse. 2007. 
150

 Rami Memushaj, Hyrje në gjuhësi, f. 35. 
151 Rami Memushaj, vep. E cit. f. 163. Autori analizon fjalët djalë dhe vajzë : djalë- 1.qenie njerëzore, 

2. Mashkull, 3. I ri / vajzë - 1.qenie njerëzore, 2. mashkull, 3. e re. Vihet re se kuptimet e këtyre fjalëve 

ndryshojnë vetëm në tiparin e dytë. 
152 Rami Memushaj, vep e cit. f. 166. 
153 Umberto Eco. Cituar në Christian Baylon, Xavier Mignot. La communiation, Nathan, 1994. f. 158. 
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rrjedhimisht i duket i ngushtë qëndrimi i Andre Martinesë dhe Klod Levi – 

Strosit që nuk ia pranojnë imazhit statusin e gubës së nyjëtuar.
154

  

Edhe pse kodet e imazhit janë më të paqartë, të perceptueshëm më me vështirësi dhe 

më pak të pranuar unanimisht se ato të gjuhës, në zanafillën e tyre qëndrojnë edhe 

dallime të tjera që duhen marrëparasysh.  

Dihet se shenjat gjuhësore janëarbitrare dhe marrëveshjesore. Çdo individ i merr ato 

të gatshme nga bashkësia gjuhësore, së cilës i përket. Arbitrariteti shfaqet edhe në 

rastin e shenjës pamore. Si shembull klasik shërbejnë dritat e sinjalizimit rrugor, në të 

cilat e kuqja tregon ndalim, ndërsa e gjelbra lejim të qarkullimit. Ngjyra në vetvete 

nuk ka domethënie, ajo merr atë që i jep përdoruesi i gjuhës. Mirëpo, kur në një tabelë 

rrugore vihet një vijë e lakuar, e cila ngjason me kthesën që merr rruga, shenja 

pamore është e motivuar. Në përgjithësi një shëmbëllim është më pak arbitrar, sesa 

një fjalë ose frazë dhe kjo për shkak të ngjashmërisë midis kuptimit dhe sinjalit. 

Shumica e shenjave ikonike nuk janë arbitrare, ato janë të motivuara prej faktit që një 

nga veçoritë thelbësore të imazhit është që t‟i ngjajë objektit të paraqitur, referentit 

ndërsa fjala, me përjashtim të rasteve te onomatopeve nuk ngjan. Onomatopetë 

konsiderohen shenja të motivuara, pasi sinjalet shfaqin analogji me domethënien e 

tyre.
155

Ngjashmëria në këto raste është shumë e largët, prandaj motivimi i shenjave 

gjuhësore është relativ dhe arbitrariteti ngelet mbizotërues
156

. 

Motivimi është njëtipar shumëi rëndësishëm nga pikëpamja semiologjike, pasi shenja 

ikonike është e motivuar (folja greqisht “eiko” ka si kuptim kryesor “ngjan”, ndërsa 

kjo ndodh rrallë për shenjën linguistike). Ngjashmëria e imazhit me referentin është 

studiuar gjerësisht nga Abraham Mol, i cili ka përcaktuar shkallën e ikonësisë. 

Ikonësia e një pamjeje (imazhi) është shkalla e ngjashmërisë ndërmjet imazhit dhe 

dhe objektit që ajo paraqet. Shkalla e ikonësisëështë nëpërpjesëtim të zhdrejtë me 

shkallën e abstraksionit apo të skematizimit.Shkalla fillestare (0) e ikonësisëështë vetë 

objekti. Sa më larg kësaj shkalle të shkojmë, aq më shumë i afrohemi simbolikes.
157

  

Fotografia si përfaqësim i drejtpërdrejtë  ka një shkallë të ulët ikonësie. Shenjat më 

abstrakte, ndër to edhe gjuha, kanë një shkallë të lartë ikonësie.  

 

 

 

 

 

                                                
154 Sipas Christian Baylon, Xavier Mignot, vep. e cit. f. 159. 
155

 Fjalë tingëllimi i të cilave përfaqëson një zhurmë ose një tingëllim: bëlldum (për rënien e një sendi 

në ujë), Kikiriki (për zërin e këndesit). 
156 Për më shumë shih, Christian Baylon, Xavier Mignot : La communiation. Nathan. 1994. f. 15 
157 Moles dallonte 12  nivele ikonësie. Duke trajtuar pamjen e një lope ai renditi duke nisur nga imazhi 

analogjik deri në imazhin arbitrar 12 pamje : fotografi, ilustrim, vizatim/skemë, piktogram, diagram, 

ideogram, fjalë-imazh, onomatope, fjalë arbitrare, simbol abstrakt dhe simbol pa fjalë. 
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Paraqitja figurative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Paraqitje abstrakte 

 

   

 

 

Ikonësia maksimale                                                                                                                                                                                                                                                                           arbitraritet maksimal 

 

Fig.  2.10 Shkalla e ikonësisë e Abraham Moles
158

 

Një veçori tjetër e shenjës gjuhësore, por e zbatueshme edhe për shenjat pamore është 

karakteri i qëndrueshëm i saj. Shënjuesi i imponohet bashkësisë gjuhësore dhe kjo 

nuk mund ta ndryshojë atë në mënyrë të vullnetshme. Mendoni se çfarë do të ndodhte 

në rast se do të këmbenim në mënyrë të pandërgjegjshme domethënien e të kuqes dhe 

të gjelbrës në sistemin e qarkullimit? 

Për sa i përket karakterit vijëzor të shenjës gjuhësore, që do të thotë që shënjuesi i saj 

ruhet në tru si një renditje njësish më të vogla, duket jo fort i zbatueshëm për imazhi,n 

perceptimi çastësor, i të cilit është gjithëpërfshirës. Ashtu si edhe në gjuhë, është 

konteksti ai që drejton të kuptuarin. Tre kontekste mund të japin domethënie të 

ndryshme
159

. Në një sekuencë filmike, kuptimi varet nga sekuenca paraardhëse. Në 

raste të tjera, pamja shoqërohet me shpjegime ose komente me fjalë. Dhe së treti, vetë 

elementet përbërës të pamjes përcaktojnë tërësinë e domethënies. Leximi i një 

pamjeje ka gjithmonë nevojë për ri-kalime,pasi syri i njeriut e ka të kufizuar 

perceptimin. 

2.3.3 Universaliteti i diskutueshëm i fotografisë 

 

Kushti minimal që një marrëdhënie komunikuese të funksionojë është që 

bashkëkomunikuesit të njohin dhe të përdorin qoftë edhe pjesërisht të njëjtin kod. 

Opinioni më i përhapur dhe që pranohet si i mirëqenë e quan fotografinë një gjuhë 

universale, thënë ndryshe një gjuhë, me të cilën mund të komunikojë gjithkush, të 

shprehet gjithkush dhe ta kuptojë po gjithkush.  Por studimet e kryera në lidhje me 

këtë çështje kanë treguar se pohimi i mësipërm mbetet në rangun e një përshtypjeje të 

përgjithshme, të pabazuar dhe tepër të diskutueshme. 

 

Frederik Lambert tregon se si në faqen e parë të gazetës « France soir », disa fotografi 

u drejtoheshin saktësisht lexuesve francezë dhe mund të kuptoheshin vetëm prej tyre. 

Ai pohon se çdo shoqëri shpërndan imazhe që mund të lexohen, në rangun e 

qëllimshmërisë së mesazhit, vetëm nga një grup i caktuar individësh. Nuk duhet 

ngatërruar mundësia për të përshkruar një imazh me qëllimin e mesazhit simbolik 

(fotografi domethënëse, flamur, shqiponjë, godinë, etj.). Vlera përshkruese e një 

                                                
158 Abraham  Moles, La communication, Paris, Denoël, 1971.  
159 Shih më gjerë Anne-Marie Thibault-Laulan, Le langage de l'image, Paris, 1971, Éditions 

universitaires. 

Fotografi skeme  Grafikë Tabelë gjuha 

fjalësore 

gjuha 

matematikore 

Analogji paraqitjeje / realitet 
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fotografie në kohën e fshatit global mund të jetë e identifikueshme për çdo lexues si në 

Guine dhe në Groenlandë (fotot e refugjateve, të plagosurve…). Por asnjë prej të dy 

lexuesve të mësipërm nuk i jep imazhit të njëjtën vlerë simbolike, pasi secili ka një 

kulturë pamore të ndryshme, besime të ndryshme, kushte social-ekonomike 

përkatëse.
160

 

 

Sipas Pol Almasi (Paul Almasy) fotografia nuk është një gjuhë, ky është një gabim 

thelbësor, i cili e fut në rrugë të gabuar studimin e saj si mjet komunikimi. Ajo duhet 

konsideruar dhe këtë na e kujton edhe etimologjia e fjalës si një shkrim : ajo duhet 

trajtuar si shkrim alfabetik edhe pse nuk ka ngjashmëri mes tyre. Procesi që ngjallet 

në mendjen e lexuesit përpara përbërësve të një fotografie është i njëjti me atë që 

krijon tek ai leximi i shkronjave apo i shenjave të shkruara. Mund të flasim për gjuhën 

e fotografisë, por nuk mund të themi se fotografia është një gjuhë. Ajo që në shkrimin 

alfabetik përbën një fjalë, në shkrimin fotografik përcaktohet si  përbërës.
161

 

 

Përbërësit ndahen në tri grupe : njerëzit dhe kafshët janë përbërës të gjallë, disa dukuri 

dhe elemente natyrore perceptohen si përbërës të lëvizshëm ; malet, shtëpitë, objektet 

e ndryshme si përbërës të palëvizshëm.Dallimi i tri përbërëseve është themelor pasi 

mes tri kategorive ka një marrëdhënie hierarkie, e cila është në themel të një rregulli 

thelbësor të shkrimit fotografik : kur një fotografi përmban një përbërës të gjallë, 

cilido qoftë vendi që ai zë në sipërfaqen e imazhit, ai i dominon gjithmonë të tjerët. 

Ndryshon vetëm intensiteti i epërsisë së tij emocionale. Kjo është një dukuri 

psikologjike.  

 

 
 

Fig. 2.11Koha Jonë, 24 mars 1999                                                            Fig. 2. 12Koha Jonë, 24 prill 1999 

 

Në fotografitë e mësipërme, edhe pse hapësira që të dy ushtarët zënë në të gjithë 

sipërfaqen e fotografuar është minimale, ata tërheqin vëmendjen, por edhe i japin 

kuptim pamjes. Pamja e parë shfaq disa ushtarë të forcave aleate në Tiranë, të cilët 

mes arsenalit të panumërt të armëve të të gjitha llojeve përfaqësojnë dorën dhe syrin 

që ka në dorë fatin e luftimeve. Pamja e dytë shfaq një ushtar mes rrënojave të 

Radiotelevizionit serb pas bombardimeve të NATO-s. Pavarësisht përmasave të 

satelitëve apo antenave të shkatërruara që e rrethojnë, me qëndrimin dhe krahun e 

shtrirë (shenjë dinamizmi) njeriuështë pika ku ngel shikimi. 

 

                                                
160 Frederic Lambert. Mythographies, la photo de presse et ses legendes. Edilig. 1986.  
161 Paul Almasy. Vep e cit. f.32 
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Përbërësit e lëvizshëm dominojnë përbërësit e palëvizshëm, cilado qoftë përmasa e 

tyre përkatëse. Në manualet e gazetarisë
162

 fotogazetarët dhe përgjegjësit për 

përzgjedhjen e fotografive këshillohen ta kenë parasysh këtë nëse duan një lexim të 

lehtë, të shpejtë dhe efikas. Nëse elementi thelbësor i informacionit është përbërësi i 

palëvizshëm, atëherëështë mirë të shmanget prania e një përbërësi të lëvizshëm.Në 

rastin e fotografisë në vijim, edhe pse qëllimi është të tregohet ura e prishur dhe 

njëherësh pasojat e luftës, elementi qendror ku ndalet vështrimi ështëmotobarka në 

lëvizje duke lundruar drejt saj. 

 
 

Fig. 2.13Le Monde, 21 prill 1999 

 

Ndonjëherë prania e një përbërësi të gjallë është e nevojshme, p.sh për të treguar 

përmasat e mëdha apo të vogla të diçkaje përdoret imazhi i një personi çka krijon 

idenë e shkallës. 

 
 

Fig. 2.14Koha Jonë, 14 prill 1999                                                             Fig. 2.15Le Monde, 28 prill 1999 

 

Shpesh, për të treguar se si funksionon një makineri, një përbërës i palëvizshëm,  

përdoren një ose disa persona në veprim, por këndi i fotografisëështë i tillë që të 

kuptohet se nuk është personi subjekti i informacionit, por luan një rol plotësues, pra 

nuk duhet të jetë me fytyrë, dhe as të shohë për nga fotografi. Nuk duhet të dominojë 

as nga ana pamore, as nga ajo psikologjike përbërësin e palëvizshëm që mbetet 

elementi kryesor. Në fotografitë e përzgjedhura më lart duket qartë kjo 

                                                
162I referohemi kryesisht Paul Almasy, Le photojournalisme. Vep. e cit. 
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mënyrëndërtimi e fotografisë. Në rastin e parë, është arma ajo që shfaqet si kryesore, 

ndërsa në të dytin, është e pamundur të kalojnë pa u vënë re përmasat e avionit, të 

cilat bëhen të kuptueshme vetëm falë krahasimit me përmasat trupore njerëzore. 

 

 

  
 

Fig. 2.16Koha Jonë, 23 maj 1999                                                             Fig. 2.17Koha Jonë, 4 maj 1999 

 

Duhet saktësuar se hierarkia e përbërësve zbatohet vetëm kur bëhet leximi i 

fotografisë. Gjejmë rastin këtu për të nënvizuar dallimin mes perceptimitdhe leximit. 

Mund të ndodhë që një përbërës i palëvizshëm pranë një përbërësi të gjallë bie në sy 

më shumë për nga forma apo tonaliteti. Pra, sigurisht që në dyja fotografitë më sipër 

apo në të ngjashme me to, janë dy llojet e armëve që spikatin, por më tej, duke dashur 

të gjejmë brendinë e tyre, ne përpiqemi të deshifrojmë shenjat dy ushtarëve : 

qëndrimi, shprehja, uniforma, na ndihmojnë për kuptuar. Në fazën e leximit të 

mirëfilltë të imazhit përbërësit renditen sipas hierarkisë : i gjallë, i lëvizshëm, i 

palëvizshëm. 

 

 

 
 

Fig.  2.18Koha Jonë, 15 Maj 1999                                                                                                       Fig.  2.19Koha Jonë, 6 maj 1999 
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Nuk mund të lëmë pa trajtuar edhe dy përjashtime të këtij rregulli : kur përbërësi i 

palëvizshëm paraqet diçka krejt të pazakontë që dashur pa dashur zgjon interes dhe 

kur përbërësi i gjallë zë kaq pak vend saqë bëhet një grafemë e pakuptimtë.  Një tytë 

arme e drejtuar gati për të shtënë mbetet përherë frikëndjellëse dhe tmerrësisht 

tërheqëse për syrin, ndërkohë që piloti në helikopterin « Apash » është i papërfillshëm 

brenda atij gjiganti luftarak. 

 

 
 

Fig. 2.20Koha Jonë,8 maj 1999 

 

Forca dominuese e përbërësve së gjallë është psikologjike : ajo qëndron te fytyra dhe 

sidomos te shikimi. Kur personat apo njerëzit paraqiten me kurriz, forca e përbërësit 

pakësohet. Kur bëhet fjalë për një grup personash në lëvizje, që nuk kanë të njëjtin 

qëndrim apo drejtim, shpesh veprohet duke treguar shumicën me fytyrë apo në profil. 

Megjithatë ne jemi të mendimit se fotografia e një personi parë me kurriz nuk ka 

aspak vlerë informative. Fotografimet me kurriz nuk shprehin asgjë. Fotografia në 

vijim ku tregohen disa refugjatë kosovarë me enë ushqimi në dorë përmban një vlerë 

të ulët informacioni dhe shprehësie. Pozicioni i personave të fotografuar, qëndrimi, 

madje edhe këndi i pamjes nuk mbartin asnjë lloj vlere për vetë artikullin. Pika e 

vetme e takimit mes titullit dhe fotografisë qëndron në ilustrimin e togfjalëshit « vajza 

kosovare » me dy të rejat që shfaqen në fotografi.  

 

 

 
 

Fig. 2.21 Koha Jonë, 2 prill 1999 
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Një tjetërfaktor psikologjik që hyn në lojë : njerëzit në largim nuk hasen shpesh në 

fotografi, kryesisht personazhet e fotografisë vijnë drejt lexuesit. Nga pikëpamja e 

funksioneve të komunikimit, kjo është krejtësisht e arsyetueshme falë funksionit fatik, 

apo krijimit të kontaktit. Krijohet një lloj bashkëveprimi dhe kjo ndodh edhe pse  

subjekti me fytyrë nuk sheh objektivin e aparatit.  

 

Si përfundim, ne pajtohemi me shumë specialistë të imazhit që mendojnë se është e 

gabuar që fotografia të përcaktohet si një gjuhë universale. Një fotografi tregon 

(përshkruan) të njëjtën gjë për të gjithë, por nuk thotë (sugjeron) të njëjtën gjë. Në 

momentin e shkrepjes së fotografisë gazetari nuk e kufizon  vëmendjen e tij vetëm në 

përmbajtjen grafike të imazhit. Ai mendon për reagimet intelektuale dhe emocionale 

që fotografia do të shkaktojë te lexuesi. Redaktori gjithashtu, kur zgjedh një fotografi, 

studion me kujdes efektet që do të sugjerojë. Një studim i raportit mes përshkrimit 

dhe sugjerimit tregon se pothuajse në 50% të rasteve, e sugjeruara e dominon të 

përshkruarën në interpretim, e përshkruara shërben vetëm si material mbështetës për 

të nxitur një mendim apo një emocion të caktuar.
163

 Kur shohim një fotografi, në 

përgjithësi vetëm ajo që shihet merret në konsideratë, ndërkohë që leximi i saj 

zhvillohet gjithmonë në dy rrafshe që do t‟i trajtojmë në vazhdim : përshkrimin dhe 

sugjerimin.  

2.3.4 E përshkruara dhe e sugjeruara 

 

Shenjat gjuhësore organizohen sipas një kodi të caktuar, në të kundërt shkrimi ikonik 

nuk i përgjigjet asnjë kodi; nuk është përcaktuar ende një sistem që do të mundësonte 

dekodimin metodik të përbërësve të një fotografie. Kjo vështirësi lidhet edhe me 

faktin se shenjat ikonike funksionojnë në dy rrafshe: përshkrues dhe sugjerues (apo 

domethënës). Është shkalla e sugjerimit e nxitur nga fotografia, e cila dallon 

thelbësisht gjuhën ikonike nga gjuha fjalësore. Me të treguar në fotografi një objekt të 

zakonshëm apo një individ më se normal, mendja e lexuesit thërret të gjitha llojet e 

nocioneve abstrakte, emocioneve dhe gjykimeve që mbivendosen tek elementet e 

perceptueshëm me shikim.  

 

Kjo është një pikë mjaft e rëndësishme dhe shpesh ka ndodhur që keqkuptimet të 

burojnë nga mungesa e vëmendjes ndaj asaj që sugjerohet. Edhe konteksti ku 

fotografia paraqitet mund të ketë një ndikim të madh në atë që sugjerohet. E njëjta 

fotografi, pa ndryshuar asgjë, mund të thotë gjëra të ndryshme dhe të shkaktojë 

reagime të kundërta nëse konteksti është i ndryshëm. Edhe një provë më shumë që 

tregon se gjuha e fotografisë nuk është universale. Gjatë hulumtimit tonë kemi hasur 

në disa raste përdorimin e së njëjtës fotografi në kontekste të ndryshme, që do të thotë 

në rubrika të ndryshme, në tipologji tekstesh gazetareske të ndryshme si dhe në 

përmbajtje informative të ndryshme. Më poshtë kemi paraqitur një fotografi, e cila 

është përdorur nga e njëjta gazetë në harkun kohor janar – maj 1999 pesë herë në 

kontekste të ndryshme. Pra, nëse në rrafshin përshkrues ajo shfaq po të njëjtën pamje, 

nërrafshin e domethënies, kjo fotografi e ka mundësinë të kombinohet me realitete të 

rrëfyera të ndryshme dhe të arrijë të sugjerojë një kuptim të posaçëm në varësi 

tëartikullit që shoqëron. 

 

                                                
163 Për më shumë shih Paul Almasy, vep. e cit. f. 37. 
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Fig. 2.22Koha Jonë, 7 janar             Fig. 2.23Koha Jonë, 21prill                                                     Fig. 2.24Koha Jonë, 5 maj 

 

   
 

Fig.  2.25Koha Jonë, 12 maj                                                                           Fig.  2.26Koha Jonë, 21 maj 

 

Pamja që ofron kjo fotografi është mbërthyese, dinamike, çasti është kulmor, aktiv. 

Por, ashtu si dhe vihet re, ajo përdoret për të konkretizuar një histori dashurie njëlloj 

si për lajmet banale të kronikës së zezë nga rrethet e vendit. Tipari që e bën këtë 

fotografi të kombinueshme me tituj e ngjarje të ndryshme qëndron pikërisht tek 

mundësia për t‟u shërbyer domethënieve të ndryshme kontekstuale. 

 

Dallimi mes asaj që përshkruhet dhe asaj që sugjerohet nuk përkon plotësisht me 

denotacionin dhe konotacionin që përdoret në semiologji. E sugjeruara e kalon shpesh 

cakun e konotacionit dhe karakteri i saj emocional ndodhet përtej sferës së fjalëve dhe 

të ideve. Kur lexohet një artikull në një gazetë, rrallë ndodh t‟i gjejmë një kuptim të 

ndryshëm nga ai i pari. Kur rilexojmë një fotografi, mund të ndodhë që një interpretim 

i ri të mugullojë në mendjen e lexuesit. Kjo ndodh, sepse nuk kemi mësuar 

mjaftueshëm mbi leximin e fotografive dhe se shpesh na duhet një lexim i dytë për të 

zbuluar të gjithë përbërësit. Ndryshimi i interpretimit mund të ketë shkaqe të 

ndryshme, që lidhen me atë që sugjerohet.
164

Kur lexohet një tekst, reagimet 

psikologjike ngjallen në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, pasi kuptimi i fjalëve dhe i fjalive 

kalon nga imagjinata që të përkthehet në imazhe mendore. Leximi i një fotografie 

ngjall reagime të drejtpërdrejta, pasi nuk kalon nga kjo fazë e ndërmjetme. Forca e 

sensibilizimit qëndron te ajo që sugjerohet. Roland Bart, teoricieni më i madh i 

fotografisë shkruante : 

                                                
164AUMONT J,L‟image, Paris, Nathan, 1999. f. 189-195. 
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 « Fotografia është subversive, jo kur të ngjall frikë, neveri apo kur damkos, por kur 

ajo të shtie në mendime. »
165

 

 

 

 
 

Fig. 2.27Le Figaro, 19 prill 1999 

 

Kjo fotografi ku një grup zotërinjsh janë duke nënshkruar disa dokumente ka një 

domethënie historike për popullin shqiptar, pasi kemi të bëjmë me nënshkrimin e 

marrëveshjes së paqes në Rambuje, një nga hapat e parë të rëndësishëm drejt 

përfundimit të luftës në Kosovë. Leximi i kësaj pamjeje kërkon identifikimin e tre 

udhëheqësve, Ibrahim Rugova, Rexhep Qosjadhe Hashim Thaçi si dhe njohjen e 

funksioneve politike përkatëse, në mënyrë që këtij çasti të mbërthyer në objektiv  t‟i 

jepet pesha e duhur. Fotografitë që paraqesin një veprim apo një situatë kanë një 

karakter rrëfimtar (skenë dhune, personalitet në fjalim, aksident, etj,.). Kur këto 

fotografi, me një vlerë të madhe informative, pasqyrojnë një ngjarje të ditës, quhen 

fotografi aktualiteti. Në varësi të shkallës së sugjerimit mund të ngjallin interes « të 

vakët » apo « të nxehtë »
166

. Interesi është i nxehtë kur një fotografi shkakton te 

lexuesi një pjesëmarrje intelektuale apo emocionale në ngjarjet e paraqitura (si më 

lart). Pa këtë pjesëmarrje interesi mbetet i vakët. Interesi i nxehtë mund të shfaqet 

edhe kohë më pas shkrepjes së fotografisë, kur fotografia nuk lidhet më me 

aktualitetin ashtu si dhe një fotografi aktualiteti mund të lexohet me interes të vakët. 

 

                                                
165La photographie est subversive, non lorsqu‟elle effraie, repulse ou stigmatise, mais lors‟qu‟elle fait 

penser. R. Barthes. 
166 Sipas  Paul Almasy, vep. e cit. f. 37. 
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Fig. 2.28Le Monde, 14 prill 1999 

 

Gjatë punës tonë kërkimore kemi hasur shpesh në fotografi të ngjashme me të 

mësipërmen ku tregohet një tren i bombarduar nga raketat e NATO-s. Shihet ajo çka 

ka mbetur nga treni, njerëz, vendngjarja. Kemi të bëjmë me një informacion faktues. 

Paraqitet pas-ngjarja dhe fotografia është informative, pasi duket treni i djegur dhe 

është e pritshme të ketë pasur edhe viktima. Titulli i artikullit « Në jug të Beogradit : 

një tren nën goditjet e NATO-s ». Titulli, fotografia dhe legjenda japin të njëjtin 

informacion. Jemi në shkallën e parë të domethënies, ndonëse paraqet aktualitetin, 

interesi i fotografisëështë i vakët, pikërisht sepse nuk ka vlera sugjeruese përtej asaj 

çka shihet.  

 

 Simbolika 

 

Thuhet për një fotografi se ajo është simbolike kur largohet prej terrenit të aktualitetit 

për të shërbyer si shembull. Kur fotografia e shtypit konceptohet si një simbol, kjo do 

të thotë një imazh që i referohet më shumë një ideje se një aktualiteti tëçastit. Zhan - 

Pol Sartr shkruante : «  Çdo imazh është simbolik në thelb dhe në vetë strukturën e 

tij ». Në çastin e parë të leximit, një fotografi mund të na bëjë përshtypje për nga 

efektet e reales, nga rrëfimi i aktualitetit apo spektakli i pamjeve. Më pas ky interes ia 

lë vendin një shikimi më pak të ndjeshëm ndaj detajeve të fotografisë, por kërkon 

idenë, konceptin që sjell imazhi : paqe, drejtësi, rrezik, dashuri, solidaritet, etj. Një 

fotografi e mirë shtypi propozon shpesh të dyja këto qasje, spektakolaren në shërbim 

të ngjarjes, simboliken në përfitim të një përmbledhjeje efikase të aktualitetit. 
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Fig. 2.29Koha Jonë, 19 maj 1999 

 

E tillëështë edhe kjo fotografi që paraqet kryeministrin britanik të asaj periudhe Toni 

Blerë gjatë vizitës së tij në Tiranë. Artikulli mban titullin « Bashkohuni me shqiptarin 

e mirë Bler » dhe nxjerr në pah « shqiptarizmën » e « skifterit të NATO-s » dhe 

« rolin në unifikimin e faktorit shqiptar kosovar ». Megjithëse cilësohet si «  lideri 

numër 2 i botës moderne», Bler shfaqet po aq i thjeshtë e i përulur sa edhe burrat e 

tjerë në sfond, përkrahës dhe mbështetës, mbrojtës dhe garant, simbol i « një miku të 

mirë në ditë të vështira ». 

 

 
 

Fig. 2.30Koha Jonë, 16 Prill 1999 

Një oficer amerikan para nisjes për Kosovë 

 

Edhe fotografi i shtypit mund ta pasqyrojë aktualitetin duke u ndihmuar nga figurat e 

retorikës : kjo do të thotë se ai e zotëron pamjen dhe nuk bie pre e çastësisë. Roland 

Bart preferonte magjinë e fotografisë, që e lë çdo spektator të lirë në shikimin e tij, të 
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lirë të zgjedhë atë që do në një imazh, të lirë në kulturën e tij. Për të qenë një fotograf 

i ndërgjegjshëm për mjetin e tij dhe të mundësive të tij kulturore, për të qenë një 

lexues inteligjent dhe i mirëmenduar duhet të dijë të dallojë përse në disa imazhe një 

emocion përcillet. Emocioni është ndarja e sënjëjtës gjuhë : një efekt realitetit, një 

retorikë, një simbolikë.Kjoështë gjuha me të cilën komunikon edhe fotografia e 

mësipërme, e cila përcjell ngrohtësinë e një përqafimi, ankthin e ndarjes, thellësinë 

dhe domethënien e ndjenjës njerëzore. 

 

Çështja e retorikës së imazhit është trajtuar nga studiues të shumtë, sidomos për sa i 

përket imazhit publicitar. E quajmë me interes të kujtojmë këtu punën e kryer nga 

Zhak Durand (Jacques Durand), e cila mbetet një pikë referimi për sa i përket studimit 

të marrëdhënieve mes retorikës dhe publicitetit.
167

 Punimi i tij tregon, përmes studimit 

të mbi njëmijë njoftimeve publicitare, se publiciteti përdor të gjithë gamën e figurave 

të retorikës që mendohej se i përkisnin vetëm gjuhës. Ai propozon edhe një tabelë 

renditjeje të këtyre figurave sipas boshteve të gjuhës dhe sipas llojit të marrëdhënies 

mes varianteve. Krahas dukurive dhe teknikave të analizuara të retorikës, ky studim 

mbetet shumë i rëndësishëm, pasi na kujton se njohja dhe kategorizimi i figurave nuk 

duhet të jenë qëllim në vetvete, por mjete që ndihmojnë në përmbushjen e një projekti 

analitik dhe të një kuadri interpretues. Edhe propozimet e bëra nga R. Bart te 

« Retorika e imazhit » e zgjerojnë konceptin e retorikës gjuhësore drejt një retorike të 

përgjithshme, të zbatueshme për të gjithë llojet e ligjërimeve : « Retorika klasike 

duhet të rimendohet për sa u përket elementeve strukturorë dhe atëherë do të jetë e 

mundur të përcaktohet një retorikë e përgjithshme… e vlefshme për tingullin e 

artikuluar, imazhin, gjestin, etj. ». Edhe Jakobsoni mendonte se metafora dhe 

metonimia nuk ishin një pronë e letërsisë, por shfaqeshin edhe  « në sisteme shenjash 

të ndryshme nga gjuha », si piktura apo kinemaja. « Mund të vërejmë orientimin e 

dukshëm metonimik të kubizmit, i cili e shndërron objektin në një seri sinekdokash : 

piktorët surrealistë duket qartas se vepruan sipas një koncepti metaforik ». Sigurisht 

që kur flasim për pikturën apo për publicitetin, retorika e imazhit, e cila përpiqet t‟i  

japë kuptim lojës së formave dhe të ngjyrave, gjen një terren mjaft të pasur e të 

shumëllojshëm për t‟u studiuar, si për sa u përket strategjive ligjëruese, ashtu edhe për 

mjetet që ato përdorin. Në rastin e fotografisë së shtypit, për shkak edhe të kushteve 

teknike, kontekstuale e profesionale të realizimit të saj, dy janëfigurat më shpesh të 

përdorura :krahasimi dhe antiteza (kundërvënia). Në kohëra lufte, fotografi të 

ngjashme më këto të mëposhtmet pranë(kundër)vënë « të fortët » me « të dobëtit », të 

armatosurit me të pambrojturit, luftën me përditshmërinë. Në të dyja fotografitë, 

realiteti vjen i gjallë (lëvizja dhe tymi i automjeteve) pozicioni trupor i kosovarit ; 

kundërvënia është qartësisht e dukshme – palët janë diagonalisht përballë njëra - 

tjetrës : elementet e kodit kulturor ( qeleshja) e bën lehtësisht të identifikueshme 

situatën në fotografinë e parë, kurse tek e dyta është tabela rrugore që shërben si 

mënyrë identifikuese, por në të dyja rastet simbolika që ushqehet nga pamjet është ajo 

e kërcënimit të njerëzve nga lufta që nuk po u lë rrugëdalje duke u ngritur postblloqe 

ngado. 

 

                                                
167 Jacques Durand, Rhétorique et publicité, në Communications, n. 15.  L‟analyse des images, Seuil, 

1970. 
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Fig. 2.31, 2.32 Koha Jonë, 10 Janar 1999 

Ushtria serbe në rrugët e Kosovës 

2.4 Raporti i fotografisë me tekstin 

Fotografia e shtypit është një gjini e veçantë nisur nga fakti se ajo kundrohet në 

marrëdhënie me një legjendë, një titull dhe një tekst. Në faqet e një gazete 

informacioni kryesor nuk vjen as nga teksti, as nga fotografia, por nga takimi i tyre. 

Godar ( Jean-Luc Godard) përdor një shprehje mbi imazhin dhe fjalët, e cila na duket 

kuptimplotë, sepse pohon veçorinë e secilës gjuhë, asaj të imazhit dhe asaj të fjalëve. 

« Fjala dhe imazhi janë si karrigia dhe tavolina: nëse ju doni të uleni në tavolinë, 

keni nevojë për të dyja”.
168

Godard tregon se ato plotësojnë njëra-tjetrën, se kanë 

nevojë për njëra-tjetrën që të funksionojnë dhe që të jenë efikase. Kjo deklaratë të çon 

drejt qëndrimit për ta parë marrëdhënien imazh-gjuhë nga pikëpamja e plotësimit 

edhe pse shpesh ato trajtohen nga pikëpamja e përjashtimit apo e ndërveprimit. 

Ekziston sot në fakt një mënyrë e gabuar të menduari se imazhi e përjashton 

ligjërimin fjalësor. Në radhë të parë pasi atë e shoqëron gjithmonë një formë komenti 

i shkruar ose e folur si tituj, legjenda, artikuj shtypi, didaskali, slogane, etj. Jo vetëm 

ligjërimi fjalësor është i pranishëm, por është ai që përcakton përshtypjen e vërtetësisë 

apo të pavërtetësisë që mund të krijohet nga një mesazh pamor. Një imazh gjykohet si 

i vërtetë apo i rremë, jo për shkak të asaj që paraqet, por për shkak të asaj që është e 

shkruar ose e thënë në lidhje me atë që paraqitet. Nëse e pranojmë si të vërtetë 

marrëdhënien mes komentit të imazhit dhe imazhit do ta gjykojmë këtë si të vërtetë, 

nëse nuk e pranojmë do ta gjykojmë si të rremë.  

Gjithsesi shmangiet pranohen në funksion të konteksteve të komunikimit. P.sh., kur u 

treguan në televizion varret masive në Rumani, në fillim i quajtën Timishoara dhe më 

pas u mësua se këto varre masive nuk ishin ato të Timishoarës. Shmangie të tilla 

konsiderohen si të papranueshme, pasi janë në kundërshti me deontologjinë e 

informacionit.  Një situatë e ngjashme u krijua edhe në lidhje me varret masive në 

Kosovë. Fotografia e mëposhtme, e cila haset në gazetat shqiptare, franceze dhe 

britanike në datat 18-20 prill, është shpërndarë nga agjencia britanike e lajmeve 

Reuters dhe ka të njëjtën paraqitje kudo, dy pamje të të njëjtës sipërfaqe ku vetëm 

                                                
168 Jean-Luc Godard, në Ainsi  parlait Jean-Luc, Fragments du discours d‟un amoureux des mots, 

Télérama, nº 2278, 8 shtator 1993. 
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fjalët në anglisht No graves (s‟ka varre) / New graves (varre të reja) të nxisin që të 

kërkosh të gjesh me sy një shenjë që mund të marrë kuptimin e ofruar nga fjalët. Fakti 

është që fotografia është shumë e paqartë dhe kjo u diskutua gjerësisht me nota të 

theksuara dyshuese, kryesisht në shtypin francez.
169

 

 

Fig. 2.32Koha Jonë, 18 prill 1999 

Pamje nga sateliti e një varreze masive nëIzbikë, Kosovë. 

Problemi qëndron në marrëdhënien mes gjuhës dhe pamjes dhe jo vetëm tek pamja: 

nëse ne kemi parë pamje nga varrezat masive do të thotë që kemi parë pamje të një 

varreze masive. Qoftë mediatike apo artistike një pamje nuk është « as e vërtetë dhe 

as e rreme », siç deklaronte dhe Ernst Gombrich
170

 në lidhje me pikturën. Eshtë 

përputhshmëria apo mospërputhshmëria mes llojit të marrëdhënies imazh-tekst dhe 

pritshmëria e spektatorit që i jep veprës një karakter vërtetësie apo pavërtetësie. 

2.4.1 Ndërveprimi dhe plotësimi 

Studimet ku jemi bazuar nëkuadër të këtij punimi tregojnë se dy marrëdhënia që 

krijohet mes tekstit dhe imazhit mund të jetë e natyrës përforcuese ose/dhe plotësuese. 

Tërheqja e vëmendjes
171

, siç e përcakton Bart, përshkruan një formë ndërveprimi 

imazh-tekst, ku kjo tërheqje e vëmendjes tregon « nivelin e duhur të leximit të 

imazhit ». Ky lloj ndërveprimi mund të marrë forma nga më të ndryshmet që kërkojnë 

një analizë rast pas rasti. Më së shumti në reklama gjejmë marrëdhënie imazh-tekst që 

përdorin të gjitha teknikat retorike, më së shumti, të rendit zbavitës : si p.sh. suspensi, 

aluzioni, kundërthënia, etj.
172

 

Funksioni përforcues (nëfrëngjisht « relais ») sipas Bartit është një formë plotësimi 

mes imazhit dhe fjalëve, ajo që ka të bëjë me shprehjen e asaj që imazhi e thotë me 

vështirësi. Kështu, ndër gjërat që imazhi i palëvizshëm i paraqet me vështirësi janë 

                                                
169 Shih Le Figaro, 20 prill 1999. 
170 Ernst H. Gombrich, L‟art et l‟illusion ; psychologie de la representation picturale, Paris, Gallimard, 

1971. 
171 Në frengjisht “ancrage = ankorim, ngulitje” përdorur nga Roland Barthes, art. i cit. 
172 Shih për më shumë Martine Joly, vep. e cit. f. 97. 
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kohësia dhe shkaku. Në fakt, tradita dominuese e paraqitjes i jep më shumë përparësi 

paraqitjes së hapësirës ndaj paraqitjes së kohës. Ajo që ne jemi të mësuar të 

dekriptojmë janë afërsia dhe largësia në hapësirë. Të tregosh një histori me një imazh 

të vetëm është e rrallë, ndërsa imazhi me sekuenca (i palëvizshëm apo i animuar) i ka 

krijuar mjetet për të ndërtuar rrëfime me marrëdhëniet e tyre kohore dhe shkakore 

p.sh., fotoromani, tregimet me vizatime, filmat mund të tregojnë histori, kurse imazhi 

i vetëm dhe i palëvizshëm e bën më me vështirësi këtë gjë. Edhe lëvizja kubiste në 

pikturë kishte si shqetësim pikërisht shprehjen e marrëdhënies kohë-hapësirë dhe 

përpiqej të gjente barasvlerës pamorë për të shprehur kohën, por në më të shumtën e 

rasteve është gjuha ajo që ndërmjetëson këtë paaftësi që ka imazhi i palëvizshëm për 

të shprehur marrëdhënie kohore ose shkakore, janë fjalët që plotësojnë imazhin. 

Plotësimi gjuhësor i një imazhi mund të mos jetë vetëm ai përforcues. Mund të hasim 

edhe nëpajisjen e imazhit me një kuptim që buron prej tij, por pa qenë pjesë e tij. Në 

këtë rast bëhet fjalë për një interpretim që vjen nga imazhi, që nxit fjalët, 

mendimin,një ligjërim që nis nga imazhi si material mbështetës, por që njëkohësisht 

është i shkëputur prej tij. Ky plotësim i fjalëve mund të ekzistojë, por dhe mund të jetë 

pasiv. Kjo gjë ndodh për imazhe simbolike ose konvencionale që kërkojnë të shprehin 

nocione abstrakte p.sh., dashuri, liri, bukuri, paqe, nocione, të cilat i bëjnë thirrje 

simbolit dhe për pasojë vullnetit interpretues të lexuesit, të cilat na ballafaqojnë 

shpesh me karakterin polisemik të imazhit. 

2.4.2 Shumëkuptimësia 

 

Fotografia është shkrimi fotografik më i dendur, më i pasur në përbërës, por karakteri 

polisemik pengon krijimin e një sistemi që i mundëson të ketë vlera konvencionale. 

Kjo është pengesa kryesore kur përdoret një fotografi funksionale si mjet 

informacioni. Fotografia pikturaliste e quan të paqenë këtë problem. Përkundrazi, ajo 

përfiton nga karakteri polisemik i shkrimit fotografik duke shumëfishuar dhe shtuar 

palët marrëse. Koncepti i shumëkuptimësisë është i rëndësishëm, pasi nxjerr në pah 

raportin mes tekstit dhe imazhit. Një imazh polisemik është një imazh që ka disa 

kuptime. 

 

Nga njëra anë, fotografia e shtypit është një gjini e veçantë në kuptimin se ajo shihet 

në marrëdhënie me një legjendë, me një titull, me një tekst. Në faqet e një gazete, 

informacioni kryesor nuk vjen as nga teksti, as nga fotografia por nga takimi i tyre. 

Nga ana tjetër, një imazh ka një kuptim të ndryshëm sipas çdo lexuesi, i cili e 

interpreton në funksion të kulturës së tij. Gjithashtu, fotografia mund të shoqërohet 

nga legjenda të ndryshme dhe në këtë rast fotografia nuk gënjen, por vetëm legjendat 

sjellin secila versionin e tyre të fakteve. 
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Fig. 2.33Le Monde, 13 prill 1999 

 

Kjo pamje e takimit mes Slobodan Miloseviçit dhe Ibrahim Rugovës më 1 prill në 

Beograd pati jehona të ndryshme për palën serbe, kosovare dhe për bashkësinë 

ndërkombëtare. Ky shtrëngim duarsh u përkthye njëherësh si nënshtrim, tradhti dhe 

armëpushim. 

