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Përmbledhje 

“Ideja e Evropës dhe ideologjia shqiptare: Studim i rolit të idesë së Evropës në 

ideologjizimin e ligjërimit politik shqiptar të pasvitit 1991” është një studim në kritikën e 

ideologjisë. Duke e përkufizuar këtë të fundit si tërësi botëkuptimesh, imagjinaresh, 

vlerash e besimesh kolektive dhe të individualizuara me efekte legjitimuese dhe 

riprodhuese të një formacioni shoqëror historik, studimi në fjalë synon të rrokë ngjizjen, 

zhvillimin dhe veçantitë e ideologjisë së formacionit shoqëror shqiptar të lindur në vitet 

1991-1992. Teza kryesore e këtij punimi është se ideja e Evropës ka funksionuar si pikë 

nyjore ku kanë kaluar një larmi ligjërimesh politike dhe efekt i të cilës ka qenë farkëtimi i 

një ndërgjegjeje kolektive që pajtohej me transformimet e formacionit shoqëror dhe 

sidomos me ristrukturimin neoliberal të marrëdhënieve dhe strukturës ekonomike. Si 

rezultat i gërshetimit të teorive të kritikës së ideologjisë dhe brumit ligjërimor politik 

shqiptar, synim i mbramë i këtij punimi ka qenë tentimi i risive konceptuale në lëmin e 

kritikës së ideologjisë.  

Terma kyçë: Ideja e Evropës, ideologji, kritikë, Tjetri i madh, pikë nyjore, fetishizëm, 

ndërgjegje e rreme, utopi, interpelim, aparate ideologjike, lexim simptomatik, formacion 

shoqëror, neoliberalizëm.  

 

 

Abstract 

“The Idea of Europe and the Albanian Ideology: A Study of the Idea of Europe’s Role in 

the Ideologization of the Albanian Political Discourse since 1991” is a study in the 

critique of ideology. Defining ideology as a totality of collective and individualized 

world-views, imaginaries, values and beliefs with legitimating and reproductive effects of 

an historic social formation, this study aims at understanding the birth, the development 

and the particularities of the Albanian social formation’s ideology from the years 1991-

1992. The main thesis of this work is that the idea of Europe has functioned as a nodal 

point through which a myriad of political discourses have passed, and whose effect has 

been the making of a collective consciousness congruent with the transformations of the 

social formation and especially with the neoliberal restructuring of the economical 

structure and relations. As a result of the combination of critique of ideology theories and 

the Albanian political discourse content, the ultimate aim of this work has been to attempt 

conceptual novelties in the subject of the critique of ideology. 

Key terms: Idea of Europe, ideology, critique, Big Other, nodal point, fetishism, false 

consciousness, interpellation, ideological apparatuses, symptomatic reading, social 

formation, neoliberalism.   
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I. HYRJE: RËNDËSIA E KRITIKËS SË IDEOLOGJISË 

Në ligjërimin politik shqiptar koncepti i ideologjisë është gjithnjë e më pak i përdorshëm, 

e ai i kritikës së ideologjisë pothuajse i pagjendshëm (e kur gjendet shënjon diçka krejt të 

huaj për historinë e larmishme konceptuale të kritikës së ideologjisë). Ai gjendet rëndom 

nga njëra anë si thirrje e padurimtë e kapërcimit të pengesave ose ndarjeve të fundit 

ideologjike - të konsideruara si mbeturina të një kohe të vdekur tashmë, ku fanatizmi po i 

lë vendin pragmatizmit; e nga ana tjetër si thirrje plot patos për shpluhurosjen e debateve 

ideologjike, në krejt poetizmin e tyre përballë prozaizmit të mërzitshëm të rivalitetit 

partiak teknicist të sotëm. Në të dyja rastet, ideologjia përkufizohet në mënyrë implicite 

si një tërësi koherente idesh politike, që rrotullohen rreth një boshti parimesh, të lidhura 

ndoshta me shtresa të caktuara shoqërore dhe me përfaqësuesit e tyre politikë. Në këtë 

kuptim ideologjitë janë gjithmonë në shumës, të barasvlershme në nisje, ku terreni i 

konkurrencës së ideve do të përcaktonte triumfuesen e përkohshme. Kësisoj për qasjen 

“antiideologjiste”
1
, ideologjitë janë shumë dhe njëlloj problematike, pasi duke theksuar 

fanatizmin dhe papajtueshmërinë përkundër pragmatizmit dhe kompromisit prishin 

atmosferën idilike të debatit publik. Nga ana tjetër për “ideologjistët”, ringjallja e debatit 

ideologjik do ta pasuronte dhe fuste gjak të ri në venat e debatit të lodhur publik shqiptar.  

Siç do të trajtohet gjerësisht në kapitujt në vijim, sidomos në atë të rrugëtimit historik 

nëpër shtigjet e kritikës moderne të ideologjisë, një konceptim serioz i ideologjisë kërkon 

ndarjen e fushës së saj jo vetëm nga shkenca, por edhe nga teoria kritike. Përdorimi i 

nocionit të shkencës mëton të hamendësojë një terren ligjërimi ku ideologjia ndalet dhe 

fillon shkenca, ose më saktë ajo disiplinë dijeje që njeh dhe përcakton kufijtë midis vetes 

dhe ideologjisë, e po ashtu paraqet logjikën dhe funksionet shoqërore të ideologjisë. 

Meqenëse shkenca, sidomos me kritikën poststrukturaliste, shihet me dyshim si 

shkencitet me pretendimin metafizik të zotërimit të së Vërtetës - pra si formë edhe më e 

lartë dhe e kamufluar e ideologjisë - këtej e tutje do të përdoret nocioni i teorisë kritike
2
, 

karakteristikë e të cilës është qasja reflektive - ajo që jo vetëm rreket ta kuptojë botën, por 

brenda këtij kuptimi të fusë edhe vetë procesin e të kuptuarit të botës, efektet e saj në botë 

dhe të botës në të. Pikërisht ajo çka i mungon ideologjisë është distanca kritike ndaj vetes 

- reflektimi.  

                                                           
1
 Vendosja e thonjëzave për ideologjizmin apo antiideologjizmin do të thotë se mënyra se si këto qasje e 

përkufizojnë ideologjinë është jo vetëm e mangët, por edhe ideologjike në thelb. Qëllimi i këtij punimi 

është pikërisht të shpluhurosë dhe t’i japë jetë të re një koncepti filozofik të ideologjisë dhe kritikës së saj, 

çka do të vlejë si mjet pune në kritikën e ligjërimit politik shqiptar.   

2
 Historia moderne e konceptit të kritikës nis me të famshmen “Kritikë të arsyes së kulluar” të Kantit, në të 

cilin ai i kundërvihet metafizikës dogmatike që kërkon t’u japë përgjigje objektivave të arsyes së kulluar pa 

reflektuar mbi kufijtë e mundësisë së përdorimit të kësaj arsyeje. (Shih: Kant, Immanuel. (1990). Critique 

of Pure Reason. Përkth. J. M. D. Meiklejohn. New York: Prometheus Books, f. 4-5). Së këndejmi koncepti 

i kritikës është zgjeruar për të kuptuar kushtet e mundësisë dhe të pamundësisë së çdo qasjeje teorike, çka 

në kuadrin e kritikës së ideologjisë nënkupton jo vetëm përcaktimin e kufijve midis ideologjisë dhe 

joideologjisë (shkencës, së vërtetës, teorisë kritike etj.), por edhe domosdoshmërinë reflektive (vetvetore) të 

kritikës, e cila në të gjitha rastet vë në dyshim jo vetëm ideologjinë, por edhe veten; pra hulumton mbi 

kushtet shoqërore të kuptimit të ideologjisë, ku kritika vetëpërfshihet. 
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Përmbajtësisht, ideologjia nuk është vetëm një sistem koherent idesh, por një sistem idesh 

koherenca e të cilit nuk është logjike, por historike e politike, pra e përshkuar nga 

strategji ligjërimore e pushtetore. Duke u lidhur me klasa ose shtresa të caktuara 

shoqërore, ajo garanton mbizotërimin e një pjese të shoqërisë ndaj të tjerave, riprodhon 

pushtetin dhe përfitimet e tyre, u jep unitet të parëve dhe çorganizon të dytët, e bën veten 

të pranueshme universalisht pavarësisht partikularitetit nistor etj. Kësisoj ideologjia nuk 

është shumës neutral (ideologjitë), por njëjës koherenca e të cilit është gjithmonë 

relacionale - pra kushtëzohet nga mënyra se si e hegjemonizon fushën e ligjërimësisë, se 

si heshton, skajon dhe brendëson format rivale të ligjërimeve etj. Prandaj, ajo çka 

përdoruesve të konceptit të ideologjisë në ligjërimin politik shqiptar i duket si shumës 

janë ose nënndarjet e ideologjisë - format e ndryshme të të njëjtit ligjërim politik 

hegjemonik; ose ndeshja e herëpashershme, por gjithnjë e keqkuptuar, midis ideologjisë 

dhe ligjërimeve antiideologjike - hegjemonisë dhe kundërhegjemonisë. Të mësipërmet 

mëtojnë të jenë risitë e qasjes së kritikës së ideologjisë në studimin e ligjërimit politik 

shqiptar, duke i lidhur përmbajtjen kuptimore dhe zhvillimin e brendshëm të ligjërimit 

ideologjik shqiptar me transformimet ekonomike, shoqërore dhe politike të më shumë se 

dy dekadave të fundit. 

Ideologjia, ndryshe nga format e tjera të ligjërimit, priret të formësohet ngadalë, të 

ndryshojë po ngadalë dhe të jetë mjaftueshëm elastike për t’i rishkruar kufijtë e saj, për të 

brendësuar disa forma të kritikës, e për t’u rigjeneruar - njëlloj si formacioni shoqëror
3
 

(më saktë formacioni politiko-shoqëror) pjesë riprodhuese e të cilit është. Kësisoj origjina 

(për aq sa mund të flitet për origjinë meqenëse logjikisht nevojitet një pikë thyerjeje me 

një epokë ose formacion tjetër shoqëror) e ideologjisë aktuale shqiptare gjendet në 

kapërcyellin e viteve 1990-1991, bash atëherë kur një formacion shoqëror, bashkë me 

mbështjellën e vet ideologjike, i la vendin një tjetri. Logjika, përmbajtja dhe funksioni i 

ideologjisë nuk janë asnjëherë të paradhëna; ato ndërtohen në histori, ndjekin dhe ndiqen 

(ndjejnë efektet dhe prodhojnë efekte) nga transformimet shoqërore dhe politike në 

histori. Kësisoj ideologjia është një konstrukt ligjërimor, me efekte shoqërore-politike, në 

ndërtim dhe transformim të vazhdueshëm - sigurisht brenda kufijve të riprodhimit të 

formacionit shoqëror pjesë e të cilit është, ose më konkretisht brenda kufijve të 

mbizotërimit apo hegjemonisë të klasave/shtresave të caktuara shoqërore. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Përkufizimi i konceptit kyç të formacionit shoqëror do të shpaloset më poshtë gjatë trajtimit të ideve të 

teoricienëve si Louis Althusser dhe Nicos Poulantzas.  
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II. ÇËSHTJE TË METODËS 

Kritika e ideologjisë lyp përdorimin e metodave cilësore të kërkimit, madje mund të 

thuhet se vetë kritika e ideologjisë përbën një metodë të tillë, paçka se më poshtë ajo do 

të zbërthehet në disa shtresa metodologjike të cilat mund të shihen edhe si metoda më 

vete, ose të paktën si fije metodologjike që nyjëtohen për t’i dhënë jetë kritikës së 

ideologjisë.  

Megjithatë ky punim nuk ka për qëllim parësor të bëjë një pasqyrë kritike të vetë kritikës 

së ideologjisë, as të arrijë në zhvillime teorike të saj nga një pozicion abstrakt. Kritika e 

ideologjisë do të shtrihet në fushën konkrete të ligjërimit politik shqiptar të nyjëtuar rreth 

idesë së Evropës. Ajo përfshin kësisoj jo vetëm një hapësirë të caktuar gjeografike, 

politike e shoqërore, por edhe një periudhë kohore që shtrihet nga kapërcyelli i viteve 90-

91 deri në vitet e fundit. Meqenëse fusha e studimit do të përfshijë një tërësi praktikash 

ligjërimore të truallizuar në Shqipëri, metodat e poshtanalizuara cilësore duhen 

“bashkëshoqëruar” me metoda sasiore.  

Kësisoj mëtimi kryesor i këtij punimi është se ligjërimi politik shqiptar i pas 90-91’ 

nyjëtohet rreth idesë së Evropës. Kjo premisë duhet konsideruar si përfundim tek i cili 

mund të arrihet qoftë në mënyrë implicite - duke parë prapaveprueshëm nëse lexuesi do 

ta pranojë ose jo, nëse i thërret përditshmërisë së tij kuptimore ose jo -, qoftë në mënyrë 

eksplicite duke shfrytëzuar pasurinë metodologjike poperiane. Rigoroziteti shkencor do të 

kërkonte përdorimin e kësaj të dytës. Çështja është që të kalohet nga një thënie e tipit të 

hamendësimit lidhur me raportin e ligjërimit politik shqiptar me idenë e Evropës - e cila 

në vetvete nuk të lejon të kapërcesh qasjen voluntariste në interpretimin e të dhënave që 

lidhen me këtë raport - në një supozim bazë - i cili mund t’u nënshtrohet kontrolleve 

rigoroze që do të lejonin pranueshmërinë ose jo të tij jashtë çdo konteksti voluntarist. Kjo 

bazuar në idenë poperiane që në shkencë asnjë ide nuk mund të merret seriozisht nëse ajo 

nuk kalon paraprakisht në teste rigoroze
4
. 

Pikësëpari duhet ta nisim prej identifikimit të problemit dhe shtrimit të pyetjes kryesore 

kërkimore. Nëse e para niset nga perceptimi se ideja e Evropës është e kudogjendur në 

ligjërimin politik shqiptar, por e pa trupëzuar në një raport apo strukturë të caktuar me 

këtë ligjërim, e dyta kërkon të zbulojë marrëdhënien e larmisë së praktikave ligjërimore 

politike shqiptare të kësaj periudhe kohore me idenë e Evropës, duke dashur të hetojë 

nëse një ide e tillë shërben ose jo si nyje lidhëse për larminë e sipërcekur. Për t’i dhënë 

përgjigje pyetjes kryesore kërkimore duhet bërë një supozim bazë të cilin mund ta 

testojmë në mënyrë empirike përmes implikimeve që deduktohen prej tij. Kësisoj 

supozimi bazë është se ideja e Evropës shërben si pikë nyjore e ligjërimit politik 

shqiptar.
5
 

                                                           
4
 Shih: Popper K.R. (1982). La logique de la découverte scientifique. Payot, f. 27. 

5
 Meqenëse jemi në fazën e shqyrtimit sasior përdorimi i konceptit të ideologjisë është i parakohshëm. 

Përmes metodës sasiore mund të testohen implikimet që dalin nga supozimi se ideja e Evropës përbën një 

pikë nyjore në ligjërimin politik shqiptar, por ajo nuk mund të thotë asgjë për ideologjishmërinë e një 
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Meqë, sipas A. Kocanit
6
, një supozim bazë jepet me një gjykim konstatimi i cili nuk 

përbën një parashikim të mirëfilltë, ai nuk mund të testohet drejtpërdrejt empirikisht. 

Testimi i tij empirik mund të bëhet në rrugë të tërthortë, nëpërmjet testimit empirik të 

drejtpërdrejtë të disa implikimeve të deduktuara prej supozimit bazë, të cilat përzgjidhen 

për të qenë në formën e një parashikimi të mirëfilltë (të tipit: “nëse ...., atëherë......”). Po 

cilat janë implikimet e mundshme të këtij supozimi? Për ta sqaruar këtë pikë, duhet bërë 

një ndarje parësore se cilat forma ligjërimi politik evropeist gjejnë strehë në idenë e 

Evropës. Ndarja mund të jetë edhe më e imët, por dy shtyllat e mëdha përfshijnë 

ligjërimin politik që mbështetet te përkatësia/(synimi për t’i përkitur) e shqiptarëve në 

qytetërimin (sipëror) evropian (në të cilin nyjëtohen aspektet ekonomike, kulturore dhe 

politike të tij si kapitalizmi, kristianizmi, laicizmi, toleranca, demokracia, të drejtat e 

njeriut etj.) dhe synimi i përbashkët politik për t’u integruar në institucionet kryesore 

politike evropiane, sidomos në Bashkimin Evropian. Rrjedhimisht dy implikimet bazë 

mund të parashtrohen si gjykime të tilla kushtore: 1. Nëse ideja e Evropës është pikë 

nyjore e ligjërimit politik shqiptar, atëherë është e pritshme që në ligjërimin politik të 

konstatohet një prirje kah theksimi i përkatësisë dhe synimit të popullit shqiptar drejt 

bashkësisë së elementëve qytetërimorë (të hamendësuar sipërorë) evropianë; 2. Nëse 

ideja e Evropës është pikë nyjore e ligjërimit politik shqiptar, atëherë është e pritshme që 

në ligjërimin politik të konstatohet një prirje kah theksimi i synimit të popullit dhe 

institucioneve politike shqiptare drejt integrimit në institucionet politike evropiane, 

posaçërisht në Bashkimin Evropian. Nga secili prej implikimeve bazë mund të 

deduktohen implikime derivate të tipit të gjykimit kushtor që synojnë të detajojnë idenë e 

paraqitur nga implikimi bazë përkatës. 

Testimi i implikimeve të mësipërme bëhet duke përcaktuar një numër indikatorësh, të 

cilët përcaktojnë llojin e informacionit që lypset për testimin empirik të implikimit 

përkatës. Në varësi të përputhjes ose jo të parashikimit teorik që përmbajnë implikimet 

me konstatimin empirik që sjellin të dhënat empirike, do të konsiderohet nëse rezultati i 

testimit empirik të implikimeve është pozitiv ose negativ. Në varësi të këtij konsiderimi 

për rezultatin e testimit empirik të implikimeve të deduktuara nga supozimi bazë, do të 

gjykohet dhe do të propozohet për pranimin ose jo të supozimit bazë si një thënie 

(instrument i njohjes) shkencore nga bashkësia shkencore e fushës përkatëse. Indikatorët 

e mundshëm për implikimin e parë do të kenë të bëjnë me gjendshmërinë e idesë së 

Evropës si përkatësi/synim qytetërimor në format dhe aktorët kryesorë të ligjërimit 

politik shqiptar; përkatësisht në: a) programet e partive kryesore politike (PS, PD); b) 

programet e qeverive të pas 90-91; c) fjalimet dhe qëndrimet e kryetarëve të 

partive/qeverive të mësipërme; d) ligjërimin publik të intelektualëve apo figurave të tjera 

publike në trajtë librash, esesh, artikujsh gazete etj. Të njëjtët indikatorë do të përdoren 

edhe për implikimin e dytë mbi integrimin në institucionet kryesore evropiane, sidomos 

në Bashkimin Evropian. Pra do të shihet nëse synimi për t’u integruar në to gjendet në: a) 

                                                                                                                                                                             
ligjërimi të nyjëtuar aty. Më poshtë do të merren në shqyrtim mënyrat se si kritika e ideologjisë mund ta 

ndriçojë këtë marrëdhënie.  

6
 Kocani A. (2013). Një qasje plotësuese epistemologjike në metodologjinë e kërkimit të shkencave sociale. 

Tiranë: Albanian University Press, f.19-22, 38-48 
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programet e partive kryesore politike (PS, PD); b) programet e qeverive të pas 90-91; c) 

fjalimet dhe qëndrimet e kryetarëve të partive/qeverive të mësipërme; d) ligjërimin publik 

të intelektualëve apo figurave të tjera publike në trajtë librash, esesh, artikujsh gazete etj.  

Gjithsesi përdorimi i metodës sasiore nuk synon të përcaktojë drejtpërdrejt mbizotërimin 

e idesë së Evropës ndaj ideve të përafërta apo koncepteve të tjera kyçe politike në terma 

shpeshtësie statistikore. Që ideja e Evropës të shërbejë si pikë nyjore e ligjërimit politik 

nuk është e nevojshme që ajo të jetë e përmendur më shpesh në tekste apo instrumente të 

tjera ligjërimore sesa ide të tjera, p.sh ajo e Perëndimit, apo nocione gjinisore si Drejtësia, 

Demokracia, Liria etj. Këtu metoda sasiore nuk na ndihmon, pasi qëllim nuk është 

reduktimi statistikor i ligjërimit politik, por kuptimi cilësor i tij si ideologji (e për pasojë 

kritikë e ideologjisë). Përdorimi i qasjes sasiore thjesht legjitimon përdorimin e supozimit 

mbi rolin nyjor të idesë së Evropës në ligjërimin politik shqiptar, në saje të kalimit të 

provave empirike prej saj. 

Ideologjia përfshin një larmi të madhe elementesh ligjërimore, sa politike, aq edhe 

shoqërore, kulturore, të jetës së përditshme etj. Këto elemente nuk kanë as koherencë, as 

lidhje të brendshme logjike midis tyre. Ajo që i bashkon është çka prodhojnë së bashku 

në një moment të caktuar historik të zhvillimit të një formacioni shoqëror - pikërisht 

ideologjia. Mirëpo për t’u lidhur e formuar një tërësi koherente ideologjike ekziston 

nevoja e një kryeshënjuesi, ose një elementi konceptual që të shërbejë si nyjë lidhëse 

(pikë nyjore) raporti me të cilën do të ndërmjetësojë raportin e elementëve me njëri-

tjetrin. Se cila është pika nyjore që mban bashkë elementet e një ideologjie ndryshon nga 

njëri formacion shoqëror në tjetrin, nga kushtet e ndryshme historike, nga specifikat e 

kalimit nga një formacion dhe ideologji në tjetrën, nga momentet e pashmangshme 

utopike të këtij kalimi etj.  

Më konkretisht, që një ide të ketë funksionin e pikës nyjore ideologjike nuk duhet të jetë 

krejt gjinisore - pra fusha formale e kuptimësisë së saj duhet të jetë e kufizuar, ose më 

saktë duhet të përbëjë një partikularitet që ngërthen apo nyjëton të përgjithshmen. Prandaj 

ide të tilla si Demokracia, Drejtësia apo Liria, megjithëse mund të jenë të 

shumëpërdorura nuk mund të vlejnë si pikë nyjore pasi, edhe imagjinarisht, nyja shënon 

një pikë të kufizuar në hapësirë por me dendësi të madhe ligjërimore. Që ideologjia të 

përfshijë vetëdijen kolektive, ajo nuk mund të jetë tërësisht abstrakte, por duhet ta lidhë 

imagjinatën kolektive me njësi që shërbejnë edhe si pikësynime.  

Nga ana tjetër lind vështirësia e përdorimit të idesë së Evropës ndaj asaj të Perëndimit si 

pikë nyjore e ideologjisë shqiptare. Ndryshe nga gjinisoriteti i Drejtësisë, Demokracisë 

apo Lirisë, ideja e Perëndimit e kufizon fushën kuptimore dhe është e kudogjendshme në 

ligjërimin politik shqiptar. Megjithatë, pavarësisht se gjeografikisht - madje edhe për 

rigorozitet përfytyrimi qytetërimor - Evropa është pjesë e Perëndimit, në ligjërimin 

politik shqiptar Perëndimi do të konsiderohet si ligjërim që nyjëtohet në “metaligjërimin” 

e Evropës.
7
 Kjo zgjedhje është bërë për së paku tri arsye. Së pari, ideja e Evropës lidhet 

                                                           
7
 Siç do të analizohet më poshtë, një nga karakteristikat e ideologjisë është prodhimi i koherencës 

kuptimore aty ku nga pikëpamja logjike nuk mund të ketë të tillë. Kështu edhe kontradiktat shoqërore 

duken të zgjidhshme, edhe logjikisht Perëndimi del si pjesë e Evropës dhe jo e anasjellta Ndonëse në një 
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historikisht me momentin thyerës të formacionit shoqëror të socializmit burokratik, ku 

funksioni i saj ishte antiideologjik (në raport me ideologjinë e socializmit burokratik). 

Thirrja “E duam Shqipërinë si gjithë Evropa” përbën simbolin e kësaj thyerjeje, simbol i 

cili paskëtaj do të ushqente të kundërtën e fillesave të saj - ku nga kumt rezistence do të 

kthehej në riprodhuese ideologjike të formacionit të ri shoqëror. Ideja e Perëndimit, haset 

jo vetëm më pak në fillime, por nuk arrin asnjëherë të bëhet kumt i thirrjeve masive. Së 

dyti, ideologjia synon përbashkimin përmes nyjëtimit të ligjërimeve të ndryshme politike, 

pasi vetëm kësisoj ndarjet e tyre abstrakte mund t’i kanalizojë në riprodhimin e të njëjtit 

formacion shoqëror. Në këtë mënyrë, ideja e Evropës ka qenë më përbashkuese sesa ajo e 

Perëndimit midis përçuesve të ligjërimit politik shqiptar. Bie fjala, në ligjërimin politik 

me përmbajtje skeptike ndaj mbizotëruesit, si në rastin e atij të Partisë Socialiste në vitet 

92-95 apo atij kritik ndaj orientalizmit me një prerje fetare islame, ideja e Evropës është 

përdorur si strehë më e gjerë sesa ajo e Perëndimit. Aty ku Perëndimi ka ndarë, Evropa ka 

bashkuar - afërmendsh ideologjikisht. Së fundi, ideja e Evropës implikon edhe synime 

politike që kanë të bëjnë me integrimin institucional të Republikës së Shqipërisë, pra 

Evropa është edhe përfytyrim, edhe institucione konkrete, çka nuk ndodh në rastin e 

Perëndimit i cili është më gjinisor pasi nuk ka ekuivalent të Bashkimit Perëndimor ndaj 

Bashkimit Evropian.  