 

Çështja e polisemisë së mesazhit ikonik dhe mesazhit mediatik në përgjithësi është 

trajtuar gjerësisht nga një rrymë kërkimore mbi ndikimin e medias, kushtuar mënyrës 

se si publiku merr përmbajtjet e medieve.
173

 Autorët që bëjnë pjesë në këtë rrymë 

nisen nga një konstatim i thjeshtë : çdo mesazh është në bazë polisemik. Marrësi nuk 

është asnjëherë i zhveshur nga liria interpretuese ndaj mesazheve që ai merr nga ana e 

medias. Ai mund ta refuzojë kuptimin që dhënësi është përpjekur t‟i japë mesazhit 

dhe t‟i interpretojë mesazhet në mënyrën e tij, në varësi të përvojës së tij jetësore, të 

pozicionit të tij shoqëror, të personalitetit të tij, të njohurive të tij, të dëshirave të 

tij…etj. Megjithatë, duke pranuar nocionin e shumëkuptimësisë, të « marrësit aktiv », 

të « rezistencës », të tjerë kërkues kanë vënë në dukje faktin se ekziston edhe një  lloj 

« leximi preferencial » (drejt së cilës dhënësi përpiqet të kanalizohet). Është e vërtetë 

se imazhi i shtypit mundëson interpretime të ndryshme, por pranë tij ka gjithmonë 

tregues që favorizojnë disa kuptime dhe përjashtojnë të tjerat, të cilat orientojnë 

leximin dhe kuptimin që marrin lexuesit (tituj, legjenda, komente). Shtrëngimi i 

duarve mes Rugovës dhe Miloseviçit, tregon qartas ngurtësinë e Rugovës para 

gazetarëve dhe shikimin e vendosur të Miloseviçit, por dëshmon gjithashtu se ky 

takim ka ndodhur vërtet. 

 

Imazhi mundëson interpretime të ndryshme, por nuk është ai që i nxit, është teksti. A 

mjafton një artikull për të bërë të njohur një informacion të caktuar te lexuesit apo 

duhet ta shoqërojmë me fotografi? Redaktorët e një gazete janë gjithmonë të 

pavendosur përpara kësaj dileme. Ka në fakt disa subjekte, të cilat nuk mund të 

tregohen me pamje, ka të tjerë që, përkundrazi, kërkojnë edhe fotografi, pasi vetëm 

                                                
173 Për më shumë mbi teoritë e receptimit dhe të bindjes shih Francis Balle, Mediat dhe shoqëritë, 

përkthyer në shqip nga Tom Nakuçi, Saverina Pasho, Mark Marku, Bot. i 15. Papirus. Tiranë 2011. F. 

684-703. 
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shkrimi nuk mund të japë një ide të saktë për lexuesit (dhe lufta hyn në këtë kategori). 

Shpesh vendimi është arbitrar. Shpesh ndodh që të mos jepet asnjë fotografi, aty ku 

ajo është thelbësore ose të përdoren fotografi me vlerë informative të ulët, të cilat 

konsiderohen si « mbushëse », gjë që nuk ndodh asnjëherë me tekstin. Në fakt ne 

kemi vërejtur se serioziteti me të cilin përdoret një fotografi në shtypin shqiptar është 

shumë larg përvojës evropiane. Në mënyrë të përsëritur kemi hasur të njëjtën pamje të 

përdorur në rubrika e në kontekste të ndryshme ; fotografitë janë më të shumtën e 

rasteve pa legjenda dhe pa burim apo autor të cituar. Kjo dukuri na shtyn të 

nënvizojmë se përdorimi i fotografisë si mjet komunikimi në shtypin shqiptar nuk 

përdoret me të njëjtin seriozitet dhe konsideratë si teksti, kjo ndoshta pasi dhe 

redaktorët përgjegjës nuk zotërojnënjë nivel kulture ikonike dhe gjuhësore të 

barasvlershme.  

 

2.4.3 Legjendat 

 

« Një fotografi e mirë nuk kërkon legjendë » mund ta dëgjojmë apo ta lexojmë shpesh 

këtë pohim që është bërë mëse i zakonshëm. Kjo mund të jetë deri diku e vlefshme 

për fotografinë piktorale, ku fotografi ofron vetëm formën dhe janë lexuesit që 

vendosin për përmbajtjen, por nuk është asnjëherë e vlefshme për fotografinë 

funksionale
174

, mbi të gjitha jo në gazetari. Në çdo informacion ka elemente abstraktë 

që nuk mund t‟i shfaqim. Fotografia e një rënieje zjarri është e lehtë të lexohet, por pa 

legjendë ajo mbetet një informacion gjysmak, pasi lexuesit nuk e dinë se ku dhe kur 

ka rënë ky zjarr. Legjenda është e domosdoshme. Në luftën e Irakut
175

, 2003, i njëjti 

imazh (ushtar amerikan i plagosur) merrte kuptime të kundërta, në varësi të legjendës 

(guxim apo tërheqje me humbje njerëzore). 

 

Në manualin e tij të gazetarisë, Pol Almasy dallon tëpesë formula legjendash, të cilat 

na kanë rezultuar të përshtatshme në kuadër të studimit tonë: 

 

1. Legjenda plotësuese :  

Legjenda sjell elementet plotësues të informacionit : datën e ngjarjes dhe vendin e 

ngjarjes. Në legjendat e dy fotografive të mëposhtme bëhet identifikimi i personave 

në fotografi, funksioni i tyre si dhe ngjarja gjatë së cilës është kryer fotografia. 

 

  
 

Fig.  2.34Shekulli, 15 mars 1999   Fig.  2.35Shekulli, 21 mars 1999 

                                                
174 Ky nocion është i shpjeguar në pikën 2.6. 
175 Shih faqen europiane të internetit : http://www.imageduc.net.  

http://www.imageduc.net/
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Legjenda 2.34 : « Hashim Thaçi, drejtori politik i UCK, gjatë një konference shtypi. » 

Legjenda 2.35 : « Hashim Thaçi dhe Rexhep Qosja dje në aeroportin e Rinasit. » 

 

Gjithashtu vihet re qartë edhe burimi i fotografisë, Reuters, në cepin e poshtëm 

djathtas. Krahas respektimit të të drejtës së autorit, citimi i burimit është për ne një 

tregues ndikon në besueshmërinë e informacionit të ofruar nga gazeta dhe tregon 

seriozitet në mënyrën e informimit të publikut.   

 

2. Legjenda shpjeguese 

Fotografia mund të përmbajë elemente që janë të panjohur për lexuesin dhe që ai nuk 

mund t‟i identifikojë edhe nëse fotoja paraqet një lexueshmëri të mirë. Legjenda e një 

fotografie që paraqet kupolën e një qendre bërthamore, nuk duhet vetëm të japë 

vendin dhe datën, por të shpjegojë me saktësi subjektin e imazhit.  

 

 
 

Fig.  2.36Shekulli,16 mars 1999 

 

Legjenda : « Salla ku do te zhvillohen bisedimet në Paris dhe faksimile e letrës së 

Thaçit dërguar Medlin Ollbrajt. » Ky shpjegim është tejet i nevojshëm dhe i jep 

kuptimi edhe fotografisë, e cila pa sqarimin e mësipërm do të ishte krejtësisht e 

pakuptueshme. Falë legjendës arrijmë të kuptojmë edhe mënyrën se si faksimilja është 

paraqitur dhe vlerën që ajo ka. 

 

3. Legjenda evokuese 

Është një legjendë që evokon subjektin e artikullit që shoqëron fotografinë dhe që 

lejon herë pas herë të ndjehet edhe prirja e tij. Nëkëtë fotografi kemi rimarrje të 

trefishtë të konceptit « luftë », fillimisht në titull, më pas në fotografi dhe së fundi në 

legjendë ku konfirmohet « Tanke serbe dje në rrugët e Kosovës ». 
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Fig.  2.37Koha Jonë, 10 janar 1999 

 

4. Legjenda rrëfimtare 

Në këtë rast hasim përdorimin e legjendës për një fotografi të vetme apo për një seri 

fotografish. Mund të përdoren legjenda rrëfimtare në kuadër të një reportazhi 

fotografik pa tekst ku shfaqet vetëm titulli dhe një sërëpamjesh. Legjenda tregon 

zhvillimin e ngjarjes si në shembullin e mëposhtëm : « Dje gjenden 45 kosovarë të 

nga fshati Reçak te vrarë brenda ditës nga forcat serbe. » 

 

 

 
 

Fig. 2.38Koha Jonë, 17 janar 1999 

 

 

5. Legjenda citim.  

Ajo përdoret kryesisht në portrete dhe përmban një ose dy fjali që janë thënë gjatë një 

fjalimi, interviste, deklarate. Citimi duhet të ndiqet nga emri i personit kur fytyra nuk 

është e njohur. Ajo tregon në një mënyrë mjaft të detajuar ngjarjen që fotografia 

tregon. Në rastin tonë personazhi i fotografisëështë i identifikuar në mbititull (M. 

Allbright, sekretarja amerikane e shtetit) dhe legjenda citon fjalët e saj : «  Në rast se 
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nuk këmbëngulim në vendosmërinë tonë, do të dobësojmë këto institucione në të cilat 

ne mbështetemi jo vetëm në Ballkan, por në të gjithë kontinentin evropian. » Në këtë 

rast mund të themi se legjenda plotëson më së miri shprehinë e menduar të fytyrës së 

Znj. Allbrajt, për shkak të dështimit të bisedimeve të atëhershme për paqen mes 

serbëve dhe kosovarëve. 

 

 
 

Fig.  2.39Koha Jonë,26 shkurt 1999 

 

2.5 Rrëfimi pamor 

A mundet imazhi, megjithë palëvizshmërinë e tij të bëhet bartës i një rrëfimi ? 

Ajo çka karakterizon çdo rrëfim është se ai paraqet një apo disa veprime njerëzore në 

një kuadër që ka gjithmonë një fillim dhe një fund. Ndër të tjera një rrëfim ka 

gjithmonë përballje, triumf mbi pengesat. Duhen  kujtuar këto elemente të para të 

narratologjisë për të kuptuar që në fillim një problem madhor që lidhet me rrëfimin 

pamor : një imazh i palëvizshëm mund të paraqesë fare mirë veprimin, por nuk mund 

të përqafojë tërësinë e elementeve përbërës minimalë të një rrëfimi. Si mund të 

kalohet nga veprimi në rrëfim ? A mund të sugjerohet rrëfimi duke praqitur 

veprimin ? Ky është problemi qendror i çdo narratologjie pamore.  

Ndër imazhet e palëvizshme ka nga ato që nuk kanë një karakter rrëfyes. P.sh., 

peizazhi dhe portreti janë dy gjini që mbeten jashtë këtij konteksti. Rrëfimi ka nevojë 

për praninë e qenieve të gjalla të angazhuara në një veprim : peizazhi nuk ka qenie të 

gjalla dhe portreti ka vetëm një. Peizazhibën qendror atëqë në një rrëfim shërben 

vetëm si dekor dhe portreti paraqitet si e kundërta e rrëfimit : personazhi është i 

ngurtë, i shkëputur nga rrjedha kohore për të tërhequr vëmendjen tonë, apo admirimin 

tonë.  

Nga pikëpamja retorike, dimë që retorika veçon dy lloje argumentesh, ata racionalë 

dhe ata ndjesorë (afektivë).
176

 Në mënyrë të përgjithshme konsiderohet se imazhi 

komunikon ekskluzivisht argumente të llojit të dytë dhe prirja është t‟u jepet një forcë 

                                                
176

Për më shumë shih Jacques AUMONT, L‟image, Paris, Nathan. 1999. F 189-195. 
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ndjesore që sipas disa teoricienëve është madje e epërme krahasuar me atë që disa 

tekste mund të prodhojnë. « Nga të gjitha pasionet, ato që hyjnë në shpirt nga sytë 

janë më të fortat ».
177

 Një imazh i vetëm apo një seri koherente imazhesh mund të 

funksionojnë mund të përdoren me qëllimin për të ngacmuar vëmendjen e marrësit 

ndaj personit apo asaj që paraqitet. Por imazhi mund të ketë gjithashtu një funksion 

më të drejtpërdrejtë bindës dhe t‟i ftojë spektatorët që të ndjejnë disa emocione dhe 

ndoshta t‟i përkthejnë këto në veprime. Në këtë kontekst, në radhë të parë përfshihet 

gjinia e portretit ; pavarësisht një lloj ngrirjeje ai merr pjesë plotësisht në dialogjizmin 

retorik.
178

 

 

Fig. 2.41 Le Figaro, 11 prill 1999 

Këto dy portrete të ish-presidentit rus, Boris Jelcin dhe tëSekretarit të përgjithshëm të 

OKB-së, Kofi Anan ndodhen në faqen e parë të gazetës franceze Le Figaro, rubrika 

« Zhvillimet e  luftës në Evropë », artikulli me titullin « OKB dhe Moska hyjnë në 

skenë». Portretet e të dy përfaqësuesve shprehin përmbajtjen e fjalëve të tyre, të cilat 

ishin të natyrave krejtësisht të kundërta në lidhje me luftën në ish-Jugosllavi. Zoti 

Jelcin kërcënonte me një luftë botërore, ndërkohë që « paqësisht » (ndajfolje e 

përdorur në legjendën e fotografisë), Z.Anan i bëri thirrje Beogradit të respektonte 

armëpushimin. Ajo që duket në fotografi flet fare qartë mbi qëndrimin e të dy 

përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare, vendi ku ndodhet në gazetë,rubrika që e 

përmban janëtregues për t‟i dhënë kuptim pamjes. Elementet që ndihmojnë në 

identifikimin e personazhit ndikojnë edhe në bindjen që ai krijon te publiku. 

Akumulimi ka një efekt retorik : kjo dukuri është figurë (përsëritje). Pra, portreti 

bëhet pjesë e retorikës.  

                                                
177Felibien cituar nëJacques AUMONT, vep. E cit. f. 191. 
178

Për më shumë shih KIBEDI VARGA A.,Discours, récit, image. Editions Mardaga. 1989.f 90-115. 
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Pranëvënia e imazheve është teknika gjeneruese për rrëfimet me pamje. Përvojat me 

përmasa dhe shtrirje më të mëdha vijnë nga koleksionet e fotografive të krijuara në 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 1930, nga Farm Security Administration. Ky 

koleksion përfshin 88.000 fotografi : përpjekjet për klasifikim të vendosura nga 

drejtues të ndryshëm si dhe përdorimet e shumta personale të kryera nga gazetarët dhe 

individë të tjerë çojnë në një rrjet kompleks me rrëfime të panumërta. Këto rrëfime në 

fillim janë krejtësisht pamore pasi kundërpjesa e tyre fjalore nuk ekziston: për sa kohë 

përdoruesi nuk u jep një « përkthim » të shkruar që përcakton sekuencën, ato janë 

njëherësh të përkohshme dhe arbitrare. Të përkohshme, pasi nuk ekzistojnë përtej 

kohës së mbledhjes së tyre, që do të shkatërrohet sapo fotografitë të vendosen në 

dosje;  arbitrare, pasi çdo spektator nxjerr prej këtyre fotografive rrëfime të tjera. Ai 

mund t‟i rendisë të njëjtat fotografi në një rend të ndryshëm dhe të arrijë në një rrëfim 

të ndryshëm. Përvoja pedagogjike mjaft interesante janë kryer në këtë drejtim duke u 

dhënënxënësve një numër të caktuar vizatimesh që paraqesin qenie të gjalla dhe 

objekte (shtëpi, pemë) dhe u kërkohet t‟i përdorin të gjitha duke i renditur sipas një 

radhe për të formuar një rrëfim.  

Atëherë, për të penguar devijimin e kuptimit : imazhe që përcjellin mesazhe të 

ndryshme, madje dhe kontradiktore, i kushtohet kujdes rendit, sipas të cilit pamjet 

duhen parë e lexuar. Rrëfimi pamor përmban në këtë rast, ashtu si rrëfimet e shkruara, 

një sërë veprimesh të palëvizshme. Ky rend është ai që respektohet gjatë publikimit 

(albumi na imponon radhëne të lexuarit të dëshiruar nga krijuesi i tij)apo të vendit ku 

imazhet janë pozicionuar. Muri i një muzeu apo kishe, faqja e një gazete orienton 

përfundimisht sekuencën e veprimeve dhe kuptimin e rrëfimit që buron prej 

saj.Mënyra e vendosjes së këtyre imazheve në një dhomë apo në një muze frymëzon 

tek spektatori një rrëfim të nivelit të dytë që lidh rrëfimet e shpërndara. Kështu Egon 

Verheyen u përpoq të paracaktonte rendin, sipas të cilit pesë tablo të Mantegnës, të 

Peruginos dhe të Costa ishin të vendosura në « Studiolo » të Isabella d‟ Este në 

Mantoue me qëllim që të gjente kuptimin që këto pamje duhet t‟u komunikonin atyre 

që hynin në këtë kabinet. Por ky kuptim, që shpaloset kur kalohet sipas rendit të duhur 

nga një tabelë në tjetrën, është i rendit narrativ. Kjo dukuri interesante u shqyrtua në 

vitet 1920 edhe nga kineasti rus Kulechov.Ai pranëvinte imazhe jo narrative, ku e 

para tregonte gjithmonë të njëjtin portret, ndërsa e dyta paraqiste objekte të ndryshme. 

Publiku e perceptonte shprehjen e fytyrës gjithmonë në mënyrë të ndryshme; 

interpretimi, pra kuptimi që i jepej veprimit varej nga objekti (i urryer, i dëshiruar). 
179

 

Çfarë ndodh kur pranëvihen disa imazhe narrative të pavarura, pra imazhe që tregojnë  

apo sugjerojnë rrëfime të ndryshme? Pranëvënia e dy imazheve jo-narrative,  por ndër 

të cilat njëra të paktën përmban një qenie të gjallë, mjafton për të krijuar një 

veprim.Një dukuri të tillë e kemi vërejtur edhe nëpër gazeta sa herë një ngjarjeje të 

rëndësishme i kushtohet një hapësirë e madhe (2-3 faqe) dhe ku nëpërmjet fotografive 

kërkohet të tregohet ajo që ka ndodhur duke pranëvënë fotografi të përmasave dhe të 

planeve të ndryshme, të cilat i shërbejnë përcjelljes së ngjarjes tek lexuesi në mënyrë 

konkrete dhe të vërtetuar. Si në rastin e ilustruar në vijim, marrë nga gazeta Koha 

Jonë, e cila i ka kushtuar dy faqe të tëra masakrës së Reçakut, tërësia e fotografive të 

përdorura kërkon të tregojëçka ngjarë dhe ç‟po ndodh duke renditur dhe lidhur me 

                                                
179Shembujt dhe përmbajtja e këtij paragrafi janë një përmbledhje e faqeve 94-98 nga KIBEDI 

VARGA A. Vep. E cit. 
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njëra - tjetrën 6 fotografi të përmasave të ndryshme, që paraqesin disa çaste nga 

rrëfimi i ngjarjes. 

 
 

Fig. 2.40 Koha Jonë, 15 Janar 1999 

Një tjetër mënyrë për të rrëfyer nëpërmjet imazhit është edhe përsëritja e disa 

elementeve më të imtë që arrijnë të ndërthurin karakterin sugjerues të një sekuence 

narrative me kërkesat për vërtetësi. Kjo sekuencë duhet të trajtohet në këtë pikë si një 

njësi e vetme, kjo përbën rrëfim. Në vend që të përdoret një hapësirë e vetme, mund të 

ndahet hapësira sipas një plani të caktuar duke vendosur pamje plotësuese në të 

njëjtën hapësirë (taktikë që përdoret dhe në pikturë).Kjo teknikëështë përdorur shpesh 

gjatë pasqyrimit të luftës së Kosovës, në mënyra të ngjashme me atë më poshtë ku 

rrëfehet për atë që po ndodh më kosovarët e ardhur në pikën kufitare të Morinës 

(Kukës). Në fillim krijojmë një ide për vendin dhe më pas kemi copëza nga jeta e tyre, 

kushtet ku jetojnë e flenë, radhët e gjata që duhet të mbajnë për t‟u ushqyer, humbjen 

e të afërmve teksa i kërkojnë nëpër letra e njoftime. 
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Rrëfimi mund të paraqitet nga një seri imazhesh apo nga një imazh i vetëm. Dallimi 

më i madh qëndron në kundërvënien e rrëfimeve të paraqitura nga një seri imazhesh 

me ata të përmbledhur në një imazh të vetëm. Ky dallim mbështetet në dy koncepte të 

ndryshme narracioni. Seria narrative tregon një histori, kurse imazhi narrativ i izoluar 

ka karakter dramatik, sugjeron një krizë dhe kërkon të ngjallë pranë spektatorit 

emocione më të forta si mëshirë, simpati apo frikë. 

 

Fig.  2. 42 Koha Jonë, 11 maj 1999 

 

Pranëvënia e këtyre dy fotografive, të cilat zënë mbi  1/3 e faqes kthehet në një 

element qendror për zbërthimin e ngjarjes që trajtohet. Në fakt, pranëvënia e dy 

fotografive, nga njëra anë e presidentit të atëhershëm kosovar, Ibrahim Rugova dhe 

nga ana tjetër e një kampi me refugjatë kosovarë, shërben për të nxjerrë në pah 

përballjen mes pritshmërive dhe opinionit të këtyre të fundit ndaj sjelljeve dhe 

takimeve politike të ish-presidentit, të cilat (me sa shpjegon edhe artikulli shoqërues 

dhe titujt mbi fotografi) janë deri diku zhgënjyese. Nga një seri pamjesh të renditura 

apo që spektatori vetë i rendit sipas dëshirës, secili krijon rrëfim. Por nga ana praktike 

nuk mund t‟i shpëtojmë bashkimit të pazbërthyeshëm të perceptimeve tona ndjesore : 

për të treguar një rrëfim të sugjeruar nga imazhet që nuk e paraprihen nga asnjë tekst 

shpjegues, spektatori shndërrohet në rrëfyes, ai përdor fjalët, tregon atë që sheh – pra 

interpreton. Pra, ashtu si rëndom, imazhi interpreton tekstin, në rastin e rrëfimeve 

pamore të quajtura të pavarura, teksti interpreton imazhin. 

Këto dy koncepte narrative, sigurisht, nuk mundësojnë paraqitjen e plotë të rrëfimit. 

Kujtojmë se gjuha ka disa veçori që nuk i ndan me imazhin. Si mund të shprehet me 

anën e pamjes forma mohore? Krahasuar me rrëfimin verbal, rrëfimi pamor paraqet 

një kufizim : rrëfimi i plotë mbetet në kujtesën e spektatorit vetëm nëse ai e njeh më 

parë atë. Imazhi nuk është një mënyrë e dytë për të rrëfyer diçka, ai shërben për ta 

risjellë atë. Kur spektatori nuk e njeh rrëfimin, të cilit i referohet pamja, ajo nuk 

paraqet më një rrëfim, por një veprim të thjeshtë. Spektatori mund ta individualizojë 

një veprim për ta bërë atë pjesë të një serie narrative vetëm nëse njeh kontekstin, 

kauzën. Interpretime të ndryshme, në kontekste të ndryshme. Kur identifikimi nuk 

është i diktuar nga teksti shoqërues, ajo që ndjen spektatori është e paqartë dhe 

komentet janë më të shumta. Ka dyzim. 
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Interpretimi pamor ashtu si interpretimi verbal nuk risjell domosdoshmërish një tekst 

apo një pamje që ekziston paraprakisht, ato mund të rimarrin ngjarjen. Në këtë rast 

imazhi narrativ nuk interpreton më një rrëfim të njohur, por një veprim që falë këtij 

interpretimi do të nënshkruhet në një rrëfim të mëparshëm. Në rastin e ngjarjes së 

marrë në shqyrtim nga ne, mund të sjellim si shembull fotografitë e fëmijëve, grave 

dhe burrave kosovarë në gjendje ekstreme jetese, të cilat mbushën faqet e të 

përditshmeve europiane (shih shtojcën Gazeta Daily Express) me pamje që risillnin 

viktimat e luftës së Bosnjës apo dhe të nazizmit. Aty ku rrëfimi është i qartë dhe i 

njëkuptimshëm, aty ku rrëfimi verbal ekziston para shprehjes pamore, kjo e fundit 

është vetëm një ilustrimi i pjesshëm, pra një interpretim. Kjo ilustron më së miri tezën 

e manipulimit apo të paraqitjes ndryshe me pamje të të njëjtit rrëfim (në pikturë). 

2.6 Funksionet e fotografisë së shtypit 

Kuadri studimor i tipareve të imazhit si mjet komunikues do të ishte i paplotë nëse 

nuk do të trajtonim edhe funksionet që përmbush fotografia e shtypit. Sipas 

PolAlmasi, termi fotografi nuk përkufizon « as një Art, as një formë shprehësie të 

llojit romantik, por thjesht një teknikë që mund ta përdorim me qëllime nga më të 

ndryshmet »
180

. Kjo teknikë mundëson krijimin e veprave artistike dhe dokumenteve 

me destinacion shtypin, mësimdhënien, shkencën, publicitetin. « Ajo është bartëse e 

një funksioni të rëndësishëm dokumentues, madje edhe shkencor ».
181

 

 

P. Almasi dallon dy lloje të rëndësishëm fotografish : 

 

- Fotografi pikturore 

- Fotografi funksionale 

Fotografia pikturore, e quajtur ndryshe edhe fotografi artistike, është shprehja 

subjektive e një vizioni, e një mendimi, apo edhe e një emocioni apo fantazie. Ajo 

është një imazh që kundrohet. Ajo i drejtohet një grupi personash të përcaktuar  

paraprakisht. « Ajo është krijuar për të plotësuar nevojën e të shprehurit. »
182

 

 

E dyta, fotografia funksionale, përmbush një funksion të mirëcaktuar. Ndryshe nga e 

para, « ajo është krijuar për t'u lexuar ».
183

 Fotografia funksionale mund të ndahet në 

disa lloje sipas fushave të përdorimit, si shtypi, publiciteti, dokumentacioni, edukimi, 

shkenca dhe portreti. Nga pikëpamja komunikuese, dhënësi i fotografisë funksionale 

mund të përcaktojë kur dhe në cilat rrethana fotografia do të shihet dhe 

lexohet.Ndryshe nga autori i fotografisë pikturore, i cili kur shkrep aparatin mendon 

vetëm për veten e tij, se si të mund t'i japë një formë pamore konkrete një ideje apo 

një ndjesie të tij, dhe nuk mund të dijë apo të parashikojë se cilët do të jenë marrësit e 

mesazhit të tij, autori i fotografisë funksionale mendon në radhë të parë për marrësit e 

tij. Në përgjithësi ai e di se kur dhe në ç‟rrethana fotografia do të shihet dhe kjo është 

e zakonshme për një fotogazetar. Në rastin e parë, fotografi shprehet në gjuhën e vet, 

pavarësisht nga përkatësia socio-kulturore, mosha, gjinia e marrësve. Nga ku del në 

pah një tipar tjetër dallues i fotografisë pikturore, gjuha pamore e saj kërkon shpesh 

një dekodim, fotografia mund të interpretohet në mënyra pafundësisht të ndryshme 

                                                
180ALMASY P. Le photojournalisme, informer en écrivant des photos, Paris, CFPJ, 1997, f. 27. 
181Po aty, f. 29. 
182Po aty, f.29. 
183Po aty, f. 30. 
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nga marrësit, të cilët duhet të shkojnë përtej imazhit për të gjetur mendimin e artistit. 

Sfida e krijuesit të një fotografie funksionale, dhe mbi të gjitha e fotogazetarit, është 

të shprehet sa më mirë në gjuhën e marrësve të tij, të cilëve ua njeh deri diku profilin.  

 

Raporti mes vlerës estetike dhe vlerës informative të imazhit përmbyset kur bëhet 

fjalë për fotografi informative. Ana estetike për fotografinë publicitare është vetëm 

një mjet për të tërhequr vëmendjen e lexuesve dhe për t‟i drejtuar ata drejt 

informacionit të fshehur pas imazhit. Cilësia e një fotografie funksionale mund të 

vlerësohet objektivisht, pasi mund të provohet se deri në ç‟masë i ka përmbushur 

funksionet.  

 

Pol Almasi, citon Gerard Girard, profesor në universitetin Saint Denis:  

 

Duhet bërë dallimi mes karakterit kryesisht dokumentar të një fotografie dhe 

karakterit të saj kryesisht artistik. Në një fotografi dokumentare (ne e quajmë 

funksionale) ka një përzgjedhje të realitetit përmes inkuadrimit, këndit të 

vështrimit, fokusit, kohës së pozimit, etj., çka përbën veçorinë kryesore të saj. 

Rastësia, aksidentet, elementet dytësorë dhe ndërhyrës në imazh jo gjithmonë 

pastrohen apo neutralizohen. Në fotografinë artistike (ne e quajmë pikturore), 

apo fotografi “fiksioni” përfshirë këtu edhe prirjet më formale dhe 

antifigurative, asgjë nuk i lihet rastësisë, gjithçka është e menduar, e 

paramenduar qoftë edhe në prirjet e ashtuquajtura të pamenduara, spontane, 

krijuese. 

Gazetat përdorin tri lloje të ndryshme fotografish: fotografi informacioni, fotografi 

ilustruese dhe fotografi nocioni. Një fotografi informative u mëson diçka lexuesve, 

një fotografi ilustruese sjell subjektin e trajtuar në artikullin që shoqëron pa pasur 

ndonjë informacion të mirëfilltë. Një fotografi nocioni sjell një nocion që është në 

qendër të subjektit të trajtuar. Një fotografi që tregon dëme të mëdha të shkaktuara 

nga një stuhi e fuqishme është fotografi informacioni, një fotografi e bukur pylli 

botuar me një artikull për mbrojtjen ekologjike është një fotografi ilustruese; 

fotografia e një fshati të pabanuar, në rrënim, i jep trajtë pamore nocionit të eksodit 

rural.  

Nganjëherë fotografia mund të shërbejë si provë e vërtetësisë së një informacioni të 

shkruar, jo shumë të besueshëm. Kur raportohej për eksodin kosovar, ishin pamjet e 

civilëve që mbërrinin turma-turma mbi traktorë a kafshë shtëpiake ato që e bënë të 

qenësishme dukurinë për sytë e shumë europianëve që as e dinin se ku binte Kosova. 

Kur ekziston mundësia e zgjedhjes mes dy mediumeve, të të shkruarit dhe të të parit, 

është me interes që të njihen disa përparësi që ofron shkrimi fotografik krahasuar me 

shkrimin alfabetik.  

 Përparësitë e shkrimit fotografik 

Së pari, shpejtësia dhe lehtësia e të lexuarit. Me lexim kuptojmë njohjen me përmbajtjen. 

Kur lexohet një informacion i shkruar na duhet të shkojmë deri në fund të tekstit, pasi nëse 

lexojmë në mënyrë sipërfaqësore mund të mos e marrim si duhet informacionin. Përkundrazi, 
një fotografi e mirëkonceptuar mundëson një marrje të menjëhershme të mesazhit (në të 

njëjtën mënyrë si edhe me elementet grafikë konvencionalë si sinjalistika rrugore, vendore., 

etj.) Këto shenja ikonike lexohen shumë më shpejt dhe nga distanca më të largëta se sa një 

informacion i shkruar. 
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Përparësia e dytë e fotografisë qëndron në dendësinë e saj kuptimore. Një fotografi, edhe 

në format të vogël, mund të përbëhet nga elemente të ndryshëm me një vlerë të rëndësishme 
informative. Për të komunikuar me shkrim të gjitha këto informacione, gazetës do t'i duhej të 

ishte me shumë faqe. 

Së treti, fotografia lehtëson ngulitjen në kujtesë të informacionit që ajo përmban. Disa 

informacione të shprehura qartë me shkrim dhe me shkallë ikonësie
184

 të ulët nuk e kanë të 

nevojshme paraqitjen e tyre me pamje. Por fotografia ngelet një mjet i shkëlqyer për ta ruajtur 
ndikimin në mendjen e lexuesve. Në përgjithësi, kujtojmë më mirë e më gjatë atë që kemi 

parë se sa atë që kemi lexuar. 

Duke u përpjekur që ky studim kushtuar fotografisë të jetë sa më i plotë dhe t‟u 

shërbejë një numri sa më të madh përdoruesish, më poshtë do paraqesim një renditje 

të funksioneve kryesore të fotografisë së shtypit: 

Funksioni informativ 

 

Ky pritet të jetë funksioni themelor i imazhit. Zgjedhja e tij duhet të bëhet në funksion 

të përgjigjeve që u jepen pyetjeve të tilla si :Çfarë informacioni sjell ky imazh ? 

Kuqëndron vlera e veçantë e tij? A jep të dhëna shtesë në lidhje me tekstin?Apo është 

në të kundërt një pleonazëm ? A e përshkruan më mirë situatën, personin, sendin…sa 

e bën apo do ta bënte teksti?  

 

Është e vërtetë, për shembull, se edhe pse imazhi pa tekst rrallë kuptohet qartë, duhen 

fjalë të shumta për të përshkruar gjendje emotive të forta si zemërim, gëzim, dhimbje, 

etj., ndërkohë që imazhi bën të mundur përçimin e këtyre situatave, këtyre trajtave 

shprehëse, këtyre ndjesive me një shikim  të vetëm. Po kështu është e pamohueshme 

se një hartë, një skemë e konceptuar drejt, ndihmojnë për të kuptuar situatën shumë 

më mirë e më shpejt se një tekst i lodhshëm.  Gjatë konfliktit të Kosovës janë të 

shpeshta pamjet e mjeteve luftarake, hartave, kampeve dhe pasojave të 

bombardimeve, të cilat shërbenin për të dhënë idenë më të qartë të mundshme për atë 

që ishte duke ndodhur. 

 

                                                
184 Paul Almasy, vep. e cit. f. 157  Autori vlerëson se  kriteri vendimarrës për praninë e një fotografie 

në faqen e gazetës përcaktohet nga shkalla e ikonësisë të subjektit të informacionit. Ky term ka një 

domethënie të dyfishtë. Ai përcakton në rradhë të parë nëse subjekti mund t‟i nënshtrohet një trajtimi 

fotografik dhe lejon të matet saktësisht nevoja për të publikuar një fotografi. Shkalla e ikonësisë shkon 

nga 0 në 100. Nëse njoftohet më 15 shtator se parlamenti do të mblidhet më 1 tetor, shkalla e ikonësisë 

së  informacionit është 0 pasi nuk mund të shfaqet me pamje një ngjarje që do të ndodhë dy javë më 

pas. Fotografia e parlamentit do ishte thjesht një element grafik pa vlerën më të vogël informative. Por, 

kur njoftohet për një model të ri makine, shkalla e ikonësisë është shumë e lartë, pasi, sado ta 

përshkruhet me fjalë, lexuesit nuk do të arrijnë të kenë një ide të saktë të formave dhe të 

karakteristikave të saj.  
Por mund të botohen fotografi edhe në disa raste të veçanta, ndonëse shkalla e ikonësisë së subjektit të 

informacionit është 0. Për shembull, nëse fotoja duhet të tërheqë syrin e e lexuesve dhe vëmendjen e 

tyre mbi një informacion, i cili në pak rreshta mund të mos vërehet, ndërkohë që redaksia vlerëson se u 

intereson lexuesve të shumtë. P. sh. nëse njofton se një rrugë apo urë është e bllokuar, njoftohen një 

numër i madh transportuesish. Duke shfletuar gazetën, lexuesit do të thërriten nga imazhi. Kjo është 

fotografia mbërthyese. 
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Fig. 2.43Le Figaro, 17 prill 1999                                                                              Fig. 2.44Le Figaro, 11 prill 1999 

 

Fotografia në të majtë tregon më së miri gjendjen, në të cilën ndodheshin refugjatët 

kosovarë në kufirin maqedonas dhe vështirë se do të arrihej të përshkruhej ky realitet 

në disa fjali apo rreshta. Në të djathtë kemi një faqe të tërë me pamje, skema dhe 

grafikë nëpërmjet të cilave lexuesi francez në pak minuta merr një informacion mjaft 

të plotë për pozicionin  gjeografik dhe historinë e Kosovës, për numrin e refugjatëve 

dhe për armët luftarake të përdorura.      

Funksioni dokumentar 

 

Imazhi mund të jetë përshkrues. Kjo ndodh shpesh në rastet e vizatimeve, skemave, 

hartave gjeografike, por edhe në fotografitë që tregojnë hollësitë e një objekti, 

elementet e një skene, dekorin ku zhvillohet një ngjarje, portretin e protagonistëve, 

etj. 

 

 

 
 

Fig. 2.45Koha Jonë, 31 mars 1999 

 

Në këtë mënyrë imazhi nxit pjesëmarrjen e lexuesit në ngjarje duke ia paraqitur 

dekorin apo personazhet. Imazhi mund të jetë një provë, një vërtetues. Ai sjell 

garancinë se ajo që shkruhet në artikull është e vërtetë- sidomos kur çka shkruhet në 
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tekst duket e pabesueshme (incidente, vrasje, masakra, katastrofa). Megjithatë këto 

pamje janë lehtësisht të përpunueshme, kur ndërhyhet për të shtrembëruar realitetin. 

Funksioni simbolik 

 

Një evolucion i dukshëm vihet re në zgjedhjen redaktuese të fotografive ; përdoren 

gjithnjë e më tepër fotografi që nuk i shërbejnë vetëm rolit informativ, por që 

gjithashtu përcjellin emocion apo që nxisin mendimet. Shpesh këto fotografi janë si 

një shfaqje për sytë dhe atyre u jepet roli i « mbërthimit », ato duhet ta bëjnë lexuesin 

të hyjë në proces. Nganjëherë fotografia merr rastësisht vlerën e një simboli si në 

rastin e fotografisë së mirënjohur të vajzës vietnameze të djegur me napalm. Kemi të 

bëjmë në këto raste me efekte pamore të kërkuara qëllimisht që fotografia të ngjajë 

me një revistë, me një libër, me një afishe.
185

Edhe në këtë rast dallohet imazhi 

domethënës apo sugjerues që në të shumtën e rasteve shpreh një ide abstrakte 

(dashuri, frikë, tradhti, mjerim).  

 

 
 

Fig. 2.46Le Figuro, 16 prill 1999 

 

Kështu, kjo fotografi që gjendet në të përditshmen Le Figaro  të datës 16 prill 1999, 

në rubrikën « Lufta në Europë » shoqëron artikullin  « Nën predhat serbe, UÇK 

përparon ». Kjo është një fotografi e marrë në pikën kufitare shqiptare të Morinës, kur 

mijëra kosovare deklaronin se vinin nga Drenica, bazë e UÇK-së. Artikulli flet për 

rekrutimin dhe infiltrimin e luftëtarëve të UÇK -së, një çështje e lidhur dobët nga 

pikëpamja e lajmit me pamjen e treguar në fotografi (me përjashtim të faktit që i 

moshuari është një banor i Drenicës), e cila do të ishte e denjë për një ekspozitë 

fotografike për dëshpërimin njerëzor. Për shkak të forcës së saj emocionale, nuk 

mundet të kalosh në faqen tjetër pa e ndalur shikimin mbi të qoftë edhe për disa çaste. 

 

Nëse shkojmë përtej fotografisë, në fushën e vizatimit, sigurisht që kodimi është edhe 

më i fortë. Vizatimet hasen shpesh nëpër gazetat e shqyrtuara gjatë konfliktit kosovar, 

ndër të cilat kemi përzgjedhur dy vijuesit. Shoqëruar nga një fjali e vetme apo nga një 

titull, vizatimi tregon, karakterizon, shpreh qëndrim, përmbledh, personifikon… 

                                                
185 EVENO Bertrand, « Quelles significations génèrent les images d‟actualité ? » 

http://www.acrimed.org/mot904.html 

http://www.acrimed.org/mot904.html
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Vizatimi i parë, marrë nga Le Monde satirizon Miloseviçin dhe mentalitetin e tij 

shfarosës në të gjithë kaosin rrënues që ai vetë shkaktoi : « Nëse  dikush do të 

shpëtojë, ai do të jem unë ! ». Në vizatimin e dytë, gjetur në gazetën  Koha Jonë, 

dështimi i përpjekjeve diplomatike të bashkësisë ndërkombëtare për të arritur paqen 

me Serbinë nëpërmjet bisedimeve, është paraqitur si një pasojë e rivalitetit dhe 

konkurrencës për influencë mes fuqive europiane dhe amerikane, realitet i cili 

shtjellohet më tej në artikullin që shoqëron imazhin. 

 

 
 

Fig. 2.47Le Monde, 8 prill 1999  Fig. 2.48Koha Jonë, 14 mars 1999  

 

 Funksioni zbavitës  dhe funksioni ilustrues - zbukurues  

 

Imazhi e qetëson vëmendjen e lexuesit dhe ia bën më pak të lodhshëm leximin e 

tekstit. Ky rol vihet re edhe në hapësirat e ndërtitujve apo hapësirave mes kolonave, të 

cilat thyejnë monotoninë dhe i japin pak gjallëri faqes gri. Aq më tepër kur imazhi 

tregon një pamje të gëzuar apo zbavitëse. 

 

Imazhi në disa raste ka si qëllim të vetëm ta bëjë faqen e gazetës apo të një dokumenti 

tjetër më të këndshme, ta « zbukurojëpër ta bërë atë më tërheqëse dhe më pak 

monotone ».
186

 Në dy faqet e mëposhtme të gazetës Shekulligjenden 6 fotografi, të 

cilat nëse merren veç e veç nuk kanë ndonjë vlerë të madhe informative a simbolike, 

por ato e « thyejnë» mjaft bukur faqen dhe sjellin gjithsesi pamje që kanë deri diku 

lidhje me përmbajtjen e artikujve, qoftë ky edhe një portret në përmasa të vogla i 

protagonistëve. 

 

                                                
186

Përshtatur nga Antoine Paulus, Langages médiatiques, Dossier pédagogique, Centre audiovisuel de 

Liège, Liège, 2000, p. 24-26. 



NGJARJA PËRMES FOTOGRAFIVE NË SHTYPIN SHQIPTAR DHE TË HUAJ NË DRITËN E TEORIVE TË KOMUNIKIMIT 

113 

 

 
 

Fig.  2.49Shekulli, 16 mars 1999 

 

2.7 Elemente të analizës së një fotografie 

Në përfundim të këtij kreu, ku jemi përpjekur të sjellim një kuadër sa më të plotë 

tëçështjeve që lidhen me komunikimin nëpërmjet imazhit, do të paraqesim disa nga 

pikat kryesore ku mund të mbështetemi për të analizuar një imazh. Për këtë jemi 

mbështetur mbi një studim të hollësishëm të elementeve kyç, mbi të cilët bazohet 

analiza e një imazhi në përgjithësi (jo vetëm fotografia) paraqitur nga Ivlin Batikle 

(Yveline Baticle)
187

. Mendojmë se është në interes të këtij studimi që t'i paraqesim në 

mënyrë të përmbledhur disa prej tipareve thelbësore të imazhit dhe kryesisht ato që i 

shërbejnë këtij studimi. Ciladoqoftë përbërja, mënyra e prodhimit, materiali 

mbështetës, imazhi iu bindet disa ligjeve të perceptimit dhe disa cilësive që autorja i 

rendit  dhe i shtjellon si në vijim.  

 
- Imazhi është universal (pra u ofron qasje analfabetëve, të huajve, etj.). 

- Ai sjell informacione të shumta ndryshe nga fjala, e cila nuk jep shumë informacion –madje 
aspak - mbi referentin nëse nuk zotërohet kodi, që do të thotë gjuha. 