Kjo është ura që na hedh në përdorimin e metodave cilësore që përfshihen në kritikën e 

ideologjisë, dhe që mbizotëron në këtë punim. Më thukët nga pikëpamja metodologjike, 

ky punim mbështetet në një hermeneutikë të posaçme kritike të teksteve, atë që ka 

karakterizuar historikisht kritikën e ideologjisë. Tekstet nuk do të interpretohen vetëm në 

përmbajtjen e tyre të brendshme, por do të shihen si të rrënjosura historikisht dhe të 

lidhura me strategji ligjërimore e politike që ose synojnë, ose kanë për efekt riprodhimin 

e një formacioni të caktuar shoqëror. Po ashtu do të shpjegohet lidhja midis teksteve, 

gjuhës së tyre, përmbajtjes, metaforave etj., dhe llojeve të publikëve që ato synojnë, se si 

duan të krijojnë unitet shoqëror dhe si t’i zhvendosin apo heshtojnë kontradiktat 

shoqërore. Njëkohësisht do të synohet ajo që në traditën altyseriane është quajtur lexim 

simptomatik, i cili “...është i domosdoshëm për t’i bërë të perceptueshme këto zgavra (në 

tekst - shën. aut.) dhe për të identifikuar pas fjalëve të shprehura ligjërimin e të heshturës, 

i cili, duke dalë në pah në ligjërimin verbal, i shtie këto boshllëqe në të, boshllëqe të cilat 

janë mangësi në rigorozitetin e tij (ligjërimit verbal - shën. aut.), apo kufijtë e jashtëm të 

përpjekjes së tij: janë mungesa, me t’u arritur këta kufij, por në një hapësirë që e ka hapur 

vetë.”
 8 

                                                                                                                                                                             
kuptim gjeopolitik Perëndimi është përdorur si koncept edhe më i gjerë, sepse ai përfshinte përvec Europës 

perëndimore vendet e Amerikës Veriore (SHBA, Kanada), Australinë, Zelandën e Re.  

8
 Althusser, Louis. Balibar, Étienne. (2009). Reading Capital. Përkth. B. Brewster. London: New York, f. 

95. Më thjesht leximin simptomatik altyserian e shpjegon Jan Rehmman-i për të cilin ai shënon 

“...identifikimin e ‘zgavrave dhe boshllëqeve’ në një tekst, zbulimi i lidhjes së brendshme midis asaj që 

shihet dhe asaj që nuk shihet, dhe nxjerrja në pah e thyerjeve dhe çarjeve që dëftojnë interferencën e një 

teksti të dytë në gjendje latente me një logjikë të kundërt.”  Rehmann, Jan. (2013). Theories of Ideology: 

Powers of Alienation and Subjection. Leiden: Brill, f. 197. Një formë e ngjashme e leximit simptomatik 

është ajo që Fredric Jameson-i e quan drejtkëndësh semiotik, dhe që ka për synim jo vetëm të sjellë në 

sipërfaqe, por edhe të realizojë ato domethënie të lëna përgjysmë ose të fshehura në tekst: “...mbyllja e 
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Kësodore do të synohet shpluhurosja e kuptimeve latente në tekste, e kontradiktave të 

brendshme të heshtura, që sipas metodës së kritikës së ideologjisë nuk janë antinomi 

logjike, por kontradikta të pashmangshme të ligjërimeve që janë të pazgjidhshme nga 

praktika shoqërore të caktuara dhe që kanë për efekt riprodhimin e një formacioni 

shoqëror të përshkuar nga një larmi kontradiktash, posaçërisht ekonomike.  

Nga ana tjetër, ligjërimi ideologjik do të kuptohet kritikisht lidhur me aparatet ideologjike 

që, në mos janë prodhuese të drejtpërdrejta të ideologjisë, janë transmetuese të saj, 

sidomos shkollat. Prandaj një kapitull i veçantë do t’u kushtohet teksteve shkollore të 

historisë (për shkollat e mesme) të tre nënndarjeve të zhvillimit historik të formacionit 

shoqëror shqiptar (përkatësisht të viteve 1994, 2001 dhe 2009). Ideologjia përcillet 

përmes aparateve si shkolla, së bashku me shtypin, mediat audio-vizive, shtëpitë botuese 

etj., dhe përmes tyre arrin t’i japë formë ndërgjegjes politike të qytetarëve si 

individualisht, edhe kolektivisht.  

Kjo metodë e interpretimit të teksteve i detyrohet mjaft qasjeve poststrukturaliste, 

sidomos përpjekjeve derrideane të dekonstruktimit, atyre fukojane
9
 të 

arkeologji/gjenealogjisë etj., të cilat prej dekadash e kanë kthyer vëmendjen 

metodologjike kah ligjërimet, struktura e artikulimit të tyre, rregullat e brendshme të 

unifikimit të tyre, raporti i tyre me strukturën shoqërore, efektet në të, strategjitë 

hegjemonike etj. Megjithatë, tejrelativizmi poststrukturalist, një lloj afazie përfundimtare, 

lojërat me aporitë etj., janë kritikuar shpesh si mbartëse të elementëve latente të 

ideologjisë, sidomos në kushtet e atij që në Perëndim konsiderohet si faza e kapitalizmit 

të vonë. Përtej kësaj, fiksimi poststrukturalist me ligjërimin në vetvete, gati si një rreth i 

mbyllur, synimi i kuptimit të efekteve të tij në strukturimin shoqëror, dhe harresa se si 

dialektikisht edhe ky i fundit e përshkon dhe i formëson ligjërimet, i bën qasjet 

poststrukturaliste problematike. Prandaj, duke shfrytëzuar herë pas here lëndën e tyre 

dekonstruktuese-arkeologjiko-gjenealogjike, punimi në vijim do të mbështetet më shumë 

në përthyerjen e traditës klasike të kritikës së ideologjisë (Marks, Gramsci, Lukács etj.) 

në planin e kritikës bashkëkohore të ideologjisë, duke nisur që nga Louis Althusser-i dhe 

krejt tradita altyseriane (Pêcheux, Macherey, Balibar, Poulantzas etj.) për të shkuar, me 

ndërmjetësinë e një aradhe autorësh, te prerjet psikanalitike të kritikës së ideologjisë, 

sidomos në autorë si Žižek, Jameson etj, çka do të përmbyllet teorikisht me strategjitë 

antiideologjike apo kundërhegjemonike dhe tensionin midis ideologjisë dhe utopisë, të 

përpunuar kryesisht nga filozofë si Ernst Bloch-u dhe Walter Benjamin-i.  

                                                                                                                                                                             
‘drejtkëndëshit semiotik’ na shtron një rrugë për te teksti, jo duke parashtruar mundësitë thjesht logjike dhe 

ndërfutjet, por përmes zbulesës diagnostike të termave apo pikave nyjore që nënkuptohen nga sistemi 

ideologjik, të cilat kanë mbetur të parealizuara në sipërfaqen e tekstit, kanë dështuar së shfaquri në logjikën 

e narrativës, dhe që rrjedhimisht mund t’i lexojmë si të shtypurat brenda tekstit.” - Jameson, Fredric. 

(1981). The Political Unconscious. Narrative as a Symbolic Act. London: Routledge, f. 48 

9
 “Nuk duhet vajtur nga ligjërimi drejt thelbit të tij të brendshëm e të fshehur, drejt zemrës së një mendimi 

ose shënjimi që do të shfaqej brenda tij; por, duke u nisur nga vetë ligjërimi, nga dalja e tij në pah dhe 

rregullsia e vet, duhet shkuar drejt kushteve të jashtme që mundësojnë.” - Foucault, Michel. (2009). 

Pushteti dhe dija. Katër sprova. Përkth. O. Azizi, P. Asllani. Tiranë: Dita 2000, ISP, f. 51  
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III. KRITIKA E IDESË SË EVROPËS NË SHQIPËRI 

Sikundër u vu në dukje, përmendja e konceptit të ideologjisë është e rrallë në ligjërimin 

politik shqiptar, e aq më e rrallë është përdorimi i ndërgjegjshëm i veglave teorike të 

kritikës së ideologjisë
10

. Një prej këtyre rasteve është libri i Shinasi Ramës, Përrallat e 

tranzicionit shqiptar. Jo se libri ka në bazë të tij kritikën e ideologjisë, por se në të 

përmendet vagullt dhe në mënyrë kritike nocioni i ideologjisë sunduese. Duke iu qasur 

kritikisht rolit të parisë politike shqiptare në vitet e tranzicionit, autori lëkundet midis 

përkufizimit të ideologjisë si sistem sundues idesh që i leverdis një grupi të caktuar 

politiko-shoqëror
11

 (e përmbajtësisht prodhon vetëdijen e pamundësisë së ndryshimit të 

kushteve shoqërore)
12

 dhe kritikës së zakonshme se në ligjërimin politik shqiptar mungon 

debati ideologjik, bash duke i njohur këtij të fundit funksionin e kufizimit të sundimit 

lakuriq të parisë
13

. Keqkuptimi i konceptit të ideologjisë pamundëson kritikën e tij, duke 

nxjerrë në pah oksimoronin e “debatit ideologjik” apo “papajtueshmërive ideologjike”. 

Siç do të shtjellohet më poshtë, ideologjia synon t’i kufizojë termat dhe qasjet e debatit, 

duke e shndërruar këtë të fundit në debat brenda fushës së lejueshmërisë ideologjike, çka 

rëndom do të thotë rënie në diskutime apo papajtueshmëri teknike, të cilat marrin kuptim 

vetëm në sfondin e gjithëpranuar ideologjik.  

Sidoqoftë, kritika e hegjemonisë së idesë së Evropës në ligjërimin politik shqiptar ka 

histori të vetën, megjithëse krahasimisht margjinale në raport me hegjemoninë evropeiste. 

Për t’u veçuar është libri i Enis Sultarovës, Jam Evropë! Intelektualët dhe ideja e Evropës 

në vitet 1918-1939 dhe 1989-2006, i cili, duke përdorur qasjen poststrukturaliste 

fukojano-saidiane (të përdorur më parë edhe te Arratisje nga lindja: Orientalizmi 

shqiptar nga Naimi te Kadareja) i kushtohet tërësisht kritikës së idesë së Evropës në 

ligjërimin e intelektualëve shqiptarë. Rëndësia kritike e kësaj qasjeje qëndron në 

                                                           
10

 Rast të veçantë përbën libri E pafilozofuara e Hysamedin Ferajt (Tiranë: Zenit 2011), ku autori, pa e 

përmendur nocionin e kritikës së ideologjisë, përdor një pjesë të mirë të bagazhit teorik të saj në kritikën e 

idesë së determinizmit historik apo arsyes instrumentale që karakterizon ligjërimin politik dhe shoqëror 

shqiptar. Po ashtu duhen përmendur disa shkrime të Blendi Kajsiut, i cili duke parë me sy kritik kryesisht 

marrëdhëniet e zhbalancuara ekonomike dhe politike midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë - të cilat 

nuk kanë sjellë as zhvillim ekonomik, as fuqizim të praktikave demokratike - implikon përfundime kritike 

edhe për ligjërimin politik evropeist, por që vetëm tërthorazi mund të klasifikohen si kritikë ideologjie. Për 

më tepër shih: Blendi Kajsiu - Paradigma dëshpëruese e integrimit në Bashkimin Europian, te 

http://europaesse.ëordpress.com/2012/01/21/paradigma-deshperuese-e-integrimit-ne-bashkimin-europian/ 

11
 “...struktura e ideologjisë sunduese as nuk mund të Shih:et, e të kuptohet si duhet, pa një qartësim të 

proceseve se si këto vlera sunduese janë bërë sunduese deri në atë pikë sa përkufizojnë realitetin edhe për të 

sunduarit e të shfrytëzuarit.” - Rama, Shinasi A. (2012). Përrallat e tranzicionit shqiptar. Tiranë: Botimet 

Princi, f. 73. 

12
 “...parisë i intereson që shqiptarët të binden se nuk ka zgjidhje të tjera. Për të justifikuar këtë, paria përdor 

si mungesën e alternativave, dështimet e palës tjetër, dështimet e shteteve të ngjashme, dështimet e 

alternativave ideologjike e me radhë.” - Po aty, f. 195 

13
 “Jo vetëm pse në Tiranë nuk flitet për ideologji, por platformat, programet, kandidatët dhe vetë paria 

dallohen për mungesën e ideologjisë, të koherencës ideologjik...” - Po aty, f. 189. Ose: “Ideologjia i detyron 

oligarkët që të veprojnë ndryshe nga ajo që synojnë si dhe nga interesi imediat i klanit të cilit i përkasin. 

Ideologjia i mbyll shtigjet e arrivizmit e të manipulimit ekstrem.” - Po aty, f. 191 
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evidentimin e esencializmit evropeist-perëndimorist të identitetit shqiptar të prodhuar nga 

ligjërimi intelektual i cili i kundërvihet dhe kërcënohet nga identiteti lindor-islamist. 

Shpalosja e ahistorizmit, mbylljes dhe esencializmit identitar në njërën anë dhe nxjerrja 

në pah e një ideje plurale/multikulturaliste të Evropës në anën tjetër përbën vërtet një hap 

përpara në studimet kritike shqiptare. Mirëpo, kufizimet e multikulturalizmit identitar, 

produkt i qasjeve poststrukturaliste, janë të dukshme sidomos kur del në pah shpërfillja e 

kushteve historiko-shoqërore që e prodhojnë dhe riprodhohen nga një ligjërim 

hegjemonist. Si multikulturalizmi, ashtu edhe esencializmi evropian janë produkte 

historike dhe shpalosen në një terren strategjish ligjërimore të cilat në shoqëri klasore 

medoemos nyjëtohen ideologjikisht
14

.  

Kritika liberalo-multikulturaliste e idesë së Evropës është më e hershme se kaq, madje 

duket se nis bashkë me kushtetimin
15

 e ideologjisë evropeiste, bash si Her Majesty's Most 

Loyal Opposition-i i saj. Ajo mund të qëmtohet që në numrat e hershëm të Revistës 

Përpjekja, e cila ndër vite ka përmbledhur kontributet më të rëndësishme të kësaj qasjeje. 

Prej tyre mund të veçohet kritika e Shkëlzen Maliqit ndaj librit të Aurel Plasarit, Vija e 

Teodosit..., esencializmit filokristian-(katolik) të identitetit evropian të të cilit i kundërvë 

idenë e një Evrope tolerante dhe mikpritëse ndaj shumësisë identitare
16

. Në këtë lëmë 

mund të renditen edhe kritikat multikulturalisto-liberale të Artan Putos dhe Adrian 

Briskut ndaj orientalizmit të veprave letrare dhe publicistike të Ismail Kadaresë
17

 apo të 

Fatos Lubonjës ndaj esencializmit orientalist të ndërtimit të identitetit shqiptar
18

 dhe mitit 

të Perëndimit
19

.  Në të gjitha këto raste kritike sporadike vlen vërejtja e sipërpërmendur e 

                                                           
14

 Kësisoj autori duke kritikuar mitin e Evropës në ligjërimin e intelektualëve shqiptarë i dorëzohet në fund 

një tjetër miti, atij të një Evrope liberalo-multikulturaliste e cila duhet të shërbejë si burim frymëzimi në 

proceset integruese. “Çmitizimin e Evropës, si mit i lirisë, demokracisë dhe përparimit e kemi synuar pa 

mohuar rolin ngjizës dhe modernizues ideja e Evropës ka luajtur dhe luan në kulturën historinë e politikën 

shqiptare. Me besimin se në Shqipëri kemi nevojë për instalimin e një kulture civile që respekton dinjitetin 

dhe liritë bazike të individit, kemi ndërmarrë këtë studim kritik për përdorimet e idesë së Evropës. Që ideja 

e Evropës t’i shërbejë këtij qëllimi, ajo duhet artikuluar në atë mënyrë që të verë theksin te solidariteti aktiv 

i qytetarëve rreth projektit të përbashkët të integrimit dhe jo në atë mënyrë që të përforcojë identitetet e 

mbyllura apo politikat populiste.” - Sulstarova, Enis. (2012). Jam Evropë! Intelektualët dhe ideja e Evropës 

në vitet 1918-1939 dhe 1989-2006. Shkup: Logos.A, f. 433 

15
 Në shqipen formale, termi kushtetim (kushtetoj, kushtetimor etj.) lidhet thuajse vetëm me aktin e 

vendosjes me kushtetutë. Duke i hyrë më në thellësi termit për t’i dhënë dimensionin e konceptit, në këtë 

punim ai do të përdoret si veprimi që themelon, i vendos kushte dhe përbën kushtin (gjendjen e 

domosdoshme) e zhvillimit të mëtejshëm të një fenomeni.  

16
 Shih: Shkëlzen Maliqi: Shqiptarët dhe Evropa te Revista Përpjekja. Nr. 4, Shtator 1995:  Botim i 

Qendrës Përpjekja, Tiranë, f. 16-17.  

17
 Shih: Artan Puto: Fryma romantike dhe nacionaliste në debatin për ‘identitetin shqiptar’ te Revista 

Përpjekja. Nr. 23, Vjeshtë 2006:  Botim i Qendrës Përpjekja, Tiranë, f. 17-23; dhe Adrian Brisku: 

Oksidentalizimi i së shkuarës dhe orientalizimi i së tashmes. Po aty, f. 65 

18
 Shih: Fatos Lubonja: ‘Esenca’ jonë identitare dhe kanibalizmi kulturor. Po aty, f. 75 

19
 “Në perceptimin mitik Perëndimi konsiderohej si armiku/e kundërta e komunizmit. Miti i konsideronte të 

gjithë politikat perëndimore antikomuniste dhe në përgjithësi dallimet midis forcave të ndryshme politike 
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ngushtësisë së kritikës multikulturaliste apo antimitologjike të idesë së Evropës, e cila, 

duke mos u radikalizuar deri në nënshtratin ekonomik e politik të formacionit shoqëror, 

mbetet kritikë e pjesshme dhe e brendësueshme nga ligjërimi ideologjik evropeist kufijtë 

e të cilit - siç u tha më sipër - janë të epshëm dhe synojnë të heshtojnë duke integruar dhe 

bërë të pajtueshme atë çka nis si e papajtueshme.  

Në ligjërimin politik shqiptar gjenden gjurmë edhe më sporadike e më pak të strukturuara 

të kritikës së idesë së Evropës, ose ligjërimeve që lidhen pas nyjës së saj si 

proamerikanizmi, properëndimorizmi, neoliberalizmi etj. Këtu mund të përmenden 

shkrimet e Ardian Vehbiut të cilat në njërën anë kritikojnë hegjemoninë ligjërimore 

proamerikane dhe evropeisto-konsumiste dhe në anën tjetër i dorëzohen po të njëjtit 

zhargon ideologjik esencialist duke e konsideruar atë produkt të masave me mendësi 

orientale
20

 . Po ky autor bën një hap të ndrojtur në rrugën e kritikës së ideologjisë duke e 

fragmentuar identitetin unitar ideologjik të Evropës, mirëpo ngjashëm me 

mulkulturalistët e sipërpërmendur nuk shkon përtej ndarjes liberale të një Evrope 

reaksionare dhe një Evrope tolerante-liberale
21

, duke heshtuar kësisoj komponentin e 

tretë - dhe në kushtet e sotme historike me potencialin më të madh kritik: atë të një 

Evrope revolucionaro-universaliste, identiteti i të cilës nuk përmbledh një shumësi të 

fundme, por shënjon një terren të zbrazët nga partikularizmi, e për pasojë të 

universalizueshëm pa hegjemonizuar kënd; bash atë të përshkuar tejpërtej nga 

Revolucioni Francez te ngjarjet e Majit 68.  

Një tjetër autor kundërthënës rreth idesë së Evropës është Aurel Plasari. Më lehtë mund 

të klasifikohet në grupin e ideologjistëve evropeistë, mirëpo në shkrimet e tij gjenden 

edhe gjurmë të njëfarë distancimi ndaj përpjekjeve për ta unifikuar mitikisht idenë e 

Evropës. P.sh. pavarësisht konceptimit arkaik të identitetit si diçka që lidhet me të 

shkuarën (përkatësisht të krishterë) dhe jo me mundësitë e hapura (edhe utopike) të 

ripërkufizimit të tij bazuar në kushtet e sotme politiko-shoqërore, Plasari vëren edhe anën 

e errët të përkatësisë evropeiste si p.sh. trashëgiminë nazisto-raciste.
22

 Në të njëjtën 

                                                                                                                                                                             
në Perëndimin ishin krejt të parëndësishme në konstruktimin e mitit.” - Fatos Lubonja: Pas izolimit. 

Ndryshimi në Lindje i perceptimit të Perëndimit te Gazeta Shekulli. 11 qershor 2001, f. 14 

20
 “…pro-amerikanizmi i shqiptarit post-komunist ekziston sot kryesisht në trajta të një feje vulgare, ose të 

një miti kompleks të shëlbimit vetjak përtej shtrëngesave etike që i imponon Shqipërisë të qenët pjesë e 

Europës...ky pro-amerikanizëm vetëm sa konfirmon që mendësia shqiptare mbetet e skllavëruar nga skemat 

patriarkale levantine-orientale të ndërtimit të marrëdhënieve me Tjetrin.” - Vehbiu, Ardian. (2007). Midis 

zhgënjimit dhe mitit. Realitete amerikane. Tiranë: Botimet Max, f. 213. Ose: “Po çfarë na afron sot me 

Evropën ne Shqiptarëve veç gjeografisë? Ideali i të drejtave të njeriut dhe i demokracisë - kjo më shumë 

për elitat ideologjikisht të kolonizuara nga Perëndimi; më pak për masën, e cila i falet me instinkt një 

filozofie praktike levantine, konkretisht të shprehur në përçmimin e institucioneve (të të gjitha llojeve) dhe 

në vleftësimin e lidhjeve paralele informate të mbështetura në fjalën (‘burrninë’), jo ligjin.” - Vehbiu, 

Ardian. (2004). Zhargonet e kombit. Ese kritike I. Elbasan: Sejko, f. 141 

21
 Shih: Po aty, f. 32 

22
 “Që ecja nuk qe gjithmonë e lavdërueshme, gjithmonë e shkëlqyeshme? Kjo Shih:et. Që Europa nuk i ka 

ofruar botës vetëm përparimin e dijeve, por edhe përndjekjen e mendimit të lirë, që nuk i ka sjellë vetëm të 

Drejtat e Njeriut, por edhe Holokaustin; që ajo nuk ka frymëzuar vetëm realizimin e revolucioneve 

industriale dhe të informatikës, por ka imponuar edhe shpërfytyrimin e natyrës në emër të pasurisë 
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rrjedhë mund të përmenden edhe kontributet publicistike të Ardian Klosit
23

 dhe Ben 

Blushit
24

 në kritikën e abstraksionizmit unitar të kuptimit të Evropës.  

Po ashtu ligjërimi politik shqiptar, sidomos ai i lidhur me partitë politike kryesore, 

karakterizohet edhe nga kritika të befta të elementëve përbërës ose fqinjërues të idesë së 

Evropës si Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, institucionet 

ekonomiko-financiare globale si FMN etj. Këto kritika gazetareske shpalosen në 

momente krizash politiko-shoqërore dhe zakonisht janë “privilegj” i shkruesve pranë 

partisë më të madhe opozitare të kohës; ose, si në rastin e PD më 1997, të një partie 

nominalisht në pushtet por substancialisht në shpushtetim e sipër. Kësisoj mund të 

përmenden kritikat në shtypin e djathtë si ndaj rolit të FMN në mosparandalimin e krizës 

së firmave piramidale
25

, ashtu edhe në atë të rolit subversiv të SHBA
26

, përkundër atij 

legjitimist të BE, në sistemin politik shqiptar, paçka se paprekshmëria ideologjike e idesë 

së kulluar të SHBA ruhet përderisa përgjegjësia për politikat e saj ndaj qeverisjes së PD-

së i vishet influencës së lobit grek (oriental, antishqiptar) mbi të. Nga ana tjetër e spektrit 

politik mund të përmenden kritikat ndaj rolit të Bashkimit Evropian në atë që, sipas 

ligjëruesve publikë pranë qëndrimeve të Partisë Socialiste, konsiderohet tolerancë ndaj 

autoritarizmit të qeverisë Berisha, apo edhe rolit të FMN në krizën e firmave 

piramidale.
27

 Kritika të tilla nuk janë sporadike vetëm në shpeshtësinë e tyre, por edhe 

tejet fragmentare dhe të njëkahshme në përmbajtje. Në të gjitha rastet kur kritikat 

orientohen ndaj rolit të shteteve ose institucioneve të caktuara evropiane, amerikane apo 

perëndimore, mbizotëron gjesti ideologjik i ruajtjes së shenjtërisë së idesë së tyre të 

kulluar përballë tradhtisë kontingjente
28

 të aktorëve politikë konkretë, çka e riprodhon 

edhe më fort hegjemoninë ideologjike. Rrjedhimisht ndërtohet një imagjinare kolektive e 

thelbit të përsosur të idesë që, pavarësisht shkarjeve rrugës, e ka të sigurt mishërimin e 

plotë, çka dëshmohet edhe në shembujt idilikë të së shkuarës së po këtyre institucioneve.   

 

                                                                                                                                                                             
materiale, prishjen e burimeve, ndotjen e atmosferës etj.? Edhe këto dihen. Porse fakti që nuk mund të vihet 

në dyshim, dhe as mund të fshihet, është që Europa  u lind në oborrin e Kishës.” - Plasari, Aurel. (2005). 