- Kuptimi i imazhit është pothuajse i atypëratyshëm, që do të thotë i perceptueshëm në çast, 

ndryshe nga ligjërimi gjuhësor, i cili kërkon një kohë minimale leximi. 

- Imazhi është global, do të thotë i perceptueshëm në tërësinë e tij. Perceptimi i tij është një 
qasje sintetike (analiza vjen me pas), ndërsa ligjërimi gjuhësor është analitik dhe i krijuar nga 

njësi të dallueshme (gjë që rrallë ndodh për imazhet). 

- Ai mundëson tejkalimin e hapësirës dhe të kohës. Bart është shprehur se « Imazhi vazhdon 
t‟i shfaqë sendet edhe kur ato   zhduken »

188
. 

- Ai është polisemik. 

- Imazhi ka një vlerë besimi, një vend ku projektohet « dëshira ». Por është gjithashtu një 
pasqyrë. Këtu qëndron lidhja e nocioneve të ikonës, ikonizmit, ikonësisë, etj., pasi në greqisht 

εικων ka kuptimin e paraqitjes, por edhe të një akti besimi. 
189 

                                                
187 Yveline Baticle,Les clés et codes de l‟image, Paris. Magnard. 1985. 
188 « L‟image continue d‟affirmer les choses dans leur disparition » (Barthes) 
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- Vlera e ritualit dhe e magjisë. Duke qenë magjik, ai ka një vlerë në vetvete…kjo vlerë e 

imazhit në vetvete mund ta turbullojë apo traumatizojëmarrësin shumë më tepër nga sa mund 
ta bëjë përshkrimi i asaj që ai tregon. Fotografia e një fëmije duke dhënë shpirt nga uria ka një 

vlerë emocionale që nuk mund ta ketë kurrë rrëfimi. 

- Por, pavarësisht kësaj vlere të brendshme, ai kërkon shpesh një mesazh gjuhësor plotësues. 

Ky mesazh ndër të tjera mund t‟i shtohet vlerës emocionale. Vlera emocionale e një fotografie 
shtypi ndryshon kur mesazhi gjuhësor na bën të ditur se fotografia është shkrepur vetëm pak 

para shpërthimit të një bombe në një lokal. 

- Nganjëherë ajo e transformon realitetin, ndonëse fotografia tregon atë që sheh syri, pasi 
aparati fotografik riprodhon kushtet e perceptimit të natyrës njerëzore. 

-Ai mund të shprehë diçka më shumë nga ajo që paraqet, falë dukurisë së shumëkuptimësisë 

dhe simbolizmit. 
- Ai mund të ofrojë një paraqitje që shkon përtej kushteve normale të perceptimit duke 

nënkuptuar përtej asaj që është e dukshme realisht, atë që dihet se ekziston apo një aspekt 

dytësor përkohësisht të fshehur. 
- Ai mund të ofrojë dhe një pamje të asaj që nuk ekziston. 
 

 

Nga ana pedagogjike, pasi të kemi vërtetuar paraprakisht se formimi social-kulturor i 

publikut marrës është gati i njëjtë, studimi i një imazhi kërkon diskutimin e 

elementeve në vijim: 
 

1. Studim i natyrës së imazhit.  

 

Përbërja, formati, mënyra e përpunimit dhe e shpërndarjes të tij, etj., janë elemente të 

domosdoshëm për vlerësimin e efekteve të imazhit. Në një situatë pedagogjike, 

komunikimi ka veçoritë e veta dhe ndryshon nga komunikimi i zakonshëm. Duhet 

kuptuar konteksti i mediatizimit të imazhit.  Nëse nuk e bëjmë, mund të kryejmë 

gabime të rënda në interpretim. Tërheqja e vëmendjes mbi formatin origjinal të një 

imazhi (afishe, kartolinë, revistë…) ndihmon në matjen e ndikimit simbolik të një 

motivi të caktuar. Për ta analizuar imazhin duhen përdorur « mjete analize » specifike. 

Për një kohë të gjatë kërkuesit, siç e pamë më lart, për të analizuar imazhin përdorën 

modelin gjuhësor. Prandaj nocioni i kodit ka qenë shpesh në qendër të kësaj çështjeje. 
Në vijim të punimeve të Christian Metz dhe Umberto Eco, Y. Baticle rendit në 1985, 

kodet e ndryshme të imazhit. Ajo i klasifikon në kategori të mëdha : 

 

Kode denotative ose të perceptueshme dhe 

mundësisht edhe  konotative: 

Kode konotative 

Kodi i materialit mbështetës  Kodi i semave artificiale 

Koti i përcjelljes  Kodi ikonografik 

Kodi i perspektivës Kodi i mjedisit 

Kodi morfologjik  Kodi tonik 

Kodi tipografik  Kodi stilistik  

Kodi topologjik Kodi i konotacionit socio-kulturor 

Kodi onomastik Kodi historik 

Kodi gjuhësor  Kodi topologjik 

                                                                                                                                       
189 Autorja e konsideron një dyshe që supozon të përmbledhë shpirtin e subjektit. Ta paraqesësh atë do 

të thotë të japësh mundësinë që t'i vjelësh shpirtin. Alegoria e rrëfimit filizofik të Dorian Greit bazohet 

mbi këtë bestytni fantastike. Dihet se Islami nuk e pranon që imazhet fetare të jenë qënie të gjalla (prej 

nga motivet e dekorimit vetëm gjeometrike apo floreale të vendeve të qytetërimit myslyman apo disa 

indigjenë që refuzojnë shpesh të fotografohen.)… 
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Kodi kromatik Kodi i veshjes 

Kodi fotografik  Kodi i aktualitetit socio-politik 

Kodi kinematografik  Kodi i interpretimit 

Kodi retorik Kodi filmik  

 Kodi gjestual 

 Kodi psikologjik 

 

Mesazhi pamor dallon shenjat figurative apo ikonike (që japin një përshtypje 

ngjashmërie me realitetin), shenja plastike (ngjyra, forma) dhe ajo që Bart e quan 

« ikonikja e pakoduar » që përkon me « natyralitetin » e dukshëm të mesazhit që 

lidhet me përdorimin e fotografisë, ndryshe nga vizatimi apo piktura. Nuk duhet 

harruar se një pjesë e domethënies së përgjithshme të imazhit ndikohet edhe nga 

natyra e materialit mbështetës : fotografi, vizatim, pikturë, gravurë, imazh sintezë, etj. 

2. Studimi i tekstit që shoqëron imazhin.  

Në numrin më të madh të rasteve, imazhet shoqërohen me tekste që e udhëheqin 

leximin. Tekstet mund të jenë të shkruara brenda zonës së imazhit, sipër, poshtë, në 

mes, në krah … Ata mund të kenë formën e një legjende. Në të tilla raste, ato i 

përkasin ose autorit të imazhit, ose një komentuesi tjetër. Të gjithë tekstet drejtojnë 

pak a shumë në mënyrë të drejtpërdrejtë leximin, duke shmangur disa kuptime të 

mundshme në favor të të tjerëve. Hasim këtu karakterin « mbërthyes » të tekstit, 

trajtuar nga Roland Bart. Duhet të jemi të vëmendshëm ndaj këtyre teksteve, të cilët 

shërbejnë nganjëherë edhe si ndërmjetësues. Në këtë rast ata u shtojnë imazheve të 

dhëna që ata vetë nuk mund t‟i japin. Dhënia e këtyre informacioneve që i paraprin 

përshkrimit, është po aq e rëndësishme sa edhe vëzhgimi i natyrës së imazhit.  

3. Përshkrimi i imazhit.  

Të përshkruash një imazh është një ushtrim delikat. Logjikisht, përshkrimi paraprin 

dhe ushqen interpretimin. Ai buron nga ajo që duket qartas dhe që është objektive. Por 

ndodh që, përballë një imazhi, ne rrëshqasim menjëherë drejt interpretimit, pra 

subjektivitetit. Këto dallime nuk kalojnë pa u ndjerë në fushën e analizës së imazhit 

dhe, me të drejtë, mund të shtrojmë pyetjen nëse nga pikëpamja pedagogjike ia vlen të 

kërkojmë objektivitet. Pa dyshim, në leximin e mesazhit ndikojnë edhe përbërësit që i 

përkasin vetë marrësit. Ky i fundit, gjithmonë në varësi të asaj që ka jetuar, arrin ta 

interpretojë një skenë dramatike apo të dhunshme, sepse ajo hyn, në mënyrë të 

pandërgjegjshme, në rezonancë me historinë psikike të subjektit. Në këto raste, për 

arsye lehtësie, synohet që nëpërmjet përshkrimit (i cili është i diskutueshëm) të bëhet 

një lexim konsensual, i cili nuk i merr parasysh disa prej veçorive.  

4. Nga duhet filluar interpretimi?  

Nuk ka rregulla të paracaktuara në këtë fushë. Thelbi qëndron në pasjen parasysh të 

një « përbërje », një tërësi pak a shumë komplekse elementesh që kanë si qëllim të 

bëjnë një tërësi të kuptueshme dhe ndikuese. Pak rëndësi ka të fillosh nga dallimi i 

planeve, i linjave të ndërtimit, nga lidhja mes personazheve dhe dekorit, nga këndi i 

vështrimit… . Analiza formale të çon nganjëherë në konstatime pa interes. Në shumë 
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raste, të nisesh vetëm nga përbërëset formale për të arritur te kuptimi, rezulton një 

veprim pa sukses, pasi kërkon nga studentët një kulturë, të cilën nuk e kanë.  

5. Përballja e imazheve mes tyre.  

 

Kur përqendrohemi në zgjedhjen e një imazhi, do të ishte e dobishme të parashikohen 

edhe imazhe plotësuese – të një natyre të ndryshme – të cilat shërbejnë për të ushqyer 

leximin e pamjes së parë, falë krahasimit apo kundërvënies midis tyre. Kjo praktikë 

ka përparësinë pedagogjike se i ndihmon studentët për të kuptuar se si i njëjti motiv 

ikonografik, i paraqitur nga materiale mbështetëse të ndryshme, mund të ketë kuptim 

të njëjtë ose të afërt, edhe pse kontekstet e imazhit japin konotacione të ndryshme. E 

njëjta pamje terrori, një fytyrë në plan të parë me sy të zgurdulluar mund të shprehë 

një befasi të frikshme, por formati i imazhit dhe trajtimi i motivit e orientojnë 

spektatorin drejt joshjes (afishe), ose drejt neverisë. 

 

Përfundime: Cilatdo qofshin funksionet dhe vlerat e imazhit, tri veti bazë faktorë 

bazë thelbësorëndikojnë në marrjen e tij. 

 

1- Ai ngjan me objektin e paraqitur, me referentin ndërsa fjala, me përjashtim të 

rasteve të onomatopeve nuk i ngjan, pasi shenja verbale është marrëveshjesore. 

Thuhet se është e motivuar. Ky është një dallim shumë i rëndësishëm nga pikëpamja 

semiologjike dhe na çon në shkallën e ikonësisë. Kur imazhi është referencial, ai 

ngjan dukshëm me objektin, kur ai është abstrakt më pak. Shkalla e ngjashmërisë me 

referentin quhet shkallë e ikonësisë dhe është në përpjesëtim të zhdrejtë me shkallën e 

abstraksionit apo të skematizimit. Vlera e imazhit mund të ndryshojë  në varësi të 

faktit në është i vetëm apo në seri (dukuria e efektit të sekuencës që rezulton nga 

montazhi me pranëvënie i imazheve, shton vlerën e shumëkuptimësisë. Imazhi 

përbëhet nga një tërësi gjuhësh në ndërveprim. 

 

2 - Marrëdhënia me realitetin. Veçoria e imazhit qëndron në faktin se ka gjithmonë 

një lidhje me realitetin, ekzistues apo imagjinar. Ky raport është kryesisht i rendit 

analogjik ose simbolik. Ajo që e dallon shenjën ikonike nga shenja gjuhësore është ky 

efekt figurativ pak a shumë konkret që e përafrojnë perceptimin e marrësit me 

elementet reale. 

 

3 - Marrësi është ndërtues i imazhit. Subjekti që e sheh një imazh, ndërton 

domethënie. Kur e merr imazhin, subjekti mobilizon aftësi të shumta si perceptimi, 

njohja, kuptimi, imagjinata, përvoja personale. Nënvizojmë këtu punën intelektuale që 

mundëson gjuha e folur në marrjen e imazheve. E. Benveniste
190

 (1966) dallon rolin e 

fjalës për të « vënë në paralel » pamjet dhe gjuhën e folur, duke u përpjekur për të 

përkthyer, për të thënë të njëjtën gjë me fjalë. Roli i fjalës është thelbësor veçanërisht 

në shkollë, kur shërben për të analizuar, interpretuar, për të lidhur elementet e 

ndryshëm të imazhit dhe për ta kuptuar më mirë atë.  

 

Imazhi është polisemik. Qasja semiologjike analizon njëherësh imazhin në vetvete, në 

mënyrën e ndërtimit të tij (zgjedhjet e bëra), në vlerën e tij simbolike (universi i 

referencës sinkronike dhe diakronike),  në qëllimin dhe efektet  e tij (përdorimet 

sociale, emocion /mendim). Fotografia e shtypit ka kodet e saj. Nuk punohet më mbi 

                                                
190 Emile BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale. Paris. Gallimard. 1966. 
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zbulimin e botës si në shekullin XIX, por mbi interpretimin e saj. Nuk bëhet më fjalë 

thjesht për paraqitjen e një ngjarjeje, por për të nxjerrë në pah rëndësinë e saj. 

Ndryshojnë kriteret e leximit : rëndësia e këndvështrimit, vendi i ngjarjes në një tërësi 

(revista shtypi), dakordësia apo divergjenca në interpretim, kushtet e reportazhit 

(liri/strukturim nga jashtë, « urgjencë » e supozuar, niveli i ikonësisë (referenca socio-

kulturore, përshtatje ose unifikim i kodeve kulturore, fetare, mitike, estetike).  

 

Të zmadhuara, të rikuadruara, në pozicione nga më të ndryshmet, fotografitë marrin 

forma nga më të larmishmet. Sipas studimit të Zhak Douel (Jacques Douël),nga të 

gjithë elementet përbërës të gazetës, ato (edhe vizatimet) përbëjnë pikat tërheqëse më 

të fuqishme.
191

Ato e tërheqin vëmendjen e lexuesve shumë më tepër se titujt, dhe 

sidomos më ndjeshëm se tekstet. Imazhi është një armë e fuqishme që nxit 

imagjinatën shumë më fuqishëm se sa një artikull i shkruar.  Një tekst mund të marrë 

nuanca të ndryshme, ndërsa fotografia është e drejtpërdrejtë. Lexuesi rrallëherë mund 

të pohojë se ajo çka lexoi ishte e vërtetë, por ai është i sigurt për atë që shikon në 

pamjet e një gazete. 

 

Fotografia e shtypit është pjesë e një zinxhiri prodhues. Fotografi, në kohën kur 

shkrep aparatin nuk e di të gjithë këtë. Ai e kryen kapjen e pamjes në funksion të 

qëllimit të tij fillestar. Agjencia, shërbimet e shtypit, redaksia do të konfirmojnë, 

përgënjeshtrojnë, modifikojnë, interpretojnë zgjedhjet e tij. Tërësia e publikimeve, me 

kodet e tyre, me kriteret e tyre do të organizojnë një peizazh, një pamje të 

përgjithshme të ndërtuar nga pranëvënie, ribashkime, shkëputje. 

 

Një fotografi nuk është e vërteta. Ajo shpërndan njëherësh emocion, informacion, një 

këndvështrim, një kulturë. Ndikimi i saj lidhet me kushtet e prodhimit të saj dhe të 

marrjes : çastësi, fuqi dhe afërsi me ngjarjen, organizim dhe shpërndarje. Prandaj një 

fotografi duhet t‟i nënshtrohet analizës kritike : kush e ka kryer fotografinë? ku ? kur 

? me çfarë qëllimi ? për cilin publik ? Të mos harrojmë se imazhi mund të ndryshojë 

status në rrugë e sipër. Zotërimi i mjeteve të analizës së imazhit lehtësojnë 

veprimtarinë e ndërtimit të shikimit.  

 

  

 

                                                
191 Jacques Douël, Le journal tel qu‟il est lu, CFPJ. 1981.  
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Kreu III 

 

Pamjet e luftës : çfarë tregojnë ato ? 
 

 

 

Nuk ka asgjë të tillë si lufta për të gjeneruar kundërshtitë {…} mbi 

rolin e medieve kur mbulojnë ngjarjet ndërkombëtare. Çdo konflikt 

modern ka zgjuar polemika mbi mbulimin e tij nga mediet, polemika që, 

në mënyrë të dukshme apo të fshehtë përfundojnë në konsiderata më të 

përgjithshme në lidhje me vendin e medieve dhe të luftës në një shoqëri 

demokratike »,shënon politikani britanik Fred Halliday në një vepër të 

rëndësishme që titullohet THE MEDIA OF CONFLICT. Nëse shpesh 

shtrohet pyetja se çfarë na mësojnë mediet mbi luftën, shumë rrallë 

shtrohet pyetja e mëposhtme : çfarë na mëson lufta mbi mediet tona ? 

Nga ana tjetër pyetja « Çfarë i bën lufta informacionit ? »meriton të 

plotësohet nga një tjetër : « Çfarë i bën informacioni luftës ?» 
192

 

 

                                                
192 EmirCosturica, « Les médias français et la gestion de la crise », http://www.afri-

ct.org/article.php3?id_article=585&var_recherche=kosovo+  

« Il n‟y a rien de tel qu‟une guerre pour générer la controverse (...) sur le rôle des médias dans la 

couverture des événements internationaux. Chaque conflit moderne a engendré des polémiques sur sa 

couverture médiatique, polémiques qui, explicitement ou implicitement, finissent par aboutir à des 
considérations plus générales sur la place des médias et de la guerre dans une société démocratique », 

note le politiste britannique Fred Halliday dans un remarquable ouvrage intitulé The Média of Conflict. 

Si l‟on se demande souvent ce que les médias nous apprennent sur une guerre, on se pose moins la 

question suivante : que nous apprend la guerre sur nos médias ? Par ailleurs, l‟interrogation „ Que fait 

la guerre de l‟information ?‟ mérite d‟être complétée par une autre : „Que l‟information fait-elle de la 

guerre?‟ ». 

http://www.afri-ct.org/article.php3?id_article=585&var_recherche=kosovo
http://www.afri-ct.org/article.php3?id_article=585&var_recherche=kosovo
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3.1 Manovra, luftime dhe trupa luftarake  

Kur flasim për paraqitje të luftës, vetvetiu mendja të shkon te mënyra se si janë 

paraqitur luftimet. Në kapitullin e parë treguam se që në fillesat e tij, këndvështrimi 

fotografik për luftën ka qenë mjaft i ndryshëm nga ai i pikturës apo i vizatimeve të 

betejave që përqendroheshin në përplasjen e palëve - çasti « simbolik » i luftimit. 

Trupa që pozojnë, radhë ushtarësh apo mjete ilustrojnë lidhjen mes frontit të luftës 

dhe prapavijës së saj. Në vitin 2003, në Irak gazetarët « e dërguar » arritën të tregonin 

kampet dhe lëvizjet, asgjë me të vërtetë interesante, përsëritje e përgjithshme dhe e 

censurueshme në një shkallë të lartë. Kjo vlerë informative zero justifikohet shpesh 

me kujdesin për të mos i dhënë armikut të dhëna mbi një pozicion gjeografik të 

dallueshëm.
193

 

 

Deri në 24 mars 1999, datë e fillimit të goditjeve nga ajri nga NATO, konflikti i 

Kosovës ishte një çështje e trajtuar si një krizë ndërkombëtare e zakonshme nga 

pikëpamja gazetareske. Tensionet janë të pranishme, por urgjenca për ndërhyrje 

ushtarake nuk është ende e ndjeshme. Nga janari në mars ka dy çaste kur tema 

« Kosovë » është e pranishme si një aktualitet parësor. Menjëherë pas masakrës së 

Reçakut, ku shtrohet pyetja për një ndërhyrje ushtarake nga NATO dhe në fund të 

negociatave të Rambujesë për shkak të datës kufi që i acaroi tensionet. Gazetat e 

përditshme nuk vënë në dukje asnjë kërkesë për ndërhyrje gjatë gjithë kësaj periudhe, 

ato nuk përpiqen që ta nxisin. Paraqitja nga gazetat është asnjanëse në kuptimin që 

nuk përcjell asnjë lloj angazhimi për një zgjidhje të caktuar. Për sa  u përket 

fotografive vështirë se mund të thuhet se janë të shumta. Le  Monde përdor vizatime 

në faqen e parë dhe disa portrete të personaliteteve politikë, shpesh në formë vizatimi 

gjithashtu. Fotografitë në faqet e Le Figaro  janë më të shpeshta, por shfaqen në 

mënyre të herëpashershme. Gazetat shqiptare, është e pritshme dhe e kuptueshme që 

të jenë shumë më të përfshira në ngjarje se ato franceze apo britanike, por fakti është 

se për sa u përket burimeve fotografike, në fazat e para të konfliktit, ato nuk kanë 

pamje të kryera nga fotografë apo nga burime shqiptare, por kryesisht pamje të marra 

nga agjencia e lajmeve Reuters. 

 

Është fillimi i goditjeve të NATO-s që shkaktoi kalimin nga kriza ndërkombëtare në 

krizën mediatike apo (të mediatizuar). Që nga ky çast do të ketë më shumë faqe 

kushtuar konfliktit dhe gjithashtu në shumë fotografi. Gjatë kësaj periudhe të 

përditshmet ishin me ose pa vullnetin e tyre aleatet e NATO-s. 
194

 

 

Trajtimi i situatës u shënua nga diabiolizimi i serbëve, shtypi e paraqiti ndërhyrjen e 

NATO-s si një luftë të drejtë, edhe guxoi të kritikonte mënyrat e përdorura prej saj. 

Nga 15 prilli deri në 10 qershor, tensioni mediatik ra dalëngadalë. Për shkak të 

mungesës së zhvillimeve ushtarake dhe të mbingopjes mediatike, gazetat i shtuan pak 

nga pak qortimet, por gjithsesi pa e vënë në diskutim legjitimitetin e ndërhyrjes.Të 

përditshmet franceze mbetën deri në fund të luftës aleatet e NATO-s.Nga ana tjetër, 

gjatë periudhës së bombardimeve, mbulimi i luftës së Kosovës nga gazetarët në terren 

ishte pothuajse i pamundur. Informacioni merrej kryesisht nga NATO, nga burimet 

                                                
193 GERVEREAU Laurent, Voir ne pas voir la guerre : histoire de représentations photographiques de 

la guerre », Somogy, 2001. f.8  
194Ne arrijmë në këtë pohim pasi kemi konsultuar libra dhe artikuj të shumtë që trajtojnë mbulimin 

mediatik të konfliktit të Kosovës nga shtypi perëndimor. Shih bibliografinë në fund të punimit. 
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« zyrtare » serbe e shqiptare si dhe nga fjalët dhe pamjet e transmetuara nga 

dëshmitarët okularë. 

 

Lufta e Kosovës ishte një luftë krejtësisht ajrore, e drejtuar nga hapësira nëpërmjet 

satelitëve dhe avionëve spiunë. Ashtu si për luftën e Gjirit Persik, mediet e mëdha 

duket se shpërndanë besimin, gjerësisht të përhapur nga NATO, në formën e 

ekuacionit « më shumë teknologji = më pak viktima ». Le NouvelObservateur,  8 

korrik 1999, pohon madje :« Nuk ishte një „luftë‟ në kuptimin e Clausewitz pasi nuk 

kishte përshkallëzim drejt ekstremit (...). Ishte një operacion xhandarmërie në shkallë 

ndërkombëtare (...). Goditjet ajrore synuan objektiva ekonomike duke u përpjekur të 

mos prekin popullsitë. Për një luftë jo ushtarake, kontrata mund të konsiderohet e 

përmbushur » (J.Julliard)
195

.  

 

Në luftërat e sotme, për shkak të zhvillimit të artilerisë dhe të avionëve, vdekja pa 

bërë dallime vjen nga qielli, kudo, në çdo çast. Këto çaste i shpëtojnë fotografisë. 

Çastësitë e luftës sillen në këtë rast nga skena nga më të ndryshmet, pak a shumë të 

përafërta me momentin e përballjes. Në këto kushte, duhet pranuar se një luftë ajrore, 

fotografia e ka të vështirë ta kapë. Ajo kap në largësi disa detaje, disa thërrmija. 

 

 Luftë ajrore, luftë detare : zgjerimi i këndvështrimit dhe vështirësia për të 

treguar 

 

Fotografia e ka të vështirë të kapë sot distancën e elementeve. Ajo zgjedh të paraqesë 

pushtetin e anijeve, më vonë shkëputjet e avionëve nga aeroplanmbajtëset, por jo 

luftimet. Lufta ajrore ajo është një subjekt i rëndësishëm për reportazhet fotografike. 

Hapja e këndit fotografik mundëson që perspektiva ajrore të përshkruhet si një arritje 

e madhe teknologjike. 

 

 
 

Fig. 3.1 Le Mode, 28 prill 1999 

 

Ka dy mënyra për ta paraqitur luftën ajrore : avionët gjuajtës dhe bombarduesit. 

Kështu, kjo fotografi që tregon furnizimin në ajër të një avioni amerikan, më shumë të 

                                                
195J. Julliard. Le Nouvel Observateur. 8 korrik 1999. 
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sjell ndërmend ndonjë kuriozitet të lidhur me përparimin e shkencës se një pamje që 

të kujton luftën. Por në këtë rast duhet pranuar se fotografia e shtypit mund të 

konsiderohet si simbol, pra si një pamje që sjell më shumë një ide se një aktualitet i 

çastit. Në leximin e parë më shumë përshtypje të bëjnë efektet e reales, spektakli i 

pamjes. Më pas ky interes i lë vendin një shikimi më pak të ndjeshëm ndaj detajeve të 

fotografisë për të kërkuar konceptin e sugjeruar nga pamja dhe lidhjen e tij me 

kontekstin. Epërsi, rrezik, fuqi… ? 

 

  
 

Fig.  3.2 Shekulli, 25 mars 1999                                                     Fig.  3.3 Shekulli, 27 mars 1999 

 

Fotografi si këto më lart janë mjaft të shpeshta gjatëperiudhës së trajtuar në këtë 

studim. Madje, duke shfletuar gazetat e asaj periudhe, imazhi i një avioni kthehet në 

simbol të NATO-s. Këtë e vërteton dhe fakti se nëçdo hartë apo skemë sqaruese 

ndërhyrja e forcave aleate identifikohet me këtë mjet luftarak. 

 

 
 

Fig.  3.4 Shekulli, 29 mars 1999 

 

Në këtë faqe të Shekullit, 29 mars, lufta ajrore vjen me tri imazhe (dy fotografi dhe një 

skemë) dhe përsëritet në titull, nëntitull, mbititull. Ndërsa në të njëjtën fotografi (në 
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cepin lart majtas) një avion supersonik kthehet në imazhin e krizës së Kosovës. Të 

njëjtën simbolikë paraqitjeje e hasim edhe në gazetat franceze. 

 

 
 

Fig. 3.5 Le Monde, 30 mars 1999 

 

Fotografia nga ajri, e cila kryhej nga ndonjë avion ose balonë, lindi gjatë Luftës së 

Parë Botërore. Ajo kishte një vlerë strategjike, pasi jepte të dhëna mbi pozicionet e 

kundërshtarit dhe krijonte dhe një ide orientimi. Ajo është përdorur mjaft edhe për të 

treguar gjurmë të varreve masive, por shpesh fotografitë nga ajri janë mjaft të varfra 

apo të mangëta, shumë të varura nga mënyra sesi ato identifikohen. Shtrohet pyetja në 

duhet të mos i tregojmë fare. Sigurisht që jo, por duhet të jemi të vetëdijshëm për 

dobësinë e këtyre imazheve, nevojën e tyre të madhe për legjendë dhe për 

kontekstualizim, shumë më tepër se në rastet e tjera.  

 

Në çastin kur NATO vendosi të ndërhyjë në Kosovë, pritej suksesi i strategjisë së saj 

ushtarake. Kjo ndodhi në Kroaci, në Bosnje dhe në Irak. Për më tepër, të gjitha 

fotografitë që tregojnë forcat e NATO-s nxjerrin në pah fuqinë e saj, modernitetin, 

performancën. Të tilla fotografi shtypi mund të propozojnë njëherësh dy qasje : 

spektakolaren në shërbim të ngjarjes, simboliken në përfitim të një përmbledhjeje 

efikase të aktualitetit. Edhe pse nuk arrihet të tregohen luftimet, kjo nuk duket pa 

rëndësi duke qenë se tregohen vazhdimisht pamje dhe shpërndahen të dhëna që 

dëshmojnë për epërsinë e një force ndërkombëtare dhe që paraqesin në një farë 

mënyre një garanci për përfundimin final. 

 

 
 

Fig.  3.6 Le Figaro, 13 prill 1999.                      Fig.  3.7 Le Monde, 28 prill 1999, 

Majtas, ushtarë grekë të sapoardhur në Tiranë, djathtas, rekrutë amerikanë duke u përgatitur 

për të ardhur në Tiranë. 
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Lufta është sjellë shpesh nga pamje të manovrave që kanë qenë, që në fillesat e 

fotografisë një figurë stili e thjeshtë dhe e detyruar. Klishe si kjo më lart, që tregon 

disa ushtarë grekë kur kanë mbërritur në Tiranë, në këmbët e avionit të tyre ushtarak, 

janë tëherëpashershme. Përveç vlerës së tyre ilustruese, është e sigurt se këto fotografi 

kanë ndikuar gjerësisht në krijimin e një imazhi të ri të forcave të NATO-s : nga një 

strukturë krejtësisht mbrojtëse, e krijuar qët‟i bënte ballë kërcënimit sovjetik në 

kontinentin europian, NATO është transformuar gjatë viteve të fundit, në një 

organizatë shumëfunksionale. Kjo na bën t‟i referohemi funksionit të medias për të 

marrë pjesë në ndërtimin e realitetit
196

 që paraqesin para publikut të tyre. Si tek 

gazetat shqiptare, dhe tek ato ndërkombëtare gjatë kësaj periudhe tregohen vetëm 

fotografi trupash që parakalojnë, pajisje ushtarake moderne, strategji dhe harta të 

shtabit të përgjithshëm të NATO-s. Ndërkohë që nuk ka asnjë fotografi që të paraqesë 

gjendjen ushtarake të kundërshtarit të tyre. Përnjëherë, lexuesi ka shumë informacion 

për njërën anë të realitetit, NATO-n dhe për superforcën e saj ushtarake, dhe nuk di 

gati asgjë, me përjashtim të fytyrës së Milosheviçit, për të krijuar qoftë edhe një ide të 

vakët mbi kundërshtarin, me të cilin luftohet. Për rrjedhojë, konflikti skematizohet si 

ai i NATO-s kundër Milosheviçit, forca ndërkombëtare kundrejt kokëfortësisë së një 

personi.  

 

 
 

Fig.  3.8 Shekulli, 24 mars 1999 

 

Lufta është e kundërta e filmave me luftë, ka shumë pritshmëri. Koha e luftës është 

shumë e pakët edhe kur lufta është e gjatë. Nuk ndodh asgjë ose e keqja mund të 

ndodhë pa paralajmërim. Ja karakteristika e madhe e luftërave moderne për shkak të 

zhvillimeve të artilerisë dhe të avionëve: vdekja pa dallim vjen nga qielli, s‟di se ku 

dhe se kur. Luftë masive në distancë, mbi hartën e shtabit të përgjithshëm. Me 

terrorizmin që po bëhet një formë e re lufte, vendet e rrezikshme zhvendosen me 

shpejtësi aty ku pikërisht nuk e pret. Nuk ekzistojnë më territore të ndara lufte dhe 

zona paqeje. Kjo është një vështirësi me të cilën përballet fotografia. Pamjet ballore të 

trupave nuk shprehin asgjë mbi moralin e ushtarëve, vetëm intervistat apo letrat mund 

të përcjellin ankthin, mërzinë por do të ishin të rrezikuara në këtë rast, nga censura për 

demobilizim psikologjik.  

 

 

                                                
196 Kjo veçori do të trajtohet gjerësisht në kapitullin e katërt. 
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 Të burgosurit: instrumentalizohet turpi / humbja? 

 

 

 
 

Fig. 3.9 Le Figaro , 2 prill 1999 

 

Pamjet e mësipërme tregojnë tre ushtarë amerikanë të kapur nga forcat serbe. Janë të 

njëjtat fotografi si në gazetat shqiptare dhe në ato franceze e britanike. Burimi është 

televizioni serb, por informacioni u konfirmua nga NATO. Legjenda shpjeguese dhe 

artikujt që shfaqen në të njëjtën faqe me fotografinë e pohojnë gjithashtu. Ky është një 

shembull ku informacione të burimeve të ndryshme, madje të kundërta përballen në të 

njëjtën faqe gazete dhe konvergojnë drejt të vërtetës. Një nga fotografitë e rralla që ka 

si efekt t‟u kujtojë gjithashtu vendeve perëndimore që pozicioni tyre ndërmjet 

koflikteve ndëretnike të ish-Jugosllavisë mund të paraqiste rreziqe për ta. Paraqitja e 

të plagosurve është një nga çështjet më delikate në kohë lufte. Vështirë të mos i 

paraqesësh, vështirë t'i paraqesësh. Dhe çdo kamp priret t'i instrumentalizojë pamjet e 

tyre
197

. Dyzimi i përdorimit kuptimor të të plagosurve ka të bëjë nga njëra anë me 

denoncimin e armikut, nga ana tjetër me heroizmin e trupave, por edhe me dënimin e 

luftës.  

  

Duke ju referuar ligjeve të luftës, kryesisht konventës së Gjenevës, regjimi i të 

burgosurve të luftës është i ndryshëm nga ai i të burgosurve të tjerë. Vërtet ata i 

shpëtojnë konfliktit, por vuajnë çnderimin e të treguarit në masë ndaj popullatës. Më 

parë robërit shumë më të shumtë në numër se rojet e tyre ishin turma që 

zhvendoseshin rrugëve drejt vendit të izolimit të tyre. Kapjet e tyre i shërbejnë 

propagandës për të treguar fitoret mbi armikun. Çështja themelore mbetet 

                                                
197Ekziston një kulturë fotografike e të plagosurve. Në vitin 1914- 1918 ata shfaqen në çdo kamp. Pak 

nga pak përdorimi i tyre propagandistik i bindet një fjalori që dallon kategoritë : kampi ynë, kampi 
kundërshtar, civilë të kampit tonë, civilë të kampit kundërshtar. Ky klasifikim për të qenë krejtësisht 

ndikues kërkon dhe arsyet e plagosjeve (shpërthime, bombardime) dhe kategorinë e civilëve (të 

moshuar, gra, fëmijë), në këtë rast një fëmijë i kampit i plagosur nga ushtarakët kundërshtarë paraqet 

një interes propagandistik maksimal. Fotografia shoqërohet nga një shkëputje narrative, dhe kjo 

shkëputje narrative jep subjektit një rëndësi më të madhe sipas një përpunimi kuptimor, i cili përdoret 

nga propaganda. Sipas L. Gervereau, vep. e cit. f. 
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instrumentalizimi në grup ose individualisht. Në grup ai shndërrohet në metaforë të 

disfatës armike. Individualisht është një formë e urryer shantazhi emotiv : i burgosuri 

shndërrohet në peng. Kështu Sadam Hussein, gjatë Luftës së Parë të Gjirit, përdori 

shfaqjen në TV, dhe më pas pamje të riprodhuara në gazeta, të fytyrave të keqtrajtuara 

të pilotëve amerikanë në përpjekje për të ushtruar presion mbi opinionin publik 

amerikan. Identifikimi i të burgosurve, paraqet po aq problem sa të plagosurit apo të 

vdekurit. Opinioni publik është shumë i ndjeshëm ndaj shfaqjes së imazheve të tilla. 

Në periudha lufte disa media, për arsye deontologjike, nuk shfaqin fotografi të 

plagosurish, qoftë të palës së tyre, qoftë të palës armike. Përballë civilëve të 

traumatizuar, shpesh vetëçensurimi fiton. Në kohë lufte sjelljet ndryshojnë rrënjësisht. 

Edhe censura ka pjesën e saj, por mbi të gjitha bëhet fjalë për vendosjen e rregullave 

të reja të nënkuptuara, sipas të cilave jo çdo gjë duhet treguar. Nga ana tjetër e drejta e 

imazhit reflekton dyzimin e shoqërive tona. Njëherësh individët mund të pengojnë 

publikimin apo të kërkojnë para për daljen e tyre në fotografi dhe nga ana tjetër 

linçime mediatike kryhen pa i dhënë mundësinë personit përkatës që të mbrohet. Nga 

njëra anë censurë pamore, që e bën punën e reporterit gjithnjë e më të ndërlikuar, nga 

ana tjetër instrumentalizim.
198

 

 

Kur themi se fotografia e shtypit përdoret edhe me qëllime sugjeruese, 

dendësinëkuptimoree gjejmë shpesh në retorikën e saj. Edhe fotoreporteri mund ta 

shkruajë aktualitetin duke u ndihmuar nga figurat e stilit : krahasime, antiteza apo 

analogji. Kështu, fotografia më poshtë tregon një ushtar amerikan në bazën e Avianos 

(Itali), duke vizatuar misionin e ri bombardues që ai sapo ka kryer mbi ish-Jugosllavi 

mbi një avioni E16. Legjenda që e shoqëron është mjaft domethënëse dhe lë të 

kuptohet hapur se ku kërkon të godasë. Ajo titullohet « Piktura lufte », ndërsa të gjithë 

artikujt që ndodhen në të njëjtën faqe komentojnë sulmet ajrore nga ana e forcave 

ajrore aleate kundër Serbisë. Fotografia ndodhet në të dyja gazetat franceze të datës 

29 prill 1999. 

 

 
 

Fig.  3.10 Le Monde, 29 prill 1999 

                                                
198 Sipas GERVEREAU L. « Voir, ne pas voir la guerre, histoire des représentations photographiques 

de la guerre »,  Somogy, 2001.f. 81-86. 
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Me gjithë bollëkun e informacionit dhe të pamjeve, pas fillimit të goditjeve të NATO-

s ne konstatojmë se nuk ka fotografi që të tregojnë luftimet. Bëhet fjalë mbi të gjitha 

për fotografi që tregojnë manovra, persona të armatosur që pozojnë apo pajime që të 

zënë peshë nga pamja e tyre teknologjike e moderne. Përmbajtja e këtyre fotografive 

vë në dukje epërsinë logjistike të NATO-s dhe topografia (vendosja në faqe) 

përcaktohet kryesisht nga vlera ilustruese. Në përgjithësi, ne mund të përfundojmë se 

fotografitë e këtij lloji shërbejnë më tepër për të sugjeruar një pamje të caktuar të 

realitetit (epërsinë e NATO-s) se sa të transmetojnë një informacion të mirëfilltë. 

3. 2 Liderët në  portret 

Në shtyp, termit portret i jepet një kuptim i kundërt nga ai që i japin fotografët 

portretistë, pamjet e të cilëve realizohen në përgjithësi në studio. Për këta të fundit, 

një portret është një fotografi që tregon në plan të madh një person (kokë dhe bust), 

një çift apo një familje. Në shtyp, një portret është një fotografi, tema kryesore e së 

cilës përbëhet nga persona, në çfarëdolloj situate, vetëm apo të shoqëruar, madje edhe 

në grup. 
199

 

 

 
 

Fig. 3.11Le Figaro, 19 prill 1999     

Fig. 3.12 Le Monde, 28 prill 1999. 

 

Djathtas, nënshkrimi i marrëveshjes së Rambujesë dhe 

majtas takimi i anëtarëve të Aleancës në Washington. 

 

Kur bëhet fjalë për dikë, fytyra e të cilit është shumë e njohur, një portret i stilit të 

fotografisë së identitetit nuk sjell asnjë informacion për lexuesin. Por në rastin e 

luftërave, sidomos kur ato zhvillohen në vende gjeografikisht të largëta, edhe kjo lloj 

fotografie mund të përdoret. Lufta merr trajta njerëzore, ka një fytyrë, mban një emër. 

Këto portrete të vogla, shpesh edhe vizatime, që shoqërojnë artikujt, bëjnë të mundur 

njohjen me Rugovën dhe Milosheviçin, Kushnerin apo Drashkoviçin. 

 

                                                
199« Le photojournalisme : informer en écrivant avec des images », ouvrage collectif réalisé par Paul 

Almasy, Francis David, Claude Garnier...,2e éd. Éd. du Centre de formation et de perfectionnement des 

journalistes, 1990. Kapitulli XIII. 
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Fig. 3.13 Koha Jonë, 6 shkurt 1999 

 

Liderëte palës shqiptare, Rugova, Agami, Surroi dhe 

pjesëmarrësit e grupit të kontaktit Cook, Hill, Vedrine. 

 

Lufta bëhet në emër të komandantëve të luftës. Ajo dallon komandantët qytetarë dhe 

komandantët ushtarakë. Nganjëherë heronjtë akumulojnë të dyja funksionet, qoftë 

duke udhëhequr konkretisht vendin dhe ushtrinë, apo në mënyrë simbolike duke qenë 

zyrtarisht në krye të trupave të udhëhequra praktikisht nga ushtarakët. Por a ka ndonjë 

karakteristikë fotografike të portretit të liderit ? Ndoshta jo, por e rëndësishme është 

që moderniteti fotografik të shkrihet me traditën e gjatë të pozës pikturore dhe të 

vlerësimit estetik. 

 

  
 

Fig. 3.14 Shekulli, 2 mars 1999,    

Fig. 3.15 Koha Jonë, 2 shkurt 1999 

 

Majtas, Zhak Shirak dhe Kiro Gligorov në Shkup, djathtas komandant Jakup Krasniqi. 

 

Çfarë informacioni sjell fotoja e një lideri? Ajo mund të justifikohet nëse shprehja e 

personazhit : një ngërdheshje, një prishje fytyre, një gjest i nervozuar, një shfaqje 

gëzimi do të plotësonte dhe vërtetonte atë që thuhet në artikull. Miloseviçi në profil 

me shikim të vëmendshëm, shumë serioz dhe me gjithë paqartësinë në pamje ne 
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dallojmë burra me kostum dhe me kravatë. Personazhi vihet në pah, duke u paraqitur 

në një qëndrim natyral ai ndodhet në një ambient, i cili përkon me situatën e tij 

socioprofesionale. Artikulli titullohet « Miloseviç, një ambicioz i pushtuar nga dehja 

kombëtare », një titull shumë metaforik dhe fotografia na jep një portret të marrë në 

kurriz.  