Rrëmbimi i Europës. Tri ese. Tiranë: Shtëpia botuese 55, f. 112-113. Shih: Po aty, f. 72-73 

23
 Shih: Ardian Klosi:  Re të zeza mbi shqiptarët e fjalës te Gazeta Shekulli. 7 maj 2002, f. 13 

24
 Shih: Blushi, Ben. (2014). Hëna e Shqipërisë. Tiranë: UET Press, f. 19 

25
 Shih: Baze, Mero. (1997). Realitete shqiptaro-amerikane. Tiranë: Koha, f. 15. Për një kritikë të 

mëvonshme ndaj rolit të FMN në varfërimin e shtresave në nevojë, shih: Feti Zeneli: FMN-ja na rriti 

çmimin e energjisë, BB-ja moshën për pensionin e pleqërisë te Gazeta 55. 13 mars 2002, f. 6 

26
 Shih: Baze, Mero. (1997). Realitete shqiptaro-amerikane..., f. 80, 170, 196-197. Po ashtu shih: Stani, 

Lazër. (1998). Ad absurdum. Procese dhe kundërprocese. Tiranë: Eurorilindja, f. 9 

27
 Shih: Andrea Stefani: Lukashenko i Tiranës dhe qorrimi i ndërkombëtarëve te Gazeta Shqip. 7 janar 

2011, f. 9. Po ashtu shih: Andrea Stefani: Koha për t’i thënë ‘jo’ republikës së Berishës te Gazeta Shqip. 31 

janar 2011, f. 9 

28
 Në këtë punim koncepti kontingjencë, i përkundërti i domosdoshmërisë, do të përdoret në kuptimin e 

ndërthurjes midis rastësisë dhe papërcaktueshmërisë.  
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IV. HISTORIA KONCEPTUALE E IDEOLOGJISË/KRITIKËS 

A. Parahistoria e kritikës së ideologjisë 

Historia e termit ideologji është e vonë, ngjizës i të cilit është Destutt de Tracy-ja më 

1796. Paçka se vetë Tracy-ja e konsideronte ideologjinë si shkencën e ideve, duke i dhënë 

kuptim epistemologjik, përdorimi pezhorativ i termit lidhet me Napolon Bonapartin, i cili 

më 1812 fajin për disfatat ushtarake dhe trazirat e kohëve revolucionare e hidhte pikërisht 

tek ideologët: “Fajin për të këqijat që i kanë rënë Francës sonë të dashur duhet ta 

kërkojmë tek ideologjia, tek ajo metafizikë e turbullt që kërkon me hollësi shkaqet e para 

mbi të cilat të bazojë legjislacionin e popujve, në vend që të vërë në përdorim ligjet e 

njohura nga zemra njerëzore dhe mësimet e historisë. Këto gabime çojnë medoemos, dhe 

në fakt kanë çuar, në sundimin e gjakatarëve.”
29

 Sidomos në traditën empiriste të kritikës 

së metafizikës përfundim bonapartist është ende mbizotërues. 

Parahistoria e asaj çka mbart në vetvete koncepti i kritikës së ideologjisë mund të 

gjurmohet mjaft më herët, paçka se afërmendsh nuk përdoret i njëjti term. Nuk duhet 

harruar se ideologjia nuk shënjon thjesht ide të rreme a të gabuara - pra nuk është një 

koncept mirëfilli epistemologjik - por një koncept që i ngërthen dimensionet 

epistemologjike me ato politiko-shoqërore. Për pasojë së paku sipas një qasjeje 

thjeshtiste, por gjithsesi bazike, idetë e trupëzuara në një ideologji janë pretendime të 

rrejshme për të vërteta (sidomos të fushës politike dhe shoqërore) të cilat lidhen 

drejtpërdrejt me interesat e një pjese të shoqërisë, zakonisht asaj sunduese. Me këtë kusht 

zanafillën e kritikës së ideologjisë mund ta gjejmë te Platoni me ndarjen e opinioneve të 

shumëfishta të rreme, që bazohen në përshtypjet me origjinë shqisore, dhe idesë/formës 

së vërtetë të një objekti që zbulohet vetëm përmes ushtrimit dialektik të arsyes. Meqenëse 

për Platonin epistemologjikja dhe politikja janë të pandashme - kryeideja është ajo e së 

mirës -, rrejshmëria e opinioneve të masave përcakton edhe qëndrimin e tyre politik, të 

nxitur nga plotësimi i orekseve më të ulëta dhe të materializuar në një ndër sistemet më të 

këqija politike siç është demokracia. Pikërisht demokracia dhe pasuesja e saj e denjë 

tirania përbëjnë mishërimin e lidhjes midis manipulimit retorik të demagogëve, nxitjes së 

instinkteve më të ulëta njerëzore dhe themelimit të një qyteti kokëposhtë. Në origjinë të 

tyre gjendet mbrujtja e masave jo vetëm me dije të rreme, por edhe premtimi se qyteti i 

drejtë duhet të reflektojë interesat e tyre. Duket paradoksale se si ngjizësi i parakonceptit 

të kritikës së ideologjisë, si vetëdije e rreme, nuk e përfytyron këtë të fundit - si rëndom 

në kritikën moderne të ideologjisë - si legjitimuese të sundimit të pakicave të 

mirorganizuara, por si ngjizëse të vetëbesimit shkatërrimtar të masave për vetudhëheqje 

politike.  

Për t’u veçuar në aradhen e pararendësve të kritikës së ideologjisë është edhe filozofi 

anglez i kapërcyellit të Rilindjes dhe modernitetit evropian, Francis Bacon-i. Bacon-i 

konsiderohet si një prej themeluesve të empirizmit anglez dhe, ngjashëm me citimin e 

mësipërm nga Bonaparti, problemin e sheh pikërisht te abstraksionet metafizike të arsyes. 

Për rrjedhojë iluzionet/idhujtaritë e mendjes njerëzore i ndan në katër pjesë: “Idola 

                                                           
29

 Cituar në: Haëkes, David. (1996). Ideology. London: Routledge, f. 54-55 
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specius: iluzioni i shpellës...ka të bëjë me izolimin e individit në shpellën e vetvetes, të 

partikulariteteve të tij, të prirjeve individuale... Idola tribus: ...rrjedh nga përkatësia e 

njeriut në llojin e tij: pasojë e kësaj është ngushtësia dhe antropomorfizmi i perceptimeve 

të tij ndijore... Idola fori (iluzionet e forumit, e pazarit): ...paragjykimet ‘e përftuara’, 

paragjykimet që lindin nga evolucioni historik...janë paragjykimet e opinionit publik, e 

‘parullave’ të papërsiatura që qarkullojnë ngado dhe na ndikojnë... Idola teatri: këto janë 

iluzionet e skenës letrare, të autoriteteve të themeluara, të traditës autoritare.”
30

 Për 

Bacon-in
31

 tre iluzionet e para janë të pashmangshme, pasi janë produkte të brendshme të 

mendjes njerëzore, ndërsa ai i teatrit përfaqëson abstraksionet metafizike që duan ta fusin 

përvojën njerëzore brenda shtratit të Prokrustit, çka lidhet po ashtu me sundimin politik 

dhe hegjemoninë kulturore të një grupi a shtrese të caktuar.  

Në zemër të tronditjeve politiko-shoqërore të shekullit XVII, Spinoza bëhet zëdhënës 

filozofik i një moderniteti revolucionar, i cili si kritik i brendshëm i abstraksionizmit 

metafizik - megjithëse i ndryshëm në qasje nga empiristët - i kundërvendos rrafshit 

imagjinar të transhendencës atë real-substancial të imanencës. Për Spinozën idetë që 

përftojmë mbi botën ndahen në të përshtatshme dhe të papërshtatshme, ku të parat vijnë 

prej arsyes dhe reflektojnë raportin imanent midis trupit dhe mendjes
32

, ndërsa të dytat 

përmes imagjinatës prodhojnë ndarjen metafizike midis tyre. Rëndësia politike e kësaj 

ndarjeje, e për pasojë ndihmuese në kritikën e ideologjisë, është se idetë e përshtatshme 

prodhojnë sisteme politike të përputhshme me arsyen, ku trupat dhe mendjet njerëzore 

bashkohen lirisht për të shtuar fuqinë dhe gëzimin, ndërsa idetë e papërshtatshme, të 

mbështetura në iluzionin e lirisë si rastësi (kontingjencë), prodhojnë pafuqi kolektive dhe 

dobësim të mendjeve e trupave në sisteme tiranike. Specifike për Spinozën është fakti se 

sistemet tiranike të bazuara mbi idetë e papërshtatshme (ose ideologjinë nëse duhet ta 

përkthejmë konceptualisht) janë në mënyrë imanente vetëshkatërrimtare. Kjo do të thotë 

se ideologjia nuk i shërben vetëm nënshtrimit dhe shfrytëzimit të masave, por, në 

instancë të fundit, si rezultat i kontradiktave të brendshme, edhe vetëshkatërrimit të 

pakicave sunduese.  

Në shekullin e XVIII pararendësja e kritikës së ideologjisë gjendet në kritikën iluministe 

ndaj atyre që konsideroheshin paragjykime fetare dhe rolit të klerit të lartë në përhapjen 

dhe forcimin e tyre. Për iluministë si Volter, Didëro, d’Holbach etj. - qoftë nga pozicione 

deiste, ashtu edhe nga ato ateiste - paragjykimet fetare përbënin polin e errësirës me 

origjinë mesjetare përballë polit të dritës së arsyes. Paragjykimet fetare, që nxisin dhe 

përforcojnë dogmatizmin e fanatizmin, kanë për qëllim jo vetëm ruajtjen e hendekut 

dijesor midis klerikëve dhe masave të besimtarëve, por edhe riprodhimin e hegjemonisë 

                                                           
30

 Bloch, Ernst. (2007). La philosophie de la Renaissance. Përkth. P. Kamnitzer. Paris: Payot & Rivages, f. 

126, 127, 129, 130. 

31
 Shih: Cituar në: Haëkes, David. (1996). Ideology..., f. 31 

32
 “…në të njëjtin përpjesëtim që një trup është më i mirëpajisur se një tjetër për të bërë apo pësuar 

shumëçka, ashtu është edhe mendja më e mirëpajisur për të perceptuar shumëçka...” - Spinoza, Benedict. 

(2001). Ethics. Përkth. ë.H. White, A. H. Stirling. London: ëordsëorth Editions Limited, f. 57.  
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kulturore dhe pushtetit të të parëve.
33

 Përveç Rusoit, i cili ndërton një raport të tensionuar 

me iluministët francezë
34

, iluministët e tjerë nuk e shtrijnë kritikën e tyre ndaj fesë/klerit 

si ndërgjegje e rremë deri në terrenin e shtetit dhe shtetarit, por ushqejnë shpresë se ky i 

fundit, si despot i ndritur
35

, do t’i reformojë shtetin dhe zakonet shoqërore sipas 

këshillave të tyre.  

Me Hegelin parahistoria e kritikës së ideologjisë është në kapërcyell të terrenit të 

historisë së saj. Koncepte kyçe si dialektika i shërbejnë Hegelit të lërë mënjanë 

antinomitë metafizike, duke kritikuar edhe raportin midis të vërtetës dhe të rremes. 

Meqenëse e vërteta nuk është zbulim i parimeve të paravendosura, por një prodhim 

imanent i arsyes absolute, e cila vetëm në fazën e mbrame kthjellohet prapaveprueshëm 

për rrugëtimin e saj
36

 - rrugëtim i cili bëhet në histori dhe e bën historinë - atëherë statusi 

epistemologjik i rrejshmërive është më kompleks, pasi çdo gabim është një hap i 

pashmangshëm drejt sendërtimit të së vërtetës. Madje mund të thuhet se e vërteta nuk 

është gjë tjetër përpos rrugëtimi historik nëpër shtigjet e gabimeve, rikthimi dhe rinisja po 

prej tyre
37

. Kësisoj Hegeli e ndihmon konceptin modern të kritikës së ideologjisë duke u 

mundësuar hegelianëve të mëvonshëm ta kuptojnë ideologjinë jo thjesht si ndërgjegje të 

rreme, me karakter konspirativ, por si një të vërtetë të pjesshme, të rrënjosur në kushte 

historike që, si ontologjikisht të paplota, prodhojnë një tërësi idesh të paplota dhe 

vetëkontradiktore. Po ashtu karakteri reflektues i arsyes (që nuk analizon vetëm botën 

jashtë saj, por mëton të kuptojë edhe rolin e saj në sendërtimin e botës) përbën një prej 

shtyllave të kritikës moderne të ideologjisë. 

Më epistemologjikisht, problemi i metafizikës sipas Hegelit qëndron në privilegjimin e 

fakultetit të intelektit në mendjen njerëzore. Intelekti, si pasues i njohjes shqisore, përbën 

një avancim të domosdoshëm kah arsyeja pasi nëpërmjet abstraksioneve të tij bëhen 

ndarjet e domosdoshme të nocioneve që më pas arsyeja do të përpiqet t’i zhvillojë kah një 

sintezë me tension të brendshëm. Kështu, një nga dikotomitë më të hasura dhe me efekte 

                                                           
33

 “Nëse gjykimi juaj do të ngrihet kundër paragjykimeve të tyre (kujdestarëve, mësuesve etj. - shën, aut.), 

ja tek ia behin fqinjët tuaj, e mbi të gjitha fqinjet, që ulërijnë se është mëkat dhe ju trembin; dervishi juaj, 

duke iu frikësuar rënies së të ardhurave të tij, ju akuzon përpara kadiut, i cili, po gjeti mundësinë, ju dënon 

me ngulje në hu, sepse dëshiron të komandojë budallenj dhe beson se këta të fundit janë më të bindur se të 

tjerët.” - Voltaire. (1993). Opere. Milano: Sansoni Editore, f. 357 

34
 Të famshme janë polemikat e tij me Volterin.  

35
 Edhe një autor si Kanti, përndryshe liberal në mendimin e tij politik, mendon se themelues i sferës së 

përdorimit publik të arsyes mund të jetë vetëm një shtetar i gjithëpushtetshëm.  

36
 Jo më kot huti filozofik i Minervës zë e fluturon në muzg, pra në fund të historisë dhe e kupton veten jo 

më si pikëmbërritje, por si rrugëtim.  

37
 “Ideja absolute është universale, por jo universale në formën e vet abstrakte para të cilës përmbajtja e 

veçantë qëndron si e tjetërllojtë. Ajo është universale si forma absolute në të cilën rikthehen të gjitha 

përcaktimet, e gjithë pasuria e përmbajtjeve të vendosura nëpërmjet asaj. Ideja absolute mund të krahasohet 

me plakun që thotë të njëjtat fraza fetare si fëmija, por për të këto fraza kanë kuptimin e një jete të tërë.” - 

Hegel, Georg ëilhelm Friedrich. (2010). La scienza della logica: Enciclopedia delle scienze filosofiche. 

Përkth. V. Verra. Torino: UTET, f. 458 
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ideologjiko-shoqërore është ajo midis faktit dhe idesë, ose midis asaj që është dhe asaj që 

duhet të jetë.
38

 Duke mos kuptuar se ajo çka duhet lind si pasojë e 

tensioneve/kontradiktave brenda asaj çka është, ligjërimet ideologjike prodhojnë rëndom 

përfytyrime iluzive të një bote morale të përsosur e të palidhur me të këtejmen, por bash 

për këtë arsye të paarritshme, çka riprodhon të gjitha marrëdhëniet politiko-shoqërore 

sunduese të një situate historike.  

 

B. Thyerja/krisja e kritikës së ideologjisë: Marksi  

Ndërmjetësi në zhdukje midis Hegelit dhe Marksit është Fojerbahu, kritika e të cilit ndaj 

fesë shënon lindjen e hegelianizmit të majtë, pjesë e të cilit për një kohë është edhe 

Marksi i ri. Megjithatë, prej të famshmeve Teza mbi Fojerbahun, Marksi synon atë çka 

duket kontradiktore, por në fakt është rrugëdalja e tij nga qorrsokaku i hegelianëve të 

majtë: të jetë më radikalisht materialist, e njëkohësisht të jetë edhe më hegelian, sidomos 

në shpluhurosjen dhe rikonceptimin e metodës dialektike.  

Marksi përbën pikën e thyerjes/krisjes në historinë e kritikës së ideologjisë. 

Etimologjikisht kritika dhe kriza shënjojnë një pikë kthese/thyerje ku duhet marrë një 

vendim, duhet hapur një shteg i ri gjykimi - në këtë rast teorie. Kësisoj, megjithëse 

historia e kritikës së ideologjisë do të pasurohet dhe do të përthyhet në mjaft qasje të 

tjera, Marksi përbën një pikë, sado problematike, referimi. Reflektimin e arsyes hegeliane 

ai e fut në historinë e zhvillimit të formacioneve shoqërore dhe kërkon lidhjen midis 

këtyre të fundit dhe formave mbizotëruese të ligjërimeve publike dhe ndërgjegjes 

kolektive. 

Për Marksin ideologjia është produkt i pashmangshëm i një shoqërie klasore. Megjithëse 

të dhënat antropologjike të kohës i mundësojnë të flasë edhe për shoqëri primitive 

paraklasore (komunizmi primitiv
39

), Marksi i merr pak në konsideratë ato forma 

organizimi, duke u përqendruar jo thjesht te formacionet shoqërore klasore, por te 

kapitalizmi si forma e mirëfilltë dhe prapashënjuese e krejt shoqërive klasore. Ideologjia 

klasore rreket që të riprodhojë marrëdhëniet aktuale të prodhimit, ose më saktë sundimin 

shoqëror e politik të një klase mbi të tjerat, sidomos mbi atë që është pashmangshmërisht 

antagoniste me të. Ky riprodhim arrihet duke i bërë mendimet dhe përfytyrimet e klasës 

sunduese mendime dhe përfytyrime të përgjithshme të shoqërisë
40

, çka i shtyn klasat e 

                                                           
38

 “Ndarjen e realitetit faktik nga ideja e ka fort për zemër intelekti, i cili i konsideron të vërteta ëndrrat e 

abstraksioneve të veta dhe mburret me atë që duhet të jetë të cilën e rekomandon sidomos në fushën 

politike; a thua se bota mezi po priste intelektin që t’i tregonte se si duhej të ishte, por nuk është.” - Po aty, 

f. 130. Një kritikë të tillë do të gjendet edhe në traditën marksiste të kritikës së ideologjisë, sidomos te 

Historia dhe ndërgjegjja klasore e Lukács-it.  

39
 Pavarësisht përdorimit të termit “komunizëm”, Marksi nuk ka ndonjë nostalgji për komunizmin primitiv, 

dhe e konsideron thyerjen klasore si nisje të historisë së mirëfilltë njerëzore, një thyerje të ngjashme me atë 

të intelektit te Hegeli. 

40
 “Mendimet e klasës sunduese janë në çdo epokë mendime sunduese.” - Marks, Karl. Engels, Fridrih. 

(1983). Ideologjia gjermane. Tiranë: 8 Nëntori, f. 46 
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tjera ta konsiderojnë legjitime, ose së paku të pakapërcyeshme, mënyrën e organizimit të 

një formacioni shoqëror klasor.  

Logjikisht dhe historikisht, Marksi e gjen zanafillën e ideologjisë te ndarja klasore e 

punës. Në një shoqëri paraklasore nuk ka vend për ndarje pune. Vetëm me pronësinë 

private mbi mjetet e prodhimit nis ndarja rudimentare e punës, e cila në formën e vet më 

thelbësore mishëron ndarjen e punës fizike nga ajo mendore, çka është në origjinë të 

krijimit të institucioneve shtetërore dhe fetare (ideologjike) përkrah atyre ekonomike. 

Pikërisht këtu lind ideologjia: “Ndarja e punës bëhet një ndarje reale vetëm nga çasti kur 

lind ndarja e punës materiale dhe shpirtërore. Që nga ky çast ndërgjegjja mund të kujtojë 

me të vërtetë se ajo është diçka e ndryshme nga njohja e praktikës ekzistuese, se ajo me të 

vërtetë mund të përfytyrojë diçka, pa përfytyruar diçka reale, - që nga ky çast ndërgjegjja 

është në gjendje të emancipohet nga bota dhe të kalojë në formimin e teorisë ‘së kulluar’, 

të teologjisë, të filozofisë, të moralit etj.”
41

 Pra, ndarja e punës nuk mundëson vetëm 

ndarjen e funksioneve ekonomike nga ato ideologjiko-shtetërore, por mbi të gjitha edhe 

një mënyrë jetese për përfaqësuesit e klasës sunduese që iu bën të natyrshëm 

abstraksionin, pra përfytyrimin se idetë vetëprodhohen, vlejnë në vetvete dhe janë të 

palidhura me kushtet historike, sidomos marrëdhëniet klasore të prodhimit; çka do të 

thotë se pavarësisht nga mirëbesimi i mundshëm i vetë ideologëve, ideologjia lidhet 

gjithnjë me interesa klasore
42

. Kësisoj, ajo çka që në parahistorinë e kritikës së 

ideologjisë përmendej si abstraksionizëm metafizik i ideve, me Marksin gjen një 

shpjegim shoqëror dhe historik.  

Prandaj karakteristikë tjetër e ideologjisë është ahistorizmi. Kjo do të thotë se ideologjitë 

nuk e kuptojnë formacionin shoqëror, pjesë kushtetimore të të cilit janë, si produkt të 

transformimeve historike të marrëdhënieve dhe kushteve të prodhimit, por si të dhënë 

njëherë e përgjithmonë, ose në rastin më të mirë si përkryerje a fund teleologjik historie. 

Efekt i këtij natyralizmi është ndërgjegjja kolektive e pashmangshmërisë, në mos e 

domosdoshmërisë morale, të marrëdhënieve aktuale politiko-shoqërore. Tek Ideologjia 

gjermane, Marksi përdor për produktin ideologjik metaforën e dhomës së errët të një 

aparati fotografik, e cila, sipas Sarah Kofman-it, “është e pandërgjegjshmja e një klase, e 

klasës sunduese, së cilës, për ta mbajtur pafundësisht sundimin, i intereson fshehja nga 

vetja e karakterit historik të sundimit të saj; në të vërtetë fshehja e gjithçkaje që është 

historike, procesit të zanafillës, të ndarjes së punës...me një fjalë, të vetë diferencës.”
43

 

Pra ideologjia mëton që, duke ngrirë përfytyrimin kolektiv të historizmit - pra të 

transformimeve shoqërore, të ngrijë pozicionin e klasës sunduese në shoqëri. 

                                                           
41

 Po aty, f. 31 

42
 Për Marksin subjekte të historisë nuk janë individët, por klasat, pra kolektivët social-historikë të 

ndryshueshëm në varësi të rezultantes së luftës klasore. Kësisoj Marksi nuk bie në thjeshtizmat e 

iluministëve të cilët pas çdo protoideologu shohin një mashtrues a fanatik të rëndomtë, por përpiqet ta 

kuptojë ideologjinë si produkt kolektiv - pse jo edhe të pandërgjegjshëm në imtësinë e vet - të 

përfaqësuesve të klasës sunduese.  

43
 Kofman, Sarah. (1999). Camera Obscura of Ideology. Përkth. ë. Straë. Ithaca, New York: Cornell 

University Press, f. 17 
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Mirëpo ky përfytyrim ideologjik sipas dhomës së errët fotografike, pavarësisht se e ndan 

sferën tokësore nga ajo e ideve transhendentale, i ka rrënjët te ndarja klasore në rrafshin e 

imanencës - në marrëdhëniet hierarkike të prodhimit.
44

 Transhendenca, kësisoj, është 

çarje në rrafshin e imanencës, që në një përthyerje spinoziste të Marksit del se paplotësia 

e reales prodhon pafuqinë mendore-fizike që kërkon shpëtim në krijimin imagjinar. Janë 

kontradiktat klasore imanente ato që prodhojnë jo vetëm aparatet ideologjike, ideologët 

dhe përmbajtjen e ideologjisë, por edhe vetëbesimin iluziv të prodhuesve/transmetuesve 

të ideologjisë për natyralitetin e pozicionit dhe produktit të tyre, ashtu si pranimin e këtij 

procesi nga klasat e nënrenditura.  

Sidoqoftë, nëse avancojmë në logjikën e kritikës së Marksit ndaj ideologjisë, do të 

vërejmë se tekstet e tij përshkohen nga një tension/kontradiktë e brendshme ndaj të cilës 

duket se vetë autori nuk mund të mbajë anë.
45

 Fillimisht ai duket se ushqen një 

marrëdhënie pak dialektike midis bazës ekonomike dhe superstrukturës politiko-

ideologjike, ku ndryshimet e të dytës vijnë në një rend logjik gjithnjë pas ndryshimeve në 

të parën. E thënë ndryshe, ndryshimet në marrëdhëniet e prodhimit pasojnë gjithnjë 

ndryshimet e forcave të prodhimit. Sidomos te hyrja e Rreth kritikës së ekonomisë 

politike Marksi i afrohet më shumë njëfarë dogmatizmi të determinizmit historik
46

. 

Kësisoj kritika e ideologjisë duket se kthehet pas në kohë dhe në logjikë, duke marrë 

formën e ndërgjegjes së rreme, trashëgimi e efekteve të iluminizmit francez në filozofinë 

e Marksit. Rrugëtimi historik merr trajta teleologjike dhe veprimit politik transformues të 

shoqërisë i lihet pak vend. Historia i ngjan një treni të cilin e kapim në ecje e sipër, për 

t’ia përshpejtuar ose ngadalësuar lëvizjen, por kurrsesi për t’i ndryshuar kahun.  

                                                           
44

 “Pikërisht fakti, se baza tokësore shkëputet nga vetëvehtja dhe vendoset në retë, si mbretëri e pavarur, 

nuk mund të shpjegohet, veçse me përçarjen dhe kontradiktat e brendshme të kësaj baze tokësore me 

vetëvehten.” Marks, Karl. Engels, Fridrih. (1958). Vepra të zgjedhura në dy vëllime, Vëll. II, Tiranë: 

Instituti i Historisë së Partisë pranë K.Q. të P.P.SH., f. 381 

45
 Kjo është edhe arsyeja pse se prej Marksit marrin jetë disa sekuenca teorike gjithnjë e më të 

papajtueshme mes tyre, në njërën anë marksizmi ortodoks (ortodoksia e të cilit nuk lidhet me ndonjë 

autenticitet të posaçëm interpretues, por me fuqinë e aparateve politiko-ideologjike të bartësve të tyre) të 

përfaqësuar politikisht paradoksalisht nga socialdemokracia klasike te stalinizmi, dhe në anën tjetër 

marksizmi heterodoks (burim konstant referimi i këtij punimi) efektet e të cilit janë të pranishme në 

filozofinë kritike bashkëkohore.    

46
 “Nuk është ndërgjegjja e njerëzve që përcakton qenien e tyre, por, përkundrazi, qenia e tyre shoqërore 

përcakton ndërgjegjen e tyre. Në një shkallë të caktuar të zhvillimit të tyre forcat prodhuese materiale të 

shoqërisë bien në kundërshtim me marrëdhëniet ekzistuese në prodhim ose – gjë që është vetëm shprehja 

juridike e këtyre të fundit – me marrëdhëniet e pronës, brenda të cilave ato ishin zhvilluar deri në këtë kohë. 

Nga forma të zhvillimit të forcave prodhuese këto marrëdhënie bëhen pranga për to. Atëherë fillon epoka e 

revolucionit social. Me ndryshimin e bazës ekonomike shpejt a vonë përmbyset gjithë superstruktura 

kolosale. Kur analizojmë përmbysje të tilla duhet të dallojmë gjithmonë përmbysjen materiale në kushtet 

ekonomike të prodhimit, të cilën mund ta konstatojmë me saktësinë e shkencave të natyrës, nga përmbysjet 

juridike, politike, fetare, artistike ose filozofike, shkurt: nga format ideologjike, në të cilat njerëzit e 

kuptojnë këtë konflikt dhe luftojnë për zgjidhjen e  tij.” - Marks, Karl. (1977). Rreth kritikës së ekonomisë 

politike. Tiranë: 8 Nëntori, f. 11-12 
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Në këtë mënyrë formacioneve ideore iu kushtëzohet autonomia e të vepruarit mbi bazën 

ekonomike. Nuk lihet vend për krizat e ideologjisë dhe shpalosjen e kontradiktave brenda 

saj. Edhe nëse ka vend për këto të fundit, kjo ndodh vetëm si pasqyrim i mëvonshëm i 

shkarjes së kontradiktave të bazës ekonomike drejt krizës të saj të mbrame. Kjo i lejon 

Marksit determinist të shkruajë po te hyrja e Rreth kritikës së ekonomisë politike se 

“...njerëzimi i shtron vetes gjithmonë vetëm detyra të tilla, të cilat mund t’i zgjidhë, 

sepse, po ta shohim punën së afërmi, kurdoherë na del se edhe detyra lind vetëm atëherë 

kur ekzistojnë kushtet materiale për zgjidhjen e saj ose, të paktën, kur këto kushte janë në 

formim e sipër.”
47

 Mirëpo determinizmi si sekuencë kohore, ku koha konsiderohet si 

unilineare dhe jo si e çarë dialektikisht (out of joint në kuptimin që i jep Derrida-ja frazës 

hamletiane), e pamundëson konceptimin e ideologjisë dhe bazës ekonomike si të 

bashkëpërcaktuara, si një totalitet kontradiktor në kuptimin hegelian të fjalës. Siç do të 

shtjellohet më poshtë, idetë dhe realiteti nuk janë dy sfera të ndara metafizikisht, as plane 

ku njëri ka përparësi kohore ndaj tjetrit dhe e përcakton pa qenë i përcaktuar: bëhet fjalë 

për një unitet dialektik, për krizat ekonomike që prodhojnë kriza ideologjike etj. Kështu 

që duke parafrazuar një tjetër Marks, del se nuk mjafton që mendimi të synojë drejt 

realitetit, por edhe realiteti drejt mendimit.
48

  

Prapëseprapë edhe ky Marks i traditës ortodokse ndihmon në kritikën e ideologjisë, 

sidomos kur thekson zgjidhjet imagjinare të kontradiktave reale, ose rrëshqitjen herë pas 

here të ideologjisë në një transhendentalizëm absurd, paçka se, siç u cek më sipër, i lihet 

vend njëfarë konspiracionizmi iluminist antiklerikal. Për Marksin e Ideologjisë gjermane, 

ideologu përfytyron se “...tërë zhvillimi historik katandiset në abstraksionet teorike të 

zhvillimit historik, që e kanë zanafillën në ‘kokat’ e të gjithë ‘filozofëve e teologëve të 

botës’, dhe meqë është e pamundur të bashkohen të gjitha këto ‘koka’ për ‘gjykim e 

votim’, nevojitej një kokë e shenjtë, e cila të ngrihej si majë e mprehtë mbi të gjitha këto 

kokë filozofike e teologjike, dhe kjo kokë e mprehtë është uniteti spekulativ i kokave të 

trasha – është shpëtimtari...Sapo kjo marrëzi idealiste vihet në praktikë, del menjëherë në 

shesh karakteri keqdashës i saj; etja e saj priftërore për pushtet, fantazia e saj fetare, 

sharlatanizmi i saj, hipokrizia e saj pietiste, gënjeshtra e saj e përshpirtshme. Mrekullia 

është ura e caktuar për gomarë nga mbretëria e ideve në mbretërinë e praktikës.”
49

 Në 

kapitujt e mëvonshëm të kritikës konkrete të ligjërimit politik shqiptar do të vihet në 

dukje se ideologjia shpaloset edhe në rrafshin e mrekullisë, të ndërtimit të një imagjinate 

kolektive që në tjetërbotshmërinë e vet kërkon të pajtojë kontradiktat dhe të kompensojë 

paaftësinë e saj për t’i dhënë përgjigje problemeve konkrete të kësaj bote.  

Në veprën e tij më të rëndësishme, Kapitali, Marksi, megjithëse nuk merret drejtpërdrejt 

me ideologjinë, i hap rrugë një konceptimi të ri dhe rrugëgjatë të ideologjisë kur flet për 

fetishizmin e mallrave. Tanimë ideologjia nuk përfytyrohet vetëm si superstrukturë 

përfytyrimesh iluzive, por prodhohet nga kontradiktat e vetë procesit dhe marrëdhënieve 
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të prodhimit. Kjo mund të ndodhë vetëm në një formacion shoqëror kapitalist ku 

prodhuesi është tërësisht i ndarë nga mjetet e prodhimit - rrjedhimisht edhe i lirë në 

kuptimin ideologjik të fjalës. Vetëm kapitalizmi mundëson krahasueshmërinë e punëve, 

çka bazohet në domosdoshmërinë për t’i kthyer vlerat e përdorimit në vlera këmbimi. Për 

pasojë edhe llojet cilësisht të ndryshme të punëve mund të krahasohen vetëm nëse i 

nënshtrohen disiplinës së tregut kapitalist, çka nënkupton se më parë duhet të 

shndërrohen në fuqi punëtore, pra mall, të shitshme e të blershme. “Duke i barazuar me 

njëri-tjetrin si vlera produktet e tyre të ndryshme gjatë këmbimit, njerëzit barazojnë punët 

e tyre të ndryshme me njëra-tjetrën si punë njerëzore. Ata nuk e dinë se e bëjnë këtë gjë, 

por e bëjnë.”
50

 Po çfarë nuk dinë njerëzit, por prapëseprapë e bëjnë? Këtu qëndron çelësi 

i kuptimit të fetishizmit të mallit. Ajo që ata pashmangshmërisht keqnjohin është se në 

zemër të fenomeneve ekonomike strukturuese si mallrat, vlera, paga, reduktimi i punës në 

fuqi punëtore etj., qëndrojnë marrëdhëniet midis tyre, pra marrëdhëniet klasore si 

sintetizim (totalitet kontradiktor) i mizërisë së marrëdhënieve të veçanta ndërnjerëzore. 

Marrëdhëniet e përmbysura shoqërore krijojnë një fushë fantastike idesh sipas të cilave 

gjithçka që ndodh në sferën ekonomike është e vetëlëvizshme, u bindet ligjeve të hekurta 

dhe ngrin si të ishte natyrore.
51

 Kësisoj prodhuesit e vërtetë në vend që të kenë nën 

kontroll produktin e tyre, e fetishizojnë këtë të fundit, i japin realitet autonom ndaj tyre e 

mbi të gjitha i nënshtrohen, ashtu si njerëzit e shoqërive të para prodhonin drurë, i 

konsideronin të shenjtë dhe, si rezultat i pafuqisë së tyre, i merrnin për zota dhe 

mendonin se në fakt ishin zotat ata që kishin krijuar njerëzit.  

Kësodore njerëzit nuk arrijnë të kuptojnë se nuk janë forcat e prodhimit (kushtet 

ekonomike) ato që përcaktojnë marrëdhëniet e prodhimit, por e anasjellta; se ato që më 

parë konsideroheshin të vetëprodhuara - kushtet ekonomike, në fakt kanë nevojë për t’u 

prodhuar vetë si kushte, kanë nevojë të transformojnë marrëdhëniet e mëparshme 

ekonomiko-politike, e për këtë superstruktura e marksizmit ortodoks (shteti mbi të gjitha) 

kthehet në agjent përgatitës të kushteve ekonomike.
52

 Sidoqoftë Marksi nuk mendon se 

pas fetishizmit të mallit qëndron ndonjë konspiracion ideologjiko-shtetëror. Ky i fundit, 

edhe në ekzistoftë në prodhimin e ideologjisë në aspektet e veta më vulgare - në 

propagandë, është efekt i mëvonshëm i një procesi shoqëror që i ka rrënjët në pafuqinë që 

prodhojnë marrëdhëniet klasore për klasat e nënrenditura. Puna e shndërruar në mall (fuqi 

punëtore) e fut punëtorin në një labirint raportesh shoqërore dhe kushtëzon 

përditshmërinë e tij deri në sjelljet, zakonet dhe veprimtaritë e përditshme, saqë ajo çka 

është artificiale (e prodhuar prej vetë njerëzve) vjen e konsiderohet natyrore - përtej 

fuqisë njerëzore për ta ndryshuar. Kështu që parashtrimi i konceptit të fetishizmit të 
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mallit do t’i shërbejë posaçërisht kritikës bashkëkohore të ideologjisë, e cila e paraqet 

ngaherë situatën aktuale si natyrore, të dhënë njëherë e përgjithmonë, ose të 

parashikueshme në kufijtë e ndryshimit.   

 Efektet politike të kritikës së fetishizmit të mallit ndihen edhe tjetërkund brenda 

Kapitalit. Në një prej fusnotave më të cituara të vëllimit të parë të tij, Marksi shkruan për 

raportin midis sundimtarit dhe të sunduarve, duke kërkuar të zbulojë shkaqet dhe logjikën 

e sundimit: “Ky njeri, për shembull, është mbret, vetëm sepse njerëz të tjerë sillen si 

nënshtetas ndaj tij. Ata mendojnë, anasjelltas, se janë nënshtetas, sepse ai është mbret.”
53

 

Ajo çka ndodh rëndom në aspektet politike të ideologjisë është mbulimi i faktit se 

marrëdhëniet pushtetore e kanë zanafillën në pranimin/nënshtrimin e nënshtetasve, dhe jo 

në mbifuqitë apo karakteristikat tejnjerëzore të sundimtarëve. Këtyre të fundit, sikundër 

në një aspekt më të përgjithshëm krejt rendit politiko-shoqëror, i vishen cilësi të 

jashtëzakonshme që do ta bënin më të thjeshtë pranimin shoqëror të sundimit. Rëndësia 

politike e kritikës së ideologjisë së bazuar në fetishizmin e mallit qëndron në faktin se u 

jep të shtypurve e të shfrytëzuarve të çdo kohe besimin se mund t’ia dalin, se pamundësia 

është nocion fizik dhe jo politik, se mbramësisht ashtu sikundër robërimi është i 

vullnetshëm
54

, ashtu edhe çlirimi varet nga vullneti (afërmendsh jo individual, por 

kolektiv).  

Po ashtu kritika e fetishizmit të mallit na ndihmon ta kuptojmë ideologjinë jo vetëm si një 

ngrehinë idesh abstrakte, por si një abstraksion me efekte reale, që në një kuptim relativ e 

kushteton realitetin. Ideologjia nuk ndërton vetëm mënyrën se si na duket realiteti, por 

edhe si veprojmë në të, si i organizojmë marrëdhëniet me të tjerët dhe institucionet. 

Kësisoj ideologjia nuk duhet kërkuar vetëm te traktatet teorike, as vetëm në ligjërimet 

politike, por në të gjitha shfaqjet simbolike publike; jo vetëm kaq, por në ndërveprimet 

më të thjeshta njerëzore, në gjestet, zakonet, ëndrrat me sy hapur ose me sy mbyllur - me 

një fjalë në përditshmërinë njerëzore. Marksi na thotë se idetë nuk janë kurrë vetëm ide. 

Është ideologjia ajo që i trajton si vetëm të tilla, si të pandikueshme në mënyrën se si e 

përfytyrojmë dhe përjetojmë realitetin. Një konceptim i tillë e lejon Marksin të mendojë 

edhe për strategjitë kundërideologjike, të cilat janë të pandashme nga lëvizjet për 

emancipim shoqëror. Kësisoj, duke parafrazuar të famshmen tezë të njëmbëdhjetë mbi 

Fojerbahun, të filozofosh nuk do të thotë ta interpretosh botën si subjekti transhendental 

materien e vëzhgueshme poshtë tij, por të kuptosh se vetë akti i kuptimi kushtëzohet nga 

marrëdhëniet materiale, e po ashtu këto marrëdhënie të paqëndrueshme dhe plot me 

kontradikta janë të hapura për rikushtetim prej vetë ideve. Prandaj roli i filozofëve është 

ta transformojnë botën, jo duke përveshur mëngët, por duke kuptuar se idetë 

përnaltësojnë dhe riformësojnë kontradiktat brenda realitetit. Mirëpo Marksi nuk ndalet 

me kaq, pasi nuk mjafton që një grup kritikësh të kuptojnë se situata është gjithnjë e 

hapur. Ky mund të jetë veç parakushti i një strategjie kundërideologjike. Ideologjia nuk 

jeton në kokat e ideologëve, por në aparatet ideologjike dhe në ndërgjegjen e 
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veprimtarinë e masave shoqërore. Kësisoj, njëlloj sikundër ajo është materiale në 

riprodhimin e pafuqisë së masave, ashtu edhe teoria kritike “...bëhet forcë materiale, kur 

ajo bën për vete masat.”
55

 

Nga kritika e Marksit mbi ideologjinë mund të veçohet po ashtu mënyra se si ajo rreket ta 

keqparaqesë partikularen si universale dhe anasjelltas. Çdo formacion shoqëror klasor 

bazohet mbi privilegje ekonomike që garantohen nga marrëdhëniet e prodhimit dhe 

privilegje politike që garantohen prej marrëdhënieve politike
56

. Për t’i riprodhuar këto 

marrëdhënie është i nevojshëm pranimi, qoftë edhe i heshtur ose si dorëzim, i klasave të 

nënrenditura (ose masave për të përdorur nocionin më gjithëpërfshirës politik në vend të 

klasave si nocion ekonomik). Kjo mund të ndodhë duke e paraqitur fillimisht shtetin, 

pastaj edhe strukturën ekonomike, si universale e të dobishme për të gjithë. Pra ajo çka i 

përket vetëm njërës pjesë (partikularja) paraqitet imagjinarisht si të ishte e përbashkët 

(universale). Edhe njëherë, për Marksin nuk kemi të bëjmë me një mashtrim apo 

konspiracion të rëndomtë, por me një produkt të logjikshëm të ndarjes së sferës specifike 

të qarkullimit të kapitalit nga shteti.
57

 Prandaj edhe ideologjia që universalizon 

partikularen shpaloset më imtësisht në atë që Marksi e quan shtet borgjez, ku politikja, 

ideologjikja dhe ekonomikja kanë autonomi relative nga njëra-tjetra, paçka se 

bashkëpërcaktohen. Mirëpo paraqitja e partikulares si universale mund të ndodhë vetëm 

nëse njëkohësisht ajo çka është universale paraqitet si partikulare, dhe për Marksin 

universaliteti në një shoqëri klasore nuk mund të jetë as plotëri imagjinare mes të 

barabartësh, as plotëri e mistifikuar si natyralitet i një rendi hierarkiko-harmonik, por 

vetëm totaliteti kontradiktor i luftës klasore. Ajo që për Marksin përbën motorin e 

historisë
58

 është lufta e klasave si formë e shpalosjes së kontradiktave klasore. Prandaj 

ideologjitë synojnë jo vetëm t’i fashisin në ligjërim kontradiktat klasore, por, si në rastin 

e ligjërimit politik shqiptar, edhe të zhdukin vetë termat si klasë, punëtorë etj, me 

mëtimin se kësodore do të kenë pajtuar në mendje kontradikta që ndodhin jashtë saj. 

Mirëpo meqenëse idetë dhe realiteti nuk janë të huaj për njëri-tjetrin, zhdukja simbolike e 

termave nuk shërben vetëm si riprodhuese e marrëdhënieve klasore, por njëkohësisht 

është edhe simptomë e pozicioneve pushtetore klasore në një shoqëri të caktuar.  
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Pika e fundit ndihmëse prej Marksit në thurjen e hartës kuptimore të kritikës së 

ideologjisë është përkufizimi i proletariatit si singularitet universal, pra si një subjekt 

kundërideologjik me potencial emancipues. Termi singularitet universal nuk përmendet 

nga Marksi, por nga interpretues të mëvonshëm të tij që duan të gjejnë fillin që e lidh atë 

me filozofinë hegeliane. Për Hegelin singularja është një partikulare që rresht së qeni e 

tillë, pra një pjesë e të tërës që nuk është më pjesë, kapërcen kufijtë e vet dhe kësisoj 

bëhet ndërmjetësi i kalimit të partikulares në universale. Për Marksin në formacionin 

shoqëror kapitalist ky partikularitet që nuk zë vend për shkak së logjikës së vetë 

kapitalizmit është proletariati. Proletariati nuk është thjesht njëra nga klasat, por klasa e 

posaçme, ajo klasë që është tërësisht e integruar në ingranazhin e forcave dhe 

marrëdhënieve të prodhimit, e prapëseprapë është si e shqitur prej tyre, e padurimtë dhe 

me shtysën e të kapërcyerit të këtij pozicioni partikular. Ndryshe nga çdo klasë tjetër në 

histori, proletariati nuk është mirëfilli klasë, pasi nuk mbart cilësi pohore - thelbi i tij 

është mohor: Ai karakterizohet nga ajo që nuk ka, që është e zhveshur - nga pronësia dhe 

zotërimi i mjeteve të prodhimit.
59

 Prandaj proletariati marksist nuk është mirëfilli klasë 

(partikularitet), as mirëfilli klasë punëtore industriale siç konceptohet sociologjikisht, por 

joklasë
60

, mohimi që shfaqet brenda terrenit pozitiv të realitetit. Ai trupëzon të vetmen 

klasë që nuk do të përfitojë më shumë si klasë, por të zhduket si e tillë duke shkatërruar 

kushtet shoqërore që e prodhojnë si të tillë. Ai nuk do më shumë, por do të asgjësohet, 

dhe dialektikisht asgjëja e asgjësë (mohimi i mohimit) është motori i sendërtimit të një 

shoqërie të re joklasore. Pikërisht ky pozicion vetëkontradiktor i proletariatit e bën 

mospërmendjen e emrit të tij strategji ideologjike.  

 

C. Marksizmi heterodoks 

1. Lukács   

Gyorgy Lukács-i dhe Antonio Gramsci përbëjnë nyjën lidhëse midis themeleve marksiste 

të kritikës së ideologjisë dhe formave të saj bashkëkohore shumëpërmasore. Dy autorët 

në fjalë renditen në radhët e marksizmit heterodoks për t’i dalluar nga të dyja format e 

burokratizuara të mendimit marksist, atë të stalinizmit në Bashkimin Sovjetik dhe të 
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 Kapitalizmi nuk është i pari formacion shoqëror që e ndan prodhuesin nga pronësia mbi mjetet e 

prodhimit, por është i pari që e ndan prodhuesin edhe nga zotërimi i tyre. P.sh. bujkrobi në feudalizëm nuk 

ishte pronar i tokës, por ishte zotërues i saj. Paskëtaj zotëria feudal përcaktonte detyrimin që duhet të 

paguante ose si punë angari, ose në para. Në këtë pikëpamje proletari në kapitalizëm është i lirë në të dyja 

kuptimet e fjalës: në njërin aspekt vetja dhe fuqia e tij punëtore i përket atij, dhe vetëm ai mund të vendosë 

se kujt do t’ia shesë, ndërsa në tjetrin ai kushton lirë pasi shkëputja nga mjetet e prodhimit e shtrëngon ta 

shesë punën në kushte të cilat nuk i ka në dorë.  

60
 “...në formimin e një klase të lidhur me pranga radikale, të një klase të tillë të shoqërisë civile, që nuk 

është klasë e shoqërisë civile; të një rendi të tillë, që është produkt i shpërbërjes së të gjitha rendeve; të një 

sfere të tillë, që ka një karakter universal për shkak të vuajtjeve të saj universale dhe nuk kërkon kurrfarë të 

drejte të veçantë, sepse mbi të nuk rëndon një padrejtësi e veçantë, por padrejtësia në përgjithësi...Ky 

rezultat i shpërbërjes së shoqërisë, si një shtresë e veçantë, është proletariati.” Marks, Karl. (1979). Rreth 

kritikës së filozofisë hegeliane të së drejtës..., f. 25 
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socialdemokracisë evropiane (së paku deri në fillim të viteve 60 të shek. XX ku ndahen 

edhe deklarativisht nga teoria marksiste). Autorët në fjalë janë heterodoksë edhe brenda 

zhvillimit të mendimit të tyre kritik. Vepra më e rëndësishme e Lukács-it, Historia dhe 

ndërgjegjja klasore, pas kritikës nga aparatet ideologjike staliniste si rënie në idealizëm 

hegelian, u bë e papranueshme edhe për vetë autorin e saj, i cili u shty në autokritikë 

teorike. Ndërsa Fletoret e burgut të Gramsci-t nuk u botuan për shumë vjet pas vdekjes së 

tij nga Partia Komuniste Italiane pasi konsideroheshin subversive për homogjenitetin 

teorik të stalinizmit zyrtar.    

E nisim me Lukács-in, me Historinë... e sipërpërmendur. Herët Lukács-i nisi të 

interesohet rreth lidhjes teorike të Hegelit (sidomos Hegelit të ri) me kritikën e Marksit 

mbi ekonominë politike, e mbi të gjitha me kritikën e ideologjisë. Kjo e fundit përfiton 

prej qasjes llukaçiane në thellimin e analizës së konceptit kyç të kontradiktës. Për 

Lukács-in, “...në rastin e realitetit shoqëror, këto kontradikta nuk janë shenjë e kuptimit të 

paplotë të shoqërisë; përkundrazi, ato i përkasin natyrës së vetë realitetit dhe natyrës së 

kapitalizmit.”
61

 Qasja ideologjike ndaj problemeve kufizohet epistemologjikisht në 

metafizikën parahegeliane për të cilën kontradikta në mendim ose nuk ekziston (e treta e 

përjashtuar e logjikës aristoteliane), ose nëse shfaqet, ajo është e pakapërcyeshme 

(antinomitë kantiane). Prej Hegelit e këtej, kontradikta konsiderohet jo vetëm pjesë e 

brendshme dhe prodhuese e arsyes, por, sidomos pas Aufhebung-ut marksist të 

dialektikës hegeliane, kontradiktat në mendim bëhen shprehëse të kontradiktave në 

realitetin shoqëror; më saktë akoma, kontradiktat shoqërore dhe ideore 

bashkëpërshkohen. E çara në dysh epistemologjikisht shpreh të çarën në dysh 

ontologjikisht. Prandaj tentativa për t’i zhbërë kontradiktat në mendim pa transformuar 

kontradiktat në realitetin shoqëror, sidomos në sferën e marrëdhënieve të prodhimit, është 

e pakuptimtë. E aq më pak ka kuptim tentativa ideologjike për t’i zhdukur gjurmët e 

kontradiktës si në mendim (drejt kërkimit të koherencës logjike imagjinare), ashtu edhe 

në realitet (përmes zgjidhjes imagjinare të problemeve reale). Lukács-i na grish të 

mendojmë rreth mënyrës se si ideologjia e zhduk dyshin në njësh ose në shumës, të cilat 

janë dy faqe të së njëjtës monedhë. Më konkretisht, ideologjia ose i interpelon
62

 agjentët 

shoqërorë drejt një uniteti imagjinar (p.sh. bashkëqytetarë, përfitues të të drejtave të 

njeriut, bashkëpatriotë etj.) ose drejt një uniteti të diferencuar, pra hierarkik, ku e tëra 

riprodhohet përmes gjetjes dhe pranimit të një vendi të caktuar për të gjitha grupeve 
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 Lukács, Georg. (1971). History and Class Consciousness. Studies in Marxist Dialectics. Përkth. R. 

Livingstone. London: Merlin Press, f. 10 
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 Në gjuhën shqipe ka hyrë në përdorim prej kohësh fjala interpelancë, e cila daton së paku që me fjalorët e 

shqipes të viteve 80’ të shekullit të shkuar. Mirëpo folja interpeloj nuk ka zënë vend, pasi edhe për 

interpelancat parlamentare përdoret forma: “thërras në interpelancë”. Në këtë punim interpelimi do të 

përdoret edhe si emër procesi, edhe si folje duke e dalluar nga thirrja e çfarëdoshme. Koncepti është 

altyserian, madje vetë Althusser-i në përkufizimin e ideologjisë si interpelim i individëve në subjekte 

përdor edhe foljen “thërras”, edhe “interpeloj” duke bërë dallim konceptual midis tyre. Altyserisht, 

interpelimi nënkupton një thirrje të veçantë që jo vetëm i pajis të thirrurit me një identitet të caktuar, por 

edhe i nxit të veprojnë në përputhje me identitetin e sipërvënë. Siç do të shtjellohet gjerësisht më poshtë, 

ideologjia i shtyn individët të veprojnë ashtu siç pritet. Për më tepër, shih: Althusser, Louis. (1971). Lenin 

and philosophy, and other essays. Përkth. B. Brewster. New York: Monthly Review Press, f. 173 
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shoqërore; pra ku vendet janë të ndara hierarkisht, por hierarkia konsiderohet natyrore (e 

pashpërbëshme), e kësisoj legjitime meqenëse secili grup sipas rolit që ka kontribuon në 

fuqizimin e të tërës. Prandaj kritika e ideologjisë prodhon çarjen brenda njëshit-shumësit, 

duke ritheksuar hendekun e pakapërcyeshmën - mospajtimin që prodhon kushtet e të resë.  