 

 
 

Fig.  3.16 Le Monde, 2 prill 1999 

 

Një portret duhet të tregojë personalitetin
200

. Duhet që fotografia të përmbajë 

elementet që kanë vlerë informative : shprehi, gjeste, sjellje, një qëndrim në një 

situatë të caktuar, etj. Dhe shumë e rëndësishme, subjekti nuk duhet të shohë 

fotografin. 
201

 Pamja e vendosur dhe shprehia e veprimeve të kryeministrit francez, 

Lionel Jospin ilustrojnë mjaft mirë vendosmërinë e ligjërimit të tij para parlamentit 

francez, që raportohet nga legjenda : « Në çdo rast, hipoteza e një angazhimi ushtarak 

në tokë i kësaj natyre nuk mund të parashikohet pa u shtruar pyetja. Ju do të jeni të 

konsultuar në mënyrë  zyrtare për të autorizuar (ose jo) një ndërhyrje të tillë. » Edhe 

fotografia e presidentit të atëhershëm të Shqipërisë, Rexhep Meidani duket se shpreh 

të njëjtën vendosmëri dhe perspektivë si fjalët që e shoqërojnë « Ja çfarë do të bëhet 

me Kosovën. » 

 

                                                
200

Për më shumë mbi gjuhën e trupit shih Ardeleanu S., Axenti E., Coroi I., Lilo R., Soltan A., Varfi 

N., Zbant L. – Le discours en action – Etude théorique et pratique sur la discursivité. CEP USM. 2007. 

F. 38-45. 
201Le photojournalisme : informer en écrivant avec des images », ouvrage collectif réalisé par Paul 

Almasy, Francis David, Claude Garnier...,2e éd. Éd. du Centre de formation et de perfectionnement des 

journalistes, 1990, Chapitre XIII. 
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Fig.  3.17 Le Figaro , 28 prill 1999        Fig.  3.18 Shekulli, 14 mars 1999 

 

Duhet nënvizuar se Le Monde në faqet e saj të para i ka dhënë një hapësirë më të gjerë 

paraqitjes së aktorëve politikë – në veçanti nga pala jugosllave – krahasuar me 

vëmendjen e përqendruar mbi veprimet ushtarake (vetëm dy fotografi në lidhje me 

sulmet ajrore). Kështu, Le Monde e personalizon konfliktin duke bërë të pranishëm 

personazhe të njohur të arenës politike, nëpërmjet portreteve gjithsesi shumë 

konvencionalë, pa kërkuar konotacione negative. Nëse në gazetat e tjera pothuajse 

nuk hasen fotografi të liderit serb, Le Monde përdor portrete zyrtare të Miloseviçit, 

ndërsa karikaturisti Plantu sjell një ngarkesë më virulente të këtij të fundit duke e 

shndërruar në një derrkuc. 

 

 
  

Fig.  3.19 Le Monde, 9 prill 1999 

 

Gazeta nuk mban qëndrim ndaj konflikteve nëpërmjet fotografisë, por kryesisht 

nëpërmjet vizatimeve të shtypit. Është ajo që Plantu e thotë hapur « Ne nuk jemi 

marioneta. Ne nuk jemi robër të të qeshurës. Roli ynë gjithashtu është të ndajë një 

emocion dhe të nxisë mendimin ». 

 



NGJARJA PËRMES FOTOGRAFIVE NË SHTYPIN SHQIPTAR DHE TË HUAJ NË DRITËN E TEORIVE TË KOMUNIKIMIT 

130 

 

Nga ana tjetër,  një studim
202

  bën të ditur se gjatë periudhës nga 25 marsi më 26 prill 

(muaji i parë i bombardimeve) 72% e faqeve të para të gazetës Le Monde mbanin një 

vizatim që lidhej me Kosovën (përshirë dhe aluzionin). Kjo gjë shpjegohet në kuadër 

të strategjisë editoriale të gazetës dhe të zgjedhjes së saj për të paraqitur « një skenar 

në pamje » të luftës së Kosovës që « nuk u sigurua nga pamjet e fotografuara, por në 

formën e rindërtimit të realitetit me ndihmën e vizatimeve të humorit, shpesh shumë i 

hidhur ».
203

 

 

Nuk duhet harruar se portreti i një lideri në shtyp përkthen shpesh nevojën e 

mëshirimit të turmave në një individ i cili shpreh masën dhe e mbledh. Ky mishërim 

është qartas si një thikë me dy tehe, me dy interpretime të kundërta për të njëjtën 

figurë, për shembull Bush në ShBA dhe Irak, Bin Laden për myslimanët radikalë dhe 

për qytetarët perëndimorë, Klintoni për shqiptarët dhe serbët apo shtrëngimi i dorës 

mes Miloseviçit dhe Rugovës. 

 

 
  

Fig.  3.20 Koha Jonë, 2 prill 

 

Së fundi, « fotografia e bërë nga fotogazetari duhet të nxjerrë në dukje tiparet 

individuale  të njeriut dhe ta tregojë në një moment të përzgjedhur, kur ai është 

vetvetja. Fotografia duhet të shprehë atmosferën e veprimtarive të tij. »
204

 Sociologu 

Luc Boltanski me të drejtë thotë : «  Shenjë e jashtme e veprimit dhe e ngjarjes, 

lëvizja përbën vlerën kryesore të çdo portreti në një gazetë. Personazhet statikë që i 

kanë mbërthyer sytë mbi aparat, gjithçka që të kujton fotografinë e pozuar, e paaftë të 

kapë ngjarjen, kjo nuk ka asnjë vlerë. »  Nuk është më koha e portreteve të identetit, 

por falë evolucionit të praktikës gazetareske, shtypja, faqosja, germat, forma e 

artikujve, priten fotografi me persona në qëndrime natyrale, mundësisht në veprim 

dhe në një mjedis që lidhet me gjendjen e tyre sociale e profesionale. 

 

                                                
202 PEDON Eric et WALTER Jacques, La couverture photographique du conflit du Kosovo in 

MATHIEN Michel (dir.),L‟information dans les conflits armés, du Golfe au Kosovo, l‟Harmattan, Paris 

2001, p 417-427. 
203 
204 Paul Almasy, Lë photojournalisme, f. 125 
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Fig.  3.21 Koha Jonë, 14 shkurt   Fig.  3.22 Koha Jonë, 9 prill  Fig. 3.23 Koha Jonë, 26 shkurt 

 

Jo pa qëllim më lart kemi zgjedhur tri fotografi të Madelen Albright, sekretarja 

amerikane e shtetit gjatë konfliktit kosovar, e cila vazhdimisht shfaqet në gazeta në 

situata dhe poza mjaft natyrale dhe shprehëse. Këto fotografi tërheqin vazhdimisht 

vëmendjen dhe i shtojnë gjithmonë diçka asaj që thuhet në tekst. P.sh. fotoja e 9 prillit 

ndodhet në rubrikën koment dhe krijon një efekt të shtuar kur pasi lexon titullin e 

komentit « Në kërkim të atij që gaboi » dhe mbititullin «  Kosova, dush i ftohtë për 

Albright », kupton që ai gisht në fakt i drejtohet vetë asaj, pasi kishin gabuar duke e 

nënvlerësuar Milosevicin. 

 

Siç e kemi shprehur edhe në kapitujt e mëparshëm, kur flitet për fotografinë është e 

vështirë të ndash realitetin nga objektiviteti dhe vërtetësia. Realiteti ekziston, por në 

rastin e portretit duket edhe më qartë se fotografia nuk mund të jetë një shëmbëlltyrë, 

por një interpretim i tij. Në këtë kuptim edhe nocioni i së tashmes nuk ekziston. Një 

portret nuk tregon asnjëherë një person ashtu siç është, por vetëm si ishte kur u 

fotografua. Një portret është kategoria e fotografisë ku subjektiviteti i fotogazetarit 

shprehet në mënyrën më spontane, instiktive dhe agresive. 
205

 

3.3 Rrënoja e kufoma 

Tema e rrënojave është bashkëkohëse me shfaqjen e fotografisë. Në fillimet e saj, kjo 

e fundit në fakt, për shkak të kohës së gjatë të pozimit, nuk mund ta kapë veprimin, 

lëvizjen. Kështu që ajo u kushtohet përfundimeve, gjurmëve të lëna. Dhe në këtë 

fushë rrënojat zënë një vend të rëndësishëm. 

 

Fotografia e rrënojave është e afërt si natyrë me ngjarjen e kronikës. Gazetari duhet të 

kapë fotografinë në veprim me qëllim që t‟i krijojë lexuesit iluzionin se ai është 

pjesëmarrës në ngjarje. Fotografia e kronikës njihet lehtësisht edhe pa legjendë : ajo 

ka një stil. Në më të shumtën e rasteve ajo është e marrë me një teleobjektiv apo nga 

shumë afër me një kënd të gjerë. Kushtet në të cilat ajo është realizuar i japin shpesh 

nganjëherë një paqartësi të lehtë. Ndërtimi dhe rregullimi i përshtatshëm bëjnë të 

mundur izolimin e një elementi duke ruajtur kontekstin. 
206

 

 

                                                
205 ALMASSY Paul, vep. e cit, f. 127. 
206ALMASY Paul, « La Photo à la une : qu'est-ce que le photojournalisme ? », Centre de formation et 

de perfectionnement des journalistes,Paris 1980. 
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Fig.  3.24 Le Monde, 22 prill 1999    Fig. 3.25Le Figaro, 2 prill 1999 

 

Ato konsiderohen si fotografi fakt. Në të majtë kemi ndërtesën e radiotelevizionit serb 

të goditur nga sulmet e NATO-s. Në të djathtë një urë mbi Danub gjithashtu e 

shkatërruar nga bombardimet. Ky funksion dokumentar bën që fotografitë e rrënojave 

të përdoren shpesh si dokumente akuzuese kundër kundërshtarit. Irakianët në 2003 i 

akuzuan amerikanët se kishin shkatërruar spitale, fshatra, vendbanime civile. Goditjet 

e NATO-s mbi Serbi dhe Kosovë shkaktuan disa herë humbje në civilë dhe 

shkatërrimin e banesave, argument, i cili u përdor gjerësisht për të kritikuar sulmin 

ushtarak të forcave aleate. Aleksis Çahtatinski (Alexis Chahtahtinsky), në atë 

periudhë përgjegjës i Zyrës së informacionit të NATO-s në Moskë vë në dukje 

rëndësinë që vlera dokumentare e imazheve merr në periudhë konflikti, kryesisht në 

fushën e informacionit. 
207

 

 

« Në erën e televizionit pamjet janë thelbësore. Regjimi i Miloseviçit pati 

avantazh ndaj nesh në këtë drejtim, pasi ai mundi të kapte pamje në tokë, duke 

treguar kryesisht pamjet e dëmeve anësore të shkaktuara nga NATO, pamje të 

cilave shpesh ne mund t‟u përgjigjeshim vetëm me fjalë. Shtypi u dha shpesh 

më shumë besueshmëri pamjeve të Miloseviçit se fjalëve të NATO-s.” 

 

Pamjet e marra nga avioni dhe videoklipet e bombave të telekomanduara që 

paraqisnin zëdhënësit e Aleancës kishin fare pak peshë përballë planeve fikse dhe 

atyre në lëvizje (travelling) të rrënojave dhe të kufomave të televizionit jugosllav. 

Këto të fundit konsideroheshin shumë më të besueshme: po zhvillohet një luftë, ja 

pasojat e saj. 

 

                                                
207 CHAHTAHTINSKY Alexis, Sur la gestion médiatique de la crise du Kosovo par l‟OTAN, « La 

guerre moderne et les médias : la nouvelle ligne de front », in MATHIEN Michel (dir.), L‟information 

dans les conflits armés, du Golfe au Kosovo L‟Harmattan, Paris, 2001, p. 163-196. 
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Fig.  3.26 Le Figar, 10-11prill 1999    

Fig.  3.27 Le Monde. 21prill 1999 

 

Ka gjithashtu një tjetër aspekt të rëndësishëm te fotografia e rrënojave: ajo është e 

deshifrueshme nga të gjithë, të gjithë e kuptojnë. Nuk ka nevojë për kontekst apo për 

legjendë shpjeguese për të konstatuar dëmet. Pamja e një ndërtese që digjet apo e një 

ure të ndarë në dysh nuk krijon keqkuptime.Por nga ana tjetër, këto pamje universale 

janë njëherësh anonime të paidentifikueshme. Informacioni i parë i specifikuar në 

legjendën e tyre është vendi. Lufta i kthen në të panjohura pallatet, muzetë, portet dhe 

uzinat. Ata s‟janë gjë tjetër veçse rrënoja. Për këtë arsye shpesh fotografitë e 

rrënojave shoqërohen nga një hartë, e cila i mundëson lexuesit të krijojë një ide për 

vendndodhjen e tyre, dhe në rastin më të mirë të arrijë t'i identifikojë ato. 

 

Në fund të fundit, të shohësh shkatërrimin është diçka tërheqëse. Pamjet e rrënojave, 

edhe pse pa jetë, ngjallin emocion, mbi të gjitha nëse ato janë të shoqëruara nga tituj 

domethënës, të pasur në figura retorike (bluzi i Beogradit, Beogradi i goditur në 

zemër, etj,). 

3.3.1 A duhen treguar kufomat?  

 

Të tregosh kufomat, të tregosh fushën e betejës « pas  ngjarjes » ka të bëjë në fakt me 

një mënyre ndryshe të të parit të luftës. Ky rezultat i ftohtë e dënon faktikisht aktin e 

luftës. Kjo do të thotë madje të tregosh thelbin specifik të saj : shkatërrimin reciprok 

të jetëve njerëzore. Edhe në pikturë kufomat nuk mungonin. Por ato ishin një aspekt i 

pikës së pamundur të ekuilibrit dhe i shërbenin shprehjes së betejës si përmbledhje 

kuptimore. Ekzistojnë dy lloje kufomash, ushtarët dhe civilët. Kufomat e ushtarëve 

janë një pasojë e pashmangshme e luftës, ashtu si të plagosurit. A duhen treguar?  

 

Ka një evolucion interesant të paraqitjes së kufomave gjatë përdorimit të fotografisë si 

mjet informacioni. Fotografët e parë të luftës Aleksander Gardner apo Timoti 

O‟Salivan (Timothy O‟Sullivan) inkuadrojnë fusha beteje të mbushura plot me të 

vdekur kryesisht pas betejës së Gettysburg, në një 1863. Të dy fotografët u dyshuan se 

kishin zhvendosur trupat për arsye estetike dhe madje se e kishin bërë të pozonte një 

ndihmësin e tyre për të sajuar një gjuajtës të vdekur pranë pushkës së tij mbas një 

fortese me gurë. 
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Fig.  3.28Koha Jonë, 30 janar 1999, 

 

24 kosovarë të vrarë nga forcat serbe në fshatin Rugovë, 65 km në perëndim të Prishtinës. 

 

Gjatë Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore fotografitë paraqesin shpesh humbje të 

panumërta të armikut nganjëherë dhe në formën e një kartoline apo sa një faqe e tërë. 

Fotografia futi një estetikë të pasojës, të mjerimit, të vuajtjes. Nga njëra anë ajo ofron 

një rrugë drejt heroizmit, por është e pamohueshme se nëpërmjet rrënojave apo « No 

man‟s land » (Tokë e askujt) ashtu si nëpërmjet dhimbjes dhe vdekjes ajo sjell për 

syrin e civilit çaste therëse, shqetësuese. Kjo ka ndodhur që në luftën civile 

amerikane, por me çfarë qëllimi ? Nuk ekziston ndonjë politikë e caktuar pamore, 

ndërsa dihet se kufomat civile përdoren shpesh nga propaganda. Në Luftën e Dytë 

Botërore prirja është të shmangen pamjet me të vdekur. Fotografia e fut këtë 

dimension në luftën e Spanjës, Algjerisë, Vietnamit, vdekja është e drejtpërdrejtë. 

Përkundrazi 11 shtator 2001 të vdekurit e World Trade Center mungojnë, po kështu 

gjatë luftës në Irak në 2003 dhe duhet pritur 2004 kur një pamje me kthimin e 

arkivoleve mbuluar me flamurë shkaktoi përsëri skandal duke qenë se u guxua të 

publikohej.
208

 

 

Gjatë luftës së Kosovës pamjet e kufomave janë të rralla. Pas masakrës së Reçakut, 

ngjarja e dytë e përgjakshme e sjellë nga fotografia ishte vdekja e 75 refugjatëve 

kosovarë (shifër e pakonfirmuar, NATO informoi për 10-20 persona të vdekur), pas 

një sulmi të avionëve të forcave aleate. Incidenti u bë objekt i polemikave të shumta 

që vinin në diskutim legjitimitetin e forcës ushtarake të ndërmarrë nga NATO. E 

njëjta fotografi ndodhet edhe te Koha Jon e datës 17 prill, por pa legjende dhe autorësi 

dhe shoqëron një kronologji të masakrave të kryera nga forcat serbe ne Kosovë. 

 

                                                
208 Sipas GERVEREAU L. « Voir, ne pas voir la guerre, histoire des représentations photographiques 

de la guerre »,  Somogy, 2001. f. 92 – 93. 



NGJARJA PËRMES FOTOGRAFIVE NË SHTYPIN SHQIPTAR DHE TË HUAJ NË DRITËN E TEORIVE TË KOMUNIKIMIT 

135 

 

 
 

Fig.  3.29 Le Figaro, 15 prill 1999                                                Fig. 3.30 Koha Jonë, 17 prill 1999 

 

Artikulli i gazetës Le Monde (15 prill 1999) « Beogradi akuzon NATO-n për 

bombardimin e Gjakovës » pyet :  

 

« Çfarë të besosh ? Në luftën e propagandës ku janë përfshirë autoritetet serbe 

dhe zyrtarët e NATO-s, shpesh drejtpërsëdrejti në kanalin amerikan CNN, 

sulmi mbi një kolonë refugjatësh kosovarë në krahinën e Gjakovës, në 

jugperëndim të Kosovës, është shndërruar në një çështje madhore. » 

 

Çështja mbuloi faqen e parë të gazetave përgjatë një jave, aktualiteti i konfliktit 

përqendrohej mbi këtë ngjarje të përgjakshme. Ky fakt frymëzoi faqe të tëra 

komentesh dhe radhësh editorialesh, duke paraqitur një rast të shkëlqyer që të 

dëgjoheshin zërat që ishin kundër kësaj ndërhyrjeje. 

 

AleksisÇahtatinski (një vit pas luftës) vë në dukje argumentin se në këtë periudhë 

kishte shumë informacione të tjera apo dhe më të rëndësishme (sipas NATO-s), por 

për të cilat NATO nuk zotëronte prova pamore (imazhe) për tu dhënë vlerë dhe për ti 

bërë të besueshme në sytë e gazetarëve dhe të publikut të gjerë. 
209

 

 

Incidenti i karvanit të Gjakovës, ku 10-20 persona vdiqën ishte në faqet e para 

për pesë ditë radhazi. Gjatë të njëjtës periudhë, dyqind mijë persona u dëbuan 

nga Kosova. Mos ndoshta kjo nuk është më e denjë për vëmendjen e medias se 

10-20 persona të vrarë për shkak të një goditjeje aksidentale të NATO-s ? Unë 

do të përgjigjesha kryesisht në mënyre pohore. Kjo ishte shumë më tepër pjesë 

e realitetit të thellë kosovar. Po përse mediet nuk e pasqyruan këtë gjë ? 

Përgjigja është : s‟ka pamje. Është këtu një mësim themelor që ne duhet ta 

mësojmë. Është shumë e thjeshtë, s‟ka pamje, s‟ka lajme (…). Gjatë takimeve 

me shtypin të përditshme në NATO ne përdornim mijëra fjalë për të shpjeguar 

atë që po ndodhte. Ne flisnim për tmerre, për ekzekutime në radhë, për 

rrëmbime, për djegie shtëpish, dhunime, vjedhje identiteti të një popullsie të 

privuar nga dokumentet. Asgjë nga këto nuk u besua, sepse ne nuk mundëm të 

                                                
209 CHAHTAHTINSKY Alexis, Sur la gestion médiatique de la crise du Kosovo par l‟OTAN, « La 

guerre moderne et les médias : la nouvelle ligne de front », in MATHIEN Michel (dir.), L‟information 

dans les conflits armés, du Golfe au Kosovo, L‟Harmattan, Paris, 2001, f. 163-196. 
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paraqitnim prova fotografike (…) . Zhvarrosjet vazhdonin dhe vlerësimi që 

kishte paraqitur në kohën e tij, Xhemi Shi (Jamie Shea) për rreth 4600 

kosovarë të vrarë nga forcat jugosllave të sigurimit ishte më pak se gjysma e 

vlerësimit më të thjeshtë aktual. Por ne nuk kishim pamje dhe nëse nuk ke 

pamje, nuk mund të shpresosh të bindësh edhe nëse përshkruan realitetin 

thelbësor të asaj që po ndodh. 

 

Megjithatë, kjo vlerë provash e kufomave mbetet e diskutueshme. Shembuj të shumtë 

që nga Komuna e Parisit e deri në Timishoara dhe Runda kanë treguar se 

instrumentalizomi i kufomave ishte një derivat sigurisht i urryeshëm, por klasik. Ajo i 

jep pafajësinë njërit kamp dhe i pohon pakthyeshmërisht tjetrit hegjemoninë e 

opinionit publik  ndërkombëtar të papërcaktueshëm
210

. Kësaj i shtohet fakti se 

këndvështrimet e aktualitetit ndërkombëtar të bazuara në pamjet e kufomave njerëzore 

paraqesin rreziqe manipulimi, madje edhe propagande kur nuk janë tashmë të tillë.  

 

Edhe paraqitja e varrezave nuk i takon normalisht rendit të paraqitjes së luftës, por të 

pas luftës, dhe nëse lufta barazohet me dëmet e saj atëherë ajo bëhet e 

pajustifikueshme. Po kështu përdorimi i varrezave masive është shumë i rrezikshëm 

pasi kanë vlerë ndjesore të madhe, por vlerë të pakët informative. Kujtojmë këtu 

varrezën masive të Timishoharës, ku një dyshim legjende ndryshoi krejtësisht 

kuptimin. Po kështu në 1988 në një ekspozitë të realizuar mbi historinë e hapësirës 

Jugosllave disa muzeologë kroatë paraqitën një fotografi varreze masive si një prej 

masakrave që serbët kishin kryer mbi civilët. Por bëhej fjalë për një fotografi të 

shfarosjeve naziste gjatë luftës së dytë botërore.
211

 Pra nuk ekziston një kod i 

mirëfilltë për përdorimin e pamjeve të kufomave në kohë lufte. Por ndikimi i tyre në 

opinion është shumë i madh. Në të tilla raste fotografia ndien plotësisht brishtësinë e 

saj, varfërinë kuptimore, varësinë nga legjenda, nga komenti, nga konteksti. Në të tilla 

raste jo vetëm që diskutohet vlera e pamjaftueshme e saj si provë gjë, të cilën gjykatat 

e kanë kuptuar prej kohësh, por mbi të gjitha rreziku ekstrem si burim manipulimi i 

opinioneve publike. Verbëria e spektatorit në kohë lufte nuk vjen vetëm nga 

deformimi i këndvështrimit që lidhet me heroizimin e luftimeve. Por ajo lidhet me 

përdorimin propogandistik që i bëhet vuajtjes deri në estetizmin e saj me një lloj 

piktorializmi, me efekte pikturash dhe skenash tronditëse ndihmuar nga sintetizmi në 

bardhë e zi.  

3.3.2  Rreziku i manipulimit 

 

Koncepti i manipulimit është i lidhur ngushtë me efektet bindëse të medieve.
212

 Në 

kontekstin e marrëdhënieve njerëzore, për disa autorë gjithçka është manipulim dhe 

nuk ekziston asnjë referencë tjetër e mundshme në të tjera mënyra për të bindur.
213

 

Nga ky këndvështrim, informacioni mund të konsiderohet si një tërësi fjalësh apo 

pamjesh që raportojnë një fakt apo një ngjarje. Çdo informacion ka një burim të parë 

përveç vetë gazetarit, dhe ky burim është gjithmonë njerëzor. Por qenia njerëzore, 

cilado qoftë ajo, nuk është asnjëherë «një elektron » i lirë, i pastër nga çdo lidhje. Ai 

                                                
210 ARBOIT Gérald, « Rôles et fonctions des images de cadavres dans les médias », AFRI, VOLUME 
IV, http://www.afri-ct.org/article.php3?id_article=453&var_recherche=ARBOIT+G%E9rald+ 
211 Manipulations par l‟image 
212 Si çështja e manipulimit edhe ajo e fekteve të mediave mbi publikun do të trajtohen më gjerësisht në 

kapitullin IV.  
213 Për më shumë shih Fabrice d‟Almeida, La manipulation, Presses universitaires de France, 2005, 

PRF. Coll. «  Que sais-je ». 
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është pjesë e një grupi, qoftë familjar, kombëtar, fetar, ekonomik, politik, social apo 

profesional. Ai vepron me ose pa ndërgjegje në funksion të interesave të këtij grupi. 

Nga ana tjetër, gazetari është ai që shpërndan informacionin nga një mbajtës i tij drejt 

publikut dhe në kontekstet e sotme ku manipulimi është në natyrën e gjërave dhe ku e 

vërteta manifestohet si një e dhënë relative, detyra e parë e përhershme e gazetarit 

është të dyshojë. Dhe instrumenti i këtij dyshimi është dhënia e saktë e informacionit 

sipas burimit të tij.
214

 

 

Megjithatë, gjatë pasqyrimit të konfliktit të Kosovës gazetarë të shumtë francezë u 

qortuan se kishin paraqitur informacionet « me ngjyrë ushtarake » të forcave aleate, 

pasi pikërisht pati një ngopje me informacion që buronte vetëm nga NATO dhe 

vërtetësia e tij u vu në diskutim më pas sidomos në argumentet e ekzistencës së planit 

« Patkoi i hekurt » dhe ekzagjerimi i pamat i numrit të viktimave dhe i varreve të 

përbashkëta civile.
215

Me gjithë mbulimin mediatik të deklaruar si më të kujdesshëm 

dhe më të matur, krahasuar me luftën e Gjirit, pikëpyetjet nuk munguan në lidhje me 

praktikat e komunikimit që i afroheshin nga shumë pikëpamje dhe kushte 

propagandës, manipulimit apo retorikës së qëllimshme me synimin « ta bënin 

ndërhyrjen më të pranueshme nga opinionet publike », cilado qoftë drejtësia apo 

legjitimiteti i saj.
216

 

 

Nga ana tjetër ne konstatojmë përpjekjen e gazetave për t‟u paraqitur si vendi parësor 

i debateve dhe i shprehjes së opinioneve duke i hapur faqet për personalitetet 

politike,shkrimtarët,kërkuesit,akademikët,ushtarakët,militantët. Në 15 numra nga e 

enjtja 25 mars deri të shtunën 11,12 prill 1999,Le Monde botoi rreth 104 faqe mbi 

konfliktin mes NATO-s dhe Serbisë (mesatarisht 7 faqe në ditë) duke i kushtuar çdo 

ditë në 4 ose 5 kolona titullin kryesor të faqes së parë. Le Monde pranoi 48 

këndvështrime (mesatarisht 3 në ditë të ardhura nga të gjitha anët e horizontet)
217

 . 

 

Në të njëjtën kohë televizioni, shtypi i shkruar, radioja nuk e fshehën realitetin e 

« gabimeve » apo të pasojave të ndërhyrjes së NATO-s.Gjë që na shtyn të arrijmë të 

kuptojmë se si është e mundur që manipulimi mund të mbijetojë ende sot në shoqërinë 

tonë demokratike dhe të komunikimit ? Sipas Filip Breton, ky argument që bashkon 

demokracinë dhe mungesën e manipulimit «  natyral » lidhet me besimin se sot, në një 

regjim të tillë, njeriu modern është i lirë . Kjo liri bëhet e mundur nga fakti se është « i 

informuar » dhe se mediet edhe ato të « lira » e bëjnë shoqërinë transparente. Sipas tij 

nuk është demokracia që garanton parrezikshmërinë e manipulimit, por shoqëria e 

« komunikimit » që garanton pluralitetin e medieve. Por ai tërheq vëmendjen mbi 

faktin se mediet luajnë shpesh një rol vendimtar,edhe pse shpesh duke mbrojtur në 

kurriz të tyre në amplifikimin e procedurave të manipulimit. Ato marrin pjesë në 

paraqitjen dhe shpërndarjen e një opinioni në mënyrë të tillë që marrësi i tij të besojë 

se është dakord me të dhe në të njëjtën kohë të gjendet i paaftë për të bërë një tjetër 

                                                
214 Borici Hamit, Gazetaria 2, SHBLU, Tiranë. 2004. 
215 Këtë pohim e bazojmë në informacionin e marrë nga artikujt e botuar në « Les medias et les guerres 
en ex-Yougoslavie, débats, théories, méthodes », Questions de communication,n°1. -  Presses 

universitaires de Nancy. 2002. 
216 COSTURICA Emir, « Les médias français et la gestion de la crise »,http://www.afri-

ct.org/article.php3?id_article=585&var_recherche=kosovo+, konsultuar në prill 2014. 
217« Le Monde en guerre : Une information solidement explicative ? » par Henri Maler, juin 2000 

http://www.acrimed.org/article583.html?var_recherche=kosovo, konsultuar në prill 2014. 

http://www.afri-ct.org/article.php3?id_article=585&var_recherche=kosovo
http://www.afri-ct.org/article.php3?id_article=585&var_recherche=kosovo
http://www.acrimed.org/article583.html?var_recherche=kosovo
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zgjedhje në lidhje me çështjen.  Larg të qenit një element i fortë në dekodimin e 

manipulimit, mediet përbëjnë shpesh vektorin parësor.  

 

Manipulimi mbështetet mbi një strategji qendrore, nganjëherë unike : 

zvogëlimin sa më të madh të auditorit për të diskutuar apo për t'i rezistuar 

asaj që i propozohet. Kjo strategji duhet të jetë e padukshme, pasi shpërfaqja 

e saj do të tregonte se ka përpjekje për manipulim. Nuk është fakti se nga pas 

fshihet një strategji, një përllogaritje që specifikon manipulimin se sa zbulimin 

e tij në sytë publikut. Metodat e manipulimit përparojnë pra të maskuara. 
218

 

 

Rreziku i manipulimit në rastin e fotografisë së shtypit nuk qëndron dhe aq në atë që 

ajo tregon (përveç se kur ka trukim) edhe kur ato paraqesin tmerre. Ndikimi i tyre mbi 

lexuesit është kryesisht i rendit ndjesor emocional. Ato e reduktojnë argumentimin 

dhe shpjegimin vetëm në faktet e tmerrit dhe të vdekjes. Megjithatë, duke qenë të 

shoqëruara gjithmonë nga fjalë kuptimi i tyre ndikohet nga përmbajtja tekstuale. Falë 

fjalëve pamjet e kufomave nuk kanë të njëjtën vlerë, ato mund të shkaktojnë mëshirë 

ose revoltë.Nuk do të kishte kuptim të tregoheshe armiqësor kundër një Cunami, por 

përjashtohet plotësisht mundësia për të toleruar një diktator që dhunon jetën dhe 

dinjitetin njerëzor, kjo do të thotë mohim i të drejtave tona themelore. Po kështu 

përdorimi i varreve masive është i rrezikshëm, pasi vlera e tyre afektive është e madhe 

dhe vlera informative e papërfillshme. Laurent Gervereau dëshmon :  

 

Kështu duke realizuar në 1988 një ekspozitë mbi historinë e hapësirës 

jugosllave muzelogët kroatë më paraqitën një fotografi të një varri masiv 

pasojë e një masakre të afërt civilësh nga serbët. Por bëhej fjalë për një 

fotografi të shfarrosjeve naziste gjatë luftës së dytë botërore.  

 

E njëjta problematikë rivjen në këtë fotografi të Le Figaro  të 20 prillit 1999. 

Legjenda shpjegon se dy klishetë janë marrë në dy momente të ndryshme në rrethinat 

e Izbikës në Kosovë. Sipas NATO-s ato tregojnë krijimin e një varreze të re (pamja e 

kufizuar me një drejtkëndësh të bardhë në fotografi). Por pyetja e legjendës 

« Fotografi si prova ? » komenti i bërë nga gazetari, dhe kushtorja që përsëritet lënë të 

kuptohet mundësinë e madhe të manipulimit të brendisë semantike të fotografisë. 

 
 

Fig.  3.32Le Figaro , 20 prill 1999 

                                                
218BRETON Philipe, La parole manipulée, La Découverte/Poche, 2000, p.72.    
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Pra, të shtrosh pyetje mbi informacionin në konflikte të armatosura nuk është apriori 

e thjeshtë, pasi çdo situatë ka veçoritë e saj dhe informacioni që shfaqet është  i 

pasigurt, jo domosdoshmërish i rremë, por shpesh i paverifikuar, i paverifikueshëm, 

gjë që shton probabilitetin që të jetë i manipuluar. Duke treguar kufoma më shumë 

sesa një burim informacioni fotografia rrezikon të përdoret si burimi i manipulimit të 

opinioneve publike. Klishetë që mund të përmbysin dhe të modifikojnë opinionin 

publik vërtetojnë gjithashtu lidhje, marrëdhënien e ndërvarësisë që ekziston mes 

tekstit dhe fotografisë. As njëri dhe as tjetra nuk mjaftojnëveç e veç për të prodhuar 

ndikimin e kërkuar. 

3.4 Fotografia humanitare  

Pamjet e kampeve dhe e grupimeve të kosovarëve të dëbuar i emocionuan opinionet 

publike ndërkombëtare. Imazhet e bëjnëluftënmë shumënjë histori civilësh se 

ushtarakësh. Gjejmë shkas të kujtojmë se shekulli XX mbetet ai ku vuajtjet e masive u 

bënë të dukshme. Gjithashtu është shekulli ku mobilizimi mori përmasa globale. Por 

më shumë se ndjenja e mobilizimit, civilët reagojnë sidomos kur i kap ndjenja e 

dhimbjes. Kjo dhimbje, që dikur mbetej e largët, sot, me qarkullimin e pamjeve i 

mbërthen përnjëherësh. Në këtë kuptim, fotografitë e hapjes së kampeve naziste 

mbeten në majën e tmerrit, pasi kurrë nuk janë parë skena të tilla. Vuajtjet e masës së 

popullsisë bëhen të dukshme falë fotografisë. Civilët janë të mbërthyer nga dhimbja :  

 

«…një gjendje dhimbjeje e përgjithshme ka pushtuar gazetat dhe ekranet për 

të mbërthyer prej fyti popullsinë(…) në kohën kur edicionet televizive të 

lajmeve hapen me katastrofat e ditës, është tashmë prej vuajtjes së popullsive 

civile që janë kryesisht tëmobilizuara opinionet publike.»
219

 

 

« Kauzë e drejtë , - shkruan Zhan-Mari Kolombani (Jean-Marie Colombani) 

në gazetën Le Monde të 8 prillit 1999 me theks lirik, - urgjenca është aty, ajo e 

dy milion shqiptarëve të Kosovës pre e të drejtës shpatarake të Miloseviçit ». 

 
Fig.  3.33Le Figaro, 8 prill 1999 

                                                
219GERVEREAU L. « Voir, ne pas voir la guerre, histoire des représentations photographiques de la 

guerre »,  Somogy, 2001. 
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Ne treguam në kapitullin e dytë se te fotografia, ashtu si dhe te shenja të tjera ikonike, 

leximi kryhet përherë në dy nivele : përshkrimin dhe sugjerimin.
220

Sapo tregohet në 

një fotografi objekti më i pakuptimtë, situata më banale, individi më i zakonshëm, 

mendja e shikuesve u bën thirrje të gjitha nocioneve abstrakte, emocioneve dhe 

gjykimeve që vijnë dhe u bashkohen elementeve të perceptueshëm me sy. Një 

fotografi tregon (përshkruan) të njëjtën gjë për të gjithë, por nuk sugjeron të njëjtën 

gjë. Prandaj pajtohemi me idenë se pamjet e refugjatëve dhe të viktimave kosovare 

ndikuan mbi opinionin publik duke e orientuar më shumë bindjen e tij në favor të 

operacionit ushtarak të ndërmarrë nga forcat aleate.  

 

Sipas disa analistëve, imazhet patën një ndikim të fortë, pasi ngjallën te francezët, dhe 

në një shkallë më të gjerë, në vendet e Evropës perëndimore, kujtimin e eksodit (term 

shpesh i rimarrë nëpër tituj) të popullsisë franceze në fillim të Luftës së Dytë 

Botërore. Të tjerë konsiderojnë se ato risillnin ndër mend viktimat e spastrimit të 

mëparshëm etnik në ish-Jugosllavi, ato të luftës së Bosnjës. Ndjenja e fajësisë 

kolektive që la pafuqia perëndimore në atë periudhë, simboli i së cilës mbetet 

Srebrenica, ishte një shtytje e brendshme e thellë në favor të ndërhyrjes në 

Kosovë.Edhe Dominik Vidal (Dominique Vidal)
221

 e konsideron si parësor rolin e 

imazheve që fajësojnë. Ai pohon se në fillim tëpranverës „99, shihej se NATO ishte 

deri diku në vështirësi, dhe kjo pasi qëndrimi i opinionit në lidhje me ndërhyrjen e 

mundshme në Kosovë ndryshonte nga një vend në tjetrin, por në më të shumtën e 

rasteve nuk ishte i bindur, përfshirë këtu edhe Francën. Dhe ndër elementet që ua 

mbushën mendjen njerëzve, në fare pak kohë dhe që e bënë peshoren të anohej, ishin 

pamjet e refugjatëve që mbërrinin tufa-tufa në kufijtë e Kosovës, por edhe në ekranet 

televizive.  

 

 Mendoj se ato pamje ishin vendimtare dhe se është me rëndësi të diskutohet 

për to. Në rastin e Irakut, në 1990-1991, ishte përkundrazi mungesa e 

imazheve që bëri të besueshëm kërcënimin e regjimit irakian. Në çështjen e 

Kosovës, në 1999, është vërshimi i imazheve që i bëri njerëzit të binden. Për 

më shumë, dhe është kjo lidhje që më duket e rëndësishme, vërshimi i 

viktimave të prezumuara të spastrimit etnik serb sillte në kujtesën e fraksionit 

më të informuar të opinionit – dhe dihet se ky është më i gjerë nga ç‟mendohet 

– viktimat e spastrimit të mëparshëm etnik në ish-Jugosllavi, ato të luftës së 

Bosnjës. Shkurt, mendoj se ndjenja e fajit kolektiv që la në atë periudhë 

pafuqia perëndimore, simbol i së cilës është Srebrenica, i përpunoi në thellësi 

ndërgjegjiet në favor të ndërhyrjes në Kosovë.  

 

                                                
220 « Le photojournalisme : informer en écrivant avec des images », punim kolektiv nga Paul Almasy, 

Francis David, Claude Garnier…,2eéd. Éd. du Centre de formation et de perfectionnement des 

journalistes, 1990. 
221

Je pense que ces images-là ont été décisives, et que c'est important d'y réfléchir. Dans le cas de 

l'Irak, en 1990-1991, c'est au contraire l'absence d'images qui açréditait la menace que faisait peser le 

régime irakien. Là, dans l'affaire du Kosovo, en 1999, c'est la surabondance d'images qui entraîne la 

conviction des gens. D'autant, et c'est ce lien qui me paraît important, que le flot des victimes 
présumées de l'épuration ethnique serbe rappelait, pour la fraction la plus informée de l'opinion - mais 

on sait qu'elle est plus large qu'on ne pense -, les victimes de la précédente épuration ethnique en ex-

Yougoslavie, celles de la guerre de Bosnie. Je pense, en bref, que le sentiment de culpabilité collective 

qu'a laissé l'impuissance oçidentale à l'époque, et dont Srebrenitza constitue le symbole, a travaillé en 

profondeur les consciences en faveur de l'intervention au Kosovo.Konsultuar në linjë në faqen e 

Acrimed | Action Critique Médias http://www.acrimed.org/article480.html, prill 2014. 

http://www.acrimed.org/article480.html
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Për këtë arsye NATO, qeveritë dhe mediet përkrahëse të këtij operacioni ushtarak 

përdorën instrumentin e njohur si më efikasin, emocionin dhe në rastin tonë 

emocionin e ushqyer nga gjendja e refugjatëve. Sigurisht që nuk mund të mos bëhej 

asgjë para një situate të tillë, para vuajtjeve të njerëzve, para familjeve të martirizuara, 

para fëmijëve që kishin humbur prindërit. Ky efekt ishte edhe më i fortë pasi 

ekzistonte edhe ndjenja e fajit për atë që kishte ndodhur më parë. Për miliona njerëz 

ideja se ishin lejuar të ndodhnin spastrime etnike të frikshme e masakra pa emër dhe 

qeveritë perëndimore nuk bënë asgjë - nga vjen dhe ndjenja e pafuqisë dhe e turpit - i 

dha këtij emocioni të ngjallur nga fati i refugjatëve një ndikim të fortë politik. Prandaj 

këtë herë shumë njerëz besuan se nuk do të lejohej që një tjetër gjenocid të ndodhte. 

 

Pra, fotografia humanitare mund të identifikohet me përfaqësimin e viktimave dhe të 

refugjatëve. Ajo bën pjesë në gjininë dokumentare dhe institucionalizohet si një 

praktikë fotografike në fillim të viteve shtatëdhjetë në një kontekst të shënuar nga 

zhvillimi i organizatave të para joqeveritare (OJQ) që ndërhynin në vendet e konfliktit 

apo të katastrofës.
222

 Gustav Muanie (Gustave Moynier), presidenti i parë i Kryqit të 

Kuq ua kushton madje sukseset e para të ndihmës humanitare shpejtësisë së madhe të 

rrjeteve informative : 

 

Tani e di çdo ditë,- shkruan ai në 1899, - ajo çka ndodh në mbarë botën, 

njohja edhe e aktit më të vogël të luftës shpërndahet me shpejtësinë e rrufesë. 

{…} Përshkrimet që japin gazetat e përditshme i sjellin, nëse mund të 

shprehemi kështu, ata që japin shpirt në fushën e betejës para syve të lexuesit 

dhe i bëjnë veshët e tyre të buçasin, njëkohësisht me këngët e fitores dhe 

rënkimet e sakatëve të mjerë që mbushin ambulancat. 
223

 

 

Kjo tregon sërish se funksioni që është ngushtësisht i lidhur me përdorimin e 

fotografisë humanitare në shtypin e shkruar dhe në media në përgjithësi mbetet ai i 

mobilizimittë përgjithshëm të opinionit publik. Këto fotografi procedojnë sipas një 

estetike mëshire, madje dhe indinjimi, më të përshtatshmet për të shkaktuar efekt tek 

opinioni publik. Planet e marra nga afër janë të domosdoshëm, jo vetëm sepse shfaqja 

e shenjave të dukshme të vuajtjes është e përshtatshme, por edhe sepse retorika e 

klishesë humanitare kërkon që subjekti të jetë i izoluar, i shkëputur nga kuadri i tij i 

jetës, jo njerëzor dhe jo shoqëror. Viktimat në përgjithësi janë të zhveshura, të 

dhunuara, të dehidratuara, shoqëruar nga logjistika e ndërhyrjes urgjente si mjete të 

shpërthimit ajror, struktura strehimi, sisteme komunikimi, pajisje mjekësore, etj, . Në 

një artikull të shkurtër kushtuar retorikës pamore të fotografive humanitare, Rezhi 

Debre (Regis Debray) i lakon si më poshtë vlerat kryesore të fotografisë humanitare :  

 

« Fotografitë e quajtura humanitare, televizuale në këtë këndvështrim, 

injorojnë me sa duket pamjet e pjerrëta, linjat e shmangura, vlerat dhe hijet : 

ato dallohen nga një vendosje e objektit në të sheshtë dhe në rrafsh. Një lloj 

                                                
222 Cituar në LAVOIE Vincent « L‟image - événement », punim doktorate, Paris 1, 2001, f.180 
223Cituar në BRAUMAN, Rony, « La pitié dangereuse », Les médias et l‟humanitaire. Ethique de 
l‟information ou charité-spectacle, Paris Editions du CPFJ, coll. « Médias et société », 1996, f. 15-16. 