Nga ana tjetër Lukács-i e zhvillon kritikën marksiste të ideologjisë kur merr anën e 

përdorimit të qasjes së fetishizmit të mallit ndaj ndërgjegjes së rreme. Për Lukács-in 

ideologjia nuk është e rreme në kuptimin e përditshëm të fjalës; ajo nuk është mashtrim 

që me t’u demaskuar i çlegjitimon fijet lidhëse të riprodhimit të situatës.
63

 Ai dëfton se 

struktura dhe përmbajtja ideologjike kanë vërtetësi relative, pasi ato janë të lidhura me 

kohën në të cilën artikulohen dhe të cilën mëtojnë ta riprodhojnë. Prandaj “...metoda 

dialektike nuk na lejon që thjesht të shpallim ‘karakterin e rremë’ të kësaj ndërgjegjeje 

dhe të ngulmojmë në përballjen e papërkulshme midis të vërtetës dhe të rremes. 

Përkundrazi, ajo na kërkon ta hetojmë këtë ‘ndërgjegje të rreme’ konkretisht si një aspekt 

të totalitetit historik dhe si fazë e procesit historik.”
64

 Duke e kuptuar realitetin shoqëror 

si totalitet historik, Lukács-i mendon se idetë sunduese të këtij realiteti janë po aq të 

vërteta sa ai vetë. Në një frymë hegeliane të përfshirjes aktuale të arsyes në botë, për 

Lukács-in të vërtetat ideologjike luajnë rol orientues për agjentët shoqërorë pasi, të 

konsideruara në partikularitetin e tyre historik, janë të vlefshme. Këtu qëndron edhe fuqia 

e ideologjisë. Ajo iu duket njerëzve normalë natyrore, e afërmendshme, shprehëse e 

problemeve, frikërave e shpresave të tyre të përditshme, pra kushteve të tyre shoqërore.  

Një nga format më të hasura të shpalosjes së ideologjisë është ajo e legjitimimit të 

situatës duke i bërë thirrje sensit të realitetit ose fakteve. Këtu gjendemi përpara dy 

problemeve. I pari është raporti midis është dhe duhet.
65

 Lukács-i nuk i shton shumë 

kritikës hegeliane të dikotomisë morale kantiane, përveçse e konkretizon raportin midis të 

mësipërmeve duke parashtruar idenë se puna e teorisë kritike është të zbulojë kushtet 

shoqërore në të cilat një imperativ moral mund ta ndryshojë situatën konkrete.
66

 Aty ku 

Lukács-i e pasuron kritikën e hershme hegelo-marksiste është analiza e efekteve politiko-

shoqërore të një metafizike të tillë ndarëse midis është dhe duhet. Përpjekjet emancipuese 

në emër të një imperativi moral kategorik dhe ahistorik i shtyjnë subjektet historike që, 

duke mos gjetur shtigjet konkrete të transformimit të situatës, të rehatohen si shpirtra 

krenarë në vërtetësinë abstrakte të kauzës së tyre, e cila është shumë fisnike në humbjen 
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 Një pjesë e konsiderueshme kritikësh sistemorë (të modeleve ekonomike ose rendit ndërkombëtar) i 

mëshojnë domosdoshmërisë së demaskimit të gënjeshtrave propagandistike të aparateve kryesore 

ideologjike. Prej Lukács-it (dhe të tjerë autorëve të mëposhtanalizuar që do ta çojnë më thellë këtë qasje), 

ideologjia funksionon edhe kur të gjithë e dinë se po gënjehet, çka do të thotë se ideologjia nuk duhet 

kërkuar te propaganda, por në struktura ligjërimore më të imta dhe më të “normalizuara”.  
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 Kujtoni ligjin e Hume-it mbi rrejshmërinë logjike të kalimit nga një pohim faktik (është) në një pohim 

moral (duhet).  
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ekzistencën.” - Lukács, Georg. (1971). History and Class Consciousness. Studies in Marxist Dialectics..., 
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dhe shpërfilljen e saj. Pra Lukács-i rreket të argumentojë se hendeku midis asaj çka duhet 

të jetë dhe asaj çka është çon jo vetëm në riprodhimin e asaj çka është, por edhe në 

ndjenjën e pafuqisë për ta ndryshuar atë.
67

 Kësisoj duke e lënë zgjidhjen për botën tjetër, 

atë ku zoti vetë do të ndajë të drejtët nga të padrejtët, në mënyrë implicite është pranuar 

dhe legjitimuar logjika e situatës aktuale, qoftë edhe me justifikimin se në këtë botë 

djajsh djajtë do të fitojnë.  

Problemi i dytë ka të bëjë me statusin e vetë faktit, sidomos në përciptësinë ateorike që i 

ka dhënë pozitivizmi. Sipas dialektikës llukaçiane fakti në vetvete nuk shpreh atë çka 

është, pasi ajo që është lëviz duke u mohuar dialektikisht, e për pasojë bëhet diçka e re. 

Prandaj faktet ideologjike “...nuk janë veçse pjesë, aspekte të procesit total të cilat janë 

shkëputur, izoluar artificialisht dhe ngurtësuar.”
68

 Kësisoj e vërteta e mbrame mbi 

realitetin zbulohet vetëm nga pozicioni i totalitetit shoqëror. 

Rrjedhimisht rrejshmëria e ideologjisë mund të kapet vetëm nëse e analizojmë nga një 

pozicion kritik, dhe ky pozicion kritik është ai i totalitetit të procesit historik shoqëror 

pjesë e të cilit është situata partikulare. Pra, nëse e marrim partikularitetin si të 

palëvizshëm, si natyror, pra universal në vetvete, ideologjia përbën të vërtetën faktike që 

buron nga ky këndvështrim. Për pasojë ideologjia nuk gjendet te faktet, por te këndi i 

vështrimit të fakteve. Nëse e transferojmë këndin e shikimit radikalisht (nëse bëjmë një 

ekskursion të arsyes në muzgun hegelian ku ngre flatrat huti filozofik i Minervës), 

atëherë ajo çka sot duket e palëvizshmë del si proces i mohimit dhe transformimit të 

vetes.  

Mirëpo Lukács-i është ende aq marksist (kupto: materialist) sa të mos ushqejë iluzione të 

fluturimit në kohë dhe gjykimit kritik nga pozicioni i vetëprodhimit të mbramë të arsyes, 

një lloj fundi problematik i historisë. Atij i duhet ta zbulojë këtu, në një shoqëri klasore, 

pikën universale të shikimit, atë që në fjalorin hegelian do të quhej singularitet universal; 

pra zbulimi i një pike vrojtimi të mishëruar nga një klasë shoqërore që i përket të ardhmes 

- jo në kuptimin teleologjik të pashmangshmërisë së fitores së saj, por të ardhmes në 

kuptimin e asaj klase shoqërore ekzistenca e të cilës ngërthen në singularitet dy të 

kundërtat e arsyes, pohimin dhe mohimin, atë klasë që nuk është mirëfilli klasë, që 

përmes përpjekjeve do ta mohojë veten e rrjedhimisht edhe rendin shoqëror që e prodhon 

si klasë. Fjala është për proletariatin.  

Këtu nuk do të merremi me karakteristikat social-politike të proletariatit, por me rolin e 

tij të veçantë në transformimin e shoqërisë, kusht i të cilit është edhe pozicionimi i 

teoricienit tek ai për të mundësuar kritikën e ideologjisë, që më pas në duart e proletariatit 

shndërrohet në armë politike. Hegelisht Lukács-i bën dallimin cilësor midis njohjes së një 

objekti dhe vetënjohjes, ose më saktë subjektit që nuk njeh vetëm botën, por edhe veten si 
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 “...‘duhet’ parakupton një realitet ekzistues në raport me të cilin kategoria e ‘duhet’ mbetet në parim e 
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e filozofisë: ai pavdekësohet filozofikisht.” - Po aty, f. 160  
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njohës të botës, e rrjedhimisht transformues të saj dhe përmes saj edhe të vetes. Momenti 

kritik vjen kur proletariati arrin në fazën e vetënjohjes, kur njeh pozicionin e vet në 

formacionin shoqëror kapitalist, historicitetin e këtij pozicioni dhe specifikën e raporteve 

të tij me klasat e tjera, sidomos me atë sunduese. Dialektikisht ndryshimi i pozicionit 

subjektiv të shikimit prodhon efekte transformuese edhe në vetë objektin e shikuar, dhe 

në këtë rast është i njëjti proletariat i dyfishuar si njohës i vetes. Dhe kjo është specifikë e 

kapitalizmit jo vetëm si sistemi i fundit klasor, por si kulmuesi universal i logjikës 

klasore.
69

 

2. Gramsci 

Me Fletoret e burgut të Antonio Gramsci-t kritika e ideologjisë pasurohet me shtjellimin 

e elementeve konceptuale kyçe si hegjemonia, roli i intelektualëve etj. Pyetja qendrore e 

trajtimit gramshian të problemit të ideologjisë është: Pse revolucioni socialist ndodhi në 

Rusi dhe jo, siç pritej në traditën e marksizmit ortodoks, në vendet e zhvilluara kapitaliste 

të Perëndimit? Afërmendsh përgjigjja nuk mund të gjendej në kuadrin e varfër konceptual 

të ortodoksisë ku ndryshimet në forcat e prodhimit herët a vonë do të sillnin edhe 

ndryshime të marrëdhënieve të prodhimit. Duhet të kishte diçka brenda vetë 

marrëdhënieve të prodhimit që iu jepte atyre autonomi relative nga forcat e prodhimit, aq 

sa për të bllokuar proceset e transformimeve radikale. Dhe brenda marrëdhënieve të 

prodhimit duhej kthyer vëmendja te aspektet politiko-ideologjike të tyre, jo vetëm tek 

shteti, por edhe tek mënyra se si klasat sunduese në Perëndim kishin arritur të çimentonin 

një konsensus shoqëror të gjerë për formacionin shoqëror kapitalist.  

Asnjë klasë sunduese nuk ulet mbi bajonetat e sundimit, por ka nevojë ta shtrijë 

botëkuptimin e saj në pjesë gjithnjë e më të gjera të shoqërisë dhe të kapërcejë 

ideologjikisht kufijtë e ngushtë klasorë për t’u shndërruar në atë që Gramsci e quan bllok 

historik, që rendit pas klasës mbizotëruese sa e sa klasa ose shtresa të tjera shoqërore, që i 

mundësojnë asaj jo vetëm të orientojë drejtimin e bllokut, por edhe të hegjemonizojë krejt 

shoqërinë.  

Më konkretisht, për Gramsci-n hegjemonia prodhon konsensus pasiv dhe aktiv, ku e para 

shprehet në formën e hegjemonisë si përthithje: “...përthithja graduale, por e 

vazhdueshme...e elementeve aktive të prodhuara nga grupet aleate - e madje edhe e atyre 

që vijnë nga grupet antagoniste...Konsensusi i përftuar nga këto metoda ishte vetëm 

‘konsensus pasiv’”
70

. Kurse e dyta shprehet në formën e hegjemonisë ekspansive: “Kjo 

ka të bëjë me krijimin e një konsensusi aktiv dhe të drejtpërdrejtë që vjen si rezultat i 

adoptimit të mirëfilltë të interesave të klasave popullore nga klasa hegjemonike, çka do të 

mundësonte krijimin e një ‘vullneti të vërtetë nacional-popullor’.”
71

 Siç shihet, për 
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 “Edhe kur në antikitet një skllav...bëhet i vetëdijshëm si skllav kjo nuk përbën vetënjohje në kuptimin që 

e kemi këtu: pasi ai mund të ketë vetëm njohjen e një objekti që ndodh “rastësisht” të jetë ai vetë...Kur 

punëtori e kupton veten si mall, dija e tij është praktike. Domethënë, kjo dije sjell për pasojë një ndryshim 

strukturor objektiv në objektin e dijes.” - Po aty, f. 169 
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Gramsci-n nocioni i hegjemonisë është neutral, pasi atë mund ta përdorin të gjitha klasat, 

edhe të nënrenditurat. Për të, duke iu referuar përvojës së ngritjes së borgjezisë nga 

kushtet e formacionit shoqëror feudal, çdo klasë përpara se të marrë në dorë frenat e 

shoqërisë fiton betejën për hegjemoni kulturore duke i bërë përfytyrimet e veta pjesë të 

përfytyrimeve të klasave ndanë saj, madje edhe të atyre mirëfilli antagoniste me të. I 

vetmi dallim gramshian ka të bëjë me momentin e prodhimit të ideologjisë pasive dhe 

aktive. E dyta i shkon më shumë për shtat një klase në ngritje, e cila nuk i ka marrë në 

dorë frenat e shoqërisë, por po përgatitet për të, dhe e shtrin influencën e saj duke 

hegjemonizuar aktivisht klasa të përafërta me të për të formuar “vullnetin e vërtetë 

nacional-popullor”. Me ardhjen në fuqi të këtij blloku historik, lind mundësia e krijimit të 

konsensusit pasiv përmes aparateve ideologjike shtetërore, megjithëse Gramsci anon nga 

fakti se specifika e proletariatit ngadhënjyes qëndron në panevojshmërinë e konsensusit 

pasiv, që do të kërkonte riprodhim të sundimit klasor, kur në fakt fitorja e proletariatit 

shënon zhdukjen e klasave, e për pasojë edhe të vetë proletariatit.  

Transmetuesi i hegjemonisë klasore është intelektuali organik, i cili përbën risi 

bashkëkohore në raport me intelektualin tradicional. Ky i fundit, pavarësisht efekteve 

ideologjike të produkteve të veta intelektuale, e përfytyronte veten mbi partikularitetet 

shoqërore, si trupëzues i të vërtetave universale, një lloj Hegeli i vazhdueshëm. Ndryshe 

nga ai, intelektuali organik gramshian është i vetëdijshëm për pashmangshmërinë e 

pozicionimit të tij në kontradiktat klasore dhe mbi të gjitha për efektet konkrete të 

përçimit të ideve. “Mënyra e të qenit të intelektualit të ri nuk mund të mbështetet më tek 

elokuenca, e cila është thjesht një lëvizës i çastit i ndjenjave dhe pasioneve, por te 

pjesëmarrja aktive në jetën praktike, si ndërtues, organizues, ‘bindës i përhershëm’ dhe jo 

orator i thjeshtë.”
72

 Kësisoj intelektuali organik është një prej elementëve më të 

rëndësishëm ngjizës të bllokut historik dhe të tejçimit të hegjemonisë së tij në mbarë 

shoqërinë.  

Pikërisht përcaktori “organik” luan një rol të rëndësishëm në ndarjen gramshiane midis 

ideologjive. Për parantezë, Gramsci hyn ndër ata autorë të traditës marksiste që e 

përdorin gjerësisht konceptin e ideologjisë, e për pasojë nuk bëjnë dallim midis 

ideologjisë dhe kundërideologjisë, por midis formave të ndryshme të ideologjisë (jo në 

kuptimin përmbajtësor, por në atë të rolit të tyre në një situatë të caktuar historike). 

Kësisoj ideologjia është e pashmangshme. Ajo ndryshon nga shkenca dhe teoria kritike 

përderisa ka rol në ngjizjen e një konsensusi të gjerë shoqëror, ama ideologjitë dallojnë 

nëse janë “krahu politik” i shkencës ose jo, dhe mbi të gjitha nëse në një epokë të caktuar 

të zhvillimit të formacioneve shoqërore përbëjnë forcë përparimtare ose jo; pra nëse ia 

shkurtojnë jetën një formacioni shoqëror në dekadencë dhe nëse përforcojnë riprodhimin 

e një formacioni shoqëror që është ende në fazën e ekspansionit të fuqive të veta të 

brendshme. Më konkretisht Gramsci shkruan se duhet bërë dallimi midis “...ideologjive 

historikisht organike, të cilat janë të domosdoshme për një strukturë të dhënë, dhe 

ideologjive që janë arbitrare, racionaliste apo ‘të dëshiruara’. Deri në masën që janë të 

domosdoshme historikisht, ideologjitë kanë vlefshmëri që është ‘psikologjike’: ato 
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‘organizojnë’ masat njerëzore, dhe krijojnë terrenin mbi të cilin njerëzit lëvizin, fitojnë 

ndërgjegje për pozicionin e tyre, luftën etj. Deri në masën që janë arbitrare, ideologjitë 

krijojnë vetëm ‘lëvizje’ individuale, polemika etj si këto.”
73

 Pra intelektuali organik është 

bartës dhe përçues i ideologjive organike, ndërsa ai tradicional i atyre arbitraro-abstrakte.  

Momentin e kalimit nga ideologjia organike tek ajo arbitrare e një klase Gramsci e quan 

krizë
74

 të ideologjisë, e cila ia le vendin krijimit të hegjemonisë së klasës antagoniste me 

të parën. “Përmbajtja e krizës së hegjemonisë së klasës sunduese ndodh ose sepse klasa 

sunduese ka dështuar në disa prej sipërmarrjeve kryesore politike për të cilat ka kërkuar, 

ose marrë forcërisht, pëlqimin e masave të gjera (për shembull, lufta), ose sepse masat e 

gjera (sidomos ato të fshatarëve dhe intelektualëve mikroborgjezë) kanë kaluar papritmas 

nga gjendja e pasivitetit politik në atë të një farë aktiviteti, dhe parashtrojnë kërkesa të 

cilat të marra së bashku, megjithëse të paformuluara organikisht, çojnë kah një 

revolucion.”
75

  

Ky pasazh i Gramsci-t fton për një interpretim përgjithësues të raportit midis ideologjisë 

(arbitrare në kuptimin gramshian) dhe situatës që ajo do të riprodhojë. Ideologjitë ngjizin 

konsensus mbarëshoqëror përmes premtimeve, duke luajtur herë pas here me fenomenin 

problematik të utopisë. Këto premtime, të cilat shprehen gjithnjë si rezultate logjike të 

premisave të ideologjisë, gjithnjë i kapërcejnë kufijtë e kësaj të fundit, duke bartur 

ngaherë rrezikun e mosrealizimit të tyre. Kjo nuk do të thotë se ideologët janë leshko apo 

se aparatet ideologjike janë të atrofizuara, por se konstrukti i brendshëm ideologjik nuk 

ka vend vetëm për përllogaritje racionaliteti teknik, por e ka të pashmangshme lojën me 

imagjinaren, me fantazitë kolektive. Kësisoj ideologjia përherë e tepron. Mënyra se si 

ideologjia e zgjidh këtë tejkalim kufijsh është duke i shtyrë kufijtë pak më tutje, duke 

ridimensionuar rrugës vetë premtimet, sidomos përmes shtyrjes së tyre në kohë. Më 

specifikisht ideologjia funksionon vetëm përderisa premtimi nuk përmbushet deri në fund 

ose lihet gjithmonë për pastaj, çka lë vend për t’u marrë me lojën e vjetër pa i hyrë 

telasheve të lojërave të reja me fantazi të reja e të padisiplinueshme. Ose edhe më 

kundërthënshëm akoma, përmbushja e premtimit (edhe ai konstrukt imagjinar) mund të 

nxjerrë në pah kotësinë e tij
76

, çka do të vinte në dyshim krejt zinxhirin institucionalo-
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ideologjik të prodhimit rëndësisë së premtimeve të mëparshme. Gjithsesi, për Gramsci-n 

kontradikta e brendshme e ideologjisë buron bash nga pashmangshmëria e pasojave në të 

dyja anët. Megjithëse ajo kalëron mbi premtimin e shtyrë për pastaj, kjo e pastajme e ka 

një fund dhe, veçanërisht kur lidhet me kriza politike apo kolaps ekonomik, prodhon një 

situatë ndezëse mosbindjeje politike dhe hap rrugën për krijimin e një ideologjie të re 

organike, si shkallë e domosdoshme e ngjitjes së një klase të re.  

 

D. Shkolla e Frankfurtit: Adorno, Horkheimer, Habermas 

Teoricienët e Shkollë së Frankfurtit me kontribute në zhvillimin e kritikës së ideologjisë 

janë të shumtë, por kjo nënndarje do të përqendrohet te më të spikaturit prej tyre. Dyshja 

themeluese e Shkollës së Frankfurtit, Theodor Adorno dhe Max Horkheimer, shtrojnë 

këtë çështje te Dialektika e Iluminizmit: Si mundet që Iluminizmi nisi si kritikë e 

rrëfimeve mitike paramoderne dhe u shndërrua në një mit të ri? Ç’logjikë bashkëndajnë 

modernitetin klasor dhe miti? Pikërisht se një formacion shoqëror klasor ka nevojë për 

ideologjinë si çimentuese të konsensusit të brendshëm, ideologjia mund ta riprodhojë 

situatën shoqërore vetëm nëse shpërfaqet në formë mitike. Përtej estetizmit të formave 

mitike, Adorno-ja dhe Horkheimer-i shquajnë si karakteristikë të mitit krijimin e 

vetëdijes shoqërore mbi pamundësinë e ndryshimit të status quo-së: ajo çka konsiderohet 

faktike (në formë pozivitizmi) nuk është për t’u ndryshuar, por për t’u pranuar si e tillë.
77

 

Kësisoj shkenca moderne - e mbështetur mbi pandryshueshmërinë e fakteve, zbulimin e 

tyre si të dhëna të izoluara nga konteksti historik e, rrjedhimisht, të pandryshueshme 

dialektikisht - luan të njëjtin rol si mitologjia parashkencore: në emër të shkencizmit 

pozitivist legjitimon sundimin e faktit. Madje, për Roland Barthes-in, i cili e shtyn më tej 

kritikën adorno-horkhajmeriane të mitit, thelbi i këtij të fundit qëndron pikërisht në 

reduktimin e çfarëdo kompleksiteti historik dhe e të gjitha kontradiktave të një situate të 

dhënë për t’i paraqitur gjërat në sipërfaqësinë e tyre të lumtur, ku për ta pranuar diçka 

mjafton ta kuptosh, dhe për ta kuptuar mjafton të të duket e afërmendshme, e natyrshme, 

çka mund të ndodhë vetëm në sipërfaqet e mitizuara
78

 (kupto: e ideologjizuara).   

Po ashtu te Kritika e arsyes instrumentale Horkheimer-i e konsideron këtë të fundit jo 

vetëm si reduktuese të shumëpërmasisë së arsyes
79

, por edhe si formën kryesore të 
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legjitimimit të status quo-së, çka i jep ideologjisë një fytyrë të re, atë që Jürgen 

Habermas-i e quan ideologji teknokratike. “Veti e kësaj ideologjie teknokratike është të 

paraqitet si të ishte pa alternativë: nuk ka zgjedhje! Duhet me qenë ‘realistë’ dhe ‘efikasë’ 

në kuadrin e strukturës.”
80

 Kjo ideologji rreket ta reduktojë horizontin e pyetjeve deri në 

unifikimin e tyre në pyetje që - duke marrë të mirëqenë qëllimet, vlerat, nevojat, 

problemet kryesore shoqërore etj. - kërkon përgjigje për mënyrën se si të arrihen sa më 

parë qëllimet e paravendosura. Nëse shtrohet pyetja se cilat janë qëllimet, kush i ka 

vendosur, cili është raporti i tyre me klasat/shtresat e ndryshme shoqërore, me situatën 

historike etj., strategji ideologjike bëhet ose heshtja, ose konsiderimi i pyetjeve të tilla të 

pavenda në kushtet e konsensusit thuajse total për të mësipërmet. Specifika e ideologjisë 

është se prodhon përfytyrimin e një konsensusi shoqëror që nuk ekziston paraprakisht 

dhe, bash përmes ligjërimit të përsëritshëm dhe heqjes sikur ai ekziston, të ketë rol 

performativ, pra të bëjë dalëngadalë që konsensusi të ekzistojë. Në rastin e ideologjisë 

shqiptare kalimi mund të bëhet thjesht: në ligjërimin publik nuk shtrohen pyetjet se 

ç’kuptim ka përkatësia evropiane e shqiptarëve, ç’është Bashkimi Evropian, ç’sjell për 

Shqipërinë anëtarësimi në të, në ç’raport qëndron ai me modelet e zhvillimit ekonomik, a 

duhet synuar dhe me ç’kushte duhet synuar integrimi në të etj., por terreni i ligjërimësisë 

hegjemonizohet nga pyetja: si mund të hyjmë sa më parë në Bashkimin Evropian? 

Nga ana tjetër, Adorno-ja hulumton mbi shpërfaqjen e ideologjisë si përditshmëri, jo si 

ndonjë përfytyrim i rremë por i ndërgjegjshëm i botës, çka e çon më tutje atë që Marksi 

nisi me fetishizmin e mallit. Ideologjia duhet parë te raporti midis mallit dhe praktikave 

të konsumit të tij, tek ajo tërësi gjestesh e ritualesh që krijojnë shprehi, të cilat 

automatikisht dhe pandërgjegjësisht e formësojnë botën e njeriut, e orientojnë atë në këtë 

botë të re komerciale dhe kësisoj e bëjnë atë të vetmen botë të mundshme. Më 

konkretisht, për Adorno-n, “malli është ideologjia e vetvetes: praktikat e konsumit dhe 

konsumerizmit...mjaftojnë më vete për të riprodhuar dhe legjitimuar sistemin, pavarësisht 

se cilës ‘ideologji’ rastis që t’i përkasësh. Në atë rast, pozicionin funksional të ideologjisë 

nuk e zënë idetë abstrakte, besimet, ideologjitë apo sistemet filozofike, por praktikat 

imanente të jetës së përditshme.”
81

 Kësisoj subjekti ideologjik nuk del besimtar fanatik i 

një ideje të rreme, çka na ndihmon të kuptojmë kompleksitetin e ideologjisë duke e vënë 

re atë edhe në ato instanca shoqërore të cilat historikisht janë parë të ndara nga ideologjia. 

Subjekti ideologjik mund të jetë edhe ciniku që nuk beson në asgjë, por duke besuar në 

pandryshueshmërinë e situatës e riprodhon këtë të fundit në mënyrë edhe më pak 

problematizuese sesa fanatiku. Ky subjekt, gjithnjë e më i gjendshëm në shoqëritë 

bashkëkohore, nuk bën ato që beson, por beson ato që bën; pra nuk ka nevojë për ta 

ngritur kokën kah ndonjë ideje iluzive që do ta motivojë për të vepruar, i mjafton ta 
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mbajë kokën poshtë dhe të vërejë ritualet e përditshme konsumiste, të identifikohet me to, 

të mos reflektojë për raportin midis tyre dhe totalitetit shoqëror të prodhuar historikisht, 

por t’i pranojë pavetëdijshëm ato, përmes përsëritjes së të njëjtave veprime, sikur në botë 

s’ka ndodhur dhe s’mund të ndodhë asgjë e re. Nëse marrim një shembull të letrarizuar të 

ideologjisë shqiptare, ky subjekt ideologjik adornian nuk ngarend si Arkimedi pas 

marrjes së statusit të vendit kandidat për në BE, por i thotë shitësit: “- Qenkemi bërë 

kandidatë. Më jep një paketë cigare!”  

Ndërkohë që kontributi i Habermasit në kritikën e ideologjisë, përveç analizës së 

ideologjisë teknokratike, gjendet në sqarimin epistemologjik të kritikës si reflektim
82

: 

“Kritika duhet ta kuptojë veten si një çast brenda situatës të cilën kërkon ta kapërcejë.”
83

 

Kthehemi sërish në momentin hegelian: kritika është shprehëse e raportit dialektik midis 

subjektit njohës dhe objektit të njohur. Ndarja metafizike midis tyre nuk ekziston 

përderisa subjekti njohës nuk njeh një objekt të çfarëdoshëm, por një objekt forma e të 

cilit prodhohet prej kontributit të vetë subjektit. Më pas ky subjekt njeh edhe veten, por jo 

si reflektim mbi një vete transhendentale që i bën shoqëri zotit, por si një vete e cila është 

e përfshirë në botë, lë gjurmë në kushtetimin dhe transformimin e objektit, e për pasojë 

në këtë proces kushteton dhe transformon edhe vetveten. Kësisoj kritika e ideologjisë nuk 

është kritikë e diçkaje jashtë kritikës, por njohje e kushteve shoqërore që e mundësojnë 

dhe e kufizojnë këtë kritikë, njohje po ashtu e të çarave në situatë që mundësojnë një hop 

përpara të vetë kritikës në transformimin e kushteve të paradhëna. Siç do ta shohim në 

analizën e autorëve të mëposhtëm, kritika e ideologjisë mundëson edhe pranimin se 

pavarësisht forcës së kritikës ideologjia është e pashmangshme, apo se e vetmja mënyrë 

për t’iu shmangur asaj është përmes një vetëdistancimi kritik ndaj faktit se gjithmonë 

jemi në ideologji.  

Po ashtu kritika e ideologjisë, duke iu hequr të vërtetave karakterin transhendental 

ahistorik, jo vetëm i historizon ato, por edhe i lidh me pozicione të ndryshme shoqërore të 

përbëra nga klasa, shtresa e grupe me interesa, konceptime e strategji të përkundërta. 

Prandaj Habermas-i thotë se është e pamundur ta mendojmë dijen të shkëputur nga 

interesat - jo në kuptimin e interesave individuale, por në atë interesave kolektive që 

shprehen në interesin për të trajtuar një çështje të caktuar, për shtrimin e disa problemeve 

e jo disa të tjerave, për përdorimin e një metodologjie në vend të një tjetre etj. Ideologjia 

nis bash në çastin kur këto interesa fshihen dhe pretendohet se po flitet për të vërtetën në 

kuptimin e paanshëm të fjalës, njëlloj si partikularizmi i sipërtrajtuar që hiqet 
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ideologjikisht si universalizëm. Në një formacion shoqëror të përshkuar nga kontradikta 

është iluzive të mendosh për dialogje sokratike.
84

  

 

E. Althusser-i dhe tradita altyseriale 

Kontributi i Louis Althusser-it në kritikën e ideologjisë mund të renditet i dyti nga tre 

kthesat më të rëndësishme në këtë lëmë (bashkë me thyerjen e parë të Marksit dhe atë më 

të vonë të Slavoj Žižek-ut), çka reflektohet edhe në faktin që altyserianizmi përbën 

tanimë një sekuencë (shkollë mendimi) në të. Kësisoj në shpalosjen kritike të konceptimit 

të tij mbi ideologjinë do të ketë vend edhe për altyserianë të spikatur si Michel Pêcheux-

ja, Pierre Macherey, Nicos Poulantzas-i dhe Étienne Balibar-i.  

Althusser-i e nis me një dallim epistemologjik thelbësor, atë midis shkencës dhe 

ideologjisë, për t’u marrë më tutje me raportin midis këtyre të dyjave, si ndikon shkenca 

në kritikën e ideologjisë, si përgatit terrenin për një ideologji të re më reflektuese se të 

parat etj. Ai merr shkas nga thënia e Marksit se në qoftë se të vërtetat do të ishin ashtu siç 

u dukeshin njerëzve në përditshmërinë e tyre, atëherë s’do të kishte fare nevojë për 

shkencën. Kjo e fundit kërkon një nivel të domosdoshëm abstraksioni që e ndih të 

përgjithësojë një grup parimesh dhe të përkufizojë objektin e shkencës. Më konkretisht, 

për Althusser-in “Dija mbi një objekt real nuk mund të arrihet përmes kontaktit të 

pandërmjetësuar me ‘konkreten’, por nga prodhimi i konceptit të atij objekti (në kuptimin 

e objektit të dijes) si kushti absolut i mundësisë teorike të tij.”
85

 Metoda e të lënit të 

konkretes të “flasë vetë”, pa ndërmjetësimin e teorisë apo abstraksioneve të 

domosdoshme shkencore, e redukton qasjen në ideologji
86

. Jo më kot ideologjia i paraqet 

faktet dhe realitetin si të afërmendshme, spontane dhe të pandërmjetësuara.     

Mirëpo raporti i shkencës me ideologjinë është më kompleks se kaq. Althusser-i, 

pavarësisht mbrojtjes së abstraksionizmit të pashmangshëm të dijes shkencore, nuk është 

pozitivist, por rreket ta kuptojë shkencën si thyerje epistemologjike që gjithsesi shfaqet 

në histori, si një reflektim apo një distancë minimale kritike midis kushteve historike dhe 

mundësisë për t’i kuptuar këto kushte brenda tyre. Meqenëse çdo epokë historike e çdo 

formacion shoqëror që shfaqet në të përshkohet nga ideologjia, shkenca nuk është 

tjetërçka veç shkencë e kuptimit të ideologjisë, e kushteve shoqërore të prodhimit të 

ideologjisë dhe e efekteve të ideologjisë në shoqëri. Madje më tutje akoma, shkenca është 
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ajo qasje reflektive që na bën të kuptojmë se jemi në ideologji, se ideologjia është e 

pashmangshme, përpos se si vetëdije kritike e të qenit brenda saj.
87

  

Për ta bërë më të qartë dallimin e imët midis shkencës dhe ideologjisë, Althusser-i përdor 

konceptin e mënyrës teorike të prodhimit të ideologjisë dhe mënyrës teorike të prodhimit 

të shkencës. Në të parën “...formulimi i një problemi është thjesht shprehja teorike e 

kushteve që i lejojnë një zgjidhjeje të prodhuar paraprakisht jashtë procesit të njohjes - 

për shkak të imponimit të instancave dhe nevojave jashtëteorike (nga ‘interesat’ fetare, 

etike, politike etj.) - ta njohë veten në një problem artificial të fabrikuar  për t’i shërbyer 

asaj (zgjidhjes - shën. aut.) si pasqyrë teorike dhe justifikim praktik.”
88

 Pëkundër kësaj, 

mënyra teorike e prodhimit të shkencës, duke e ndarë objektin real nga objekti i njohjes, 

është e vetëdijshme për efektet e ideologjisë që në formulimin e pyetjeve, paskëtaj edhe 

të përgjigjeve rreth objektit të shqyrtuar. Gjithsesi ky ndryshim terreni ose këndvështrimi 

- siç do ta quante Lukács-i - që lë vend për pyetje të reja nuk mund të jetë thjesht miti 

idealist i vendimit mendor për të ndryshuar pozicionin e shikimit, por është vetë produkt i 

marrëdhënieve kontradiktore klasore brenda një formacioni shoqëror
89

 - posaçërisht 

kapitalist që - siç do të shtjellohet më poshtë - prodhon terrenin e nevojshëm për 

pozicionimin teorik të privilegjuar proletar.  

Kësisoj specifika e shkencës është vetëdija e të gjendurit brenda ideologjisë, e strukturës 

së operimit të vet, dhe mbi të gjitha mundësia për të qenë njëkohësisht brenda dhe jashtë 

territorit të saj, jo duke abstraktuar a shkuar jashtë historisë, por duke e dyfishuar veten 

reflektueshëm brenda saj, duke qenë njëkohësisht subjekt dhe objekt i dijes. 

Rrjedhimisht, “ideologjia nuk thotë kurrë, ‘unë jam ideologji’, pasi duhet të jesh jashtë 

ideologjisë, pra në dijen shkencore, për të thënë: unë jam brenda ideologjisë.”
90

  

Për ta aktualizuar çështjen në ligjërimin ideologjik shqiptar, karakteristikë e tij, sikundër 

e çdo ideologjie, është jo vetëm mospranimi i të qenit në territorin e ideologjisë 

(përndryshe do të flitej për kushtet shoqërore-historike të sendërtimit të këtij terreni etj 

elementë të sipërpërmendur), por edhe mospërmendja e vetë konceptit të ideologjisë - ose 

në rast përmendjeje, siç është analizuar në kapitujt hyrës, keqpërkufizim i tij. Pra shkenca 

që mburret me vetësigurinë e të qenit shkencë, e të konstatuarit fakte ose përpunuarit 

teori që mëtojnë të jenë pasqyrim identik i realitetit, që nuk kupton se vetë perceptimi i 

këtij realiteti është i kushtëzuar ideologjikisht, dhe se çdo thelb metafizik është një 

konstrukt strategjik dhe historik, pra kjo e vetëshpallur shkencë nuk është veçse ideologji. 

Në të kundërt, shkenciteti është vetëdija e të padalit nga ideologjia, e të kushtëzuarit nga 
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ajo dhe e gjetjes së një pike kritike që na mundëson të shqitemi relativisht prej saj, bash 

duke qenë brenda saj.   

Në këtë mënyrë shkenca nuk është një disiplinë që kërkon universalet e ngurtësuara 

natyralisht (substancat metafizike, qofshin këto edhe subjekte teleologjike) në lëmin e 

partikulareve rastësore, por ajo e të shkuarit tejpërtej partikulariteteve historike, të 

kuptuarit të tyre si marrëdhënie dhe jo si thelbe, dhe mbi të gjitha e të kuptuarit të 

procesit historik si proces i papërcaktueshëm, ku mund të njihen vetëm parakushtet e tij 

marrëdhëniesore, por jo rezultati. Këtë proces historik që Althusser-i e quan procesi pa 

subjekt e gjejmë edhe në shkrimet e tij të fundit, në atë që ai e quan materializmi i 

ndeshjes, i cili “...nuk është ai i një subjekti (qoftë zot, apo proletariat), por ai i një 

procesit pa subjekt, por që u imponon subjekteve (individëve dhe të tjerëve) që sundon 

rendin e zhvillimit të vet pa fund të përcaktuar.”
91

 Ndryshe nga ideologjia që rreket ta 

zhdukë historicitetin, ose ta kuptojë historinë si ngarendje teleologjike rezultati i të cilës 

mund të parakuptohet nëse zotërojmë të gjitha të dhënat paraprake, materializmi 

altyserian i ndeshjes e kupton historinë si të papërcaktueshme, ku i vetmi motor që 

përcakton rezultatet është kontradikta klasore - mirëpo kjo e fundit, duke shprehur 

marrëdhënie dhe jo thelbe, e lë gjithnjë të hapur përthyerjen në histori dhe efektet 

konkrete. Në këtë mënyrë Althusser-i rreket t’i japë kuptim shprehjes rëndom të 

ideologjizuar të traditës teorike marksiste se historinë e bëjnë masat. Sipas Althusser-it, 

masat nuk shënjojnë një subjekt të parathemeluar shoqëror; ato janë produkt i vetë 

historisë, i kushteve të saj dhe i përpjekjeve ideologjike identitetdhënëse, çka nënkupton 

se vetë koncepti i masave i bindet koniunkturës së forcave në një situatë të caktuar 

historike. Pra si bartëse të strategjive kundërhegjemonike, ato janë produkt i 

papërcaktueshmërisë (kontingjencës) së një raporti forcash klasore rezultantja e të cilave 

është gjithmonë e hapur e madje kushtetimore edhe për vetë klasat.   

Mirëpo ideologjia nuk shfaqet thjesht në histori në kuptimin e gjerë të fjalës, por lidhet 

me atë që Althusser-i, duke shpluhurosur një nocion gjysmë të harruar të marksizmit 

heterodoks, e quan formacion shoqëror. Meqenëse ky i fundit përbën një nocion kyç të 

këtij punimi, na duhet të hapim një parantezë. Në teorinë marksiste nocionet më të 

përmendura që kushtetojnë një epokë historike janë ato të forcave të prodhimit, 

marrëdhënieve të prodhimit, mënyrës së prodhimit dhe raporteve politike e ideologjike. 

Zakonisht mënyra e prodhimit (si p.sh. mënyra kapitaliste e prodhimit), shënjon 

ndërthurjen midis forcave të prodhimit (si prodhohet, në ç’kushte, me ç’teknologji etj) 

dhe marrëdhënieve të prodhimit (kush prodhon, kush e ka në pronësi/zotërim procesin e 

prodhimit etj). Mënyrës së prodhimit i shtohen si kushte riprodhuese raportet politike dhe 

ideologjia (e parë në daç si përmbajtje, në daç si aparate, çka e lidh me shtetin). Sipas 

marksizmit deri diku ortodoks, kjo tërësi përbën shpalosjen më të gjerë të konceptit bazë 

të marrëdhënies midis bazës ekonomike dhe superstrukturës politiko-ideologjike. Mirëpo, 

në traditën më të mirë të marksizmit heterodoks, gjendja paraqitet më e ndërlikuar e për 

pasojë teoria duhet të bëjë përthyerjet e nevojshme për të kontribuar në shpjegim. Kështu, 

mënyrat e prodhimit në pastërtinë e tyre janë më shumë konstrukte teorike abstrakte sesa 
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sisteme reale të shfaqura në histori. Në këtë të fundit kemi ndërthurjen e disa mënyrave të 

prodhimit, rrjedhimisht edhe ekzistencën e një larmie klasore që i kapërcen kufijtë e 

ngurtë të dikotomisë. Sidoqoftë për Althusser-in, statusi historik i këtyre mënyrave të 

ndërthurura të prodhimit nuk është i njëjtë, pasi në çdo epokë historike mbizotëron njëra 

prej tyre; rrjedhimisht, në larminë klasore, dy janë klasat më të rëndësishme dhe 

antagoniste, të cilat përpunojnë strategji ideologjike për të hegjemonizuar klasat e 

ndërmjetme ose të ndajshtuara. Koncepti i formacionit shoqëror rreket të shënjojë këtë 

kompleksitet historik, ku totaliteti i përmbledh elementët në dy nivele: në atë ekonomik të 

mënyrave të ndryshme të prodhimit, dhe në atë të raportit midis sferave ekonomike, 

politike dhe ideologjike që shkojnë bashkë me mënyrat përkatëse të prodhimit. 

Afërmendsh tonaliteti në fjalë nuk është as harmonik, as teleologjik, por i përshkuar nga 

kontradikta si brenda të njëjtit nivel, ashtu edhe midis niveleve.
92

 Koncepti i formacionit 

shoqëror ka zëvendësuar në mënyrë kritike atë të sistemit, i cili ka një konotacion 

totaliteti jokontradiktor, e për pasojë teleologjik (sigurisht me kushtin e njohjes së 

parimeve të brendshme dhe fakteve kryesore të tij). Mirëpo për Althusser-in historia 

është e hapur, raportet midis sferave ekonomike, politike dhe ideologjike jo vetëm 

bashkëpërcaktohen, por rendi i përcaktueshmërisë ndryshon nga një formacion shoqëror 

në tjetrin. Kësisoj ideologjia është një praktikë ideo-shoqërore që jo vetëm përcaktohet 

nga marrëdhëniet ekonomike dhe ato politike, por për së dyti i përcakton këto të fundit si 

duke iu dhënë subjekteve shoqërore koordinatat e orientimit në to, ashtu edhe duke i 

legjitimuar.    

Paranteza e mësipërme ndihmon edhe në kuptimin e veçorive të tjera të konceptimit të 

Althusser-it mbi ideologjinë. Meqenëse roli i ideologjisë është të riprodhojë kushtet dhe 

marrëdhëniet e prodhimit material, materialiteti i saj shpërfaqet dhe kanalizohet nga 

aparate të posaçme. Kësisoj, duke i ndarë aparatet mirëfilli politike nga ato ideologjike 

(ndarje vetëm për qartësi konceptuale), Althusser-i mendon se nga njëra anë kemi 

aparatet shtetërore të shtypjes, e në tjetrën aparatet shtetërore ideologjike
93

, në të cilat ai 

fut një larmi “institucionesh” si shkollat, kishat, sindikatat, qendrat kulturore etj., roli i të 

cilave nuk është ta prodhojnë ideologjinë ex nihilo, por ta materializojnë atë në ligjërim, 

në praktika dhe në rituale shoqërore. Kjo vjen prej faktit se shteti, si pjesë e formacionit 

shoqëror, nuk ka autonomi nga marrëdhëniet e prodhimit, e për pasojë ideologjia vetëm 

mund të realizohet nëpërmjet aparateve shtetërore.
94

 Nga ana tjetër, vetë përcaktori 
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“shtetërore” të aparateve ideologjike nuk nënkupton medoemos se të gjitha aparatet 

ideologjike i binden komandës shtetërore në kuptimin e ngushtë të këtij të fundit si aparat 

dhune, por se për të dhënë unitetin ideologjik të një formacioni shoqëror shteti dhe 

aparatet ideologjike funksionojnë si pjesë e një të tëre që e ndërton dhe e përshkon veten 

në të dyja anët e saj. Po ashtu, interesant është fakti që Althusser-i për ideologjinë nuk 

përdor termin më “natyror” institucione, por atë më specifik “aparate”. Paul Ricouer-i e 

lidh me synimin altyserian për ta materializuar sa më shumë konceptin e ideologjisë, e po 

ashtu për t’i dhënë një prerje sa më strukturore.
95

  

Prandaj Althusser-i rreket ta pikasë ideologjinë jo edhe aq në artikulimet e stërholluara 

teorike, as në nivelin e propagandës politike, por në mënyrën se si këto të fundit 

përthyhen në ritualet materiale të ndjekësve të aparateve shtetërore ideologjike. Më 

hollësisht, për Althusser-in “...ekzistenca e ideve të besimit të tij është materiale, pasi 

idetë e tij janë veprimet materiale të futura brenda praktikave materiale, të cilat 

qeverisen nga rituale materiale, që nga ana e tyre përkufizohen nga aparatet ideologjike 

materiale, prej nga burojnë idetë e aksh subjekti.”
96

 Ky ndërveprim midis ideve dhe 

ritualeve të aparateve ideologjike hap një shteg të ri konceptimi të ideologjisë. Kjo e 

fundit nuk ekziston vetëm në sferën e ndërgjegjshme të veprimtarisë njerëzore, por në 

gjestet, shprehjet apo reagimet më “të natyrshme” të përditshmërisë shoqërore, të cilat për 

përkufizim kryhen pa reflektuar minimalisht për to.
97

 Ideologjia ka nevojë për aparatet 

ideologjike (nga shkolla te kisha), të cilat mund të funksionojnë vetëm nëse janë të 

përhershme dhe e inkuadrojnë agjentin shoqëror periodikisht. Jo vetëm kaq, por mënyra 

se si ideologjia materializohet në sjellje nuk ka të bëjë edhe aq me koherencën logjike 

apo vërtetësinë abstrakte të ideve brenda saj, por me përsëritshmërinë rituale të këtyre 

ideve, derisa të automatizohen. Kjo do të thotë se çfarëdo legjitimiteti moralo-teorik që 

shpërfaq ideologjia vjen vetëm më pas, d.m.th. e themelon veten prapaveprueshëm për t’i 

                                                           
95

 “Termi altyserian është aparat, dhe jo institucion, pasi aparati është më mekanik. Një aparat është diçka 

që funksionon, e për pasojë ka më shumë lidhje konceptuale me strukturat dhe riprodhimin, me gjuhën 

strukturore në përgjithësi. Të gjitha këto funksione janë anonime dhe mund të ekzistojnë më vete.”  Paul 

Ricoeur në Ellitott, Gregory. (1994). Althusser. A Critical Reader..., f. 52 

96
 Althusser, Louis. (1971). Lenin and philosophy, and other essays..., f. 169 Këtë ndarje midis ideologjisë 

si tërësi konceptuale dhe asaj si praktikë materiale e bën më të qartë dallimi i Pierre Macherey-t (autor që 

do të trajtohet më poshtë si pjesë e traditës altyseriane) midis ideologjisë-re dhe ideologjisë-çimento: 

“...ideologjia kalon nga statusi i ideologjisë-re, që shtrihet në një pjesë më vete, në atë të ideologjisë-

çimento, që përfshin të gjitha aspektet e jetës së përbashkët dhe kësisoj përmbush një objektiv 

përshtatshmërie që e bën të padallueshme, të padukshme dhe memece...Ndërgjegjja që i shkon për shtat 

kësaj gjendjeje konfigurohet...mbi bazën e një marrëveshjeje të arritur në funksion të një emëruesi të 

përbashkët më të vogël, të pranimit të faktit të kryer, që e tërheq sistematikisht drejt fundit. Kemi të bëjmë 

atëherë me një ideologji të gjërave, dhe jo më me një ideologji të ideve.” - Macherey, Pierre. Homo 

ideologicus 3. http://philolarge.hypotheses.org/1248, Nr 5, 2 nëntor 2012, (Parë për herë të fundit më 31 

tetor 2012) 

97
 “Ideologjia ekziston nëpërmjet aparateve ideologjike dhe praktikave të tyre në vetë praktikat e këtyre 

individëve. Praktikat e tyre përfshijnë...’idetë’ apo ‘opinionet’ e tyre, duke përfshirë këtu ‘idetë’ ‘spontane’ 

mbi praktikën (prodhuese, shkencore, ideologjike, politike etj) që u cakton ndarja e punës, por edhe 

‘zakonet’ apo ‘shprehitë’ e tyre, pra sjelljet e tyre reale, ‘të ndërgjegjshme’ ose ‘të pandërgjegjshme’.” - 

Althusser, Louis. (1995). Sur la reproduction..., f. 188 



37 

 

shtuar prerjen e ndërgjegjshme një produkti ideologjik që më parë është farkëtuar nga 

nyjëtimi i sferës ekonomike dhe aparatet ideologjike. Ky është rendi i përmbysur 

ideologjik: të shfaqë si parësore idetë e mëdha, të cilat në fakt thjesht e rehatojnë 

subjektin ideologjik post festum duke i krijuar përshtypjen se bindjet e tij janë produkt i 

një procesi argumentues serioz dhe jo i ritualeve të imta të aparateve ideologjike 

shtetërore.   

Po çfarë përmban më imtësisht logjika e ideologjisë dhe si e luan ajo rolin e riprodhueses 

së marrëdhënieve të prodhimit klasor? Për Althusser-in, “ideologjia është një 

‘përfytyrim’ i marrëdhënies imagjinare të individëve me kushtet reale të ekzistencës së 

tyre... Nuk janë kushtet reale të ekzistencës së tyre, bota e tyre reale, që ‘njerëzit’ 

përfytyrojnë në ideologji, por mbi të gjitha marrëdhënia e tyre me këto kushte 

ekzistence.”
98

 Kjo do të thotë se në ideologji nuk përfytyrohen kushtet reale të jetesës, 

por marrëdhënia e njerëzve me këto kushte. Njerëzit e keqkuptojnë raportin e tyre me 

situatën pasi raportet klasore ua pamundësojnë zotërimin e situatës. Marrëdhëniet 

imagjinare prodhohen prej pafuqisë klasore, si kompensim për sundimin, si iluzion i 

fuqisë për të ndryshuar situatën. Për altyserianë të tjerë si Pierre Macherey, theksimi i 

elementit imagjinar të marrëdhënies njerëzore me kushtet e tyre të jetesës përbën një 

shartim të kritikës marksiste të ideologjisë me atë spinoziste, ku imagjinarja është 

pashmangshmërisht pamundësi për të kapur realen, që më tutje akoma nënkupton se 

realja e pakapshme teorikisht është një reale ndaj të cilës jemi njëkohësisht të tëhuajtur 

materialisht dhe kushtet e prodhimit të të cilës nuk i zotërojmë.   