« On sait maintenant chaque jour, ecrit-il en 1899, ce qui se passe dans la terre entire, la connaissance 

se repand avec la vitesse de l‟eclair (…) les descriptions que donnent les journaux quotidiens placent 

pour ainsi dire les agonisants des champs de bataille sous les yeux des lecteurs et font retentir a leurs 

oreilles, en meme coup que les chants de victoire, les gemissements des pauvres mutiles qui 

remplissent les ambulances. » 
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përthithje e thellësisë së kohës në çastësi, e kolektives në individualen dhe e 

sfondit në plan të parë shkojnë bashkë. Njeriu këtu i takon vetes, çastit të 

vdekjes së tij apo të vuajtjes, anonimatit të këmbyeshëm të shtratit të spitalit, 

të trotuarit apo të aparateve të mbijetesës. »
224

 

 

  
 

Fig.  3.34 Le Figaro, 9 prill 1999Fig.  3.35Le Figaro, 21 prill 1999 

 

Retorika mund ta shndërrojë një fotografi të varfër në vlera informative në një imazh 

domethënës. Këto fotografi janë përgjithësisht fryt i rastësisë, nganjëherë i guximit të 

tepruar të fotogazetarit, nganjëherë i një privilegji. Disa prej tyre mund të kenë një 

vlerë të madhe informative, por shumë prej tyre vlerësohen vetëm për forcën e 

emocioneve që ato ngjallin dhe për kushtet e pazakonta në të cilat, në më të shumtat e 

rasteve ato janë të realizuara. 

 

Edhe përgjegjësit e organizatave humanitare vlerësojnë se mediet ushtrojnë një 

ndikim vendimtar  mbi politikat qeveritare. Kjo është arsyeja përse ata i kushtojnë një 

rëndësi të veçantë trajtimit mediatik të situatave të emergjencës, kryesisht i atyre ku 

kanë interes të drejtpërdrejtë. Imazhi ka një rol vendimtar në mobilizimin e 

opinioneve publike. Në ish - Jugosllavi, ishte pamja e kampeve (si kjo në vijim) ku 

ishte grumbulluar popullsia e zhvendosur (kryesisht nga Kosova) që emocionoi 

opinionet publike ndërkombëtare. 

 

                                                
224

DEBRAY, Régis, « Humanisme, humanitaire, déclinaisons », La recherche photographique, 

« Photographie humaniste, photographie humanitaire », n.15, vjeshtë 1993, f.72. « Les photographies 
dites humanitaires, télévisuelles en cela, ignorent apparemment les obliques, les lignes de fuite, les 

valeurs et les ombres : elles se distinguent par une mise du sujet a plat et en a plat. Une sorte 

d‟absorption de la profondeur de temps dans l‟instantané, du collectif dans l‟individuel et de l‟arrière-

fond dans le premier plan vont de pair. L‟homme est ici livre à lui-même, a l‟instant de sa mort ou de 

sa souffrance, a l‟anonymat interchangeable du lit de l‟hôpital, du trottoir ou des appareils de survie. » 
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Fig.  3.36Le Figaro, 17 prill 1999 

 

Megjithatë, OJQ-të i qortojnë rrjetet e mëdha informative se interesohen për ngjarjet 

(uri, lufta civile, katastrofa natyrore, etj.) vetëm kur ato arrijnë kulmin e krizës dhe se 

parapëlqejnë një mënyrë trajtimi të lajmit të tipit sensacional.
225

 Përgjegjësit e OJQ-ve 

e dënojnë shpërndarjen e pamjeve shok me pretekstin se ato nuk bëjnë gjë tjetër 

përveç se përdorin arketipa të zakonshëm të vuajtjes njerëzore dhe vlerësojnë se 

mediet duhet të mund të ndërhynin para se kriza të thellohej dhe jo vetëm gjatë 

aksioneve të urgjencës. 
226

 

 

 
 

Fig.  3.37Le Monde, 9 prill 1999 

 

Historitë e tyre përmblidhen në fytyra nënash të shqetësuara  dhe mbi të gjitha me 

histori fëmijësh. Vlera emocionale e fëmijës mbetet e pakrahasueshme. Sot, kur 

shpesh vendi i operacioneve është larg dhe kur duhen emocionuar popullatat civile, 

                                                
225 Për më shumë rreth sensacionalizmit shih pikën 4.3 të punimit. 
226 LAVOIE Vincent « L‟image - événement », thèse de Doctorat, Paris 1, 2001, p.182 
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organizohen histori fëmijësh që i mundësojnë reporterit të gjejë më shpejt atë që 

kërkon, edhe pse nuk e njeh vendin. Ky efekt  në kohën e asaj që quhet charity 

business(bamirësi për përfitim) paraqet një rrezik të madh deformimi nga pikëpamja e 

njerëzve që kanë një këndvështrim të paracaktuarpër vendet rreth të cilave nuk dihet 

asgjë. Shpesh fotografët profesionistë shoqërojnë OJQ-të në misionet e tyre 

humanitare. Ata përdorin logjistikën e organizatave ndërkombëtare dhe zhvendosen 

në vendet e konflikteve me më pak shpenzime. Siç e nënvizon me të drejtë Edgar 

Roskis, kushtet e realizimit të fotografisë humanitare bëjnë kontrast me ato të takuara 

në fotogazetari para zhvillimit të OJQ-ve. Fotografia humanitare lindi nga kjo 

asistencë e re ndaj organizatave humanitare.  Për më tepër, fotografia humanitare nuk 

mundëson asnjë kuptueshmëri të të dhënave politike në zanafillë të konflikteve dhe 

katastrofave pasi «prodhimi fotografik bazohet nëasnjanësinë politike si element bazë 

i aksionit humanitar » dhe privilegjon subjektet që mendohet se ngjallin një ndjenjë 

përkatësie kolektive. 

 

Ekipet humanitare mobilizojnë vëmendjen e medieve elektronike kryesisht pasi 

ndërhyjnë në kohë krize. Roli i medieve është të informojë vendet e industrializuara 

për ngjarjen e një krize dhe të vënë në dukje falë pranisë së tyre rëndësinë  e saj. Pasi 

prania e medieve në një vend është metonimi urgjence. Në këtë kuptim mbulimi 

mediatik i një katastrofe mund të ndikojë në veprimet qeveritare. Megjithatë mediet 

nuk sjellin asnjë informacion që autoritetet qeveritare nuk e njohin. Më e shumta 

ushtrojnë trysni mbi to dhe ndikojnë në përshpejtimin e procesit vendimtar për 

dërgimin e ndihmave urgjente. 

3.5 Vështrim krahasues mbi përdorimin e hapësirës fotografike 

Në përfundim të këtij kapitulli, do të donim të paraqitnim disa vëzhgime që na duken 

domethënëse në lidhje me faktin se prania e fotografisë së shtypit varet gjerësisht nga 

zgjedhja redaktuese dhe përkthen në një farë mënyre strategjinë komunikuese të çdo 

gazete.Qëllimi ynë nuk është të bëjmë një vlerësim mes vlerave gazetareske të 

organeve të shtypit të marra në shqyrtim, por të vërejmë se si fotografia i shërben 

përcjelljes së aktualitetit. Për arsye të dallimeve të mëdha kontekstuale, profesionale, 

kulturore dhe politike, nuk na duket me interes të përqasim gazetat e huaja me ato 

shqiptare, por na duket më domethënëse që, duke u përqendruar te fotografia, të 

vëzhgojmë gazetat franceze në lidhje me njëra-tjetrën dhe më tej ato shqiptare.  

 

Le Monde dhe Le Figaro kanë dy praktika krejtësisht të ndryshme në përdorimin e 

hapësirës fotografike si nga këndvështrimi kohor dhe në lidhje me vendosjen e saj në 

faqe. 

 

Ne e kemi përmendur se gjatë periudhës së krizës së trajtuar 29% e faqeve të para të 

Le Monde shoqëroheshin me nga një fotografi dhe 72% ndër to përmbajnë një vizatim 

që lidhet me Kosovën, ndërsa prirja përmbyset teLe Figaro, ku vizatimet janë të rralla 

dhe shumica e faqeve të para paraqesin një fotografi kushtuar konfliktit. 

 

Për sa i përket shpërndarjes kohore : tek Le Figaro mbulimi fotografik kryesor është i 

përditshëm nga data 25 mars (fillimi i goditjeve) deri më 26 prill 1999. Pra,kemi një 

përqendrim të madh të fotografive në faqe të parë për rreth një muaj. Në mënyrë të 

përgjithshme, mbulimi tek Le Figaro është në mënyre të vazhdueshme. Nga ana tjetër 

Le Monde përdor fotografinë në faqe të parë që prej 2 prillit 1999, pra një javë pas 
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fillimit të sulmeve ajrore dhe gjendet në 14 faqe të para të periodikut gjatë prillit, 

periudhë kulmore e konfliktit që paraqitet me po të njëjtën shpeshtësi te Le Figaro. 

Në maj dhe në qershor paraqitjet janë më të rralla (përkatësisht 3 dhe 4), pra është 

mosvazhdimësia që karakterizon praktikën e gazetës Le Monde. Në të kundërt, në 

faqet e brendshme fotografia do të zërë një vend të përzgjedhur në rubrikën « Nga 

bota ». 

 

Për sa i përket faqosjes, pavarësisht nga periudha e referimit, të dyja gazetat kanë dy 

praktika të ndryshme. Ato përkojnë me dy konceptime të ndryshme të hapësirës 

ikonografike. Gjatë periudhës së konfliktit, te gazeta Le Figaro, një fotografi kryesore 

vendoset përgjithësisht në një kolonë të gjerë në të djathtë që mbush ¼ e faqes. 

Përmasat dhe vendi në faqe vë në punë një shikim që vendos një afërsi me subjektin, 

nëse nuk është një « mbërthim » i lexuesit. Le Figarozgjedh të menaxhojë një 

hapësirë të gjerë dhe homogjene, shpesh të mbuluar nga fotografia, një pamje 

qendrore me format të madh  dhe një format më të vogël në kolonën e temave. Ai 

dallohet nga fotografitë që paraqesin një interes pamor të rëndësishëm që mund të jetë 

i rendit informativ, stilistik ose spektakolar. Fotografia bashkuar me titujt është një 

nga mbështetësit vendimtarë për të komunikuar linjën editoriale të gazetës. 

 

NdërsaLe Monde i kushton një hapësirë të kufizuar pjesës ikonografike. Ajo është 

heterogjene dhe e shumëllojtë. Elementi qendror përbëhet nga një vizatim gazetaresk, 

në pjesën që mbetet mund të gjendet ndonjë portret i vizatuar, një deri në tri ilustrime 

fotografike. Pra, përgjithësisht, forca pamore fotografisënuk paraqet ndonjë interes të 

madh. Përkundrazi, vizatimi i shtypit me mënyrat e tij të paraqitjes i jep më shumë 

vlerë sugjerimit, duke i bërë vend kështu reflektimit dhe gjykimit. Ai përkthen 

gjithashtu, në formë të përqendruar, pozicionin e gazetës mbi ngjarjen. Te Le Monde 

vihen re dy kategori mekanizmash ku përfshihet fotografia. Mekanizmi dominues 

vendos pamjen bardhezi në kuadratin e sipërm të ilustrimit në kolonën e djathtë ose në 

kolonën e majtë duke e dërguar vazhdimin në faqet e brendshme. Për pjesën që 

mbetet ka dy mundësi : një fotografi më e madhe e vendosur në dy kolona me një 

legjendë përshkruese dhe faktuese, shoqëruar me shenjë për në faqet e brendshme ; 

një fotografi në brendësi tënjë artikulli, në mes të faqes, pa legjendë, pa tregues. U 

jepet rëndësi ngjarjeve gjatë konfliktit duke u dhënë më shumë rëndësi fotografive me 

ngjyra të të shpëtuarve të një bombardimi të NATO-s (16 prill), propagandën serbe 

(24 prill), bombardimin e ndërtesës së televizionit serb (24-25 prill). Gjithsesi në 

terma të sipërfaqes së rezervuar për fotografinë, nuk vihen re ndryshime të dukshme 

me gjithë deklaratat mbi rolin e ri që i duhet dhënë imazhit. 
227

 E thënë ndryshe, me 

këtë hapësirë të kufizuar, përparësi merr mbajtja e një vështrimi të distancuar në lidhje 

me ngjarjen, distancë që tenton të pengojë marrjen e mesazhit në mënyrë emocionale. 

 

Ky qëndrim i redaksisë mund të përkojë me rezistencën e gazetës ndaj tundimit për të 

« spaktakolarizuar » faqen e saj të parë me fotografi lufte. Gazeta dorëzohet vetëm një 

herë, më 16 prill duke botuar në lidhje me një njoftim « të vdekurit e luftës », dy 

                                                
227Robert Sole,  pjesë e redaksisë së gazetës Le Monde gjatë luftës së Kosovës, në një kronikë me 
titullin « Fotografi dhe fjalë » (18-19 prill 1999). Ai vë  në  dukje se objektivi është të zhvillohet 

lexueshmëria dhe tërheqja nga e përditshmja, «… pasi ne gjendemi para një ngjarjeje me përsëritje, 

shtrirë në një kohë të gjatë, që mbush çdo ditë  mbi gjashtë faqe. U duhet dhënë  ritëm këtyre faqeve, të  

bëhen sa më interesante, edhe pse kjo mund të duket tronditëse në lidhje me këtë çështje. Fotografia 

është një gjuhë universale që « u flet » të gjithë lexuesve. Edhe pse kërkojmë të ruajmë një lloj largësie, 

ne nuk duam të mbajmë larg emocionin. » 
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fotografi me ngjyra të refugjatëve ku njëra paraqet një aspekt pikturorbazuar mbi një 

dritë të zymtë, ndërsa në faqet e brendshme figurojnë pamje më të dhunshme të 

kufomave në bardh e zi. Prania e pakët e këtij lloji fotografish në faqe të parë dhe 

formati i vogël konfirmojnë mosbesimin ndaj emocionit të mundshëm dhe 

shqetësimin, tashmë të shprehur për të mbajtur një vështrim të distancuar mbi punën e 

fotoreporterëve. 

 

Në të kundërt, Le Figaro përdori një vend domethënës në tregimin e luftës dhe të 

pasojave të saj. Ky pozicion i marrë për të vënë në dukje një paraqitje më dinamike të 

konfliktit, ku e përditshmja ka si ambicie të ofrojë për të parë vazhdimisht anën 

ushtarake dhe civile të luftës duke shumëfishuar temat e fotografisë, sjell një vështrim 

më tepër përgjithësues. Nga dita në ditë, gjatë periudhës së kulmit (prill), vazhdimësia 

e fotografive vendos një lloj rrëfimi, të sugjeruar dukshëm nga titujt që denoncojnë 

mizoritë e pësuara nga kosovarët. Le Figaro vë në dukje protagonistët kryesorë, 

NATO-n, Miloseviçin dhe viktimat. Në total, pa dyshim që Le Figaro  ka një besim të 

madh tëte fotografia dhe amplifikon funksionin e saj informues me 

« spektakolarizimin »në faqe të parë, bazuar mbi mekanizmin e ekspozimit, zgjedhjen 

estetike dhe stilistike. Gazeta propozon në këtë mënyrë një qasje më përfshirëse në 

konflikt, pamja na prek, kurse tek Le Monde pamja duket e largët dhe nuk arrin të 

prekë ndjenjat e lexuesve. 

 

Për sa u përket gazetave shqiptare, fotografia është e pranishme dhe ka vend qendror 

në faqen e parë. Kur kalojmë në faqet e brendshme, vërejmë se Koha Jonë përdor 

fotografi në përmasa më të mëdha, dhe për pasojë më të pakta në numër, kurse 

Shekulli e copëzon faqen me fotografi të përmasave më të vogla, por më të dendura. 

 

 
 

Fig. 3.38 Shekulli, 27 mars1999 
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Fig. 3.39 Koha Jonë, 30 mars 1999 
 

Për sa i përket vizatimit, ai është mjaft i rrallë, kurse pamjet e kategorisë infografike si 

harta apo skema janë mjaftueshëm të përdorura. Në fakt, nëse për gazetat franceze e 

kishim më të dukshëm dallimin e politikës redaktuese, tek gazetat shqiptare nuk ka 

ndonjë dallim të madh mes tipologjive të fotografive apo përdorimit të tyre. Ndër të 

tjera vlen të përmendet dhe të tërhiqet vëmendja mbipërdorimin e legjendës dhe të 

autorësisë së fotografisë. Gazeta Shekulli është më e kujdesshme në këtë drejtim, 

kurse tek Koha Jonëjanë gati të përditshme fotografitë pa autorësi apo legjendë.  

 

Ajo që na është dukur më flagrante dhe që nuk e kemi hasur në gazetat e huaja, është 

përdorimi i të njëjtës fotografi si shoqëruese e artikujve me tematikë krejtësisht të 

ndryshme brenda një harku kohor tepër të shkurtër. Kjo mund të kuptohet nëse i 

referohemi kushteve të atëhershme të zhvillimit të gazetarisë së shkruar në Shqipëri, 

por besojmë se duhet të shërbejë si një shembull që në mënyrë të prerë nuk duhet 

marrë si i tillë. Mënyra se si fotografia është përdorur gjatë asaj periudhe dëshmon  

mospërfilljen dhe mungesën e profesionalizmit. Përdoren me tepri fotografi 

politikanësh dhe ato të një natyre më sensacionale që pasqyrojnë krime, vrasje, pellgje 

gjakut, etj. Pa ngurruar mund të themi se kryejnë më shumë funksionin e zbukurimit 

të faqosjes apo të thyerjes së faqes. Një realitet i tillëështë kritikuar edhe nga Marash 

Hajati, i cili mbron idenë se fotografia nuk duhet marrë asnjëherë thjesht si një 

zbukurim për një artikull dhe merr shkas pikërisht nga mediatizimi i konfliktit 

kosovar për të tërhequr vëmendjen mbi shpërfilljen ndaj fotografisë. 

 

Ngjarja e Kosovës, barbaria serbe, vrasjet djegiet, shpërnguljet, bastisjet, 

përzënia nga trojet e veta të një populli të tërë gjatë viteve 1999-2000 ka qenë 

tema më e mprehtë për të gjithë shtypin botëror. Kjo jo vetëm për komentet e 

shkrimet, por sidomos për fotografinë, e cila në mënyrë të pakundërshtueshme 

dokumentoi aktet çnjerëzore e raciste serbe në Kosovë. {…} Edhe shtypi ynë, çka 

është shembull i mirë i dha fotografisë për këtë temë një vend të vlerësuar drejt. 

Ato, sidomos në fillim, u shoqëruan edhe me tekste dhe diçitura. Por më vonë, 

edhe këtu filloi një shpërfillje nga ana e redaksive. Shume nga këto fotografi 
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botoheshin thjesht për të thyer faqosjen. Ato përsëriteshin pa kriter e filluan 

tëhumbitnin interesin e tyre nga lexuesit ashtu si dhe për fotografitë e tjera.Pse 

vjen kjo?Kjo vjen për faktin se fotografia në redaksi është mjeti që mund të  

gjendet apo të zëvendësohet pa telashe të mëdha. Në vend tënjërës vendoset një 

tjetër, mjafton të ketë një ilustrim…. Nëse në redaksitë tona bëhen planifikime për 

tema për informacione, për reklama të zakonshme, për fotografitë, përjashto 

raste të veçanta, çdo gjë tjetër lihet për në fund, atëherë kur duhet mbyllur 

gazeta. Aty nxirren nga sirtarët « udhëheqësit », ministrat, gjeneralët, artistët e 

filmave etj.
228

 

 

 

                                                
228 Marash Hajati, Fotografia ne shperfilljen e gazetave shqiptare, Media shqiptare 8, tetor-dhjetor 

2000, botim i AMI, IREX, SOROS, f.71-76. 
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Kreu IV 

 

 

 

 

Lufta, shtypi dhe opinioni publik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Të shohësh për të ditur gjithçka » është sot modeli i informacionit 

perëndimor. I besohet vetëm asaj që shohin sytë, imazhi është garant i 

të vërtetës. Konsensusi zhvillohet si në vijim : imazhi është mjeti më i 

mirë për të treguar ngjarjen ; ajo që tregohet është e vërtetë; çdo gjë 

që është e rëndësishme duhet të shihet. Kjo lidhje mes ngjarjes, 

imazhit dhe informacionit është sot në thelb të modelit tonë të 

shtypit.
229

 

                                                
229

WOLTON Dominique, War game - l‟information et la guerre, Flammarion, 1991, f.84.  

« „Voir pour tout savoir‟ est en effet aujourd‟hui le modèle de l‟information occidentale. On ne croit 

que ce que l‟on voit, l‟image étant garant de vérité. Le consensus se décompose comme suit : l‟image 

est le meilleur moyen de rendre compte de l‟événement ; ce que l‟on montre est vrai ; tout ce qui est 

important doit être vu. C‟est cette association entre événement, image et information qui est 

aujourd‟hui au cœur de notre modèle de la presse. »  
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4.1  Reportazhi i luftës dhe evolucioni i medias 
 

Luftërat nuk kanë reshtur kurrë dhe gjithnjë është shtruar çështja e mbulimit të 

tyrenga media. Në kapitullin e parë treguam se Lufta e Krimesë ishte e para ngjarje e 

rëndësishme historike që u pasqyrua gjerësisht në shtypin e shkruar nëpërmjet 

pamjeve, kryesisht falë fotografive të kryera nga Sharl Zathmari, Uilliam Simpson 

dhe Roxher Fenton (Charles Szathmari, William Simpson, Roger Fenton), të cilat u 

botuan si gravura në britaniken Illustrated Daily News. Më pas, francezi Fransua Ober 

(François Aubert) dokumentoi nëpërmjet teknikës fotografike Luftën e Meksikës 

(1862-1867), madje arriti të fotografojë edhe ekzekutimin e perandorit Maksimilian. 

Amerikani Methju Bredi (Mathew Brady) kreu rreth 8000 fotografi gjatë Luftës 

Civile amerikane, të cilat u botuan si gravura para se të shfaqeshin në Harper's 

Weekly. I fotografuar nga Aleksander Gardner (1862) në fushën e betejës në 

Antietam, një nga sheshet kryesore të luftës civile amerikane, presidenti i Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës, Abraham Linkoln është shprehia e një historie të ndalur, 

emblematike dhe solemne njëherësh, teksa pozon në këmbë, në mes të një trupe të 

Unionit, me dorën e vendosur mbi shpinoren e një kolltuku. 

 

Deri në fillim të Luftës së Parë Botërore (1914) fotografia pati të njëjtin funksion 

ilustrues të akteve keqbërëse të armikut apo të barbarisë së tij si te vizatimet, pra 

shërben si një ilustrim i varfër. Më pas vjen çasti i «së vërtetës ». Ndaj teprive 

jorealiste të gravurave, ashpërsia e fotografisë vlen si provë. Në këtë periudhë 

qendrore të shekullit XX, e bardha dhe e zeza i idealizojnë dhe i përçojnë pamjet si 

një abstraksion i realitetit, më i vërtetë se e vërteta. Që në dhjetëvjeçarin e parë të 

shekullit XX, fotografia u shndërrua në ndihmësen e parapëlqyer të fjalëve kur të 

përditshmet botonin posaçërisht ilustrime fotografike. Ajo u shfaq si një mënyrë 

paraqitjeje natyrale e një bote në transformim të vazhdueshëm në vitet 1920. 

Triumfon fotografia e kopertinës, fotografia simbol, e cila mban peshën e 

përmbledhjes kuptimore. Mënyra e re e përdorimit të fotografisë dhe përdorimi i saj 

në gazeta bëri të krijohej zanati i fotoreporterit dhe të zhvillohet fotogazetaria. Ky 

është momenti kur u kristalizua thelbi i parimeve themelore të fotogazetarisë 

moderne ; përparësia e aktualitetit, shpejtësia, mënyra e ekzekutimit, efekti tronditës i 

lajmit, paqartësia e të vërtetës. Më shumë se përshkrimi pamor i fakteve, janë kushtet 

e realizimit të pamjes që përbëjnë origjinalitetin e paraqitjes. Më shumë 

sehistoria,është ngjarja që « fotografitë e aktualitetit » paraqesin. Kjo shpjegon 

ndikimin e fortë që fotografitë e luftës apo ato të kronikës së zezë kanë mbi lexuesin. 

 

Fillimisht, fotogazetaria u zhvillua shumë në Gjermani kryesisht falë Doktorit Erik 

Solomon (Erich Solomon, 1886-1944), një fisnik fotograf, i cili ishte i pari që u 

vetëpërcaktua si fotogazetar dhe jo si reporter fotograf. Ai fotografoi njerëz pa 

dijeninë e tyre, pa blic, në vende ku kjo ndalohej plotësisht (gjykata, konferenca 

ndërkombëtare) falë një aparati pa zhurmë, Ermanox, të pajisur me shkrepje të 

shurdhët. Ai ishe i pari që i nënshkruante fotot e tij. Në 1931, Stefan Loran (Stephan 

Lorant) dhe Hans Baumann (kryeredaktor dhe drejtor prodhimi i Münchner 

Illustrierte Presse) nisen për në Romë për të fotografuar Musolinin, i cili njihej vetëm 

nga fotografitë zyrtare. Baumann arrin të kalojë një ditë të tërë me të. Kjo do të 

shërbejë si model për shumë breza fotogazetarësh për sa i përket mënyrës se si duhet 

trajtuar jeta e një personazhi të njohur në veprimtaritë e tij të ndryshme. Këto pamje të 

marra lirshëm kalojnë nga plani i përgjithshëm në planin e mesëm dhe në planin e 

zmadhuar duke mundësuar kështu një shpërndarje mjaft tërheqëse në faqen e gazetës. 
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Musolini shfaqet në zyrën e tij madhështore me ministrat e tij apo në një plan të 

zmadhuar duke shkruar letrat e tij, me mimika tepër karakteristike, si dhe në shëtitje 

me nipërit e tij. 

 

Falë aparateve fotografike lehtësisht të përdorshëm (Leica, 1925), lufta u bë pak nga 

pak një nga temat e preferuara të reporterit. Historia e fotografisë do të shënohet nga 

pamje që do të përshkojnë mbarë botën, simbole të paharrueshme, kuptimplota dhe të 

pasura në alegori.
230

  Në kohën e « pranverës së studentëve » (1967, 1968), të Luftës 

së Palestinës (1967, 1973) të Luftës së Vietnamit (1967, 1973) një fotograf ishte atje 

duke fiksuar për historinë dhe për kujtesën tonë një skenë të përjetshme. Ajo që ai 

regjistronte ishte gjithmonë një pamje efikase, kjo edhe për të alarmuar opinionin 

publik ndërkombëtar. Për më tepër, në këto pamje dallohen në më të shumtën e 

rasteve, dy elemente që i kundërvihen njëri-tjetrit, teksa përballen brenda të njëjtës 

kornizë. Kjo teknikë mbart rrezikun e thjeshtimit tej mase, por e bën mesazhin më të 

lexueshëm : një turmë e grumbulluar përpara një varjeje të papranueshme, një i 

dyshuar, i vetëm, i shtangur ndërsa drejt tij janë drejtuar tridhjetë pushkë, një fajkua 

që kundron agoninë e një sudanezeje të vogël (çmimi Pulitzer 1994, nga Kevin 

Carter). Gjithmonë nga njëra anë një i mirë kundër një të ligu ose e kundërta : mizorët 

përballë të pambrojturve. Skenografia është elementare. Por, ky mekanizëm u trondit 

në mesin e viteve 1960, kur pas çdo fotografi ndodhet një kamera dhe shtypi i shkruar 

do të detyrohet ta ndajë publikun e vet me televizionin, i cili përfaqëson edhe sot 

vektorin e parë informues nëpërmjet pamjeve. 

4.1.1 Kriza e fotogazetarisë 

Rastësi ose jo, sot pranohet botërisht se shkëlqimi dhe rënia e fotografisë përkon me 

dy luftëra që kanë lënë gjurmë në historinë e mbarë njerëzimit : nga Lufta e Parë 

Botërore deri në atë të Vietnamit, fotografia ishte mbretëresha e lajmit. Pas Vietnamit 

ndodhin disa dukuri që shënojnë rënien e reportazhit të luftës. Në fillim videoja 

(televizioni) bëhet një vektor madhor deri në atë pikë sa gjatë Luftës së Gjirit, 

kopertinat e gazetave apo të revistave tregojnë fotografi të marra nga ekrani.
231

 Më 

pas, reporterët mbahen larg nga luftimet, ose bëhen pjesë e grupeve guerile të paqarta. 

Me përjashtim të rasteve të rralla – dëshirë për të denoncuar apo shqetësim për të 

ilustruar të gjithë kampin e luftës – të rrallë janë ata që e kalojnë frontin e luftës.  

 

Një sërë faktorësh ndikuan në ngushtimin e tregut për fotografinë. Ja si i përshkruan 

Michel Guerrin  ndryshimet e asaj periudhe :  

 

« Një peizazh i ri profesional po krijohet : terrenet gazetareske janë përherë e më 

shumë  „të kontrolluara‟, televizioni konkurron rrezikshëm fotografinë, revistat e 

                                                
230Fotografi në « Le photojournalisme : informer en écrivant avec des images »vepër kolektiveme 

autorë ALMASY Paul, DAVID Francis, GARNIER Claude, … etj, Botimi i 2-të,Botim i « Centre de 

formation et de perfectionnement des journalistes », 1990, kapitulli II.  

Një lule e vendosur në tytën e një pushke gjatë manifestimit që rrethoi në 1967, Pentagonin e mbrojtur 

nga gardae vendosur republikane  bën qartas dallimin mes të mirëve dhe të ligjve ( fotografi nga Marc 
Riboud për agjencinë« Magnum », Bernie Boston përrevistën« Life ») ; një marins i plagosur, pothuajse 

i varrosur në baltën e Vietnamit, ndërsa shpëtohet nga një nga shokët e tij me ngjyrë, ai vetë i gjymtuar 

(Larry Burrows, për« Life ») ; fëmija shëndetlig nga Mali, ndërsa peshohet për t‟iu përcaktuar racioni i 

ushqimit që i takon (Sebastiao Salgado). 
231LaurentGervereau. Voir, ne pas voir la guerre, histoire des représentations photographiques de la 

guerre,  Somogy, 2001. 
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mëdha mbyllin dyert ose detyrohen të modifikojnë politikën e tyre të imazhit, 

fotografët bëhen gjithnjë e më të shumtë. Numri i gazetarëve u dyfishua në SHBA 

në vitet „70, duke kaluar nga dhjetë mijë në njëzet mijë. Dukuria është e njëjtë në 

Europë. Faktorë të shumtë që ndryshuan tërësisht trajtimin fotografik të 

aktualitetit gjatë këtyre 20 viteve. Fotogazetaria ishte një aventurë. E tillë është 

edhe sot. Por jo vetëm. Ajo nuk ishte njëindustri, por drejt kësaj rruge po shkon. 

Fotografi ishte mbret në 1968. Sot është vetëm njëra prej hallkave të zinxhirit, pak 

a shumë i respektuar. »
232

 

 

Në kapitullin e parë treguam se lufta në Vietnam përfaqëson konfliktin e fundit me një 

përbërëse të fortë fotografike. Që nga ai moment, reporterët do të jenë pjesë e njësive 

të ushtarëve dhe fotografitë e tyre do të humbasin atë vërtetësi që deri pak kohë më 

parë i karakterizonte. Fotogazetaria e humbi statusin e « të kudogjendurës » në 

çështjet e prodhimit dhe të shpërndarjes kur në vitet 1960 televizioni filloi pak nga 

pak të merrte stafetën e aktualitetit të drejtpërdrejtë, falë shpejtësisë, efikasitetit dhe 

mbi të gjitha pasi është me zë. 

 

Duhet nënvizuar se nëse gjatë luftërave të para  të fotografuara ( Krimeja, Lufta Civile 

amerikane, ajo e Spanjës) publikimi i fotografive të luftës ishte çështje 

profesionistësh, që në Luftën e Parë Botërore vërehet një prirje e re, fotografia 

amatore. Masivizimi i aparateve fotografikë falë zhvillimit të teknologjisë dhe çmimit 

të pranueshëm, ndikoi në shtimin në shtyp të fotografive të kryera nga ushtarët, të 

cilat mbizotëroheshin nga dëshira për të treguar pamje spektakolare. Philippe Dagen 

dëshmon se « zhvillimi i fotografisë nga të gjithë përcaktoi zhvillimin e fotografisë për 

të gjithë. »
233

 Ashtu si çdo ushtar mund të bënte fotografi gjatë luftës edhe çdo civil 

mund të blinte fotografi lufte, qofshin ato zyrtare apo amatore. Madje, e përjavshmja 

«Le Miroir »në Francë, organizoi në vitin 1915 konkurse për fotografitë më të mira të 

luftës.  

 

Prej vitit 1990 fotogazetaria njeh një krizë të thellë, e cila pasqyrohet nga një prani më 

e pakët në shtyp dhe lidhet me ngritjen dhe fuqizimin e fotografisë « people ». Kjo 

krizë ka vënë në pikëpyetje funksionet dhe rolin e imazheve fotografike në praktikat e 

informimit. Shumë fotoreporterë janë angazhuar në libra fotografikë duke preferuar 

bardh-e-zi-në, duke refuzuar subjekte spektakolare dhe stereotipa, ekspresivitet që 

sugjeron apo evokon. Ata kërkojnë të prodhojnë rrëfime duke kundërshtuar 

diskutimet mbi etikën në imazhet e aktualitetit : ata duan të konsiderohen dëshmitarë - 

shkrimtarë të historisë, ndërmarrës të hetimeve pamore dhe jo thjesht « dëshmitarë – 

informatorë »  të shqetësuar për të arritur skupe. Ata këmbëngulin në dallimin mes 

fotografisë së informacionit dhe reportazheve televizive : Fotografia ka të bëjë me 

kujtesën dhe kohën, televizioni me fluksin dhe shpejtësinë.
234

 

 

Çështja e « dorëzimit » të luftës civilëve nëpërmjet medieve ka marrë një rëndësi të 

veçantë sidomos në lidhje me parimet deontologjike për përmbajtjen  e një fotografie. 

                                                
232 MichelGuerrin, Profession photoreporter, Centre Georges Pompidou/Gallimard, 1988, f.12. 
233

 Intervistuar nga LaurentGervereau. Voir, ne pas voir la guerre, histoire des représentations 

photographiques de la guerre,  Somogy, 2001, f. 116. 
234EricPedon, JacquesWalter, Les livres photographiques sur les guerres en ex- Yougoslavie, lieux 

critiques du traitement médiatique, artikull në « Les médias et les guerres en ex-Yougoslavie, débats, 

théories, méthodes ». Revista « Questions de communication », N. 1, Presses universitaires de Nancy. 

2002, f. 43-44. 
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A duhen autorizuar fotografitë amatore në ushtri (kujtojmë pasojat në 2004 me pamjet 

nga burgu Abou Ghraib në Irak)? A duhen filtruar pamjet? Nëse disa publikohen, a 

mund të shfaqen individë të identifikueshëm ? Çfarë duhet treguar? Si ta dallojmë të 

patregueshmen dhe ku ndalen kufijtë e shikimit ?
235

 

 

Loran Zhervëro (Laurent Gervereau), autor i disa librave kushtuar fotografisë, e 

konsideron luftën një dukuri prizmatike, e cila duhet sjellë nga këndvështrime të 

ndryshme në zona gjeografike të ndryshme. Ajo është e padukshme në kuptimin e asaj 

që nuk mund të përmblidhet në një fotografi edhe pse për të thjeshtuar gjërat, 

gazetarët janë përpjekur prej kohësh ta paraqesin me një pamje apo me një sekuencë 

ilustruese ose simbolike. Përmbledhja ikonografike është sipas tij e rrezikshme dhe 

tradhton kompleksitetin e ngjarjes. Jo çdo gjë është e fotografueshme apo e 

filmueshme dhe jo çdo gjë është e tregueshme; kjo në radhë të parë për disa arsye 

strategjike, pasi të informosh armikun do të thotë të rrezikosh jetën e ushtrisë tënde. 

Jo gjithçka është e tregueshme gjithashtu për civilët, pasi lufta shkakton në mënyrë të 

pashmangshme tmerre që nuk janë të shikueshme për publikun. Ndër këto tmerre, disa 

janë pasojë e disa operacioneve ushtarake « normale », të tjera janë pasojë e 

mosrespektimit të rregullave të zakonshme të luftës.
236

 

 

Me terrorizmin sot po njihet një formë e re lufte, vendet e rrezikshme zhvendosen me 

shpejtësiaty ku pikërisht nuk e pret. Nuk ekzistojnë më territore të ndara lufte dhe 

zona paqeje. Kjo është një vështirësi me të cilën përballet fotografia. Pamjet ballore të 

trupave nuk shprehin asgjë mbi moralin e ushtarëve, vetëm intervistat apo letrat mund 

të përcjellin ankthin, mërzinë, por do të ishin të rrezikuara në këtë rast, nga censura 

për demobilizim psikologjik. Madje ndodh që ndonjëherë imazhi zhgënjen e tradhton 

duke zvogëluar përmasat e dukurisë. Për shembull, pamjet e cunamit të vitit 2004 në 

Tailandë nuk arritën të jepnin efektin që pritej. 

 

Por të mos harrojmë që edhe opinionet publike evoluojnë. Në vendet perëndimore 

vihet re një largim nga vizioni pozitiv për luftërat si shpëtimtare apo çliruese për t‟ia 

lënë vendin mbizotërimit të një ndjenje dyshimi ndaj legjitimitetit të luftës. Sot janë 

pamjet paqësore që dominojnë. Lufta shihet në një prizëm të dyfishtë; nga njëra anë 

heroizimi, spektakolarja dhe propaganda; nga ana tjetër denoncimi apo 

pamjaftueshmëria e çdo dukurie kaq komplekse.
237

 Sot në kohën e luftës botërore mes 

informacionit dhe spektaklit planetar, më shumë se kurrë ky kufi mes informacionit 

dhe propagandës është i ngushtë dhe përpjekjet për manipulim të ndjeshme. Duke 

vënë re se shpesh kanë qenë të abuzuar nga propaganda, publiku fillon të mos ketë më 

besë.  

 

Atëherë, edhe nëse fotografia ilustron ose heroizon, gjithmonë ekziston pikëpyetja për 

qëllimet e saj - propaganduese? përsëritëse? gënjeshtare? Në këtë pike, do të biem 

dakord me L. Zhervëro, i cili pohon: 

 

Nuk ekziston një “imazh i vërtetë i luftës”, por këndvështrime të ndryshme që 

grupohen.  Lufta është reale, mizore. Paraqitja e saj pashmangshmërisht 

                                                
235Në lidhje me çështjen e të tregueshmes dhe tëtë patregueshmes, shih gjithashtu Laurent Gervereau 

dhe BenjaminStora, Photographier la guerre d‟Algerie, Paris, Marval. 2004. 
236LaurentGervereau. Voir, ne pas voir la guerre, histoire des représentations photographiques de la 

guerre,  Somogy, 2001. 
237Laurent Gervereau. Poaty, f. 8. 
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prizmatike. Le të mos i zëmë, pra besë “përmbledhjeve“me imazhe. Ato i 

shtrembërojnë faktet. Imazhi është përherë një mendim, një interpretim. As 

provë, as ilustrim. Të mësojmë t‟i respektojmë ato për atë që janë dhe jo për 

atë që duam t‟i përdorim.
238

 

4.1.2 Lufta- jo- luftë
239

 e Kosovës dhe vështirësia për ta treguar 

Jo pa qëllim e huazuam termin « luftë-jo-luftë » nga M. Kandito dhe do të ndalemi në 

vazhdim në shtjellimin e disa veçorive të luftërave të sotme post-moderne, të cilat 

kushtëzojnë dhe në një farë mënyre shpjegojnë edhe rolin që fotoreporteri luan në 

përcjelljen, pasqyrimin apo përfaqësimin e tyre. Sigurisht që nxitjen e marrim nga ajo 

çka ndodhi gjatë konfliktit serbo-kosovar dhe më së shumti nga opinionet, vërejtjet, 

kritikat që aktorë të shumtë mediatikë kanë shprehur në lidhje më mënyrën se si u 

krye informimi në lidhje me këtë ngjarje. Mendojmë se kjo ka interes në kuadër të 

këtij punimi, pasi kontekstualizimi i dukurisë që kemi marrë përsipër të 

studiojmëështë tepër domethënës për arsyetimin e faktorëve që ndikojnë në përcjelljen 

e ngjarjes nëpërmjet fotografisë.  

 

Virtuale, mediatike, inteligjente, superelektronike, ultramoderne…, - mbiemrat që u 

përdorën për të cilësuar luftën e Kosovës krijojnë një enumeracion që duket se ka të 

njëjtin emërues të përbashkët : teknologjinë. Në kohën e luftës së Krimesë, Teofil 

Gotier sinjalizonte largimin e ushtarit nga akti i luftimit në luftërat moderne (shih 

pikën 1.3.1), ndërsa në konfliktin e parë post-modern, bombardimet nga ajri zgjatën 

tre muaj, por qoftë edhe një njeri i vetëm i NATO-s nuk u autorizua të zbriste nën 

lartësinë e 5000 metrave. Për 78 ditë, nga marsi në qershor, operacionet e forcave 

aleate nuk patën asnjë të vrarë dhe asnjë të plagosur. Në historinë e artit ushtarak 

kurrë më parë nuk ishte vërejtur diçka e tillë. Lufta gjendej në ekrane, gazeta, por jo 

mbi tokë.
240

Teksa bën profilin e luftëtarit post-modern, Luis Cebrian, themelues dhe 

drejtori i të përditshmes madridase « El Pais » pohon se lufta nuk është aspak ajo e 

dikurshmja. 

 

« Punojnë sikur të jenë nëpunës të një ndërmarrjeje çfarëdo : ngrihen më nge 

në mëngjes, shoqërojnë fëmijët në shkollë e pastaj shkojnë në bazë, i hipin një 

avioni, bëjnë një shëtitje mbi Serbi, lëshojnë ndonjë raketë, shkatërrojnë nja 

dy ura ose ndërtesën e ndonjë ambasade të njëvendi mik e paskëtaj kthehen në 

shtëpi për të ngrënë darkë. E pra, lufta nuk është më ajo e dikurshmja. »
241

 

 

Por mbi të gjitha kjo luftë ngjalli debat mbi mutacionet, të cilave po u nënshtrohen 

format e komunikimit si rrjedhojë e futjes së teknologjive të reja. Lufta e Gjirit shënoi 

një kthesëtë fortëpër sa i përket kronikës së luftës, por Kosova së bashku me 

                                                
238Laurent Gervereau.Vep. e cit, f.9.  

Il n‟existe pas d‟image vraie de la « guerre », mais des points de vue différents qui se recoupent. La 

guerre est réelle, cruelle. Sa représentation immanquablement prismatique. Méfions-nous des 

« résumés » par l‟image. Ils tordent les faits. L‟image est toujours un reflet, une interprétation. Ni une 

preuve, ni une illustration. Apprenons donc à respecter les images. Pour ce qu‟elles sont et non pour ce 
qu‟on veut en faire. 
239 Ky term është marrë nga MimmoCandito, Profesioni: reporter në luftë, historia e një gazetarie të 

vështirë, nga Hemingway te interneti.Përktheu Virgjil Muci, Botim i Institutit Shqiptar të medias. 

Tiranë, 2002, f. 27. 
240Mimmo Candito,Po aty, f. 19. 
241 “El Pais”, 23 maj 1999. Në Mimmo Candito,Po aty, f.21. 
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vërshimin e internetit në procesin e hartimit të informacionit, e shndërruan në mënyrë 

të jashtëzakonshme rolin e masmedias, duke i bërë një sfidë të vështirë, dramatike, 

korrespondentit të luftës, por në të njëjtën kohë edhe punës së gazetarit në përgjithësi. 

Fakti është se reporterët mundën të hynin në Kosovë pasi zyrtarisht, Havier Solana 

deklaroi më 11 qershor 1999 fundin e luftimeve dhe si për ironi të fatit, viktimat e 

para në Kosovë, NATO i pati  vetëm kur lufta kishte mbaruar. Ata quheshin Gruener 

dhe Kraemer dhe ishin korrespondentë gjermanë lufte.
242

 

 

Luftërat nuk kanë reshtur as në këtë mijëvjeçar të ri, por nuk kemi të bëjmë më me 

luftëra mes perandorive, mbretërive apo ideologjive. Palët e konfliktit sot janë pjesë e 

të njëjtit shtet, rajoni, feje, etnie. Por në këto territore është tejet e vështirë për një 

gazetartë lëvizë dhe rreziku se mund të shfrytëzohet është i përpjesëtueshëm me 

kompleksitetin e konflikteve që zënë fill në terren. Sot informatizimi ndryshon 

konkretisht dhe « cilësinë e konfliktit ». « Neoluftërat » (term i përdorur nga Umberto 

Eko) e së ardhmes do të mbizotërohen nga teorema « 0 të vdekur ». Një fakt që tregon 

ndryshim të madh është se në Luftën e Dytë Botërore, raporti ndërmjet të vrarëve 

civilë e atyre ushtarakë do të ishte i barabartë - 50 përqind ushtarake dhe 50 për qind 

njerëz pa uniformë - sot në luftërat e reja të dëshpëruara, të vrarët nga radhët e 

civilëve arrijnë në 90 përqind. Të tilla luftëra kërkojnë gazetarë që të kenë zotësinë e 

leximit të realitetit, të dinë t‟u përgjigjen ndryshimeve të kohës, të dinë të depërtojë 

nën pamjen e dukshme të fakteve e të arrijnë të zbulojë rrënjët, raportet e ndërlidhur 

historikë, interesat që fshihen nën hijen e ngjarjeve. Kjo s‟është aspak e lehtë dhe 

pamjaftueshmëria profesionale e gazetarëve që mbuluan konfliktin e Kosovës, është 

përdorur edhe si një nga faktorët që favorizoi manipulimin.
243

 

 

Reporteri i sotëm është shumë i ndryshëm nga ai shekullit XIX, « i cili mund të lëvizte 

lirisht e si t‟ia kishte ënda në fushën e betejës, s‟do mend i parë me sy të keq nga 

ushtarët, por sidoqoftë i zoti të zbulojë një botë, që kurrë më parë nuk na ishte 

kallëzuar nga brenda. Paskëtaj, erdhi koha e propagandës. Korrespondenti i luftës u 

shndërrua në një instrument të aksionit ushtarak, u bë pjesë funksionale e këtij 

organizmi, madje dhe organikisht si pjesë përbërëse e strukturave ushtarake. Tok me 

propagandën vinte, siç ishte krejt e natyrshme, detyrimi për t‟u rreshtuar : qoftë ky 

patriotik, qoftë ideologjik. Por, si në njërin rast, ashtu edhe në tjetrin, pavarësia e 

hetimit gazetaresk dhe mëvetësia e përzgjedhjes së faktit-lajm, i hapnin udhë e i 

nënshtroheshin ndjenjës së detyrës, e cila nuk mund të honepste çrregullimin që sjell 

liria. Sot jetojmë kohën e „news mamagement‟, kur korrespondenti përthithet dhe 

bëhet pjesë e brendshme e procesit të prodhimit të informacionit, proces ky që shkon e 

bazohet mbi fabrikimin e konsensusit. » 
244

 

 

Proceset e zhvillimit të komunikimit e bëjnë përherë e më të vështirë ushtrimin e çdo 

forme të autonomisë. Në ngarendjen tashmë të pamundur drejt lajmit, - të pamundur 

ngaqë TV dhe Interneti mund ta prodhojnë lajmin në kohë reale - vjen e zhduket 

« veçoria » e shtypit, që në thelb është thellimi, shpjegimi, analiza rigoroze e 

kontekstuale. Por shpejtësia, (pikërisht kundër saj Virilio ngre akt-akuzën e vet) 

tashmë kushtëzon çdo formë të komunikimit gazetaresk, privilegjon të 

atypëratyshmen, shpërfill arsyet e verifikimit të « faktit », para se ky të shndërrohet në 

« lajm ». Pra vret dhe të vërtetën, sepse e vërteta nuk gjendet thjesht në dukjen e 

                                                
242Për më shumë, shih Mimmo Candito,Po aty. 
243 Për më shumë , shih pikën 4.2 « Mundësitë e manipulimit ». 
244Për më shumë, shih Mimmo Candito,Po aty, f. 12. 
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gjërave, por lyp punë, hulumtim kohë. E gjithë kjo në ditët tona kushton dhe atëherë 

gazetat dhe televizionet shkurtojnë shpenzimet. Xhon Huper (John Hooper) i « The 

Guardian » thotë: « Një herë e një kohë thoshim se, opinionet janë të lira, ndërsa 

faktet janë të shenjta. Sot themi se opinionet vazhdojnë të jenë të lira, ndërsa 

faktet,për dreq, janë tmerrësisht të shtrenjta. »
245

 

 

Në vitet e trazuar 1970, vlera e lajmit bazohej në kërkimin e së vërtetës. Sot kur, para 

së gjithash lajmi është mall, kriteret e vlerësimit janë efektshmëria e përfitimit që ky 

mall mund të japë. Kryeredaktorët janë të prirur drejt modës së tregut, madje 

ngandonjëherë pa marrë mundimin as t‟i kundërvihen; shumë prej tyre s‟e kanë për 

gjë të shndërrohen në konformistë. Sot, « punonjësit e informacioni » janë nën 

trysninë e tundimeve të shumta që ofron procesi i prodhimit të lajmit, proces ky që 

ysht përtacinë e fshehtë që ngjall puna në redaksi. Redaktori i nënshtrohet bindjes ta 

përftojë botën përmes filtrit të rehatshëm që i ofron ekrani i kompjuterit. Në ekranin e 

kompjuterit jeta (realiteti rrjedh në një dimension tjetër, virtual, e treguar nga pamjet e 

agjencive, që shndërrohen njëra pas tjetrës, ngadalë e vazhdimisht. Në vend që ky 

realitet të verifikohet, shndërrohet në një profil të detyrueshëm. Vdekja e gazetarisë 

vjen pikërisht nga kjo kulturë e pasivitetit, zakoni endogamik i varësisë prej burimeve 

të informacionit. Ndonëse, teknologjitë elektronike të ditëve të sotme krijojnë 

mundësinë e një lirie veprimi që asnjëri prej korrespondentëve të qëmotshëm mund ta 

merrte me mend ; e megjithatë, kurrë më parë, përjashtimi i ndërsjellë midis fuqisë 

teknologjike dhe kontrollit nuk ka qenë kaq i përhapur, kaq dramatik. Ryszard 

Kapuscinski, një nga të dërguarit e posaçëm më të mëdhenj e origjinalë të të gjitha 

kohërave thotë : «  është mbyllur me kohë epoka heroike kur gazetaria konsiderohej si 

një profesion për më të mirët, një prirje e lartë, diçka fisnike. Kjo e sotmja është një 

tjetër botë; dikur gazetaria ishte mision dhe jo karrierë ».
246

 

 

Për më tepër, sistemi i komunikimit sot privilegjon informacionin emotiv, të 

drejtpërdrejtë, ofron mesazhin eksplicit të imazhit që shkon e i kundërvihet imazhit 

implicit të fjalës. Përfshirja e televizionit në mënyrën e përçuarjes së luftës i ka 

modifikuar përvijimet e punës së gazetarit. Dramatizimi është bërë një element 

specifik i tregimit gazetaresk, sepse kjo përbën edhe veçorinë e komunikimit 

televiziv. Sot, shpejtësia e komunikimit e fiksuar në një fotografi çasti magjiplotë nga 

Paul Virilio
247

, është indiferente ndaj projektit të njohjes. Virilio na paralajmëron se 

përshpejtimi i informacionit nuk është i interesuar për cilësinë e informacionit. Thënë 

ndryshe, cilësia e informacionit dhe besueshmëria e tij nuk përbëjnë më elemente 

gjykimi për drejtorin e një gazete apo emisioni lajmesh ; është tjetër gjë ajo që peshon 

e ka vlerë.  Informacioni – sipas asaj që besojnë këta kryeredaktorë - lypset të zbavitë 

ose të emocionojë. Ai hibrid i përbindshëm që quhet « infotainment »
248

 është qivuri i 

gazetarisë. 
249

 

 

                                                
245MimmoCandito, vep. e cit., f.16. 
246 La stampa, 20 gusht 1999, në Mimmo Candito, vep. e cit., f. 15.  
247 Virilio Paul, La vitesse de libération, éd. Galilée, 1995. 
248

Infotainment do të thotë informacion-zbavitje (ose zbavitje nga informacioni). Kemi të bëjmë me një 

neologjizëm në gjuhën angleze në fushën e radio-televizionit që ka lindur nga shkrirja e fjalëve 

information (informacion) dhe entertainment (zbavitje). “Infotainment” e ka origjinën në përzierjen e 

disa gjinive për të tërhequr vëmendjen e publikut. Qëllimi është të kthehen në zbavitje programe, të 

cilat duhet të jenë informative. 
249MimmoCandito, po aty, f. 13. 
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Tashmë reporterët janë pjesë përbërëse e konfliktit, ndërsa në të shkuarën ata ishin 

vetëm dëshmitarë. Ndryshimi është i konsiderueshëm dhe funksional për rëndësinë që 

ka opinioni publik në administrimin e problemeve ndërkombëtare. Largimi i gazetarit 

nga terrenii konfliktit, është një teknologji ushtarake qëzbraz funksionin e gazetarit në 

terren : armët e reja, teknikat e reja “stand-off”projektojnë një luftë ku nuk ka 

hapësirë për praninë e korrespondentit, i cili humb rolin e tij të moçëm prej vëzhguesi 

dhe shndërrohet në një terminal periferik i një fluksi informacionesh të administruara 

e të përzgjedhura nga komandot e operacioneve ushtarake: reporteri qëndron jashtë 

fushës së betejës dhe vjen të na kallëzojë kryesisht rreth makinave të luftës, për 

elektronikën e raketave, tanket që i ngjajnë një stacioni të NASA-s dhe aeroplanë të 

pajisur si një superkompjuter.  

4.1.3 Ndikimet e medias 

Kur flitet për mediet në përgjithësi dhe për mjetet e ndryshme të komunikimit 

mediatik në veçanti, si për fotografinënë rastin tonë, një pyetje është e 

pashmangshme: Cili është ndikimi që ato kanëmbi opinionin? Ne kemi përdorur 

vazhdimisht në komentet e mësipërme fjalë si opinion, bind, angazhim, sugjerim, të 

cilat të drejtojnë drejt problematikës së ndikimit të medias. Për më tepër, argumenti i 

ndikimit është trajtuar vazhdimisht gjatë studimit tonë dhe duke u kujdesur për një 

paraqitje sa më koherente dhe të qartë na duket e arsyeshme që të afrojmë disa qasje 

në lidhje me ndikimin e medias te opinioni publik, kryesisht ato që ne na duken më 

domethënëse në lidhje me dukurinë që trajtojmë. 

 

Me shfaqjen e medieve të masës dhe në veçanti të televizionit, ideja se mediet mund 

të bëjnë çdokënd të besojë çdo gjë u përhap shpejt dhe u bë objekt i teorive të shumë 

autorëve.Modelet e ngjashme me “shiringën hipodermike” të viteve 1920 dhe 1930 u 

zëvendësuan me ide teorike dhe metodike shumë më të përpunuara tëcilat Lazarsfeld 

dhe kolegët e tij të universitetit të kolumbias i botuan në veprën « The People‟s 

Choice » (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 1948) dhe në studime të mëpasshme.
250

Por 

historia e sociologjisë së medieve, nëpërmjet punimeve të frymëzuara nga pikëpamje 

të ndryshme, mund të lexohet si një vënie në diskutim e këtij postulati fillestar dhe si 

një përpjekje për të treguar se mediet nuk gëzojnë një pushtet aq të rëndësishëm sa 

besohet dhe sa u kihet frikë.Përfundimet e studimeve të para empirike mbi mediet 

mund t‟i përmbledhim në një formulë të thjeshtë : nuk ka asnjë arsye të besohet në 

plotfuqinë e medieve, pasi ndikimi i tyre është i ndërmjetësuar  nga roli i individëve të 

disa grupeve sociale, nga predispozitat e tyre psikologjike, nga pritshmëritë e tyre dhe 

nevojat e tyre paraprake, nga kodet kulturore sipas të cilave ata interpretojnë mesazhet 

që marrin.   

 

Analizat e mëvonshme nuk kërkuan mëtë masin ndikimin e propagandës « së 

mirëfilltë », pra të mesazheve mediatike me synime të qarta ndikuese.
251

 Ato u 

                                                
250 Teoritë e kërkuesve amerikanë Carl Hovland, Paul Lazarsfeld, Harold D. Lasswell, Bernard 

Berelson dhe Elihu Katz, të cilat bëjnë lidhjet mes psikologjisë së individëve dhe pritshmëritve të tyre 

ndaj mesazheve mediatike, të cilat i synojnë, si dhe me  mënyrat se si ata i kuptojnë dhe në fund me 
efektet e mundshme të këtyre mesazheve mediatike. Dhe në të gjitha rastet konstatohet se efektet e 

medias mund të ndryshojnë shumë sipas individëve dhe sipas pritshmërive të secilit. Për më shumë 

shih Francis Balle, Mediat dhe Shoqëritë, Botimi I 15-të. Papirus, 2011. F 712-726.  
251 U konstatua se fuqia  e « propagandës » në kuptimin e ngushtë të fjalës është e pakët. Me 

propagandë (nga latinishtja « propagere »), kuptohet një lloj ligjërimi me synim bindës, i cili i bën të 

kuptojë haptas marrësit se duhet të mendojë / veprojë në një mënyrë të caktuar. Propaganda 
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përpoqën që të nxirrnin në dritë forma të tjera të ndikimit të medias. Ato nuk u 

mjaftuan me përkufizimin tradicional të ndikimit, sipas së cilit një mesazh mediatik 

ndikues është një mesazh që arrin të ushtrojë mbi individin një efekt të drejtpërdrejtë, 

të matshëm në afate të shkurtra. Sipas këtij përkufizimi tradicional, mesazhi duhet ta 

bëjë marrësin të mendojë apo të realizojë diçka të dhënë. Një konceptim i tillë, i cili 

njehson « ndikimin » me « efikasitetin » është mjaft i kufizuar: ai nuk largohet aspak 

nga skema bihevioriste
252

 e përgjithshme «ngacmim-përgjigje ». Në të vërtetë mediet 

mund të kenë edhe shumë ndikime të tjera. Ato mund të kenë  efekte jo të 

drejtpërdrejta, në kuptimin që ato mund të sjellin ndryshime të një gjendjeje, 

mendimi, opinioni, pa e treguar hapur qëllimin bindës të tyre. Edhe kur ky qëllim nuk 

është i pranishëm, media, në mënyrë të tërthortë, si « me rikoshetë » arrin të bindë. 

Dekada kërkimesh në sociologji (Goffman, 1974), ekonomi (Kahneman & Tversky, 

1979), psikologji (Kahneman & Tversky, 1984), gjuhësi konjitive (Lakoff, 2004), 

komunikim (Entman, 1991; Iyengar, 1991) shërbejnë për ta argumentuar një qëndrim 

të tillë. 

 

Mediet e informacionit janë të parat që përfshihen në këtë parim. Sigurisht që 

informacionet që ato shpërndajnë kanë si efekt të parë shtimin/ndryshimin e njohurive 

të marrësve. Përtej kësaj pikëpamjeje, tërësisht konjitive, ato mund t‟i drejtojnë 

marrësit e mesazhit drejt një këndvështrimi të ri të çështjes, duke bërë që ata të kenë 

një mënyrë tjetër vlerësimi, madje t'i bëjnë ata të ndryshojnë bindjet e tyre dhe të 

sillen në mënyrë krejt tjetër (niveli konativ). Tri modele – efekti i axhendës,efekti i 

formulimit dhe iorientimit – të cilat kanë tërhequr vëmendjen akademike që kur janë 

bërë të njohura  - paraqesin interes në shpjegimin e mënyrave se si mediet ndikojnë në  

formimin e opinionit publik. 

 

Efekti i axhendës
253

 : - Informacioni bëhet ndikues mbi publikun marrës duke vënë në 

dukje një ngjarje më shumë se një tjetër, një deklaratë më shumë se një tjetër, një 

çështje sociale më shumë se një tjetër dhe në këtë mënyrë e përqendron vëmendjen e 

publikut në njëçështje të caktuar.Për pasojë, funksioni i medias nuk është t‟u thotë 

njerëzve se çfarë duhet të mendojnë, por për çfarë duhet të mendojnë.  

 

«  Shtypi nuk arrin ndoshta, në më të shumtën e rasteve t‟u tregojë njerëzve se 

çfarë duhet të mendojnë, por ai ështëmë se efikas për t‟u treguar lexuesve se 

për çfarë  duhet menduar. » 
254

 

                                                                                                                                       
karakterizohet nga një veprim sistematik mbi publikun, në mënyrë që ai të përkrahë një doktrinë 

politike apo sociale dhe për ta bërë të mbështesë një qëndrim apo një personalitet ( sidomos gjatë 

fushatave zgjedhore ku forma më karikaturale është slogani elektoral « Votoni X kandidat ! ». Për më 

shumë shih Francis Balle, po aty, f. 743-746.                                                                                                                                                                                                                                    
252 Behaviorizëm - rrymë e psikologjisë, e cila kërkon të nxjerrë në dukje «  çka është e 

vëzhgueshme ». E ngjashme me shkencat eksperimentale, biheviorizmi i vëzhgon subjektet nga jashtë 

dhe i trajton sjelljet e tyre si veprime ndaj ngacmimeve të ndryshme që vijnë nga mjedisi që i rrethon. 
253Mc Combs, M., Shaw, D. L., « The Evolution of Agenda-Setting : Twenty-Five Years in the 

Marketplace of Ideas », Journal of Communication, 43, n°2, 1993, p. 58-67. Autorët formuluan një 

teori, e cila zhvillon idenë se mediat caktojnë një numër të caktuar informacioni në « axhendë », në 

rendin e ditës. Hipoteza e bazës është e mëposhtmja : Mediat ushtrojnë një ndikim të konsiderueshëm 
në formimin e opinionit publik duke tërhequr vëmendjen e audiencës mbi disa ngjarje duke lënë në hije 

disa të tjera. Mediat përcaktojnë kalendarin e ngjarjeve dhe hierarkinë e subjekteve që i shënon në 

axhendën e tyre. . 
254 Për më shumë shih Gregory Derville, Le pouvoir des medias, Kapitulli I. PUG 2005. « La presse ne 

réussit peut-être pas, la plupart du temps à dire à ces gens ce qu‟il faut penser, mais elle est 

extrêmement efficace pour dire à ces lecteurs à quoi il faut penser ». 
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Efekti i orientimit/udhëheqjes (ang. priming) –  I vënë në dukje nga Iyengar dhe 

Kinder (1987), ky efekt bazohet mbi « kriteret e gjykimit » të përdorura nga publiku. 

Ky ndikim lidhet me « ndryshimet nëstandardet që publiku përdor për të bërë 

vlerësime politike ».
255

 Ky efekt ndodh kur përmbajtja e lajmit i sugjeron marrësit se 

si duhet t‟i përdorë faktet e ndryshme për të vlerësuar mënyrën e veprimit të qeverisë 

apo të udhëheqësve të tij. Shpesh ky efekt konsiderohet si plotësues i efektit të 

axhendës. Duke u përqendruar te vëmendja e publikut dhe për ta tërhequr atë mbi disa 

fakte apo disa çështje, mediet e nxisin publikun për t'i njohur e për t'i vlerësuar këto 

fakte si edhe autorët e tyre (në rastin tonë, NATO, kosovarët, Milosheviçi). Sa më 

shumë të shfaqet një çështje në media, aq më shumë mundësi ka që të jetë e 

pranishme në mendjen e marrësve dhe që këta të fundit ta përdorin atë si një kriter 

gjykimi për çfarë thonë, bëjnë, propozojnë, premtojnë aktorët e aktualitetit. 

 

Efekti i formulimit (ang. framing effect)
256

 : - Duke zgjedhur që të përdoren disa fjalë, 

disa metafora, disa pamje, gazetarët ndërtojnë për secilën çështje që ata trajtojnë një 

kuadër referencash ( ang. frame) në brendësi të të cilit mund të vendoset debati. Në 

këtë mënyrë, subjektet mediatike përpiqen t‟i sugjerojnë publikut « mënyrën e 

duhur » për të trajtuar çështjen (më « logjiken », më « realisten », më të « drejtën », 

më « bashkëkohoren » etj, …) dhe kështu e strukturojnë gjykimin e tij në lidhje me 

temën në fjalë, pa i kërkuar, të paktën jo në mënyrë të dukshme, të mbajë një qëndrim 

të caktuar apo të ndryshojnë opinion. Nga ky këndvështrim këto 

strukturainterpretimi(frames) që i jepen publikut, gjenerojnë një proces ndikues 

konjitiv mbi vetë publikun.
257

 

 

« Ligjërimi mediatik që vërshon në shoqëri nuk bën gjë tjetër veçse krijon 

universe të reja simbolike që ndikojnë sjelljen e individëve të veçantë, të 

politikës dhe të vetë medieve”. 
258

 

 

Puna e gazetarit, kur ai ndodhet përballë lajmit, është të përcaktojë me apo pa vetëdije 

se si duhet trajtuar çështja. Duhet të gjejë pikëpamjen që do të ndjekë, të fiksojë 

elementet e interpretimit të dukurisë dhe, së fundi, ta sistemojë ngjarjen nga 

                                                
255

Iyengar, S., & Kinder, D. R. News that matters: Television and American opinion. Chicago: University of 

Chicago Press. 1987. f. 63. 
256Tversky A. et Kahneman D. (1981), The framing of decisions and the psychology of choice, 

Science, 211, 448, 453-458. 

Tversky A. et Kahneman D. (1986), Rational Choice and the Framing of Decisions, Journal 

of Business, 59, 4, 251-278. 

« Framing effect » është termi në anglisht i përdorur nga Tversky et Kahneman, (1981; 1986). 

Shembulli më domethënës i Tversky dhe Kahneman (1981) është ai i një përvoje,ku disa studentë  

imagjinojnë se një epidemi në vendin e tyre kërkon marrjen e një vendimi politik. Grupi i parë i 

studentëve duhet të zgjedhë mes dy trajtimeve A dhe B, të cilat lejojnë përkatësisht  të shpëtohen 200 

persona me siguri (ndër 600 të prekur), dhe një ndër trekanë mundësinë të shpëtojnë ndër 600 të prekur 

(pra dy ndër tre nuk do të jetojnë). Grupi i dytë duhet të bëjë po të njëjtën zgjedhje, por të formuluar 

ndryshe : nëse programi C miratohet, 400 persona do të vdesin, nëse programi D miratohet, ka një 

mundësi ndër tri që asnjë të mos vdesë(pra 2 mundësi ndër 3 që 600 persona të vdesin). Edhe pse vlera 
e të katër propozimeve është e njëjtë, përfundimet trgojnë se vendimi i studentëve ndryshon sipas 

formulimit të propozimeve. Ndërkohë që, si e nënvizojnë edhe Tversky dhe Kahneman, « i vetmi 

dallim është se pasojat janë të përshkruara për grupin e parë sipas numrit të jetëve që shpëtohen. Dhe 

në grupin e dytë sipas numrit të jetëve të humbura» (1981 f.453). 
257 Nicklas Luhman, La realtà dei mass media, Milano, Franco Angeli, 2000. 
258 Rocco Tripodi, La teoria del framing e i frames del terrorismo, 2008(roçotripodi.blogspot.com) 
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pikëpamja konjitive duke e kontekstualizuar dhe duke i dhënë kuptim. «E parë në këtë 

mënyrë, kjo strukturë ndihmon për të organizuar mendimin»
259

, dhe përfaqëson atë 

fill drejtues që lidh elementet e një ngjarjeje dhe i udhëheq ato drejt një interpretimi. 

Thelbi i « framing » në gazetari qëndron në përzgjedhjen e fakteve, të imazheve dhe 

të simboleve, që përcaktojnë interpretimin përkatës të ngjarjes. Duhet të jemi të 

ndërgjegjshëm se informacioni është përherë i ndërmjetësuar, pra, gazetari, sado të 

përpiqet ta përshkruajë një ngjarje në tërësinë e saj, do të hasë në vështirësi pasi nuk 

do të mundë të rrokë të gjitha anët e realitetit. Interpretimi i tij do të jetë përherë i 

paplotë dhe pjesor, ai do të niset nga një këndvështrim i caktuar dhe nuk mund t‟i 

shpëtojë kësaj pasi, si të gjithë aktorët e tjerë socialë, ai është vetë i ndikueshëm dhe i 

udhëhequr nga disa interpretime të posaçme, të ndërtuara publikisht.Gjatë konfliktit të 

Kosovës, Miloseviç është krahasuar shpesh nga shtypi me Hitlerin apo Sadam Husein, 

dy personazhe që kanë konotacione negative për qytetërimin perëndimor.  

 

 
 

Fig.  4.1 Afishe e « Medecins sans frontières » ©J.Witt/Sippa 

 

Gjithashtu,përqasjet që u bëheshin refugjatëve kosovarë me viktimat e luftës së 

mëparshme në Bosnje janë komentuar gjerësisht nga analistët ndërkombëtarë si një 

nga mënyrat që sensibilizoi opinionin publik pro ndërhyrjes së trupave aleate të 

NATO-s.
260

 

 

Mediet ndikojnë për të ndërtuar realitetin në të cilin ne jetojmë pasi ato nuk sjellin 

jehonën « e gjithçkaje ndodh » në botë. Çdo ditë, mediet bëjnë përzgjedhjen e të 

gjitha ngjarjeve që ndodhin në katër anët e botës sipas kritereve profesionale e teknike 

(interesante, domethënëse…, por edhe e lehtë për t‟u ilustruar dhe komentuar), por 

edhe, shpesh, në funksion të disa hamendjeve ideologjike që dëshmojnë se edhe ato 

vetë mund të jenë të lidhur deri diku ngushtë me interesat ekonomike dhe politike. Ky 

fakt tregon se lexuesi e sheh realitetin vetëm me ndërmjetësinë e medias, “bota” që i 

serviret atij përmblidhet vetëm në disa fragmente të trajtuar nën një këndvështrim të 

caktuar. Ndërtimi mediatik i realitetit përçohet edhe nga fakti se mediet ndikojnë në 

popullarizimin, përforcimin apo kristalizimin e stereotipave sociale që qarkullojnë në 

grupin social, në lidhje me disa kategori personash, dhe në veçanti me stereotipat 

negative. Mediet nuk na thonë se çfarë duhet menduar, por për çfarë duhet folur dhe 

                                                
259 Rolando Marini, 2006, po aty, f. 70 «Il frame così inteso contribuisce ad organizzare il pensiero». 
260 Do ta trajtojmë më gjerësisht këtë pikat vijuese, 4.2 dhe 4.4.  
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mënyrën se si duhet folur. Megjithatë ato nuk na ndikojnë drejtpërsëdrejti në atëçka 

duhet të mendojmë.
261

 

4.2 Mundësitë e manipulimit 
 

Çështja e manipulimit të opinionit publik është një diskutim që ka nisur që në hapat e 

para të krijimit të opinionit publik dhe është zhvilluar paralelisht me evolucionin e 

medias dhe përhapjen dhe konsolidimin e demokracisë. Sa herë që merren vendime 

madhore, të cilat kanë të bëjnë me sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve, krerët e 

shteteve nuk mund të veprojnë pa i bindur qytetarët e tyre se ky veprim është për të 

mirën publike, duke u dëshmuar se qëllimet e tyre janë të virtytshme dhe në përputhje 

me të drejtat e njeriut. Në të vërtetë, ajo çka ndodh në realitet nuk ka fort rëndësi, por 

populli duhet të miratojë dhe mundësisht të jetë entuziast.
262

 

 

Kemi zgjedhur ta trajtojmë çështjen e manipulimit si përbërëse të procesit 

komunikues fillimisht. Me tej do të përqendrohemi në teknikat e manipulimit 

nëpërmjet imazhit duke e plotësuar punën tonë edhe me referenca dhe citime nga 

autorë që e kanë trajtuar problematikën e manipulimit të opinionit publik gjatë 

ngjarjes që ne kemi marrë si rast studimor. 

 

Manipulimi është një ndër strategjitë e përdorura për të bindur marrësin e mesazhit. 

Të shprehurit, të informuarit dhe të bindurit paraqesin në të vërtetë tre nivele të 

komunikimit, të cilët janë lehtësisht të dallueshëm nga njëri-tjetri edhe pse në realitet 

kufijtë e tyre nuk janë përherë po aq të saktë sa përkufizohen teorikisht. Në kontekstin 

e komunikimit me publikun, me masën, dy janë rrugët që çojnë drejt bindjes : 

argumentimi ose/dhe manipulimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Nivelet e ndryshme të komunikimit
263

 

                                                
261

 Për më shumë shih, Sfez L., Critique de la communication, Paris, Point seuil, 1992. 
262 Kjo gjë është konstatuar edhe së fundmi në Shqipëri, kur protestat e qytetarëve kushtëzuan vendimin 

negativ që qeveria Rama mori në lidhje me propozimin e bërë nga SHBA për të shkatërruar armët 

kimike të Sirisë.  
263 Skemë e marrë nga PhilipeBreton, L‟argumentation dans la communication, 4eEd., la Découverte, 

2006, f. 5. 
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Manipulimi ia heq publikut të drejtën e zgjedhjes. Manipulimi është konjitiv kur 

synon apo ushtrohet mbi dijet, njohuritë dhe kjo ndodh kur kemi trukim të 

argumentit.Manipulimi është emotiv kur ka të bëjë me një kushtëzim psikologjik të 

marrëdhënies mes dhënësit të mesazhit dhe publikut. Kur paraqesim së bashku 

« emigrantë, papunësi, vjedhje » kemi njëamalgamë manipuluese
264

, e cila tenton të 

krijojë një lidhje shkakore pa dhënë një argument mbështetës. Në rastin e një 

fotografie kjo ndodh edhe më me lehtësi, pasi tregon se sa e ndikueshme është një 

pamje nga teksti që e shoqëron ; për shembull, mjafton një portret prekës dhe një 

legjendë që të përmbajë fjalë si viktimë, dhunë, etj., që marrësi të preket.   

 

Manipulimi është në më të shumtën e rasteve rrjedhojë e dezinformimit. 

Dezinformimi është teknika më e ndërlikuar, por edhe më e vështira për t'u 

klasifikuar. Ai mund të përdoret si veprim apo si mbështetje për një veprim tjetër, 

qoftë ky për qëllime sulmi apo mbrojtjeje. Ky koncept vjen nga fjala ruse 

« dezinformatzia » që sipas enciklopedisë ruse të 1947
265

është« përdorimi i lirisë së 

shtypit për të manipuluar masat ». Montifroi e përkufizon si përdorimi i qëllimshëm i 

informacionit me qëllim që të shtrembërojë perceptimin e realitetit tek publiku i 

synuar
266

. Volkof pohon se çdo informacion ka një sasi dezinformimi pasi individi 

është i paaftë të arrijë saktësinë e përkryer në perceptimet e tij dhe se çdo individ ka 

një vlerësim relativ për rëndësinë e gjërave
267

. Një informacion përmban dy elemente 

: përmbajtjen e informacionit dhe burimin. Ka gënjeshtër, pra edhe dezinformim, kur 

një nga këta dy përbërës ka mangësi integriteti.
268

. Dezinformimi si veprim  synon 

kryesisht opinionin botëror dhe/ose opinionin e një populli duke përdorur mediet e 

masës, por jo udhëheqësit.
269

Dezinformimi si mbështetje synon të përforcojë efektin e 

veprimeve të tjera psikologjike ose duke rritur ndikimin e tyre ose duke ndihmuar 

karakterin e tyre të fshehtë. E rëndësishme është të theksojmë se dezinformimi mund 

të përdoret edhe për një të mirë të përbashkët. Duhet nënvizuar se dezinformimi 

vetëm nëpërmjet imazheve ndodh vetëm në raste të veçanta : në më të shumtën e 

rasteve ai përçohet nga një koment ku gjenden mënyrat klasike të manipulimit të 

informacionit.
270

 

 

Propagandambetet modeli bazë i manipulimit të marrëdhënies mes dhënësit dhe 

marrësit në mënyrë që ky i fundit, me ose pa dashje, të pranojë disa opinione. 

Propaganda është përkufizuar nga Linebarger (1972) si çfarëdo lloj komunikimi pa 

mënyra të dhunshme i përdorur për të modifikuar opinionin, qëndrimin, emocionet 

apo sjelljet e cilido grupi me qëllim që të favorizohet përdoruesi i tij (ushtarak ose jo) 

                                                
264 Togfjalësh i përdorur po aty, f. 116. 
265 Guy Durandin, L‟information, la désinformation et la réalité, Paris, PUF.1993, f.17. 
266Gérard-A. Montifroy, Géopolitiques internationales, Montréal,  Ed. Sciences & Cult. 1994 
267Vladimir Volkoff, La Désinformation arme de guerre, L‟Age d‟Homme, 1986.f. 9-23. 
268 Durandin, po aty. 
269 Volkoff, po aty. f. 9-23. 
270 Këto mënyra janë renditur në librin e Vladimir Volkoff, Désinformations par l‟image, Vladimir 

Volkoff , si më poshtë :  

- mohimi i fakteve, - shtrembërimi i fakteve, - përzierja e të vërtetësme të pavërtetën me tituj të 
ndryshëm, - modifikimi i motivit,- modifikimi i kushteve, - akumulim i fakteve të tjera pa lidhje me të 

parët, - kamuflazh i fakteve nga zmadhimi artificial i fakteve në lidhje me të parët,- interpretim 

tendencioz,- përgjithësim abuziv, - transformim i fakteve në një ilustrim të rregullit të përgjithshëm me 

shumë gjasa fictive,- tepri informacioni mbi një nga aspektet e fakteve,- mangësi informacioni mbi një 

nga aspektetet e tjera të fakteve, - shfaqje paanësie nga paraqitja e fakteve të dy këndvështrimeve të 

ndryshme, nga të cilët njëri është dukshëm « i miri » dhe tjetri « i ligu ». 
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drejtpërsëdrejti ose jo
271

. Për Bloom, kemi të bëjmë me stimuj (shenja e simbole) që 

transportojnë një mesazh nëpërmjet një mediumi komunikues
272

. Shumica e teknikave 

të propagandave aktuale u zhvilluan gjatë dy luftërave botërore. Ndonëse metodat e 

propagandës dhe të publicitetit ngjajnë në shumë pika (studimi i tregut, publiku i 

synuar, etj.), Durandin e dallon nga publiciteti nga fakti se ajo mbart një mesazh 

politik, ideologjik apo me interes publik dhe jo komercial dhe i le më pak hapësirë 

vullnetit të lirë (free will) për tu shfaqur. Sipas tij, propaganda i përdor informacionet 

për të ndikuar mbi qëndrimet. Këto informacione synojnë të çojnë në një modifikim të 

trajtimit të informacionit nga individi me qëllim që ta bëjnë atë ta perceptojë realitetin 

ndryshe. Propagandisti shpreson të modifikojë sjelljen duke u nisur nga ky ndryshim i 

perceptimit apo i opinionit.Propaganda ka për qëllim të ushtrojë një ndikim mbi 

individin apo një grup ose për ta bërë të veprojë në një drejtim të caktuar ose për ta 

bërë pasiv dhe t‟i heqë bindjen për t‟iu kundërvënë disa veprimeve.
273

 Nisur nga 

varësia ndaj informacioneve, dallimi mes dezinformimit dhe propagandës është i 

vogël. Edhe pse sipas Bloom mesazhi i përdorur duhet të jetë i vërtetë në pjesën më të 

madhe të tij, propagandisti mund të shtojë dezinformim propagandës së tij ose duke 

shtuar/sajuar informacione që konfirmojnë tezën e tij ose duke fshehur informacionet 

që e rrëzojnë tezën e tij.
274

 Por, propaganda dallon nga dezinformimi nga fakti se nuk 

është përherë e gënjeshtërt. Në fakt, të thuash të vërtetën është shpesh më e thjeshtë se 

të gënjesh. Propaganda bazohet kryesisht në manipulimin mendor të marrësit, 

shoqëruar shpesh nga përdorimi i mjeteve shtrënguese me qëllim që të kushtëzojnë 

marrjen e një opinioni të dhënë.
275

Gjithashtu nuk duhet harruar që opinioni publik në 

një demokraci nuk i beson informacionit nga burime ushtarake. Prandaj ushtria ka 

nevojë për mbështetjen e shtypit dhe kur luftërat zgjasin duhet mbështetje e shtypit 

dhe e opinionit publik që të mos përsëriten pasojat si në Vietnam.
276

 

4.2.1 Dezinformimi nëpërmjet imazhit 

 

Metodat e manipulimit janë nga më të ndryshmet, por jo të gjitha janë me interes për 

punimin tonë pasi ne kërkojmë të vëmë në pah ato që shfaqin interes nëpërdorimin e 

imazheve. Duke mos dashur të biem në përsëritje, ne do të përqendrohemi tek 

informacioni i mirëfilltë nga imazhi duke bërë komente mbi komentet vetëm në rastet 

e domosdoshme.Imazhi është një mjet dezinformimi sipëror ndaj fjalës dhe kjo për 

një sërë arsyesh, të cilat do t‟i shqyrtojmë shkurtimisht, duke u bazuar edhe në 

shembujt dhe dukuritë e shtjelluara në kapitullin e tretë.  

 

Në rradhë të parë, falë cilësisë së tij për t‟u konsideruar shëmbëlltyrë e realitetit, 

imazhi konsiderohet si vetë ai, i zihet besë shpejt dhe bindshëm.Por, të mos harrojmë 

që imazhi e ka këtë veti të të qenit dhe të të mosqenit njëherësh realiteti. Këndet e 

fotografimit, paqartësitë, lëniet jashtë kuadrit apo krijimi i iluzioneve të qëllimshme, 

deformimet e mundshme, të cilave u nënshtrohet imazhi, e bëjnë atë vetëtë 

                                                
271 Paul Linebarger, Psychological Warfare - International Propaganda and Communications, Arno 

press.1972. 
272 W. R. Bloom, Popaganda and active mesure : kapitull i librit “Handbook of Military Psychology” 

të Reuven Gal & Mangelsdorff A.David, Oxford, Ed. John Wiley&Sons Ltd. F 694 – 709.1991. 
273

 Durandin, 1993 po aty. 
274 Bloom,Po aty. 
275Po aty.F. 34. Autori jep dhe shembullin e propagandës naziste me në krye Gëbels, e cila ishte me 

efikasitet të lartë jo vetëm për shkak të ligjërimeve estetike, por edhe për shkak të kërcënimeve me 

internim apo dhe më keq nga Gestapoja.   
276Wolton Dominique,  War game - l‟information et la guerre, Flammarion, 1991, F.100 
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jetëgjithmonënjë përafri dhe jo vetë realiteti. Imazhi jep një përshtypje autenticiteti të 

pakrahasueshme.  

 

 
 

Fig.  4.3Afishe e « Médecins du Monde », 1993, © Médecins du Monde
277

  

 

Pamja në të majtë shërbeu si afishe për të sensibilizuar mbarë botën falë dhimbjes dhe 

inatit që shpreh. Teksti që e shoqëron është mjaft i fortë :«  Një kamp ku spastrohen 

etnitë, a s‟ju kujton diçka ? / Ndal krimeve kundër njerëzimit nga nacionalistët 

serbë ». Autori i librit, Volkof, sqaron se në fakt, nëçastin e fotografimit njerëzit nuk 

ndodhen në një kamp, por në pjesën e jashtme të një gardhi rrethues të një kullote për 

bagëtitë. 

 

Së dyti, imazhi bëhet (edhe pa dashur) pre e efekteve të qëllimshme. Nëkapitullin e 

dytë dhe të tretë ne u përpoqëm ta tregojmë këtë. Pozimi, varësia nga teksti që 

shoqëron, trukimet apo ndërhyrjet duke shtuar apo hequr elemente sipas konteksteve 

të ndryshme, janë ndër teknikat më flagrante të manipulimit nëpërmjet imazhit.Sot në 

erën numerike, me një imazh mund të bëjmëç‟të duam si në këtë fotomontazh që 

paraqet në mënyrë simbolike ish-presidentin amerikan Bill Klinton dhe atë serb 

Slobodan Milosheviç brenda një ringu boksi.  