Karakteri i përmbysur i marrëdhënieve shoqërore bën që ideologjia të marrë një formë 

ligjërimore më shumë performative sesa përshkruese - d.m.th. roli i imagjinatës është ai i 

projektimit të së ardhmes së dëshiruar apo i shmangies së të tashmes problematike, çka 

më shumë se te konstatimi bazohet tek vullneti. Veçse përthyerja ideologjike bën që këto 

frikëra nga e sotmja apo shpresa të së ardhmes të shprehen me një gjuhë përshkruese të së 

tashmes.
99

 Pra ideologjia bën fakt ligjërimisht atë që i përket një rrafshi tjetër ligjërimor, 

atij modalo-moral, apo dëshiror etj. Atë që dua, më bëhet sikur e kam; asaj të cilës ia kam 

frikën në të ardhmen më bëhet sikur materializohet në të tashmen tek agjentët social-

politikë subversivë që gjithnjë e më shumë koagulojnë të gjitha problemet shoqërore, 

duke u bërë një shënjues gjithçkashpjegues. Arsyeja e kësaj gjendet në prirjen e 

ideologjisë për të prodhuar legjitimitet të status quo-së përmes përjetësimit të saj faktik si 

natyralitet që nuk i përket vetëm të tashmes, por e riprodhon pafundësisht të tashmen në 

çdo të ardhme të mundshme.  

Mirëpo, për të vazhduar me rolin e imagjinatës në kritikën altyseriane të ideologjisë, siç 

thotë Paul Q. Hirst-i, veçori e Althusser-it nuk është edhe aq pajisja e subjektit shoqëror 

me një imagjinatë që, si rëndom në traditën marksiste, ia mistifikon realitetin duke i 
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zgjidhur kontradiktat reale jashtë sferës reale, por roli i imagjinatës në kushtetimin e vetë 

subjektit ideologjik.
100

 Pra nuk është subjekti ai që ka një përfytyrim imagjinar, por 

përfytyrimi imagjinar i kanalizuar në aparatet ideologjike themelon subjektin në fjalë, e 

bën ta shohë veten si subjekt ideologjik.  

Këtu duhet hapur një tjetër parantezë, që lyp të shpjegojë prerjen e kritikës altyseriane të 

ideologjisë me psikanalizën e Jacques Lacan-it. Althusser-i është ndikuar mjaft nga 

analiza e fazës pasqyrë të krijimit të egos së fëmijës, e cila lind pashmangshëm si alter 

ego, pra si përfytyrim i dyzuar i vetes përballë pasqyrës. Kësisoj, për Terry Eagleton-in, 

“...fëmija i vogël, në përballjen me imazhin e tij në pasqyrë, përjeton një çast të 

gëzueshëm keqnjohjeje të gjendjes së tij aktuale fizikisht të koordinuar, duke e 

imagjinuar trupin e tij si të ishte më i unifikuar nga ç’është në të vërtetë. Në këtë gjendje 

imagjinare, nuk ka vend ende për dallimin midis subjektit dhe objektit; fëmija 

identifikohet me imazhin e vet, duke u ndjerë njëherazi brenda dhe përballë 

pasqyrës...Ngjashëm, në sferën ideologjike, subjekti njerëzor e transhendon gjendjen e tij 

të vërtetë të shpërhapjes dhe çqendërzimit dhe zbulon një imazh koherent dhe 

ngushëllues të vetes të pasqyruar në ‘pasqyrën’ e ligjërimit ideologjik sundues.”
101

 

Mirëpo, në vazhdim, ky keqpërfytyrim imagjinar më një anë ndahet nga realja shoqërore 

(e zbërthyeshme, sipas Althusser-it, vetëm përmes shkencës së kritikës së ideologjisë), 

por nga ana tjetër ai kushteton një aspekt të domosdoshëm orientues të njeriut në shoqëri. 

Marrëdhëniet e përmbysura të kësaj të fundit mund të përjetohen si normale vetëm 

përmes një përfytyrimi të përmbysur të tyre - ky është roli i imagjinatës së materializuar 

në ideologji. Kjo shpjegon edhe faktin se dalja nga ideologjia nuk përbën një veprim të 

thjeshtë emancipues, por një gjest të dhunshëm ndaj vetes, ndaj mënyrave të zakonshme 

të përfytyrimit të botës etj.  

Po me referencë Lacan-in, po kësaj here më vagullt
102

, Althusser-i mendon se roli kryesor 

ideologjizues i imagjinatës është që të prodhojë subjektin unitar - një agjent të 

vetëdijshëm se është i dallueshëm nga të tjerët dhe i referohet një tërësie përfytyrimesh, 

besimesh, vlerash etj. Më konkretisht për Althusser-in, “...ideologjia ‘vepron’ ose 

‘funksionon’ në atë mënyrë që t’i ‘rekrutojë’ subjektet midis individëve (i rekruton të 

gjithë), apo t’i ‘transformojë’ individët në subjekte (i transformon të gjithë) nëpërmjet atij 

procesi të saktë të cilin e kam quajtur interpelim ose thirrje, dhe që mund të imagjinohet 

në formën e thirrjes më të zakonshme policore: ‘Hej, ti atje!’”
103

 Metafora policore 

kërkon të dëftojë më një anë se interpelimi ideologjik është “i huaj” për njeriun që 

kushtetohet si subjekt, medoemos i papritur dhe mbi të gjitha autoritar, çka po ta shtyjmë 
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pak më tutje figurën do të kërkonte që subjekti të kushtetohej pikërisht nga gjesti habitor 

dhe i frikësuar që kërkon të dijë nëse po thërrasin atë, dhe vetë shenja e autoritetit 

interpelues do të mjaftonte për ta çimentuar identitetin e tij të ri si subjekt. Interpelimi si 

subjekt ka disa nënshtresa kuptimore për Althusser-in. Fillimisht ai ka një aspekt 

epistemologjik, karakteristik për kritikën marksiste të filozofisë idealiste si përmbysëse 

ideologjike e raporteve reale në shoqëri. Kësisoj vetëm në keqpërfytyrimin (imagjinaren) 

ideologjik njeriut të veçantë mund t’i mbushet mendja se është ai motori i historisë, 

subjekti gjithëndryshues, ndërsa për Althusser-in, siç u shtjellua më sipër, historia përbën 

një proces pa subjekt të orientuar vetëm nga kontradiktat klasore. Mirëpo gabimi 

epistemologjik është i lidhur me aspekte politike, pasi ky subjekt që në fakt e njeh veten 

për zot të fateve të veta harron se i tillë është kushtetuar nga një interpelim i një aparati 

ideologjik, i cili ka nevojë që ritualizimit të sjelljeve njerëzore t’i japë një prerje të 

ndërgjegjshme. Pra ideologjia na bën të mos i kuptojmë shkaqet strukturore dhe historike 

të veprimeve tona, duke na shtyrë t’i konsiderojmë efektet e tyre sikur të ishin tonat apo 

sikur të kishim përgjegjësi për to. Kjo e fundit mund të prodhojë si entuziazmin bosh të të 

qenit zot i vetes, ashtu edhe vetëfshikullimin e të kërkuarit të përgjegjësisë së dështimeve 

vetëm te vetja.  

Mirëpo interpelimi i njerëzve si subjekte individuale lyp ekzistencën e një Subjekti
104

 të 

madh që e bën interpelimin - atë që në shtratin e këtij studimi përdoret me shënjuesin e 

pikës nyjore (Evropa në rastin shqiptar). Kjo do të thotë se për të mundësuar vetënjohjen 

e individëve si subjekte, ideologjisë i lipset që përmes aparateve ideologjike të prodhojë 

ligjërime që nyjëtohen rreth një Subjekti të madh, një farë kryeshënjuesi a pike nyjore, që 

u mundëson subjekteve të sillen si satelitë të Subjektit, të njohin veten përmes raportit me 

të, të njohin edhe njëri-tjetrin sipas të njëjtës njësi matëse. Vetë imagjinimi i vetes si 

subjekt i lirë e ka Subjektin e madh si pikë referimi që i tregon të parit se është vërtet i 

lirë, se ai e lejon të jetë i lirë, apo se është e lejuar/e detyrueshme të konsiderohesh i lirë. 

Më tej, liria imagjinare e subjektit prodhon vetëdijen se ai po i bindet lirisht urdhrave të 

Subjektit, se ky i fundit nuk është se urdhëron, por thjesht ka të drejtë dhe t’i bindesh 

është e pashmangshme.
105

 Po ashtu referimi ndaj Subjektit të madh të mëson se liria është 

çështje zgjedhjesh, se zgjedhjet janë sa të natyrshme, aq edhe të kufizuara nga shkaqe 

madhore, por madhoria e tyre i bën këto kufizime të duken të padëmshme, natyrore, e për 
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pasojë jo kufizime në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Po ky Subjekt bën që liria të 

interpretohet si joliri, dhe joliria si liri, subjektivja si objektive dhe anasjelltas. Veçse, në 

instancë të fundit, keqnjohja që prodhon ideologjia qëndron në faktin se Subjekti i madh 

nuk ekziston, se ai është produkt i domosdoshëm i riprodhimit të marrëdhënieve klasore. 

Mirëpo zhdukja e Subjektit të madh do të thërrmonte edhe subjektet individuale si efekte 

të tij.  

Sidoqoftë Althusser-i nuk e mbush me përmbajtje karakterin formal të interpelimit të 

subjekteve nga Subjekti. I mjafton fakti që subjektet, si pasojë e raportit preferencial me 

Subjektin, e njohin veten për të lirë në formën e individualitetit. Mirëpo, nëse ndjekim 

kritikën e Žižek-ut ndaj kësaj nyjeje të teorisë altyseriane, subjektet nuk janë vetëm të 

interpeluara, por mbi të gjitha të interpeluara si...pra subjekti nuk e njeh veten vetëm për 

të lirë, por edhe se lirisht i është bindur thirrjes për të qenë...shqiptar, evropeist, liberal, 

multikulturalist, prokapitalist, islamist etj. Dhe detyrë e kritikës së ideologjisë është 

pikërisht hulumtimi se cila prej këtyre interpelimeve përbën pikën nyjore, pra atë pikë që 

lidh forma të ndryshme interpelimesh. Pse, bie fjala, formacioni shoqëror shqiptar i 

interpelon parësisht subjektet si evropeistë? Cilat janë kushtet shoqërore që i japin 

përparësi këtij interpelimi etj?  

Po ashtu, shumësia e interpelimeve të mundshme shpërfaq jo vetëm rivalitetin e 

ligjërimeve brendaideologjike, por edhe raportin e forcës midis ideologjisë dhe 

kundërideologjisë. Nëse i referohemi Göran Therborn-it, i cili nuk bën dallim nominal 

midis ideologjisë dhe kundërideologjisë - duke i quajtur sociologjikisht të gjitha ideologji 

- i njëjti agjent shoqëror gjatë të njëjtit veprim mund të interpelohet në forma nga më të 

larmishmet, të cilat shpërfaqin edhe mënyrën se si agjenti shoqëror e përfytyron veten 

apo si e përfytyron shoqëria, çfarë pritet prej tij etj.: “Ideologjitë dallojnë, konkurrojnë 

dhe përplasen jo thjesht mbi atë që thonë rreth botës, por edhe duke na treguar se kush 

jemi, sipas llojit të subjektit të interpelojnë...P.sh., kur thirret një grevë, një punëtor mund 

të thirret si anëtar i klasës punëtore, si anëtar sindikate, si shok mes shokësh pune, si 

punëmarrës besnik i një punëdhënësi të mirë, si baba apo nënë, si punëtor i ndershëm, si 

qytetar i mirë, si komunist apo antikomunist, si katolik etj.”
106

 Se cila prej këtyre 

interpelimeve do të mbizotërojë përcaktohet nga raporti shoqëror i forcave brenda 

formacionit shoqëror përkatës.  

Pas këtij plotësimi konceptual, i kthehemi qasjes së Althusser-it mbi funksionet e 

kushtetimit subjektor. Më i rëndësishmi shfaqet në mënyrën se si ideologjia kushteton 

klasën sunduese. Ideologjia i shërben klasës sunduese “...jo vetëm për të sunduar klasën e 

shfrytëzuar, por në vetëkushtetimin e saj si klasë sunduese, duke i bërë t’i pranojë 

marrëdhëniet jetësore midis vetes dhe botës si reale dhe të justifikuara.”
107

 Ajo çka nuk 

duhet harruar në trajtesën altyseriane është se klasat nuk u paraprijnë marrëdhënieve 

(kontradiktave) klasore. Për pasojë, meqenëse ideologjia është pjesë kushtitimore e 
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formacionit shoqëror, ajo ka rol edhe në kushtetimin dhe vetënjohjen e klasave si klasa, 

çka medoemos u jep një unitet të brendshëm, i dallon/i kundërvë ndaj të tjerave dhe i 

pajis me botëkuptime, sisteme vlerore e strategji politike të caktuara. Kësisoj ideologjia 

klasore më njërën anë thërrmon klasat e sunduara, e në tjetrën u jep unitet fragmenteve të 

paraklasës që themelohet si klasë.  

Për ta shtyrë një hap më tutje Althusser-in mund të thuhet se në një sistem klasor ekziston 

vetëm një klasë e mirëfilltë (nëse do ruajmë për një moment ndarjen problematike klasë 

në vete/klasë për veten), e vetëdijshme për rolin e saj, me shpresat dhe strategjitë e saj 

kolektive, po ashtu me aparatet ideologjike dhe të dhunës që kanalizojnë sundimin e saj. 

Të tjerat janë veç klasa në kuptimin e vrazhdë pozitivisto-sociologjik të fjalës, mënyra të 

gardhimit të shtresave a grupeve që kanë të përbashkët me njëri-tjetrin faktin që nuk kanë 

asgjë, pra identiteti i tyre është mohor. Meqenëse ky është i vetmi element përbashkues 

që ideologjia nuk ua zhbën dot, te ky identitet problematik është gjetur rëndom shpresa e 

teoricienëve kritikë për ligjërime dhe strategji kundërideologjike.  

Siç u cek më sipër, ideologjia ndërsa i jep unitet (e kushteton) klasës sunduese, prodhon 

fragmentim të klasave të sunduara, ose së paku atyre që në një strategji kundërideologjike 

do të formonin një klasë kontradiktore me të parën. Për Althusser-in kontradikta që lejon 

ideologjia nuk është ajo midis dy grupeve me identitet të plotë, por ajo midis një grupi të 

unifikuar dhe fragmenteve që kanë të përbashkët vetëm faktin që nuk kanë me njëri-

tjetrin asgjë të përbashkët dhe nuk janë në pozitat e klasës sunduese. Sipas këtij 

këndvështrimi, të qenit mishërim i asgjësë mund të shërbejë si bazë për kërcime 

emancipuese, por në kushte të zakonshme historike kjo është simptomë e sundimit të 

ideologjisë. Kështu, të përjashtuarit në vend që të theksojnë asgjënë që i përbashkon, i 

mëshojnë faktit të prodhuar ideologjikisht të diferencave midis tyre: diferenca etnike, 

kulturore, fetare etj.
108

 Gjithsesi ky këndvështrim nuk mund të jetë i plotë nëse nuk e 

kupton shpërbashkimin ideologjik si faqen e anasjelltë të integrimit: Ata ndahen mes tyre 

për t’u bashkuar me të tërën klasore. Në këtë mënyrë, diferencat e sipërpërmendura mund 

të ekzistojnë kundërvënshëm vetëm për aq sa bartësit e tyre pranojnë sfondin ideologjik 

që i përcakton këto diferenca për të heshtuar kontradiktat klasore.   

Kësodore, paçka se klasat e shfrytëzuara brendapërbrenda ushqejnë në mos fare, në të 

shumtën ide rudimentare të përbashkësisë klasore, kjo nuk do të thotë se ato nuk 

zhvillojnë forma të ngjashme përfytyrimesh, vlerash, besimesh etj. Roli i ideologjisë dhe 

i aparateve të saj është të prodhojë unitet shoqëror, dhe këtë e bëjnë nëpërmjet 

kalcifikimit të formave të perceptimit shoqëror, duke bërë të natyrshme apo të 

afërmendshme ato që përndryshe do të ishin historike dhe të diskutueshme. Kësisoj 

ideologjia imponon “qartësitë si qartësi, të cilat nuk mund të mos i njohim dhe përpara të 

cilave reagojmë natyrshëm dhe pashmangshëm duke thënë...: ‘Kjo është e qartë! Ta pret 

mendja! Ashtu është!’”
109

 Kjo formë e ulët vetëdijeje, e prodhuar nëpërmjet ritualeve të 
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aparateve ideologjike shtetërore, merr për të mirëqenë sidomos atë që i shërben 

ideologjisë si pikë nyjore (Subjekti i madh altyserian), gjë e cila prodhon një zinxhir 

efektesh ligjërimore dhe legjitimuese.  

Në rastin e idesë së Evropës si nyjë e ideologjinë shqiptare kalcifikimi i saj vihet re 

rëndom në ligjërime në të cilat nuk ekziston as nevoja për ta përligjur atë, për të thënë se 

pse, si dhe në ç’kushte përbën një ide shoqërisht të dobishme. Ajo shndërrohet në një 

metashënjues, i cili është i pavënshëm në dyshim, por merret si kusht i kuptimësisë dhe 

justifikueshmërisë së elementëve të tjerë ligjërimorë. Kësisoj ideja e Evropës legjitimon 

edhe demokracinë, edhe ekonominë e tregut, edhe Perëndimin, edhe përkorësinë e 

besimeve e vlerave etj., ndërsa është e vetëlegjitimueshme, saqë rëndom duket sikur 

mjafton tingëllimi i fjalës për ta bërë të vetëmjaftueshme. E nëse ndokush ngre një pyetje 

kritike, reagimi i parë ideologjik nuk është ai inkuizitor, por habitor: - “Pse ti s’beson se 

ne e kemi vendin në Evropë?! Çudi e madhe! Ta pret mendja që aty e kemi. Ku tjetër?! 

Në Afganistan?! Prapa diellit?!” Prandaj kritika e ideologjisë duhet të synojë parësisht ato 

përfytyrime e besime kolektive që duken më të pafajshmet, më të afërmendshmet, ato që 

pakkujt ia pret mendja në përditshmëri se përbëjnë nyjet prej ku thuret ideologjia; çka 

nënkupton edhe se aty ku ka debate të thella shoqërore-politike gjendemi përballë dy 

mundësive: ose ideologjia është në krizë (çka shkon bashkë me krizën e formacionit 

shoqëror), ose se të dyja polet e debatit qëndrojnë brenda shtratit të ideologjisë dhe 

zhurma e madhe publike, pavarësisht synimeve të ligjëruesve, ka për efekt heshtimin e 

kontradiktave reale shoqërore.  

Pavarësisht këtyre kritikave Althusser-i mendon se ideologjia është e pashmangshme në 

historinë njerëzore, dhe e vetmja “zgjedhje” historike që mund të vihet përpara është ajo 

midis një ideologjie të bazuar në shkencë, e për pasojë të vetëdijshme për ideologjizmin e 

vet, dhe një ideologjie që vetërrotullohet. Althusser-in e shqetëson posaçërisht roli i 

ideologjisë si në fazën e krizës dhe përpjekjeve për kapërcimin e një formacioni shoqëror 

klasor, ashtu edhe në atë të një shoqërie pa klasa. Në rastin e parë, ai thotë se “edhe në 

qofshin të vërteta formalisht dhe të provueshme materialisht, idetë nuk mund të jenë 

kurrë aktive historikisht si ide të kulluara teorike, por vetëm në dhe nëpërmjet formave 

ideologjike...të masave të përfshira në luftën e klasave dhe në zhvillimin e saj.”
110

 Në 

traditën marksiste, Althusser-i është i vetëdijshëm se idetë shndërrohen në forca materiale 

historike vetëm nëse futen brenda masave, dhe nëse ideologjia sunduese është e tillë 

pikërisht sepse futet brenda masave, e njëjta gjë duhet të ndodhë edhe me 

kundërideologjinë, e cila pavarësisht se mbështetet në dijen shkencore, prapëseprapë 

operon sipas formave të ngjashme me atë të ideologjisë sunduese. Edhe kundërideologjia 

(ose ideologjia proletare) ka nevojë për përdorimin e imagjinatës për të 

ndërtuar/interpeluar subjekte kolektive
111

, pikërisht masat, për të ushqyer shpresat e tyre 

emancipuese. Kjo është gjuhë dëshirore, shprehëse vullnetesh e ëndrrash kolektive. 
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Kësisoj mënyra e ligjërimit s’ka se si të jetë shkencore, e cila merret posaçërisht me 

marrëdhëniet e objekteve të posaçme të saj. Por bash kjo shkencë nuk duhet harruar se 

është shkencë e kuptimit të efekteve të ideologjisë, madje edhe të domosdoshmërisë 

historike të saj. Kësisoj shpresa e Althusser-it qëndron në nisjen e një procesi kompleks 

ku dija shkencore do të përdorë si në provëz ideologjinë e re, për të interpeluar subjekte 

të reja e për të sjellë kësisoj efektet e dëshiruara.  

Mirëpo shpjegimi altyserian çalon disi. Nëse edhe kundërideologjia do të quhet ideologji, 

a mjafton të thuhet se veçori e saj është raporti me shkencën? Nëse shkenca do të sillte në 

kuptimin e efekteve dhe domosdoshmërisë së ideologjisë, a mund të shtyhej ajo edhe një 

hap më tutje në kuptimin e një forme vetëdijeje që “e di se është në ideologji”, e për 

pasojë nuk është tërësisht brenda saj? Ndoshta Althusser-i mund të thoshte se ideologjia 

proletare është një formë imagjinare (keqnjohje) që shërben për të riprodhuar kushtet e 

njohjes së vërtetë shkencore. Mirëpo kjo duket se çon kah riprodhimi i imët i ndarjes së 

punës midis atyre që s’kanë nevojë të besojnë sepse dinë (shkencëtarët) dhe ata që kanë 

nevojë të besojnë sepse nuk dinë, ose më saktë nuk mund të dinë. Po ç’kuptim ka ndarja e 

punës në një shoqëri mbramësisht përtejklasore? A nuk ishte njeriu gjinisor i Marksit të ri 

simptomë e fundit të degradimit të ndarjes së punës? Apo bashkë me lënien mënjanë si 

idealiste, e për pasojë joshkencore, të Marksit të ri, Althusser-i po heq dorë paraprakisht 

edhe nga mundësia teorike e kapërcimit të ndarjes së punës, dhe të jetuarit jashtë 

ideologjisë (sigurisht jo në kuptimin e një vetëdijeje rrethore shkencore, por e të qenit i 

vetëdijshëm për zhytjen në ideologji, çka sjell edhe çarjen e saj dhe mundësinë për 

distancë kritike nga ajo)?! 

  E 1: Tradita altyseriane 

Tradita e autorëve që nisen prej kritikës së Althusser-it mbi ideologjinë është më e pasura 

në këtë lëmë të dijes. Më të rëndësishmit syresh janë bashkëkohës ose studentë të tij, të 

cilët jo vetëm e kanë përdorur metodën e Althusser-it për të trajtuar probleme të reja të 

logjikës dhe efekteve të ideologjisë, por edhe e kanë transformuar atë së brendshmi. I pari 

që do të merret në trajtim është filozofi Michel Pêcheux, kontributi i të cilit spikat në 

fushën e analizës së ligjërimeve. Një nga problemet më të rëndësishme që ngre Pêcheux-

ja ka të bëjë me raportin midis kompetencës gjuhësore dhe asaj ligjërimore-ideologjike të 

një folësi. Për të, “ka disa thënie që një individ do t’i kishte të pamundura ideologjikisht 

për t’i prodhuar, pavarësisht kompetencës së tij/saj gjuhësore.”
112

 Duke mos pranuar se 

ka një kuptim gjuhësor në vetvete të papërshkuar nga kuptimet shoqërore e politike, 

Pêcheux-ja po thotë se një fjali që bie ndesh me parimet bazë të ideologjisë, megjithëse 

bën kuptim teknikisht për dëgjuesin (folësin e ardhshëm), është krejt e zbrazët; për pasojë 

e pakuptimtë pragmatikisht për të njëjtin dëgjues. Kësisoj, ideologjia operon duke e 

kufizuar gjuhën, shprehësinë e saj, duke lëvizur përherë kufirin midis të thënshmes dhe të 

pathënshmes.  
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Le të marrim një shembull nga ligjërimi politik shqiptar. Nëse dikush thotë publikisht se 

“Evropa nuk është demokratike”, gjasat janë që fjalia, megjithëse krejt e lehtë për t’u 

kapur gjuhësisht, të mos merret seriozisht nga pikëpamja përmbajtësore pasi do të ishte e 

pamendueshme, ngjashëm me “Njeriu ka katër këmbë”. Duke shkuar përtej Pêcheux-së, 

kufizueshmëria gjuhësore e ideologjisë mund të bashkëjetojë me shtyrjet e kufijve, bash 

atëherë kur presioni kundërhegjemonik është i fortë, gjë që vlen si riprodhuese e 

ideologjisë. Marrim sërish shprehjen e mësipërme. Nëse shprehësi i saj nuk merret 

menjëherë si i marrë, i pagdhendur deri në skaje ose shakaxhi, me gjasë dëgjuesi do t’i 

kërkojë ta përcaktojë shprehjen e tij, pasi me gjasë ashtu ajo do të bjerë brenda kufijve të 

ideologjisë. Kështu dëgjuesi mund të bëjë këto pyetje: “Mos deshe të thuash se në 

historinë e Evropës ka edhe momente antidemokratike, si p.sh. kolonializmi, fashizmi 

apo nazizmi? Mos e ke fjalën për situatën e sotme ku disa forca margjinale dhe 

ekstremiste duan ta shembin Evropën demokratike nga brenda? Apo po flet për deficitin 

demokratik të institucionit më përfaqësues të idesë së Evropës, Bashkimin Evropian? Në 

të treja rastet mund të vërejmë strategjinë ideologjike që kërkon ta brendësojë 

antagonisten e vet duke i kërkuar që shprehjen ta përcaktojë dhe të mos e artikulojë në 

totalitetin e saj përjashtimor. Në të treja pyetjet rrëshqet kumti se ideja e Evropës në 

vetvete është demokratike, dhe se rastet në fjalë janë pikërisht të tilla, rastësore, pra 

aksidente në rrugëtimin kah përkryerja teleologjike e idesë, ose në rastin më të keq 

parakushte antidemokratike të një ardhmërie demokratike që nuk mund të vihet në 

dyshim. E nëse folësi i parë ngulmon në thënien e papërcaktuar, atëherë kthehemi sërish 

te trinomi i marrë-i pagdhendur-shakaxhi.  