 

 
 

Fig. 4.4Koha Jonë, 9 maj 1999 
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Se treti, imazhi e kap ndjeshmërinë tonë pa kaluar nga censura e inteligjencës tonë. Të 

shohësh një fëmijëduke qarë dhe ta dëgjosh atë kur qan nuk shkakton tek ne të njëjtin 

efekt dhembshurie. Diçka e mësuar vetëm me të dëgjuar ngjall dyshime: mos vallë e 

teprojnë? Qan vërtet apo bën kot?Ka arsye që qan apo jo?, etj. Kur e shohim duke 

qarë ne jemi menjëherë të emocionuar dhe reagojmë me të njëjtën ndjesi si për 

fëmijën e vërtetë ashtu edhe për imazhin në televizor. Ne besojmë gjithsesi, edhe kur 

e dimë që imazhi është i sajuar dhe mendojmë se jemi duke ndjekur një reportazh, i 

cili mund të jetë autentik ose i rremë. Gjithashtu imazhi është një nga format për të 

prekur nënvetëdijen dhe këtë e arrin shpesh duke sjellë një pamje që të kujton një 

tjetër, të ngjashme nga stili, nga frymëzimi. Sigurisht që pamja tregon subjektin, por 

mënyra se si e paraqet sjell ndërmend arketipin e njohur. 

 

Se katërti, imazhi më shumë se fjala u drejtohet masave, dhe kryesisht masave të të 

gjitha kombësive, pasi barrierat gjuhësore dhe deri diku ato kulturore nuk e frenojnë. 

Leximi i një artikulli të një gazete kërkon të paktën disa minuta dhe ajo qëlexohet nuk 

është e kuptueshme njëlloj nga të gjithë, ndërsa imazhi u drejtohet njëherësh 

spektatorëve të shumtë dhe ndikon menjëherë në masivizimin e tyre duke mos i lejuar 

kështu të krijojnë iluzione vetjake. Këtë e kemi vërejtur edhe ne gjatë punës sonë ku 

shpesh të njëjtën fotografi e kemi gjetur si në gazetat shqiptare edhe në ato britanike 

dhe franceze. 

 

Në fund, si shkruan dhe gazetari i televizionit Jacques Merlino « pesë herë në ditë, 

kanalet më të mëdha televizive shkëmbejnë pamjet e tyre. E pamundur t‟i 

nënshkruash, e pamundur t‟i verifikosh. Ky rrjet shkëmbimi është pika më e dobët e 

sistemit mediatik modern… Një imazh i vetëm i shpërndarë nga një kanal, nëse ka një 

ngarkesë të madhe emocionale, nëse i përshtatet rrjedhës së mendimit dominues, nëse 

nuk vë në diskutim atë që mendohet se është pranuar tashmë, do t‟i bjerë në çast botës 

rreth e qark. Ky sistem paraqet një avantazh të madh financiar, është pothuajse 

falas.Pra, jemi para zbatimit të një sistemi me një njëtrajtshmëri të jashtëzakonshme, 

secili duke shpërndarë të njëjtat pamje ». Njeriu kështu është gatuar, sa më shpesh ta 

shikojë një pamje, aq më shumë e quan të vërtetë atë. 

 

Në fund mund të themi se historia në rrugëtimin e saj udhëhiqet nga opinionet dhe 

opinionet përcaktohen edhe nga imazhet. Të shumtë janë ata që kanë bindjen se ata që 

janë në burimin e imazheve, nëse plotësojnë kushtin që tëdinë si t‟i zgjedhin ato, t‟i 

manipulojnë dhe t‟i shesin, kanë gjasa të forta të zotërojnë botën. Jacques Merlino 

mendon se mjafton « të njohësh të përbrendshmet e përbindëshit mediatik, për ta bërë 

atë të ulërijë » dhe Bill Gates deklaron me një cinizëm të admirueshëm « të zotërosh 

imazhet do të thotë të dominosh shpirtrat ». 

4.2.2 Lufta e shifrave 

 

Disa nga informacionet më të kritikuara si të manipuluara gjatë luftës së Kosovës 

ishin shifrat kontradiktore apo të zmadhuara që u përhapën në media. 

 

Më 22 mars 2000, një vit pas fillimit të sulmeve nga NATO në Kosovë, gazeta 

« Libération » njofton  : « Numri i viktimave është ulur. Lufta ka shkaktuar 10 000 të 

vdekur në Kosovë ndërkohë që ishte njoftuar shifra 100 000». Hélène Despic-

Popovic
278

 komenton se një vit pas fillimit të veprimeve luftarake të NATO-s, edhe 
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pse ende nuk dihej numri i saktë i viktimave të luftës në Kosovë, e vërteta tregonte se 

ky numër ishte shumë herë më i ulët se ai i paraqitur gjatë luftës për arsye propagande 

nga shefat ushtarakë të aleancës që njoftonin për 100 000 apo edhe dyfishin e të 

zhdukurve. Argumentet e sjella nga autorja bazohen në raportimin e Gjykatës penale 

ndërkombëtare të Hagës ngarkuar me krimet e luftës në ish-Jugosllavi ku deklarohej 

se hetuesit kishin zhvarrosur 2 108 trupa në një të tretën e 529 zonave ku supozohej se 

ndodheshin 11 334 kufoma. Edhe të thënat se një pjesë e trupave ndodheshin në 

minierën e Trepçes nuk u vërtetua, asgjë nuk u gjet. Sipas Kryqit të Kuq 

ndërkombëtar, 2400 shqiptarë ishin shpallur të zhdukur dhe 1300 ishin në burgjet 

serbe. Autorja kujton se konflikti boshnjak shkaktoi 200 000 të vdekur dhe vetëm në 

Srebrenicë në korrik 1995 në një javë pati 4 000 të vdekur, mbi 7 500 të zhdukur dhe 

dëbim tërësor të popullsisë ; operacioni i quajtur kirurgjikal i ushtrisë kroate për të 

marrë Krajinën në gusht 1995 shkaktoi në më pak se një javë zyrtarisht 500 të vdekur 

(për një popullsi 10 herë më të vogël se ajo e Kosovës). Këto fakte dëshmojnë se jo 

gjithmonë përmasat mediatike të ngjarjes janë në përpjesëtim të drejtë me realitetin e 

numrave në terren. 

 

Një fakt i ngjashëm sillet edhe nga Mimo Kandito
279

 

 

« Nëmaj të viti 2000, plot një vit pas këtyre deklaratave triumfuese, 

„Newsweek‟ publikoi një raport sekret të forcave ajrore të SHBA-së që 

shpaloste një realitet krejt tjetër. Në qoftë se fanfarat e NATO-s kishin rënë 

për shkatërrimin e 120 tankeve, 220 mjeteve të blinduara dhe 450 topave e 

mortajave, këtë herë, fletët që komanda amerikane I kishte pasë fshehur mirë e 

bukur, konfirmonin se gjatë 88 ditëve të bombardimeve ajrore ishin 

shkatërruar vetëm 14 tanke, 18 mjete të blinduara dhe 20 gryka zjarri. Thënë 

me fjalë të tjera, pothuajse një e dhjeta e asaj  çka ishte shpallur me zhurmë të 

madhe. » 

 

Zmadhimi i shifrave është një element i analizuar gjerësisht nga analistët francezë.
280

 

Ndërkohë që përmasat dhe mizoritë e krimeve të kryera nga forcat ushtarake dhe 

paraushtarake serbe ishin të dukshme, përse duhej ekzagjeruar deri ne absurditet? Në 

fillim flitej për shifra si 100 000 dhe me pas kjo shifër iu përafrua 10 000. Dukuri të 

ngjashme të përsëritura edhe më parë, ku zero shtohen si pa të keq në vargun numerik, 

ndikuan që mediet të tregoheshin më të kujdesshme ndaj burimeve zyrtare qoftë të 

Miloseviçit apo të zyrtareve politikë e ushtarakë të NATO-s. Krahas luftës, edhe 

gramatika e kushtores përparonte : Të pavërtetat e shpërndara në dëftore gjatë  luftës 

së Gjirit ua lanë vendin informacioneve të paraqitura shpesh në kushtore. Rasti i Jean-

Pierre Pernaut, në edicionin e TF1 të orës13, 20 prill 1999, i cili fliste për  100.000 

deri në 500.000 persona të vrarë në kushtore. Të nesërmen në orën 20, në të njëjtin 

kanal, përsëritet : « Sipas NATOS, 100 000 deri në 500 000 konsiderohen të zhdukur. 

Dyshohet që ata të jenë ekzekutuar nga serbët (...) Sigurisht që kjo akuzë duhet 

provuar ». Megjithatë, duhet vënë në dukje se edhe pse kjo përmbajtje tregon një lloj 

kujdesi, ajo nuk e ndryshon efektin e krijuar. Kjo shpërndarje informacioni e 

paverifikuar ndikoi – me apo pa qëllim – në luftën mediatike të NATO-s.
281
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4.2.3 Manipulimi në burim 

 

Çështja e manipulimeve mediatike u trajtua edhe nga « Le Monde », e cila ishte dhe 

vetë viktimë e tyre. Kjo shfaqet haptas me rastin e një bisede me Xhemi Shi (Jamie 

Shea), zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. 

 

« Le Monde: - Si e shpjegoni ju që informacionet e dhëna prej jush mbi aktet e 

dhunës serbe në Kosovë nuk u konfirmuan më pas nga hetuesit në terren ? 

Xhemi Shi: - Këmbëngul në faktin se ky lloj informacioni – mbi dhunën 

sistematike, p.sh – është përcjellë prej meje duke treguar burimin e tyre, 

kryesisht rrëfime refugjatësh. Por, nëse mbajmë qëndrimin e heshtjes para se 

të kemi provën absolute të fakteve, nuk thuhet asgjë. Të mos harrojmë se kam 

qenë tepër i kujdesshëm me faktet. P.sh., nuk kam përmendur asnjëherë shifra 

më të larta se 2 000 ekzekutime gjithsej. »
282

 

 

Dominik Vidal, gazetar i të përmuajshmes « Le Monde diplomatique », bashkëautor 

me Serzh Halimi (Serge Halimi) i një dosieri  mbi luftën e Kosovës, në numrin e 

marsit 2000 dhe i librit « L'opinion, ça se travaille (Les médias, l'OTAN et la guerre 

du Kosovo) » e quan trajtimin e konfliktit të Kosovës një nga manipulimet më të 

mëdha mediatike të pas luftës. Ai nënvizon një vetëkënaqje, si dhe mungesën e një 

debati autokritik në lidhje me zhvillimet e luftës. Me disa përjashtime, ai vlerëson se 

pati një verbim total të medieve dhe këtë e bazon në faktin se justifikimi, legjitimimi, 

dobia apo domosdoshmëria e ndërhyrjes ushtarake nuk u vu asnjëherë në pikëpyetje. 

Mediet përsëritën dhe ilustruan kryesisht atë që u thuhej nga NATO, pa hetuar apo 

verifikuar më tej. 

 

Mimo Kandito
283

  rrëfen se gjatë luftës një avion i NATO-s  bombardon një karvan 

refugjatësh e shkakton me dhjetëra të vrarë, ndërsa e vërteta mbeti e fshehur. Sikur të 

mos kishte qenë« The Express », tabloidi anglez që kishte siguruar nga burime të 

brendshme të RAF-it, të vërtetën, masakra do të kishte kaluar pa u ndjerë.  

 

« Pas kësaj katër versione të ndryshme u paraqitën : Pentagoni tha se predhat 

kishin goditur një karvan serb dhe më pas ushtarët që kishin shpëtuar nga 

sulmi kishin vrarë civilë kosovarë. E dyta bazuar në disa intervista televizive 

të dhëna nga dëshmitarë okularë, zbulonte se bombat e predhat ishin lëshuar 

nga serbët.Edhe versioni i tretë bënte fjalë për një sulm serb të ndërmarrë nga 

helikopterët e ushtrisë së Milosheviçit… versioni i katërt dhe i fundit, ishte ai 

luftëtarëve të UÇK-së të cilët kishin marrë dhe sjellë në Gjakovë kufomat e 

civilëve kosovarë që i paskëshin vrarë më parë. Sigurisht që të katër këto 

versione manipulonin me faktet, duke përfituar nga mungesa e reporterëve në 

Kosovë.” 

 

Në muajin maj, në periudhën kulmore të luftës,« Le Monde » njoftoi në faqen e saj të 

parë zbulimin e planit të quajtur « Patkoi », përgatitur nga Shtabi i përgjithshëm i 

ushtrisë serbe nën drejtimin e Miloseviçit, për të dëbuar të gjithë shqiptarët e Kosovës 

brenda një kohe të shkurtër. Por më pas, në janar 2000, një nga gjeneralët kryesorë të 

NATO-s, gjenerali gjerman Heinzlokei, botoi një libër që bëri bujë në Gjermani, ku 
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shpjegonte se i quajturi plani « Patkoi », i përdorur gjerësisht nga udhëheqësit 

gjermanë, ishte i rremë, një dokument i sajuar nga shërbimet sekrete bullgare që ua 

dorëzuan shërbimeve sekrete gjermane. Madje, edhe ministri i jashtëm i atëhershëm, 

Joshka Fischer, pranoi se kishte më tepër se dyshime në lidhje me prejardhjen e këtij 

dokumenti. « Le Monde »në fakt botoi një përgënjeshtrim pas dhjetë ditësh, por 

mbetet fakt se vetë e përditshmja e kishte përdorur këtë plan si burim informacioni 

kryesor për faqen e parë, ashtu si dhe shumica e medieve franceze, si dhe si provë e 

qëllimeve perverse të regjimit të Miloseviçit. Këto të fundit sigurisht që ekzistonin, 

por plani nuk përkonte me asgjë reale. 

 

Një tjetër dëshmi e manipulimit të informacionit u zbulua nga e përditshmja gjermane 

«  Frankfurter Rundshau ». Bëhet fjalë për sulmin ajror ndaj një treni, kur ai ndodhej 

mbi urën e Grdeliçkës, më 12 prill 1999. Ngjarja u paraqit si një gabim njerëzor, 

pornjë vit më pas, më 6 janar gazeta shpjegon se ngjarja nuk ishte aspak një« aksident 

tragjik » dhe se videoja që ishte përdorur nga kryekomandanti Wesley Klark ishte e 

manipuluar duke përshpejtuar shpejtësinë e rrjedhjes së pamjeve tri herë më shumë 

nga ç‟kishte qenë në realitet.   

 

Një tjetër faktor që ndikoi në probabilitetin e lartë të manipulimit të informacionit 

ishin edhe faktorët ideologjikë dhe profesionalë që ndikojnë në dezinformim : nga 

njëra anë është mënyra se si përzgjidhen gazetarët, edukimi i tyre, llojet e kontratave 

që kanë, kushtet konkrete të punës, etj, të cilat janë thelbësore, po aq sa përpjekjet për 

të manipuluar. Studimi i sjelljes së medieve të mëdha në çështjen e Kosovës, nxori në 

dukje jo vetëm dallimet politike, por edhe ato mes specialistëve të mirëfilltë (të cilët 

nuk besojnë çfarëdo dhe që në përgjithësi nuk dërgohen në terren) dhe gazetarëve të 

përgjithshëm, të cilët dërgohen në terren pikërisht, sepse nuk kanë shumë njohuri dhe 

është e mundur t‟i manipulosh. Në rastin e Kosovës, shumë pak e dinin se ku binte. 

Ajo përfaqësonte Ballkanin e panjohur, që cilësohej si një zonë e veçantë, e njohur 

nga fare pak specialistë në Francë. 

 

« Lufta është sfida më e çmendur për gazetarin. Aty ai vërteton ose jo 

besueshmërinë e tij. Sepse – dhe këtë ne e kujtuam që më 26 mars, ditën e dytë 

të sulmeve në një titull në faqe të parë, viktima e parë e luftës, është e vërteta. 

Por, vetë thelbi i gazetarisë është kërkimi i të vërtetës. Dhe për këtë të vërtetë, 

lexuesit, qytetarët, kanë veçanërisht nevojë në kohë lufte. {…} Pra duhet më 

shumë se kurrë të ndahet fakti nga komenti, të mos e lëmë veten të tërhiqemi 

nga pasioni, të zotërohen emocionet, të mos i besohet asnjë teprie. Roli ynë 

nuk është t‟u imponojmë një opinion. Ne duhet t‟i ndihmojmë lexuesit të 

kuptojnë, të bëjnë zgjedhjet e tyre. »
284

 

4.3  Joshja e parezistueshme nga sensacioni 

 

Joshja është një strategji që bazohet në marrëdhënien dhënës/marrës në mënyrë që 

argumenti të përcillet më lehtë (nga pikëpamja argumentative).
285

 Ajo është një nga 

ndërhyrjet e shumta të manipulimit të ndërgjegjes. Përdorimi i joshjes çon shpesh në 

atë që quhet amalgamë. Shpjegimin më të mirë të kësaj dukurie e gjejmë në fillimet e 
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retorikës, në një histori të lashtë greke, ku mbrojtësi i një gruaje të bukur, por vrasëse 

mizore e të dashurit të vet, Praksiteli, duke mos pasur argumente për të bindur 

gjykatësit, i zbërtheu fustanin për ta shfaqur lakuriq. Pyetjes së tij : - A mund ta 

dënoni një grua kaq të bukur? - juria iu përgjigj: - Jo. Sot mund të bëhen komente të 

shumta mbi drejtësinë e këtij gjykimi, por kujtojmë se çdo ditë ne gjykojmë ngjashëm 

me këtë gjykatës përballë imazheve televizive, publicitare dhe shpesh edhe 

informative që na rrethojnë.  

 

Publikë të ndryshëm janë pyetur se çfarë është për ata të bindësh dhe se si të bindësh 

dhe konstatohet se përgjigjet ndahen në dysh : të joshësh dhe të vërtetosh. Filip 

Breton e komenton këtë dukuri si një dëshmi të degradimit të kulturës argumentuese, 

e cila është në themel të jetës demokratike.
286

 Joshja është një metodë e butë për të 

bindur. Joshja mund të ushtrohet në forma nga më të ndryshmet, që nga ajo fizike e 

deri në përdorimin e figurave retorike, të cilat zbukurojnë ligjërimin. E veçanta e 

fotografisë parë nga ky këndvështrim është se ajo është pjesë e të dy modeleve 

bindëse. Ajo është tërheqëse për syrin dhe menjëherë mbërthyese, por ajo vlen edhe si 

provë, si dëshmi që vërteton një pohim apo një informacion të caktuar.   

 

Këto dy cilësi bëjnë që fotografia të bëhet pjesë e retorikës sensacionale të shtypit. 

Sensacionalizmi u shfaq në shtyp në mesin e shekullit XIX. Retorika me karakter 

sensacional sigurisht që nuk është një shpikje e shekullit XIX, por në këtë periudhë 

ajo bëhet një strategji gazetareske që përdoret me qëllimin për të tërhequr disa pjesë të 

tregut. Nga pikëpamja historike suksesi i sensacionalizmit përkon me atë të shtypit 

masiv, ky vetë bashkëkohës i intensifikimit të ndarjes së punës, të urbanizimit, të 

centralizimit të mekanizmave vendimmarrëse politike, të shtrirjes dhe të dendësimit të 

sistemeve të transportit dhe të komunikimit dhe tëshumë dukurive të tjera që i 

përkasin masivizimit të shoqërisë  mes viteve 1850 dhe 1930.
287

 

 

Sensacionalizmi shfaqet në radhë të parë si një formë e re e gazetarisë investigative 

kryesisht e orientuar drejt përmbajtjeve që lidhen me krimet e shoqërisë industriale. 

Kështu shtypi britanik popullor i viteve 1860 publikon reportazhe mbi varfërinë dhe 

prostitucionin në lagjet e varfra të Londrës që edhe pse ngjallin mëshirë për klasat më 

të ulëta, mbi të gjitha janë një rast për të argëtuar lexuesit me përshkrimet e 

hollësishme të kushteve mjerane të jetesës. Ky lloj reportazhi kishte si qëllim jo vetëm 

të siguronte lexuesin mbi faktin se i përkiste një tjetër klase shoqërore, pra të 

favorizonte ndarjen e klasave, por të prodhonte, nën mbulesën e mëshirës, një reagim 

emocional para shfaqjes së mjerimit. Rreth viteve 1890 shtypi popullor do t‟u 

drejtohet hapur temave gjakësore. Rrëfimet e vrasjeve të Xhek Kasapit mes shtatorit 

dhe nëntorit 1888 e popullarizoi gjininë përtej Europës dhe pranë të gjitha klasave 

shoqërore.
288

 

 

Përveç ngjarjeve që lidhen me krimin e organizuar, ngjarjet e kronikës (aksidente 

makinash, vrasje, djegie spektakolare) një tjetër burim i zbavitjes popullore, përbëjnë 

                                                
286Vep. e cit, f.10. 
287

 Dukuritë e masivizimit janë në zanafillën e ligjëratave kritike të sociologëve si Georg Simmel, 

Emile Durkheim dhe Max Weber. Për më shumë mbi teoritë evropiane të shoqërisë së masës sipas 

kritikëve të komunikimit shih Philipe Breton dhe Sege Prouxl, l‟explosion de la communication, la 

naissance d‟une nouvelle ideologie, Paris/Montreal. La decouverte/Boreal, 1989. 
288Në lidhje me historinë e shtypit sensacional britanik në shekullin XIX, shih Jean. K. Chalaby,The 

invention of Journalism,London, Macmillan Press Ltd. 1998 dhe kryesisht faqet 147-167. 
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një nga temat kryesore të tabloidëve duke nisur prej viteve 1930. Jo vetëm që pamjet 

janë habitëse – por tërësia e përbërësve të gazetës (faqosja, tipografia, maketi, por 

edhe teksti i shkurtër dhe emfatik) ndjekin retorikën e tronditjes (shokut) që ngacmon 

ndjenjat e  lexuesit. Te tabloidi, lajmi trajtohet nga këndvështrimi i « virtualiteteve 

emocionale »
289

, dhe kjo në përputhje me politikat e botimit që mbështeteshin në 

politikën e sensacionit. Megjithatë duhet bërë një dallim mes përmbajtjes sensacionale 

– krime të ndryshme, ekzekutime publike, dukuri të mbinatyrshme, skandale - nga ajo 

që quhet sensacionalizëm. E para u referohet informacioneve, të cilat mendohet se do 

të ngjallin emocione dhe do të shkaktojnë reagime. Ky lloj informacioni është pjesë e 

historisë së shkrimit dhe i ofron analizës pak raste të veçanta. Sensacionalizmi lidhet 

me retorikën e përdorur në trajtimin e përmbajtjeve sensacionale. Në këtë kuptim ai 

përbën një strategji ligjërimore që përfshin një stil të posaçëm të shkruari, një fjalor, 

teknika rrëfyese të lajmit, ndër të cilat edhe përdorimi i dokumenteve fotografike. 

4.3.1 Tabloidi dhe imazhi sensacional 

 

Termi tabloid përkufizon dy sende : një të përditshme gjysmë formati që synon të jetë 

e lexuar në mjedise urbane, dhe një tabletë të lehtë për t‟u kapërdirë. Të dyja kuptimet 

e fjalës përcjellin në thelb të njëjtën ide : ta japin efektin sa më shpejt të jetë e 

mundur. Këtë gjë industria e shtypit e kuptoi që në vitet 1920 me përdorimin e gjerë 

të imazheve-shok (tronditëse).
290

 

 

Suksesi komercial i tabloidit është i tillë që ndikon në ndryshimin e zgjedhjeve 

editoriale e grafike të të përditshmeve më tradicionale si p.sh. shumë seriozja 

Washington Post». Nën trysninë e zhvillimeve të fundit teknologjike në fushën e 

komunikimit të masës, tre gazetarë, ndër të cilët dy nga Washington Post, botuan në 

1939 «Pictorial Journalism», një vepër e rëndësishme kushtuar fotogazetarisë 

moderne. Ambicia e këtij volumi është e qartë : të nxjerrë në pah pikat e forta të 

shtypit dhe të fshehë dobësitë e tij, dhe kjo në një kontekst ku mbizotërojnë 

konkurrencat mediatike.   Forca kryesore e gazetës qëndron në karakterin e 

përhershëm të informacioneve të shtypura përkundrejt fjalëve që veniten të radios apo 

imazheve lëvizëse të aktualitetit të filmuar.  Gjithsesi, lajmi, si në valët e radios ashtu 

edhe në ekran, tërhiqte më shumë se gazeta. Shtypi duhet të befasojë edhe më shumë, 

por pa sakrifikuar thelbin e prerogativave të tij. 

 

Ajo që e karakterizon tabloidin, është jo vetëm roli qendror që i jepet imazhit 

fotografik – tabloidi i dha plotfuqinë fotografisë në shtypin e ilustruar –, por edhe një 

                                                
289 Shih PierreGrégoire, L‟événement référence. Notion d‟événements et plans de référence ; l‟individu, 

les systèmes d‟information et l‟histoire mémoire. Evénement, identité et histoire. Les  

Editions du Septentrion. 1991. f.172.  
290 Suksesi i tabloidëve njujorkezë  është bashkëkohës me ndalimin (prohibicion)  (1919-1933) në atë 

periudhë që bëri të zhvillohej një kulturë e tërë klandestiniteti dhe solli rritjen e nivelit të kriminalitetit. 

Publikimi i fotografive që ilustrojnë krimet që lidhen më ndalimin (vrasje, vjedhje, rrëmbime) përbën 

një pjesë të rëndësishme të hapësirës redaktuese të tabloidëve. Psh, në vitin 1926, gati një e treta e 

faqeve të Daily News të Nju Jorkut, një nga tabloidët më të rëndësishëm të kohës, u është kushtuar 

informacioneve kriminale ndërkohë që të përditshmet u kushtojnë vetëm 10% të vëllimit të tyre 
editorial këtyre çështjeve. Aktualiteti kriminal ushqen shtypin me pamje të shumta : masakra e shën 

Valentinit në 1929 ku shtatë anëtarë të një bande kriminale (Bugs Moran) u vranë në Çikago me urdhër 

të Al Kapones, ekzekutimi i John Dillinger nga policia federale, para kinema Biograph më 22 korrik 

1934, i Charles Arthur « Pretty Boy » Floyd dhe i George « Baby face » Nelson në të njëjtin vit do të 

kënaqin kureshtjen e lexuesit të shqetësuar nga dhuna urbane, një nga burimet kryesore të rrëimeve të 

tabloidëve të ilustruar. 
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konceptim të veçantë të informacionit pamor të bazuar në ekonominë e sensacionit. 

Ilustrimi i bollshëm josh lexuesin popullor, i interesuar kryesisht më shumë nga 

vërtetësia që përgjithësisht i jepet fotografisë se nga rrëfimi gazetaresk i fakteve. 

Popullariteti i tabloidit është pa dyshim i ndikuar nga rëndësia që iu dha imazhit, gjë 

që në një farë mënyre vërteton tezën që mbron idenë se masat popullore përbëjnë 

publikun më të vëmendshëm ndaj risive mediatike. Një lloj skepticizmi ndaj 

gazetarisë së shkruar shpjegon edhe tërheqjen në atë periudhë drejt imazhit në dëm të 

tekstit. Futja e fotografisë në gazeta, ku preferohej përdorimi i imazheve të gjalla 

rivendos në një farë mënyre besueshmërinë e shtypit, edhe pse ndodh që herë pas here 

objektiviteti i fotografisë të vihet në diskutim. Ajo që solli  fotografia ishte një formë 

e re besueshmërie gazetareske e bazuar njëherësh në veçoritë e mediumit si tregues, 

në funksionin e fotografit si dëshmitar, në vlerën pedagogjike të imazhit, dhe së fundi 

në retorikën e dhunës.
291

 

 

Një nga zgjidhjet e këshilluara me ngulm nga botuesit e epokës  bazohej në 

përdorimin më të gjerë të fotografisë. « Është e vërtetë se buletinet informative 

radiofonike dhe frika e televizionit i nxisin gazetat ta përdorin edhe më shumë 

fotografinë. »
292

 Ajo që mund të duket si një lëshim që u bëhet lexuesve më pak të 

shkolluar është në fakt shprehje e vullnetit për të modernizuar shtypin. Vendosja prej 

1935 e një rrjeti që mundëson përçimin e fotografive me kabëll ndikon në mënyrë 

vendimtare në modernizimin e shtypit duke u siguruar redaksive një përzgjedhje më të 

gjerë të klisheve, duke zvogëluar afatet e dërgimit, por mbi të gjitha duke e renditur 

industrinë e shtypit përkrah zhvillimeve të fundit teknologjike.  

 

Besueshmëria e re e fotografisë në gjirin e shtypit të ilustruar nis nga fakti se 

tabloidët, për të kënaqur lektoratin deri diku dyshues kundrejt informacioneve të 

shkruara, përkrahën një politikë editoriale që privilegjonte imazhin. Fakti që tashmë 

fotografia është pjesë e të gjithë shtypit të shkruar dëshmon për  rolin paraprirës që 

luajtën tabloidët në njohjen e vlerës informative të fotografisë. Interesi i gazetave të 

mëdha për fotografinë është gjithashtu i rendit ekonomik pasi imazhi mundëson 

joshjen e një lektorati më popullor dhe mbi të gjitha të ruajë një treg që mediet e tjera 

mund t‟ia rrëmbejnë. Aktualiteti i filmuar dhe televizioni janë veçanërisht tërheqëse 

në këtë drejtim. Realizmi spektakolar i narracionit kinematografik i vë përpara sfidës 

redaksitë e të përditshmeve të cilat tentojnë, kryesisht nëpërmjet faqosjes e cila 

mundëson botimin e disa imazheve sipas një sekuence narrative për të riprodhuar 

veprimin. Përveç kërkimit të sensacionit, të qenit në kërkim të veprimit përbën një 

nga tiparet e publikut modern të shtypit të ilustruar.  

 

Të gjitha seksionet e një gazete kërkojnë të bëhen më interesante duke shfaqur më 

shumë veprim. Suksesi i asaj që quhet sekuencë filmike është domethënëse. Sot, 

shumë gazeta nuk paraqesin një pamje të vetme nga një ngjarje, por pesë ose disa 

klishe të të njëjtit veprim që paraqiten në seri. Seria mundëson për shembull 

                                                
291 Për më shumë shih, Vincent Lavoie, vep. e cit. f. 69 ku tregohet se ikonografia e dhunës njohu një 

pikë kulmore në mes të viteve 30‟ ndërsa tabloidët përfituan nga një dispozitë e re ligjore për sa i 

përket paraqitjes së kriminelëve të kërkuar. Autoritetet federale nxitën  publikimin e pamjeve që 
tregojnë trupat pa jetë të gangsterëve si trofe të fitores së luftës së policisë federale. Tabloidi u bë 

përçues i një ideologjie « ligji dhe rendi » që promovohej nga të pakorruptueshmit me qëllim 

çrrënjosjen e krimit të organizuar. Kufomat e keqbërësve të Çikagos tregohen me shumicë në kulmin e 

represionit policor. 
292 Laura Vitray, John JR Mills, Roscoe Ellard, Pictorial Journalism, New York, McGraw-Hill Book 

Company,1939. f.3 
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tëtregohen fazat e një kërcimi me kalë gjatë një gare, një ndeshje boksi profesionale, 

të një sherri parlamentarësh. Fakti që lexuesi i gazetës interesohet për zhvillimin e 

veprimeve të tilla tregon se sa i rëndësishëm është ky parim për shpirtin modern. Nëse 

botuesit do ta kuptonin thellësisht këtë, do të dinin si t‟i shmangnin nga gazetat 

fotografitë e mërzitshme statike.
293

 

 

Kemi vënë re se rinovimi i formave të gazetarisë së ilustruar kalon nga riformatimi i 

faqosjes. Kjo duket se është e pashmangshme në kuadër të një politike editoriale ku 

fotografia zë një vend të rëndësisë së parë. Në fakt prania masive e fotografive 

ndryshoi rrënjësisht ekonominë e raporteve mes tekstit dhe imazhit. Kjo duket qartë 

po të shqyrtosh faqet e para të « New York Daily News», ku rëndësia që i jepet 

fotografisë është nganjëherë e tillë saqë teksti reduktohet në shprehjen më të thjeshtë : 

një formulë apo një fjalë shok :«Dead !»Me këtë fjalë tabloidi njujorkez titullon 

ngjarjen e 13 janarit 1928 : Karrigia elektrike e Ruth Snyder.
294

Fjala është imazh po 

aq sa fotografia e realizuar në mënyrë klandestine nga një dëshmitar në dhomën e 

ekzekutimit. Kjo faqe e parë ilustron fare mirë pritshmëritë e lexuesve të kohës : 

imazhi dominon tekstin, i zhveshur nga cilësitë narrative, dhe përmblidhet në një 

thënie kategorike. Faqja e parë e kësaj gazete është konceptuar në mënyrë të tillë që 

fjala, ashtu si dhe imazhi të prodhojnë një shok pamor dhe kuptimor njëherësh. 

Teknika është krejtësisht sensacionale: komenti përmblidhet në një fjalë të vetme, 

sensacioni është dominues ndaj rrëfimit dhe përshkrimit, fjala huazon saktësinë dhe 

kulmin e imazhit. 

 

Një teknikë të tillë e hasim jo rrallë edhe në faqet e gazetave që kemi marrë në 

shqyrtim. Në të dyja fotografitë e mëposhtme kontrasti bardh e zi, përmasat e 

shkrimit, copëtimi i fjalisë, pamja e turirit të avionëve dhe roza e mbititullit që enxjerr 

dhe më në pah grinë dhe të zezën e fotografisë dhe tekstit shprehin një koncept 

tërësisht sensacional të paraqitjes së ngjarjes. 

 

   
 

Fig. 4.5 Shekulli, 24 mars1999   Fig. 4.6 Shekulli, 25 mars 1999 

 

                                                
293 Laura Vitray, John JR Mills.Roscoe Ellard. Pictorial Journalism.vep e cit. f.38.  
294  Fotografi e gjetur në sitin www. newseum.org. 
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Paradigmë e lajmit sensacional, mbijetesa, sipas autorëve të Pictorial Journalism, 

figuron në majën e «instinkteve» njerëzore themelore që përbëjnë kripën e çdo 

informacioni. Fotografitë e shtypit që lidhen me instinktin e të mbijetuarit paraqesin 

shumë interes. Njerëzit tërhiqen nga pamje të marra nga përplasja e një avioni, pamje 

të një zjarri apo përmbytjeje, nga krime që marrin jeta njerëzish, apo nga fotografi të 

luftërave, të grevave për përmirësimin e kushteve të jetesës. Instinkti i mbijetesës 

zgjohet para njëpamjeje vdekjeje, apo para një rrëfimi dramatik mbi përpjekjet e 

përditshme për bukën e gojës apo për strehim. 

 

Së fundi duhet të theksojmë se suksesi i madh komercial i tabloidit imponoi përveç të 

tjerave parimin e një aktualiteti të paraqitur në formën e një shfaqjeje sensacionale. 

Në këtë periudhë fotografia dokumentare zyrtarizohet dhe dominon shtypin e 

ilustruar. Repertori i fotografisë dokumentare, kryesisht ajo e Farm Security 

Administration lakon kryesisht ikonografinë e mjerimit kolektiv. Kështu imazhet e 

depresionit ndërthuren me atë të ndalimit, mëshira përzihet me sensacionin. Kronika e 

zezë njehsohet me faktin historik, ky është një nga kontributet e fotografisë së 

aktualitetit në vitet 1930.
295

 

 

Kjo prirje sensacioni nuk vonoi të kritikohej. Pier Nora është i qartë në lidhje me këtë 

çështje :  

 

« Masmediat e kanë bërë historinë një agresion dhe e kanë shndërruar 

ngjarjen në përbindësh, jo sepse ajo bën përjashtim nga përkufizimi i të 

zakonshmes ; por sepse rimarrja e vazhdueshme brenda sistemit ka prirjen të 

prodhojnë sensacion, krijon vazhdimishtdiçka të re dhe ushqen një uri për 

ngjarje. »
296

 

 

Denoncimi i funksionit degradues i medieve të masës është një qëndrim kritik shumë i 

fortë.
297

 Kritika synon kryesisht karakterin katastrofik të aktualitetit gazetaresk, 

simptomë e triumfit të ngjarjes së kronikës së zezë mbi ngjarjen historike që është 

njëkohësisht edhe shenjë e përparësisë së aktualitetit mbi historinë. Katastrofa është 

ngjarje mediatike « par excellence », sepse ajo shfaqet në formën e një aktualiteti 

kulmor, por mbi të gjitha sepse ajo përbën aktualitetin aq të përfolur nga komentuesit 

e ngjarjes në kohën e masës. Ngjarja katastrofike dhe buja që përhap në opinion 

prodhon një tronditje më shumë se sa lejon të kuptuarin e të dhënave historike ose 

rrethanore në origjinë të dramës. Situatat e afta të prodhojnë një ndërprerje brutale në 

rrjedhën normale të gjërave janë të parapëlqyerat e shtypit.  

 

« Mediet e masës, shkruan Pier Nora, luajtën jo vetëm një rol vendimtar në 

procesin e demokratizimit të ngjarjes, por i dhanë jetë një tjetër lloj ngjarjeje: 

ngjarjes gazetareske. Kjo ngjarje, ekzistenca e së cilës lidhet me sistemet e 

shpërndarjes së informacionit, i siguroi asaj monopolin e paraqitjes së 

                                                
295 Kjo dukuri është analizuar nga Vincent Lavoie,  L‟image - événement», tezë doktorate e pabotuar, 

Paris 1, 2001,Kreu II, f.67 - 98. 
296

 Pierre Nora, Le retour de l‟evenement, Faire de l‟histoire, Vëll. I. « Nouveaux Problemes ». Paris. 

Gallimard. Coll. « Bibliotheques des Histoires ». 1974. f 215 
297 Shih Claude Romano. L‟événement et le monde. Paris. Presses Universitaires de France, coll.  

« Epiméthée ». 1998 dhe vecanërisht pikën « L‟événement journalistique, en tant que corrélat de 

l‟expérience dégradée. F 273-283 ku autori kritikon ashpër prirjen e mediave për ta paraqitur 

katastrofën si emblemë të aktualitetit historik.   



NGJARJA PËRMES FOTOGRAFIVE NË SHTYPIN SHQIPTAR DHE TË HUAJ NË DRITËN E TEORIVE TË KOMUNIKIMIT 

174 

 

historisë. Jo vetëm sepse mediet e masës bëjnë të vetin çdo fakt që mendohet 

se i duhet raportuar opinionit publik, por sepse asnjë ngjarje nuk do të 

ekzistonte pa mediatizim ngjarjeje ».
298

 

 

Konfliktet e reja (të paktën ato të mbuluara nga fotografët) paraqiten vetëm me pamje 

dhune, sensacionale. Temat e mëdha bashkëkohore humbasin në njëamalgamë të 

përgjakshme e brutale. Fotogazetariae praktikuar nga shtypi i gjerë në përgjithësi i ka 

shmangur rregullat e hetimit në thellësi.Në mënyrë të përgjithshme, fotogazetaria 

preferon, me pak përjashtime, ta fiksojë vëmendjen e saj mbi simptomat e të këqijave 

sociale si këto shpërthime dhune (që ofrojnë në përgjithësi imazhe më ngacmuese), se 

sa të përpiqen të kuptojnë dhe të përshkruajnë rrënjët e këtyre dukurive.Prandaj ka jo 

pak fotografë e profesionistë të fushës sëbotimeve qëmobilizohen kundër këtij 

sensacionalizmi të ri të fotografisë së shtypit dhe kërkojnë kryesisht t‟i kthejnë vendin 

e merituar praktikës së reportazhit fotografik. 

4.4 Krijimi i legjitimitetit për ndërhyrje 

« Një nga vështirësitë e mëdha të demokracisëështë të zhvillojë luftëra, me 

përjashtim të kauzave të shenjta. Por dhe në këtë rast, me kusht që këto luftëra 

të jenë të shkurtra… . »
299

 

 

Që prej shekullit XVIII, u vendos ideja thelbësore se liria e informacionit do të ishte 

edhe më reale nëse informacioni do të ishte i drejtpërdrejtë : zvogëlimi i largësisë mes 

ngjarjes dhe informacionit do të ishte jo vetëm mjeti për të minimizuar mundësinë e 

gënjeshtrës, por edhe për të përmbushur idealin e informacionit. Por, siç e nënvizon 

edhe Dominik Uolton, në kohërat tona nuk ka informacion universal, por një 

këndvështrim mbi ngjarjet në funksion të kulturave, këndvështrim që varet nga 

kushtet kulturore të marrjes dhe të dekodimit. Edhe nëse mund të ndodhë të ketë një 

informacion universal në prodhimin dhe shpërndarjen e tij, kjo nuk ekziston në 

marrjen e tij, pasi aty ndërhyjnë kushtet kulturore të komunikimit.
300

 

 

I cilësuar si « postmodern », konflikti i Kosovësu shoqërua nga diskutime dhe 

analizatë të gjitha pikëpamjeve, ku një ndër më interesantet ishte mënyra se si u 

legjitimua ndërhyrja ushtarake e NATO-s. Krahas mbështetësve të shumtë, nuk 

munguan as zërat kritikë dhe qortues. Për skeptikët e luftës, ai u cilësua i ngjashëm 

me Luftën e Gjirit. Ky konflikt rezultoi nga kombinimi « i një lufte të menaxhuar nga 

hapësira me satelitë dhe avionë spiunë» dhe i « një lufte në kohë reale të medieve ». 

Ajo u konsiderua një « info-luftë», ku vetë informacioni u shndërrua në një lloj 

« xhandari » duke gjeneruar një kaos mediatik, energjetik dhe informativ tek armiku, 

duke provokuar aksidente në mënyrë sistematike (bombardime të rrjeteve të 

informimit dhe shkaktimin e «katastrofave kibernetike » që njohën në përhapje 

epidemike). Për më tepër risitë gjeo-teknologjike u shoqëruan nga risi gjeo-strategjike 

: shndërrim i luftës klasike në operacione policie, madje « xhandarmërie botërore » 

(në fakt perëndimore), me synim « ruajtjen e rendit » në një zonë që mund ta 

konsiderohej si « periferi e Europës » ; e para « luftë humanitare » që vinte në 

                                                
298 Pierre Nora. Le retour de l‟evenement. Vep e  cit. f 213. 
299 Wolton Dominique,  War game - l‟information et la guerre, Flammarion, 1991, f.15  

« Une des grandes difficultés de la démocratie est de faire des guerres, sauf pour des causes sacrées. Et 

encore, à condition que ces guerres soient brèves… » 
300Wolton Dominique,  War game - l‟information et la guerre, vep. e cit. f.161 
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pikëpyetje sovranitetin e shteteve-kombe, në emër të një të drejte të re të ndërhyrjes 

demokratike, nën vigjilencën e një drejtësie ndërkombëtare eksperimentale; lufta e 

parë e kryer duke shkelur kartën e OKB-së, por edhe atë të NATO-s, e konsideruar 

deri atëherë si një aleancë mbrojtëse; kalim nga një « botë dualiste » e luftës së ftohtë 

në « një botë moniste » e dominuar nga fuqia amerikane, etj.  

 

Sipas disa të tjerëve, konflikti i Kosovës, në përmasat e tij lokale si përballje mes 

serbëve dhe shqiptarëve paraqet një karakter arkaik, të ngjashëm më shumë me 

Ruandën se Gjirin.
301

 I takon një gjinie të pahasur më parë, karakterizuar nga 

shkatërrimi i shtetit-komb-territor, shpërthimi i antagonizmave kulturore në gjirin e 

një bashkësie territoriale, zhvillimi i gueriljeve të ushqyera nga një trafik botëror i 

armëve dhe i lëndëve narkotike gjithnjë e më i vështirë për t‟u kontrolluar dhe 

lokalizuar, këto guerilje ishin nganjëherë të pajisura shumë mirë me teknologjitë e 

reja dhe dinin t‟i instrumentalizonin përherë e më mirë mediet (lokale dhe 

ndërkombëtare) në favor të tyre 
302

.  

 

Legjitimimi i ndërhyrjes si një mënyrë për të instrumentalizuar mediet u debatua 

gjerësisht nëmediet e shkruara franceze, dhe pak më rrallë në shtypin britanik dhe 

atëshqiptar.Vetëm në dy numra të gazetës « Koha Jonë » (20 dhe 23 prill 1999) nën 

rubrikën « Koment » janë botuar dy artikuj, të cilët trajtojnëçështjen e 

instrumentalizimit të informacionit. Për sa i përket përmbajtjes së ligjërimit mediatik 

të medieve franceze u vu re se, me gjithë kujdesin pragmatik të gazetarëve, mediet 

franceze në shumicën e tyre e monopolizuan vëmendjen e publikut me ligjërata që 

nuk dallonin shumë nga komunikimet institucionale të NATO-s. Katër togfjalësha u 

nxorën në dukje nga studimet e para të kryera në Evropë mbi këtë temë
303

 : 

 

 Luftë teknologjike (ose « luftë e pastër ») 

 

« Pra, që tani e tutje, kështu do të bëhet luftë ? »
304

, hedh pyetjen një gazetar 

amerikan  duke trajtuar « luftën e parë krejtësisht ajrore », që respekton konceptin 

tashmë të shenjtëruar  « zero të vdekur » ... të paktën për sa u përket forcave aleate. 

Ashtu si për Luftën e Gjirit, mediet e mëdha duket se shpërndanë besimin, gjerësisht 

të propaganduar nga NATO, në formë ekuacioni : më shumë teknologji = më pak të 

vdekur. Tiparet tejet teknologjike të këtij konflikti u pasqyruan edhe në fjalorin e 

përdorur nga zëdhënësi i NATO-s në Bruksel, ku përdorimi i fjalës « ndërhyrje » për 

sulmin e armatosur apo i togfjalëshit « dëme anësore » për të kataloguar të vrarët pa 

emër ishin ndër eufemizmat më të përdorura teksa raportohej për pasojat e 

bombardimeve.
305

. Shtojmë këtu edhe analizat e Jean Baudrillard mbi « luftën 

virtuale», ato të DominikUolton mbi apo ato të Pol Virilio, që trajton « tekno-

paradën» e armëve të reja : helikopterë« Apache », bomba me grafit dhe të tjera armë 

jo – vrasëse që kishin si objektiv « më shumë ta neutralizonin se sa ta shkatërronin 

armikun » 
306

. Madje ka dhe trajtime që konsiderojnë një « konflikt të kthyer në një 

trajtim të dhënash » (F.B. Huyghe), duke rimarrë pohimin e Uesli Klark : « Kjo është 

                                                
301 Tim Allen/Jean Seaton, The Media of Conflict, Allen & Seaton, Londres dhe New-York,1999. 
302 Shih Tim Allen / Jean Seaton. vep. e cit., f. 33-40. 
303

Ioan Dragan, « Effets et contre-effets de la médiatisation du conflit du Kosovo », Actes du 

VIo Congrès Roumano-Français sur les sciences de la communication, Bucarest-Sibiu, 1999. 
304 Le Figaro. 22 qershor 1999. 
305 CANDITO Mimmo, vep. e cit, f.20. 
306 Paul Virilio, Stratégie de la déception, Paris, Galilée, 1999, f. 60. 
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lufta, e cila gjatë historisë, pati përdorimin më të madh të armëve me saktësi të 

lartë».
307

 

 

 Një luftë humanitare (apo « luftë e drejtë ») 

 

Objektivi i luftës ishte në radhë të parë t‟i jepej fund një katastrofe humanitare, një « 

spastrimi etnik » që joshte dhe me të cilën ishin mësuar serbët,
308

e planifikuar prej 

qëkur 
309

. « A mund të pranohet të jetosh si skllav dhe t‟ia lësh fjalën e fundit vrasësit 

?», - pyet Zhak Juliar (Jacques Julliard)
310

 duke trajtuar idenë e një « vënieje në vend 

të moralit ». « Fëmijët e gjeneralit Pétain dhe të turpit projektojnë në ekranet 

jugosllave vitet tridhjetë e dyzetë: duhet bombarduar Prishtina dhe Beogradi, sepse 

aleatët nuk e bombarduan Aushvicin. Prindërit tanë bënë sikur nuk panë, i lanë të 

niseshin trenat, nuk do të na marrin sërish! »
311

. Prej këtej vjen dhe rëndësia 

simbolike e pamjeve të refugjatëve shqiptarë që ngacmonin përditë imagjinatën e 

telespektatorëve francezë. 

 

 Një luftë demokratike 

 

« Të eliminohet satrapi, të shpëtohet populli ! », shkruan « La Croix » e 31 marsit 

1999. Mediet franceze, në shumicën dërmuese të tyre e bënë këtë leitmotiv të 

ligjëratës sëUesli Klark : lufta duhet të përmbysë « tiranin Miloseviç » dhe të 

favorizojë ardhjen e demokracisë në  Serbi. Duke krahasuar Miloseviçin me Hitlerin, 

Zhak Juliar trajton atë që e quan « nacionalracizëm »
312

 kurse Jean-Marie Colombani 

fshikullon  « kapobandën », « vrasësin » dhe « kriminelin e luftës»
313

 : dhe po kështu 

u përcaktua dhe u gjykua nga « bashkësia ndërkombëtare » dhe Gjykata Penale  

Ndërkombëtare. Ndërsa Serzh Zhyli (Serge July) vlerëson se « fati i BE-së luhet në 

Kosovë »
314

, Zhak Zhyliar flet për « kërkesat e reja për drejtësi që po shfaqen në 

ndërgjegjen universale »,
315

dhe Jean-Marie Colombani predikon « të drejtën e 

njerëzve ndaj të drejtës së të fortëve ».
316

 

 

 Një luftë qytetërimi 

 

Tony Blair e pati deklaruar te « Financial Times »
317

 : « Në Kosovë bëhet fjalë për një 

luftë të një lloji të ri që përqendrohet më shumë mbi vlerat se mbi territorin », pra 

bëhet fjalë për «një luftë qytetarie», për shkeljen e të drejtave të njeriut, të cilat 

shfaqen nga pikëpamja etike sipërore ndaj integritetit të territoreve dhe sovranitetit të 

shteteve.
318

 Paul Virilio e quan madje « luftë e shenjtë laike », ku armiku absolut ishte 

                                                
307NATO, Bruxelles, 12 prill 1999. 
308

Shih karikaturat e dizenjatorit Plantu në faqet e Le Monde. 
309 Le Nouvel Observateur, 9 prill 1999. 
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Le Nouvel Observateur, 8 prill 1999. 
311 Régis Debray, Les Cahiers de Médiologie, op. cit., p. 207 
312Le Nouvel Observateur, 8 korrik 1999. 
313 Le Monde, op. cit.  
314 Libération, 12 qershor 1999. 
315 Le Nouvel Observateur, 16-23 korrik 1999. 
316 Le Monde, 8 prill 1999 
317 The Financial Times, 17 prill 1999. 
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« spastrimi etnik » dhe legjitimimi ishte « pastrimi etik »
319

. Kjo « luftë e re etike » 

kishte si objektiv moral të pengonte kthimin në gjendjen primitive që ishte në bazë të 

luftërave të reja ballkanike, sipas teorive të J. Keegan të shprehur në « War and Our 

World ». 
320

 

 

Ndonëse në tërësi, mediet e mëdha franceze kishin prirjen ta legjitimonin «  goditjen » 

e NATO-s, pati edhe zëra të shumtë « disidentë » që u dëgjuan, në dallim me gati-

unanimitetin për Luftën së Gjirit. Krahas medieve nacionaliste dhe/ose anti-

impérialiste
321

, mediet e lexuara si « Marianne », « Le Monde Diplomatique », 

« L‟Humanité », « Le Figaro  Magazine », « Paris-Match », madje edhe  

« L‟Express », mundën të shprehin hapur rezervat e tyre, madje dhe papajtueshmërinë 

me luftën e NATO-s. Këto media i hapën kolonat e tyre për gazetarët prestigjiozë 

anglo-saksonë 
322

 që nuk ndanin entuziazmin « luftarak » të sivëllezërve të tyre. Për 

sa i përket shtypit të shkruar, i gjykuar si më tepër « pro luftës », ai  shpesh i ofroi 

atributet e tij për shprehjen e intelektualëve në lidhje me bombardimet.
323

 

 

 Çështja Rezhi Dëbre (Régis Debray) 

 

Ndër debatet më me jehonë përmendim « çështjen Rezhi Debre », e cila ngjalli debate 

mes intelektualëve dhe editorialistëve të medieve të mëdha franceze me publikimin në 

fillim të majit 1999 nga « Le Monde » « Marianne », dhe « L‟Humanité » të disa 

qëndrimeve kritike në lidhje me « sulmet » e NATO-s nga specialisti i mirënjohur 

ndër specialistët e informacionit. 
324

 Mos vallë do të quheshe « pro-Miloseviç » (pra të 

mbroje një kriminel lufte) nëse tregoje se këto ligjërata nuk përputheshin me realitetin 

operacioneve në terren. Qëndrimi i tij ngjalli debate, ndër të cilat veçojmë atë të Serzh 

Tiseron (Serge Tisseron). 
325

« Në të kundërt, kur artikuj të matur përpiqen të 

relativizojnë imazhet, ato kalojnë pa u vënë re ».Zhan – Fransua Gosio (Jean-François 

Gossiaux), specialist i Ballkanit e krahason me një « kthim në vitet staliniane » 
326

dhe 

Zhak-Mari Burzhe (Jacques-Marie Bourget), reporter i njohur në Paris-Match, 

denoncon mediet« që refuzojnë të blejnë imazhe të afta të ngjallin ndërgjegje negative 

tek popujt e  NATO-s»
327

para se të  përfundojë : « sot shtypi i vetëm i opinionit mbetet 

vetëm ai që ka opinion pozitiv».
328

 

 

Në shtypin e shkruar rregullisht denoncoheshin dështimet e ndërhyrjeve të NATO-s, 

kryesisht për sa i përket komunikimittë saj institucional : mesazhe të ndryshueshme e 

shpesh jokoherente
329

, mungesë e pamjeve
330

, inflacion dhe deflacion semantik (nga « 

                                                
319 Paul Virilio, 1999, vep e cit., f. 20-31 
320Shih Tim Allen/Jean Seaton, vep e cit. 
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gjenocidi » te « dëme anësore », mungesë saktësie
331

, abuzim me teknikat e 

propagandave tashmë të vjetruara
332

, dhe mungesë koordinimi mes strategjive 

kombëtare të informacionit 
333

ishin kritikat kryesore që iu drejtuan nga shtypi francez 

NATO-s 
334

, dhe veçanërisht Komandantit të përgjithshëm të forcave aleate në 

Europë, Uesli Klark dhe zëdhënësit të tij  Xhemi Shi. Shtojmë këtu edhe trajtimin e 

emisioneve televizive si « Arrêts sur image »(kanali La Cinquième) për përsëritjen e 

vazhdueshme dhe ngulmimin tautologjik të pamjeve të refugjatëve shqiptarë. 

 

Në përpjekje për të zhvilluar një gazetari sa më të ekuilibruar,krahas hapësirës që iu 

dha edhe opinioneve kundër ndërhyrjes së forcave aleate në Kosovë, u vunë re dhe dy  

prirjetë analizuara nga vetë profesionistët, kryesisht në shkollat e gazetarisë
335

. 

 

 Prirja e parë : një përpjekje kujdesi.  

 

Nëse lufta e Gjirit ishte një luftë pa imazhe, ajo e Kosovës ishte një luftë pa 

dëshmitarë: « të degdisur në periferi, gazetarët mbledhin, si dëshmitarë të dorës së 

dytë, dëshmi gojore të refugjatëve dëshmitarë të parë».
336

 Të njëjtën gjë pohon dhe 

Enzo Biagi : « shumë të dërguar në vend që të shkojnë në front, janë të detyruar të 

qëndrojnë në hotel, kjo edhe pse luftimet bëhen në qiell dhe jo në tokë ». 
337

 Kurse 

Laura Tettamanzi e komenton jo pa sarkazëm mënyrën se si punojnë gazetarët e 

luftës : « Nga war-reporter (reporter lufte) të dërguarit e posaçëm kanë rrezik të 

shndërrohen në bar-reporter (reporter bari) ».
338

Në këto kushte, gazetarët francezë, 

kryesisht profesionistët e medieve audiovizive dhe të pranishmit e parë në krahinat 

kufitare të Shqipërisë dhe të Maqedonisë, kishin një farë rezerve ndaj fjalëve dhe 

pamjeve të transmetuara nga dëshmitarët e parë si dhe nga burimet «zyrtare » serbe 

ose shqiptare : përveç shtimit të citimeve dhe tëpërdorimit gati sistematik të 

kushtores, « numërimi i refugjatëve është i diskutueshëm, vënia në diskutim e 

fjalimeve zyrtare e vazhdueshme, shkëmbimi i informacioneve sistematik ».
339

 

 

 Prirja e dytë : një përpjekje thjeshtimi  

 

Gazetarët francezë nuk ngurruan ta trajtonin konfliktin e Kosovës në të gjitha 

dimensionet e tij, duke u përpjekur që të shpjegonin shkaqet historike, gjeografike, 

ekonomike, kulturore, sociale, etj., si zanafillë e urrejtjes aktuale mes bashkësive 

serbe dhe shqiptare. Kjo u shpreh me praninë e hartave, grafikëve, infografive, 

kronologjive, montazheve e dokumentarëve për këtë qëllim
340

. Gjejmë në këtë pikë 

një tjetër tipar të zanatit të gazetarit - aftësinë për të formuar, brenda një 

minimumi kohor, njëkëndvështrim sa më tëkujdesshëm dhe të saktë në lidhje me 

një realitet të ndërlikuar dhe të ndryshueshëm. 
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dhe të Komunikimit në Marsejë. 
336

 M. Sicard, Cahiers de médiologie, no. 8, 1999, f. 76. 
337Koha Jonë, 23 prill 1999.f.12. 
338 Laura Tettamanzi. Mediumi dhe masakra, Milano 1995, f. 68-70. 
339 Le Nouvel Observateur, 1-7 prill 1999. 
340Shih « Cahier Spécial » të Libération 23 prill 1999, oseemisionin special të Arte më 30 mars 1999 që 

synonte të tregonte mekanizmat e propoagandës së Radio Televizionit Serb (R.T.S.). 
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Pas përfundimit të luftës, analistët francezë
341

 shtruan pyetje mbi mënyrën e 

komunikimit gjatë luftës duke nxjerrë në pah argumente si mosvlerësimi i saktë i 

shifrave të viktimave apo  marrja në konsideratë vetëm e palës shqiptare dhe NATO-s 

apo se si retorika institucionale  e NATO-s e trajtoi me eufemizëm veprimin e saj 

luftarak, duke bërë që mediet të parapëlqenin termin « goditje », më asnjanës se ai i « 

bombardimeve ».Së dyti, mbi faktin në u fitua vërtet lufta nga « lartësia e qiellit» ? 

Mos ndoshta zgjati më shumë nga sa e besonin kancelaritë e mëdha perëndimore ? Së 

treti, si në Luftën e Gjirit, ajo e Jugosllavisë ishte një «panair-paradë» i teknologjive 

më të sofistikuara, por nuk ishte « e pastër » : ajo vërtet ndodhi për viktimat e 

shkuara, të tashme, të ardhme. Me tej, u diskutua se bombardimi i NATO-s ishte 

ngjarja që nxiti vërshimin e katastrofës humanitare në ekrane. Pa dyshim që politika e 

Miloseviçit në Kosovë prej 1989 ishte  represive, barbare dhe kishte shkaktuar 

largimin e mbi 200 000 shqiptarëve nga Kosova.
342

 Por eksodi masiv i raportuar nga 

media (mbi një milion persona të larguar) dhe vrasja në masë e mijëra viktimave të 

pafajshme nga paramilitarët dhe policia serbe filluan ditën e parë të bombardimeve. 

 

« Njerëzit shohin refugjatët dhe besojnë se shohin luftën, ndërkohë që refugjatët janë 

pasojë e saj(...), bombardohet, sepse serbët dëbojnë popullsinë, por ikja e madhe 

ndodhi pas bombardimeve, si pasojë e tyre. Por pyesni njerëzit dhe do të shihni : lufta 

ndodhi për shkak të refugjatëve, prandaj u bombardua. Efekt me sukses. Ky është 

sistemi mediatik » vëren Ignacio Ramonet. Apo dëshmi si ajo e Odisea Buduris 

(Odysseas Boudouris, Médecins Sans Frontières): « Gjatë kësaj lufte, lëvizja 

humanitare perëndimore gjendej aty ku NATO donte që të gjendej, bëri atë që NATO 

dëshironte të bënte, tha atë që NATO dëshironte të thuhej »
343

. Madje këto analiza 

arrijnë deri në vlerësime mbi katastrofat ekologjike dhe rrezikun e përdorimit të 

bombave me uranium të varfëruar dhe pasojat helmuese dhe radioaktive të tij, të cilat 

u vërtetuan në Irak?
344

 

 

Edhe pse është e kuptueshme që strategjitë e NATO-s e thjeshtuan qëllimisht 

ligjëratën zyrtare për të legjitimuar ndërhyrjen e aleatëve dhe për të siguruar opinionet 

publike perëndimore për karakterin e luftës si  « luftë e mirë», fakti që medie të 

shumta të demokracive perëndimore i përcollën ligjëratat e saj pa i vënë në diskutim, 

e zbeh legjitimitetin, për aq sa dyshimi është një virtyt, i cili duhet të jetë në themel të 

etikës gazetareske. 

                                                
341Disa prej artikujve të konsultuar : « Un précédant paralysant » (Le Figaro, 22 qershor 1999); « La 

drôle de paix » (Le Figaro, 15 qershor 1999); « La victoire, et après? » (Le Monde, 11 juin 1999) ; « 
Amère victoire » (Libération, 11 qershor 1999); « La guerre est une bavure » (La Croix, 14 qershor 

1999) ; « Les leçons ambiguës d‟un conflit » (La Croix, 25 qershor 1999); « Qui osera affirmer que 

l‟on ne pouvait s‟y prendre autrement? » (Marianne, 13-19 korrik 1999). 
342 Haut Commissariat aux Réfugiés, Raport 1998. 
343 O. Boudouris, Les Cahiers de Médiologie, vep. e cit., f. 124-125. 
344 Le Monde Diplomatique, qershor 1999. 
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PËRFUNDIME 
 

 

« Fotografia është e vetmja « gjuhë » që kuptohet nëçdo cep të botës dhe që, duke 

tejkaluar të gjitha kombet dhe kulturat, bashkon familjen njerëzore{…}Ajo 

pasqyron jetën dhe ngjarjet në mënyrë të vërtetë, na lejon të ndajmë shpresat dhe 

dëshpërimet e të tjerëve, sqaron kushtet politike dhe shoqërore. Ne bëhemi 

dëshmitarë okularë të njerëzisë dhe çnjerëzisë së njerëzve. » 

Helmut Gernsheim 

(Creative Photography, 1962) 

 

E vërtetë apo e « trukuar »me qëllim, dëshirojmë t‟i nisim me këto fjalë të Helmut 

Gernsheim këto faqe përmbyllëse, ku do të paraqesim shkurtimisht mendimet tona 

përfundimtare, fryt i trajtimit me hollësi içështjeve dhe i nënçështjeve të këtij punimi. 

U nisëm nga parashtrimi i tri hipotezave:  

 

4) Fotografia, ashtu si dhe fjalët, është një mjet që përdoret për t‟i përçuar 

mesazhe publikut, dhe mund të përmbushë funksione të natyrës informuese, 

ilustruese ose emocionuese. Por, pavarësisht vlerave dokumentare apo 

simbolikës domethënëse, brendia e imazhit është ngushtësisht e lidhur me 

fjalën. Më vete asnjë prej tyre nuk ka të njëjtën fuqi ndikimi. 

 

5) Përmbajtja informative nuk përbën kriterin absolut për praninë e një fotografie 

në faqet e një gazete. Përkundrazi, është lidhja kuptimore që një imazh arrin të 

krijojë me “mjedisin” tekstual dhe kontekstual, ajo që mbetet vendimtare për 

pjesëmarrjen e një pamjeje në paraqitjen e aktualitetit. 

 

6) Në periudhë konfliktesh apo krizash, pamjet që tregojnë ngjarjen sigurisht që 

ndikojnë në sensibilizimin e masave, por ato janë vazhdimisht të ekspozuara 

ndaj rrezikut të manipulimit apo të propagandës. Për të zbutur efektet e 

manipulimit, mediet e mëdha (si “Le Monde”) i japin përparësi qarkullimit të 

opinioneve dhe të këndvështrimeve. Përballja e tyre ndikon në formimin e 

opinionit publik. 

 

Puna kërkimore për vërtetimin e tyre na ndihmoi të njohim fillimisht relievin mediatik 

me uljengritjet e tij, por edhe kushtet politike, shoqërore dhe teknologjike, në mesin e 

të cilave, fotografia e shtypit, duke nisur prej fillimit tëshekullit XIX, u ngjiz dhe u 

zhvillua e shoqëruar që në gjenezën e vet nga cilësitë tipike, të cilat ia njohim edhe 

sot: shpejtësia, aktualiteti dhe objektiviteti. Masivizimi dhe roli qendror që medium 

fotografik njohu në gjysmën e shekullit XX u shoqërua nga studime të natyrës 

gjuhësore, semilogjike e filozofike, të cilat ishin të domosdoshme të njiheshin e të 

trajtoheshin nga ne për të kuptuar veçoritë e komunikimit nëpëmjet imazhit, 

kompleksitetin e marrëdhënies së tij me atë që paraqet, me mënyrën si e paraqet, me 

atë që e rrethon dhe me atë që e sheh. Fotografitë e përzgjedhura nga gazetat e 

përditshme na shërbyen për të konkretizuar dukuritë e vërejtura dhe për të aktualizuar 

mendimet në lidhje më mënyrën se si komunikohet nëpërmjet fotografisë. Jo pa 

qëllim zgjodhëm si ngjarje Luftën e Kosovës : kemi të bëjmë me një ngjarje shqiptare, 

me jehonë të fuqishme ndërkombëtare dhe mediatike, me kohëzgjatje 
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tëkonsiderueshme kohore, e fotografuar dhe e komentuar përditshmërish nëmediet 

shqiptare, franceze dhe anglosaksone. Numri i bollshëm i imazheve na krijoi 

mundësinë që të grupojmë, tërendisim, të përqasim dhe të kuptojmë. Kjo përvojë na 

vërtetoi se në kohërat tona të fotografosh luftën, një ngjarje madhore, do të thotënë 

fakt të fotografosh para - ose pasluftën. Evolucioni teknologjik e ka bërë pothuajse të 

pakapshëm nga aparati çastin suprem të përplasjes së trupave. Prandaj lufta sot është 

të shohësh trupa ushtarake gjatë manovrave, udhëheqës fytyrëngrysur të pushtuar nga 

ethet e politikëbërjes, të mitur të mpirë nga tmerret e luftës apo trupa me shpirtra që 

enden në botën tjetër. E pamundur të shohësh pa ndjerë, të lexosh pa u menduar, të 

kuptosh pa dyshuar. 

 

« Përtej asaj që duket, dyshimi nuk është aspak i kundërt me të vërtetën.Në një 

lloj kuptimi, ai është një ri-pohim, një homazh për të vërtetën. Nuk ka 

kundërshtim se vetëm ai që beson tek e vërteta mund të dyshojë, madje ta vërë 

atë në dyshim. Kush beson se gjërat njerëzore janë të pakapshme,nuk dyshon 

aspak, por largon detyrimisht çdo lloj gjykimi»
345

 

 

E bazojmë edhe te ky pohim i Umberto Ekos bindjen tonë se dyshimi ndaj asaj që 

shohim, dëgjojmë apo lexojmë nuk duhet marrë si një ndjenjë mosbesuese 

paragjykuese, por si një qëndrim i vetëdijshëm për mënyrat se si prodhohet sot 

informacioni, se si trajtohet një pamje nga çasti i shkrepjes së aparatit deri 

nëshumëfishimin e saj në shtypshkronjë, se sa e pambrojtur është nga ndërhyrjet 

numerike apo (kon)tekstuale. Manipulimi dhe dezinformimi janë teknika tepër të 

lashta, por që vazhdimisht shndërrohen sipas « vendit dhe kuvendit ». Me argumentet 

e paraqitura në kapitullin e fundit ne jemi përpjekur të jemi bindës për këtë.  

 

Në përfundim të punës së kryer për të studiuar rolin që luan fotografia e shtypit të 

përditshëm në përcjelljen e ngjarjeve, dëshirojmë të përmbledhim dukuritë kryesore të 

vërejtura si dhe tiparet që karakterizojnë fotografinë si mjet i komunikimit mediatik.  

 

A është imazhi thjesht një informacion? - Sigurisht që jo. Përmbajtja e lartë 

informative nuk është kriteri absolut për praninë e një imazhi në një faqe gazete. Mbi 

të gjitha, është marrëdhënia kuptimore që imazhi arrin të krijojë me çka e rrethon 

tekstualisht dhe kontekstualisht, e cila mbetet e domosdoshme dhe përcaktuese që një 

fotografi të bëhet pjesë e përçuarjes së aktualitetit.  

 

Kuptimi i një pamjeje të fotografuar nuk është një konstante e pandryshuar, por një 

marrëdhënie, e cila ndërtohet në mënyrë të vazhdueshme duke nisur që nga çasti i 

shkrepjes së aparatit deri sa mbërrin nën shikimin e lexuesit.  

 

Së pari, një fotografi është gjurma e zgjedhjes së fotografit, i cili për një arsye të 

caktuar vendos në njëçast dhe në një vend tëdhënë, të mbërthejë një copë realitet. Më 

tej, ajo kalon në filtrin redaksional. Parimet e retorikës editoriale, të ndryshme nga një 

gazetë në tjetrën, do të merren parasysh para se të vendoset, nëse fotografia do të hapë 

faqen e parë apo do të mbushë një kënd në një nga faqet e brendshme, nëse do 

                                                
345 Eco Umberto. Kant e l'ornitorinco.Milano. Bompiani. 2002, f. 32 

Al di là delle apparenze, il dubbio non è affatto il contrario della verità. In certo senso, ne è la ri-

affermazione, è un omaggio alla verità. È incontestabile che solo chi crede nella verità può dubitare, 

anzi: dubitarne. Chi crede che le cose umane siano inafferrabili, non dubita affatto, ma sospende 

necessariamente ogni giudizio 
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tëshoqërohet nga komente shpjeguese apo që lënë shteg për nënkuptime, nëse do të 

shfaqet përkrah një lajmi apo një opinioni, nëse do tëripohojë apo do 

tëkundërthotë.Dhe nuk duhet harruar se sado e arrirë të jetë një fotografi nga 

pikëpamja profesionale, nëse përmbajtja e saj nuk paraqet interes sipas përparësive të 

informacionit, ajo do të lihet mënjanë. 

 

Fotografia, kjo amalgamë objektiviteti (« mbërthim » i realitetit) dhe subjektiviteti 

(këndvështrim i dyfishtë zgjedhjeje), ashtu si dhe fjalët, është një mënyrë/mjet për t‟i 

përçuar mesazhe publikut. Mesazhet e përcjella nga një fotografi mund të jenë të 

natyrës informative – lexuesi mëson diçka duke parë fotografinë(si në ngjarjet e 

kronikës së zezë apo të katastrofave natyrore) ;  ilustruese – fotografia thjesht paraqet 

subjektin e trajtuar në artikull pa pasur ndonjë përmbajtje domethënëse informative – 

( portretet apo fotografitë e manovrave ushtarake) ; ose ka natyrë emocionale -  ajo 

prek ndjenjat e lexuesit (fotografitë e viktimave, të fëmijëve dhe të refugjatëve). 

 

Por, kuptimi i një fotografie, duke qenë se i përket kategorisë së shenjave ikonike, 

është dyvalent :  ka vlera përshkruese dhe sugjeruese. Dhuntia e fotografisë për të 

treguar një ngjarje të përmbledhur nëçastësinë e saj i fal asaj vlera dokumentuese të 

pakundërshtueshme. Si e tillë, ajo dëshmon se një ngjarje e dhënë ka ndodhur realisht. 

Fuqia sugjeruese varet në më të shumtën e rasteve nga domethënia simbolike apo  

shumëkuptimore që e karakterizon. Nëpërmjet simbolizmit të saj një pamje 

« përfiton » nga aktualiteti i ditës për të sjellë ndër mend një ide (dëshpërim, rrezik, 

shpërngulje). Nëpërmjet shumëkuptimësisë ajo arrin të bëhet pjesë e interpretimeve të 

ndryshme, të cilat varen pjesërisht nga lexuesi dhe kryesisht nga fjalët që e 

shoqërojnë. 

 

Marrëdhënia e ngushtë që një fotografi shtypi ka me titujt dhe legjendën e vet ndikon 

në krijimin e efekteve kuptimore shumë më të dukshme dhe më të vullnetshme. Kjo 

marrëdhënie e fortë ndërvarësie që ekziston mes tekstit dhe fotografisë shpjegon përse 

as njëri dhe as tjetra nuk arrijnë më vete të shkaktojnë efektin e kërkuar. 

 

Në përfundim të përsiatjes tonë studimore nënvizojmë se sot fotografia nuk është një 

produkt pamjesh të pafajshme, të rastësishme apo mekanike, as një riprodhim i 

thjeshtë i natyrës, por një gjuhë relativisht e strukturuar në format dhe domethëniet e 

saj,  përpunueshme dhe e pasurueshme në mënyrë të vazhdueshme. Studimi i 

pasqyrimit të konfliktit të Kosovës për një periudhë kohore disamujore, na lejoi të 

njihnim retorikën dhe shprehësinë fotografike në këndvështrime të ndryshme, së 

bashku me shumëllojshmërinë tematike dhe kuptimore që e karakterizon.Por, në të 

njëjtën kohë kjo punë kërkimore na ndihmoi tëvetëdijesohemi për strategjitë e 

ndryshme komunikuese, sa efikase, po aq dhe të diskutueshme, të cilat zbatohen në 

periudhë konfliktesh. Ndonjëherë ato synojnë kundërshtarin për ta demoralizuar apo 

për t‟i dobësuar mbështetjen, ndonjëherë ato synojnë të fitojnë përkrahjen e opinionit 

publik ndërkombëtar, dhe në rastin tonë të atij evropian dhe amerikano-verior. Imazhi 

ndikon sigurisht në sensibilizimin e masave, por ndërkaq ai është vazhdimisht i 

ekspozuar ndaj rrezikut të manipulimit, madje të propagandës në situata të tilla. Për të 

zbehur efektet manipuluese, mediet e mëdha (të quajtura « media reference ») si « Le 

Monde »zgjedhin t‟i japin përparësi qarkullimit të opinioneve dhe tëpikëpamjeve. Kjo 

lejon përballjen e tyre duke ndihmuar kështu në formimin e opinionit publik. Dhe këtu 

fotografia luan rolin e saj, pa diskutim. 
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SHTOJCA 

Kronologjia e luftës së Kosovës janar - qershor 1999 

15 janar 45 shqiptarë masakrohen nëReçak. 

20 janar NATO përforcon mjetet luftarake nëAdriatik. 

30janar NATO autorizon sekretarin e saj të përgjithshëm, Havier Solana, të 

përdorë goditjet ajrore nëse duhet. 

6-23 shkurt Grupi i kontaktit mbledh serbët dhe shqiptarët nëRambuje, afër 

Parisit,për të negociuar një marrëveshje tëpërkohshme. Negociatat 

dështojnë pasi UÇK nuk paranon të kushtet e autonomisë së propozuar 

dhe serbët hedhin poshtë mundësinë e vendosjes së ushtarëve të 

NATO-s në vend. 

15-19 mars  Rifillim i negociatve nëParis. Kosovarët e nënshkruajnë marrëveshjen; 

serbët nuk pranojnë. 

20 mars  1400 vëzhguesit e OSBE-së dhe të OJQ-ve të pranishëm 

nëKosovëlargohen. 

 

Bombardimet e NATO-s 

 

23 mars Sekretari i përgjithshëm i NATO-s,Havier Solana, urdhëron fillim e 

bombardimeve ajrore kundër Jugosllavisë. 

24 mars  Fillimi i goditjeve ajrore nga NATO. 

28 mars Këshilli i Aleancës nis fazën e dytë të operacionit të Forcave Aleate. 

Në Beograd mbi 10 mijë persona marrin pjesë në një koncert rok anti- 

NATO. 

Mars-avril  Represion i egër i ushtruar nga forcat serbe dhe paramilitarët në 

Kosovë. Ata organizojnë eksodin e qindra mijëra shqiptarëve drejt 

Maqedonisë dhe Shqipërisë. 

4 avril  NATO zgjeron fushën e shënjestrave dhe vë nën objektiv përveç 

objekteve ushtarake edhe infrastrukturat civile.  

7 avril Gjermania zbulon ekzistencën e një plani jugosllav dëbimi të 

popullsisë shqiptare të Kosovës, të nisur që në nëntor 1998 nën emrin e 

koduar "Patkoi". 

14 prill 7000 ushtarë tëNATO-s ngarkohen të ndihmojnë refugjatët e Kosovës 

në shqipëri. Ish-kryeministri rus Viktor Çernomirdin emërohet 

"përfaqësues special" për Jugosllavinë nga Boris Jelcin. 

25 prill Kundërshtari dhe ish-kryeministri serb Vuk Drashkoviç 

denonconpropagandën zyrtare të regjimit dhe mbron vendosjen e një 

force të OKB-së për paqen nëKosovë. Ai zhkarkohet nga detyra më24 

prill. 

5 maj Ibrahim Rugova, lejohet të largohet nga Jugosllavia ku mbahej që prej 

fillimit të goditjeve dhe mbërrin nëRomë. 

7 mai  Carl Bildt, ish-kryeministër suedez emërohet i dërguar i OKB-së në 

Ballkan. 

10 maj Sipas HCR, gjysma e popullsisë shqiptare, rreth 900.000 persona janë 

regugjatë. Sllobodan Miloseviçnjofton fillimin e tërheqjes së forcave 
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serbe. Nato e gjykon këtë njoftim të pamjaftueshëm për të ndaluar 

bombardimet. 

12 maj Viktor Çernomerdin takohet me presidentin finlandez Marti Ahtisari, i 

cili luan rolin e ndërmjetësit mes Perëndimit dhe Jugosllavisë. Nis një 

veprimtari e dendur diplomatike. 

16 maj Fillimi i manifestimeve të familjeve të ushtarakë serbë në shumë qytete 

në Jugosllavi për të penguar largimin e ushtarëve të mobilizuar në 

Kosovë. 

24 maj Shefi i një misioni zbulues të OKB-së, Sergio Vieira de Mello, pasi 

kalon tri ditë nëKosovë, deklaron se pa  "mjaftueshëm prova" të një 

spastrimi etnik. 

27 maj Louise Arbour, prokurore e Gjykatës penale ndërkombëtare për ish-

Jugosllavinë bën publik fajësimin e Sllobodan Miloseviçit për krime 

lufte e krime kundër njerëzimit nëKosovë. 

28 maj Presidenca jugosllave njofton për herë të parë se ajo pranon parimet e 

përgjithshme tëG8,të cilat përmbajnë kushtet e NATO-s për ndalimin e 

bombardimeve. Bodo Hombach, ministër shteti i Kancelarisë 

gjermane, emërohet koordinator i paktit të stabilitetit për Ballkanin nga 

krerët e shteteve dhe qeverive europiane. 

3 qershor Pas ndërmjetësimit tëMarti Ahtisarit dhe Viktor Çernomërdin, 

Jugosllavia pranon planin e paqes propozuar nga NATO dhe Rusia. 

9 qershor Beogradi nënshkruan nëKumanovë (Maqedoni) marrëveshjen 

ushtarake e teknike mbi tërheqjen e forcave serbe nga Kosova, që i hap 

rrugën hyrjes së forcave të paqes të NATO-s, KFor. 

10 qershor NATO njofton ndalimin e goditjeve ajrore. Këshilli i sigurimit i OKB-

së miraton rezolutën 1244 që vendos për praninë e UNMIK, mision  

ndërkombëtar civil e ushtarak në Kosovë, që ka për qëllim 

administrimin e përkohshëm në kuadër të të cilit popullsia e Kosovës 

do të jetë e pavarur në gjirin e Republikës federale të Jugosllavisë. 
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Gazeta “Daily Express” 
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Analiza formale e imazhit 

1.Formati mund të jetë katror ose drejtkëndor 

Imazhi horizontal – sinonim i qetësisë, i distancës 

Imazh vertikal – afërsi, sinonim aksioni 

 

2.Inkuadrimi : subjekti i fotografuar është i vënë në qendër apo jo në qendër 

Plan i përgjithshëm – spektatori vëren veprimin në tërësi, vlerë përshkruese 

Plan i mesëm – vlerë narrative, më pranë veprimit 

Plan amerikan – vlerë narrative, afërsi me personazhin 

Plan shumë i afërt – vlerë psikologjike, në hapësirën intime të personazhit 

 

3.Këndi i fotografimit 

Ballor – spektatori është në të njëjtin nivel me objektin e fotografuar (sinonim 

objektiviteti = shikimin e spektatorit) 

Nga lart poshtë – spektatori dominon subjektin(i ulen vlerat) 

Nga poshtëlart – spektatori është i dominuar, i jep subjektit një ndjenjë fisnikërie, 

lartësie, epërsie. 

Oblike – linjë e shpërndarjes së shikimit në të djathtë / në të majtë 

4.Thellësi fushëpamjeje dhe pastërti zone 

Plani i parë  i qartë/i turbullt 

Plani i dytë i qartë/i turbullt 

Sfondi i qartë/ i turbullt (i paqartë) 

Tërësia e fotografisë është e qartë/ e turbullt. 

Sipas largësisë objektivit, por edhe sipas fokusit dhe hapjes së diafragmës së 

objektivit, thellësia e fushëpamjes do të jetë pak a shumë e gjerë 

Në varësi të zgjedhjes së planit, të pastërtisë, objekti i fotografuar do të jetë pak a 

shumë i vënë në dukje. 

Subjekti i turbullt nga shpejtësia të jep ndjesinë e të qenit në lëvizje. Por ka raste që 

subjekti është i qartë, por sfondi i pamjes është në lëvizje. Pamja e turbullt e planit të 

parë apo e sfondit dhe subjekti kryesor i qartë mundësojnë dallimin, shkëputjen e 

subjektit nga mjedisi i vet rrethues. Nëse në të kundërt e gjithë hapësira e fotografuar 

është e qartë, subjekti përfshihet në hapësirën e tij.  

5.Drita  

Ditë/natë/e brendshme/e jashtme/natyrore/artificiale/e shpërndarë apo e përqendruar 

Nga vjen drita – nga lart apo nga poshtë 

Një dritë e shpërndarë detajon hijet dhe i jep modelim subjektit, trajtat e fytyrës 

zbuten 

Një dritë e drejtpërdrejtë forcon shprehjen nëpërmjet kontrastit dhe intensitetit të 

hijeve 

Një dritë që vjen nga larg jep një efekt hyjnor, joreal 

Një dritë nga poshtë lart jep një efekt shqetësues 

6. Bardhe e zi apo me ngjyra 

7. Dominojnë ngjyrat e nxehta, të ftohta, të errëta, të çelëta, me contrast/pa contrast. 

Pothuajse të gjitha reportazhet realizohen tani me ngjyra dhe bardhezija është një 

zgjedhje e autorit mjaft specifike. Bardhezija e dramatizon subjektin (ngjyrat kthehen 

në variante të grisë, interpretim i realitetit ; grafizmi përbën një element predominues i 

imazhit dhe i jep një karakter antik, estetik… 

8. Kompozimi 
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Disa linja duken dominuese ? 

Horizontale 

Vertikale 

Aksi horizontal ndan imazhin mes tokës e qiellit, por edhe mes zonës së materialitetit 

dhe spiritualitetit 

Aksi vertikal e ndan imazhin në dy pjesë, pjesa e majtë simbolizon të tashmen, apo 

një të shkuar të afërt dhe pjesa e djathtë një të ardhme të afërt. 

Dy diagonale ndërtohen : 

Diagonale përafruese nga këndi i sipërm i djathtë drejt këndit të të poshtëm të majtë 

dhe diagonale larguese nga këndi i poshtëm i majtë. 

Jashtëkuadri = nivelet e leximit pas njohjes së teksteve që shoqërojnë imazhin 

8. Legjenda : çfarë sjell ajo për të kuptuar fotografinë ? A jep ndonjë shpjegim 

plotësues. A ndryshon kuptimi i fotografisë, a ka shmangie mes tekstit dhe fotos ? 

9. Artikulli që shoqëron foton 

10. Po emocioni ? 

Ne si spektatorë ku e kemi vendin ? Si eshohim ne kët fotografi, çfarë ndjejmë  kur e 

shohim një imazh ? 

Çfarë do të na tregojë fotografia ? 

Cilat janë mjetet që ajo përdor për të arritur qëllimin? 

Debati endet mes « nevojave » të informacionit, qëllimit të fotografit dhe të drejtave 

të personit të fotografuar. 

Krahasim me praktikat e paparacëve. Dallimi. Qëllimi është i njëjtë? 

Efektet e publikimit të një imazhi: të gjenden shembuj që sjellin problem në përdorim. 

Imazhi mund të denoncojë, të dëshmojë për të “mos parë më pamje të tilla”. 

Shih « Reporter de guerre », Christian Frei mbi punën e James Nachtwey 

http://www.war-photographer.com/fr/ 

Sipas Nicole Berreby, dokumentaliste 

CLEMI Marseille, dhe një ekip i CLEMI Monpelli 
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