Për Pêcheux-në kontradiktat klasore brenda një formacioni shoqëror prodhojnë edhe 

kontradita kuptimore, ku e njëjta fjalë për klasa/shtresa të ndryshme shënjon të shënjuar 

të ndryshëm. “Domethënia e fjalëve dhe shprehjeve nuk ekziston në mënyrë të pavarur 

nga folësi (si në një fjalor), por përcaktohet nga pozicioni i tij/saj socio-ekonomik dhe 

ideologjik në një formacion shoqëror të dhënë. Një fjalë, shprehje apo pohim nuk ka të 

njëjtën domethënie, por e ndryshon atë duke kaluar nga një formacion ligjërimor te tjetri. 

Ekziston një marrëdhënie kontradikte, antagonizmi, aleance etj midis formacioneve 

ligjërimore që u përkasin formacioneve të ndryshme ideologjike, çka sugjeron se 

manaxherët dhe punëtorët nuk flasin të njëjtën ‘gjuhë’.”
113

 Synimi madhor i ideologjisë 

është pikërisht të prodhojë gjuhën e përbashkët, që do të sillte me vete edhe njëjtësimin 

botëkuptimor, përfytyrues dhe imagjinar ndërklasor. Sidoqoftë kjo ngjan e vështirë për 

shkak se pozicionet brenda formacionit shoqëror janë të tilla që nuk lejojnë fitore 

ideologjike totale. Kësisoj, ideologjia në punën e vet të përditshme mund të kënaqet edhe 

vetëm me hegjemonizmin fjalësor, pa kërkuar medoemos hegjemonizim politiko-

kuptimor. Mirëpo përderisa forma dhe përmbajtja bashkëpërcaktohen, efektet e 

ideologjisë duhen parë të shtrira në kohë; pra se si përmes zhveshjes së agjentëve 

shoqërorë potencialisht subversivë nga veçantia e tyre gjuhësore dhe imponimit të kuadrit 
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të saj fjalësor, ajo prodhon unitet kuptimor. Kësisoj fjalën Evropë një shtetar shqiptar 

mund ta përdorë për të legjitimuar politika ekonomike neoliberale, një biznesmen i madh 

për të kërkuar të njihet si subjekt me të drejta të veçanta (privilegje) dhe një punëtor a i 

papunë për të kumtuar revoltën e tij shoqërore se gjërat nuk janë siç duhet (si në Evropë), 

duke e përfytyruar këtë të fundit në gjithë arsenalin utopik përtejklasor të saj.
114

 

Sidoqoftë, në varësi të raportit të forcave, fjala Evropë do të prodhojë prej fragmentimit 

kontradiktor të mëparshëm unitet kuptimor, i cili sipas gjasave do të përfaqësojë 

hegjemoninë e grupit më të fuqishëm shoqëror.  

Nga ana tjetër ideologjia, duke ngatërruar ato që në analizën e ligjërimeve quhen 

pozicione të thëniesimit dhe pozicione të thënies, interpelon një subjekt që e keqkupton 

veten si autor të ligjërimit, dhe jo funksion të tij: “...pozicioni i një formacioni ligjërimor 

brenda një të tëre komplekse, në të cilën përfshihet konteksti ideologjik, do të fshihet në 

mënyrë tipike prej folësit individual, në një akt që Pêcheux-ja e quan ‘harrim’; dhe për 

shkak të kësaj harrese apo shtypjeje kuptimet e folësit i duken këtij të fundit të qarta dhe 

natyrore. Folësi ‘harron’ se ai ose ajo është thjesht funksioni i një formacioni ideologjik 

dhe ligjërimor, dhe kësisoj e keqkupton veten si autorin e ligjërimit të vet.”
115

 Efektet 

ideologjike të këtij ngatërrimi dalin në pah kur i njëjti subjekt, tanimë i bindur se është 

autor/nismëtar i ligjërimit të vet dhe i kuptimeve të tij, e percepton imponimin ideologjik 

si autonomi; pra sikur nuk ekziston, por është thjesht mënyra se si ai, subjekti autonom, 

prodhon shprehjet/botëkuptimet e veta të cilat mund të konfirmohen natyrshëm/vetiu si 

nga rendi i gjërave ashtu edhe nga përvoja e përbashkët.  

Në vazhdën e traditës altyseriane duhet të ndalemi edhe te njëri prej studentëve të tij, 

Pierre Macherey, kontributi i të cilit në zhvillimin e kritikës së ideologjisë haset në 

konceptimin e saj përmes metaforës së pasqyrës. Rëndom thuhet se ideologjia është një 

pasqyrim i shtrembër i realitetit, por për Macherey-n problemi i ideologjisë nuk qëndron 

te cilësia e pasqyrës, por te vetë fakti se kemi nevojë që realitetin ta pasqyrojmë për ta 

bërë të kuptueshëm në kuadrin ideologjik. Kësisoj, “marrëdhënia midis pasqyrës dhe asaj 

që ajo pasqyron (realitetit historik) është e pjesshme: pasqyra përzgjedh, dhe nuk 

pasqyron gjithçka. Vetë përzgjedhja është e rastësishme dhe simptomatike; ajo mund të 

na tregojë mbi natyrën e pasqyrës.”
116

 Macherey duket se na lë shteg që, në respekt të 

traditës të nisur nga Althusser-i, ta kuptojmë ideologjinë si të pashmangshme; pra 

përthyerjen e realitetit përmes pasqyrës si të domosdoshme për të krijuar çfarëdo 

përshtypjeje koherente shoqërore, paçka se në nivel përvoje, përjetimesh të përbashkëta 

apo paragjykimesh. Ajo që veçon Macherey nuk është ekzistenca e pasqyrës, as 

keqprodhimi i imazhit në raport me realitetin, por lloji i këtij keqprodhimi. Rrjedhimisht 

në formacione të ndryshme shoqërore “natyra e pasqyrës” ideologjike është e ndryshme, 

afërmendsh edhe më specifike do të jetë ajo për ideologjitë e formacioneve shoqërore 

tejklasore. Po të përdorim frazeologjinë e ideologjisë si ndërgjegje e rreme mund të themi 

                                                           
114

 Shih foton e kopertinës.  

115
 Eagleton, Terry. (1991). Ideology: an introduction..., f. 196 

116
 Macherey, Pierre. (1978). A Theory of Literary Production. Përkth. ang. G. ëall. London: Routledge & 

Kegan Paul, f. 120 



46 

 

se ideologjitë “gënjejnë” në forma të ndryshme, duke fshehur e heshtuar kontradikta të 

ndryshme e riprodhuar marrëdhënie të ndryshme shoqërore.   

Nga ana tjetër Macherey vëren se një prej tipareve të ideologjisë shpërfaq transformimin 

e një koncepti kyç dialektik si ai i kontradiktës në një koncept metafizik si ai i 

kundërshtisë. Ideologjia nuk e rrafshon logjikisht fushën e kuptimësisë, por ndërton 

brenda të njëjtit sfond marrëdhënie dikotomike, të cilat i vyejnë politikisht për të ndërtuar 

idenë e armikut, pengesës shoqërore që duhet kapërcyer për të jetësuar imazhin e një bote 

holiste etj. Prandaj, ndryshe nga pretendimi poststrukturalist se dyzimi është midis 

unitetit/dikotomisë metafizike dhe shumëpërmasisë së diferencave, Macherey hap një 

shteg të ri kuptimi sipas të cilit dyzimi nuk është midis njëshit/dyshit dhe të shumtës së 

pacak, por midis dy llojeve të dyshit, ku njëri (kundërshtia) e redukton logjikisht 

marrëdhënien në atë të dy njëshave, ndërsa tjetri (kontradikta) i sheh njëshat si produkte 

të dyshit, pra të vetë marrëdhënies. Për ta thënë me fjalët e tij, “kontradikta (widerspruch) 

dallohet nga kundërshtia (Gegensatz) ngaqë nuk është një marrëdhënie e palëvizshme 

midis termave të dallueshëm dhe antagonistë, por lëvizja e pandalshme që zbulon në 

secilën prej këtyre elementeve të vërtetën e tjetrit dhe kësisoj i prodhon ato si momente të 

një procesi unik në të cilin ato shfaqen si të pandashme.”
117

 Qasja dialektike, që është në 

zemër të kritikës së ideologjisë, nuk i sheh shënjuesit (ose të shënjuarit e tyre shoqërorë) 

si vetidentitarë e të vetëmjaftueshëm dhe që rastisin të kenë marrëdhënie kundërshtie me 

tjetrin, por i sheh identitetet si të përcaktuara nga marrëdhënia (kontradikta) - 

rrjedhimisht të kushtëzuara e të transformueshme historikisht. Madje transformimi i 

marrëdhënies nuk ndryshon vetëm njërin nga polet (qoftë edhe atë fitimtar), por të dyja 

përderisa marrëdhënia (ajo që ka ngaherë përparësi) i kushteton të dyja.  

Po cilat janë implikimet kritiko-ideologjike të dallimit midis kundërshtisë ideologjike dhe 

kontradiktës kritike? Duke u nisur prej Macherey-t mund të konstatohet se ideologjia 

karakterizohet jo vetëm nga ndarja më dysh e fushës kuptimore dhe shoqërore, por edhe 

nga veçimi i njërit pol si sipëror (madje ontologjikisht të plotë) dhe tjetrit si mohim i të 

parit (rrjedhimisht ontologjikisht asgjë). Meqenëse poli i parë i dikotomisë metafizike 

është vetidentitar dhe i plotë, roli i të dytit është sa aksidental, aq edhe pengues në 

realizimin e idealit të të parit. Prandaj ideologjia funksionon duke i dhënë përmbajtjes së 

saj një imazh ideal i cili pasqyron përmbushjen e vet, por që në botën reale pengohet nga 

agjentë patogjenë (armiq), legjitimiteti historik i të cilëve është inekzistent. Për 

ideologjinë e bazuar te kundërshtia, kjo e fundit është e shtënë në mes, jonatyrore, nuk i 

përket rendit të qenies, as historisë - për pasojë duhet zhbërë sa më parë. Zhbërja e saj 

nuk do ta ndryshojë me themeli rendin e gjërave duke e lënë polin e parë (pozitivin) të 

qetë të përmbushet në idealin e vet. Përkundër kësaj qasjeje, theksimi i kontradiktës 

kërkon që identiteti i poleve të konsiderohet i kushtëzuar nga marrëdhënia, çka kërkon që 

edhe ajo që shihet si mohore të mos jetë e tillë substancialisht, por vetëm relativisht, si 

mohore e polit sundues. Ky i fundit, në anën tjetër, nuk është edhe aq pohim i vetes sesa 

mohim i tjetrit. Pra kemi të bëjmë me dy mohime, të cilat vetëm iluzorisht mund të 

konsiderohen si të vetëmjaftueshme e të plota. Po t’i referohemi ideologjisë së Evropës, 
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ajo i konsideron antievropianët si aksidente historike apo si bartës të mangësive të thella 

kuptimore, ndërkohë që ekzistenca dhe artikulimi i këtyre të fundit përbën jo vetëm 

domosdoshmëri logjike të ekzistencës së evropeistëve, por edhe domosdoshmëri politike 

përderisa ekzistenca e pengesës midis realiteti dhe idealit jo vetëm e legjitimon realitetin 

e papërmbushur, por njëkohësisht u jep shpresë agjentëve shoqërorë se ideali është i 

arritshëm, mjafton të kapërcehen (zhduken) pengesat. Afërmendsh pa kuptuar se zhdukja 

e pengesës do të sillte edhe zhdukjen e të penguarit, së paku në formën aktuale të shfaqjes 

së tij.  

Nga ana tjetër Macherey sjell edhe kontribut metodologjik në kritikën e ideologjisë. Për 

të ideologjia nuk duhet qëmtuar përmbajtësisht tek ajo që thotë, te shpalljet, dëshirat 

kolektive, frikërat etj., por kryesisht tek ajo që nuk thotë, që e heshton. “Si një planet që 

rrotullohet rreth një dielli të munguar, një ideologji përbëhet nga çka ajo nuk përmend; 

ajo ekziston sepse ka gjëra për të cilat nuk duhet folur.”
118

 Prandaj strategji e kritikës së 

ideologjisë duhet të jetë përshkimi i teksteve të ligjërimit ideologjik për të gjetur jo vetëm 

retushimet, por edhe mospërmendjet, sidomos të disa shënjuesve problematikë për të, 

kalimet e pajustifikuara kuptimore etj. Kësisoj një tekst i ligjërimit evropeist shqiptar e 

shpërfaq ideologjizmin e vet jo te përmendjet e stilizuara të konceptit të Evropës, as në 

lidhjen iluzore të tij me parajsa tokësore, madje as në raport me justifikimin e 

evropeizmit si të vetmen rrugë të mundshme, por me ato që një ligjërim i tillë fshin për 

t’u dukur koherente: bie fjala mospërmendja e punëtorëve jo thjesht në kuptimin e 

mospërfilljes ligjërimore të të drejtave dhe problemeve të tyre, por në atë të 

mospërmendjes së termit punëtor si të tillë, duke zhdukur kësisoj klasifikimin 

kontradiktor shoqëror në emër të një uniteti abstrakt qytetarësh me sy nga Evropa.  

Sidoqoftë, tezën e Macherey-t mund ta shtyjmë edhe një hap më tutje duke u marrë jo 

vetëm me heshtimet eksplicite (rasti i mospërmendjes së punëtorëve), por edhe ato 

implicite të tij. Bie fjala, ato çka ideologjitë shpërfaqin zakonisht janë premtimet e mëdha 

të së nesërmes, në rastin shqiptar ai i integrimit në Bashkimin Evropian. Strategjia 

antiideologjike në këtë rast nuk do të operonte në çlegjitimimin tout court të premtimit si 

të tillë, as të karakterit utopik të tij në vetvete, por në artikulimin e idesë se premtime të 

tilla janë tërësisht të parealizueshme në kushtet shoqërore të cilat ideologjia synon t’i 

riprodhojë. Premtimet, si gjinisore e të gjuajtura tej në kohë, nuk mund të jenë 

problematike në vetvete. Problematik është besimi se ato mund të realizohen duke 

mbajtur të njëjtin model zhvillimi shoqëror apo sistem politik. Mirëpo, siç dihet tanimë, 

një nga funksionet e ideologjisë është bash krijimi i koherencës ligjërimore aty ku ka 

kontradikta shoqërore.  

Në vazhdën e traditës altyseriane është me vlerë edhe veçimi i dy ideve kyçe të Nicos 

Poulantzas-it, të cilat kanë të bëjnë me diferencimin e destinuesve të ligjërimit ideologjik 

dhe përfytyrimi i këtij të fundit jo si unitet harmonik, por si i përshkuar nga raporti i 

forcave në shoqëri. Për ta nisur me të parën, Poulantzas-i vëren me të drejtë, çka është 

edhe më e përshtatshme për shoqëritë komplekse bashkëkohore, se “shteti nuk prodhon 

një ligjërim të unifikuar, por disa ligjërime të cilat iu përshtaten klasave të ndryshme dhe 
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trupëzohen në mënyra të ndryshme në aparatet e tij në varësi të destinacionit të tyre 

klasor.”
119

 Ideja e Poulantzas-it duhet kuptuar se ligjërimi i unifikuar ideologjik nuk e 

përjashton diferencimin e mënyrave të drejtimit apo të krijimit të përfytyrimeve në 

klasa/shtresa të ndryshme shoqërore. Ajo çka e unifikon (meta)ligjërimin ideologjik është 

pika nyjore (kryeshënjuesi), në të cilën nyjëtohen ligjërime të ndryshme, ku edhe 

elementët përbërës janë të ndryshëm, edhe mënyra e raportimit me kryeshënjuesin është e 

ndryshme.   

T’i referohemi sërish idesë së Evropës në ideologjinë shqiptare. Kësaj të fundit, që i 

drejtohet klasave/shtresave të ndryshme shoqërore, jo vetëm që i bashkëngjiten elementë 

të ndryshëm ligjërimorë, por ajo krijon njëkohësisht një përfytyrim të ndryshëm te secili 

prej të destinuarve të saj. Kësisoj te të varfit (punëtorët, të papunët, të papunësueshmit, 

përfituesit e ndihmës ekonomike etj.), ideja e Evropës shoqërohet më tepër me imazhin e 

mirëqenies materiale, punësimit të plotë, asistencës sociale dinjitoze etj.
120

; në një shtresë 

të ndërmjetme profesionistësh ajo mund të lidhet me premtimet e demokracisë liberale; te 

të ndërmjetmit e vetëpunësuar ajo mund të lidhet me sigurinë ekonomike ose mbrojtjen e 

shtetit për bizneset e vogla; ndërsa tek elita ekonomike ajo mund të shënjojë sigurinë dhe 

mbarështimin e fitimeve, politika agresive privatizuese neoliberale etj. Kësisoj Evropa do 

të thotë shumëçka për shumëkënd bash sepse ideologjia i nyjëton ligjërimet sipas një 

koherence që nuk e kanë as logjikisht, as historikisht, por që prodhohet përmes aparateve 

ideologjike.  

Nga ana tjetër, bash sepse ideologjia është e shumëformëshe, uniteti i saj nuk është 

harmonik, por rezultat i një raporti forcash në ndryshim e sipër në shoqëri: “Një ideologji 

sunduese nuk pasqyron vetëm botëkuptimin e sunduesve, por marrëdhëniet midis klasave 

qeverisëse dhe atyre të sunduara në shoqërinë si një e tërë. Detyra e saj është të rikrijojë, 

në nivel ‘imagjinar’, unitetin e krejt formacionit shoqëror, dhe jo thjesht t’i japë 

koherencë ndërgjegjes së sundimtarëve.”
121

 Kjo do të thotë se revolta dhe shpresat e të 

sunduarve nuk heshtohen përfundimisht, por e çajnë përkohësisht trupin e ideologjisë, e 

cila për t’u qepur ka nevojë të bëjë koncesione, të zgjerojë kufijtë e vet, si e vetmja 

mënyrë për të integruar të huajin e për të riprodhuar unitetin e saj.
122

 Kësisoj kontradiktat 

e ligjërimeve përbërëse të ideologjisë nuk duhen parë thjesht si paradokse logjike apo si 

antinomi të arsyes së kulluar, por si simptoma se ideologjia, ngjashëm (por jo krejt) me 

strukturën shoqërore, karakterizohet nga kontradikta të brendshme të cilat ka për detyrë 

t’i pajtojë sforcueshëm. Në këtë rast roli i kritikës së ideologjisë do të ishte pikërisht 

vënia në dukje e këtyre kontradiktave, dhe lidhja e tyre me klasa shoqërore pozicionet e 
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të cilave janë të papajtueshme. Kjo e bën ideologjinë të përfytyrohet më shumë si terren i 

asaj që po të përdornim gjuhën gramshiane do ta quanim luftë pozicionesh.  

I fundit autor që vlen të përmendet në traditën altyseriane është Étienne Balibar-i, më 

konkretisht për lidhjen midis ideologjisë dhe harrimit të origjinës së prodhimit të 

përmbajtjes së saj. Kësisoj ideologjia duhet parë “si përmbysje e realitetit dhe 

autonomizim i produkteve intelektuale në të cilën gjurma e origjinës reale të ideve ka 

humbur ose mohohet vetë ekzistenca e kësaj origjine.”
123

 Balibar-i, pasi pohon se çdo 

ideologji prodhohet në një moment të caktuar historik - madje bash në atë moment 

karakteri i saj mund të jetë edhe emancipues -, bën dy dallime të rëndësishme 

brendakonceptuale. Në njërën anë ideologjia mund ta ketë harruar ose transformuar 

origjinën e saj historike (pra edhe kushtet e lindjes së saj), e nga ana tjetër ajo mund të 

synojë të përjetësohet në të ardhmen duke u përjetësuar në të shkuarën, pra duke mohuar 

se ka origjinë.  

Veçse analiza kritike e ideologjisë shqiptare mundëson që alternativave të Balibar-it t’i 

shtohet një e tretë, fakti se ideologjia e di se e ka një origjinë, e njeh mirë atë, e 

megjithatë shfaqjen e vet në histori nuk e sheh si tranzitore, por si teleologjike - si feksje 

në histori prej së cilës mbetet vetëm të përmbushet potenciali fillestar. Kështu gjithkush e 

përçon faktin se ideja e Evropës lind si kumt rezistence në Shqipërinë e fundit të 

socializmit shtetëror. Ajo çka heshtohet është fakti se një ide e tillë, rezistuese, utopike 

dhe emancipuese për momentin e artikulimit, nis e ideologjizohet me t’u transformuar 

kushtet historike në të cilën e pati origjinën. Tanimë kumti i të bërit të Shqipërisë si gjithë 

Evropa nuk shërben më si motiv çlirimitaro-emancipues si dikur, por si riprodhues 

kushtesh shoqërore e politike gjithnjë e më problematike. Prandaj ideologjia nuk gjendet 

te fjalët më vete, as tek të gjitha format e nyjëtimit të tyre me kushtet shoqërore, por 

vetëm në nyjëtime specifike. Harrimi i këtij raporti kushteton ideologjinë.  

 

F. Intermexo poststrukturaliste: Kritikë e kritikës  

Në hyrje u përmend kontributi i autorëve poststrukturalistë në avancimin metodologjik të 

kritikës së ideologjisë. Megjithatë qasja poststrukturaliste zë një pozicion problematik 

brenda kritikës së mirëfilltë të ideologjisë. Nga njëra anë kthimi i vëmendjes në raportet 

midis ligjërimit dhe marrëdhënieve shoqërore e politike të sundimit i hap kritikës së 

ideologjisë shtigje të reja. Nga ana tjetër duke e reduktuar kontributin e qasjes së 

deriatëhershme të kritikës së ideologjisë në shtratin e ndërgjegjes së rreme, autorët 

poststrukturalistë edhe kontribuojnë në çlegjitimimin e plotë të ideologjisë si ndërgjegje e 

rreme, edhe zgjedhin të mos vërejnë se brenda historisë së kritikës së ideologjisë gjenden 

veglat teorike të zhvillimit të saj në forma edhe më të imta. Kritika e tyre e shtyn kritikën 

e ideologjisë në çeljen e një sekuence të re me autorë si Slavoj Žižek-u, Fredric Jameson-

i, Terry Eagleton-i etj., të cilët duke marrë në konsideratë pikat e forta të kritikës 
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poststrukturaliste, i kundërvihen asaj duke e çuar përpara traditën e hershme të kritikës së 

ideologjisë.  

Këtë intermexo poststrukturaliste do ta nisim me një autor (sociolog, antropolog, filozof) 

që është e vështirë ta klasifikosh mirëfilli në këtë traditë, megjithëse raporti i tij plot 

tensione me strukturalizmin mund ta lejojë të tillë orvatje. Bëhet fjalë për Pierre 

Bourdieu-në. Mund t’ia nisim me kritikën ndaj konceptit kyç altyserian të aparatit 

(shtetëror ideologjik) në evidentimin e mënyrës se si përçohet ideologjia. Koncepti i 

aparatit nuk përçon vetëm konotacion strukturalisto-funksionalist, por ndërton edhe 

imazhin e një dore hipersubjektive konspirative që kurdis aparatet ideologjike.
124

 

Sigurisht që nuk ka gjë më të largët sesa ky përfundim për Althusser-in, mirëpo teza e 

Bourdieu-së është se, pavarësisht qëllimeve, mënyra altyseriane e konceptimit të 

aparateve ideologjike sjell pashmangshmërisht efekte të tilla, duke e kthyer pas kritikën e 

ideologjisë në kushtet e ndërgjegjes së rreme priftërore të iluministëve. Përkundër tij, 

Bourdieu-ja propozon një koncept që ndërton një imazh më dinamik, atë të fushës 

ideologjike.
125

 Më konkretisht bëhet fjalë për “...një rrjet ose konfigurim ‘të 

marrëdhënieve objektive midis pozicioneve’, të cilat nga ana e tyre përkufizohen ‘nga 

situata e tyre e  tanishme dhe potenciale në strukturën e shpërndarjes së llojeve të 

pushtetit (ose kapitalit)’”.
126

 Imazhi konceptual i fushës na lejon, duke zgjeruar 

horizontin që e ndeshëm te Poulantzas-i, ta shohim ideologjinë si rezultante forcash 

shoqërore dhe përfytyrimesh që i shoqërojnë ato. Kësisoj ideologjia është unitare vetëm 

në kuptimin që anon më shumë nga krahu më i fortë shoqëror, por brenda saj përfshihen 

aspekte qendërikëse si ato të klasave të sunduara apo grupeve të përjashtuara. Pra kemi të 

bëjmë me një logjikë ndërshtytëse e cila ka nevojë për një fushë ku të ndeshet. Madje në 

momente krizash të formacioneve shoqërore kemi ekuilibër kritik të forcave shoqërore, i 

cili mund të shprehet edhe si kompromis në sferën ideologjike, edhe si ashpërsim i 

kontradiktave deri në pikën ku rezultantja e forcave do të ndryshojë kah.  

Kontributi i Boudieu-së në kritikën e ideologjisë del në pah edhe në përdorimin e 

konceptit kyç të kapitalit simbolik. Përveç asaj ekonomike, kapitali merr edhe trajtë 

simbolike që bashkëndan logjikën funksionale me të parin në fushën e komunikimit 

shoqëror. Kapitali simboliko-gjuhësor kushtetohet në treg përmes pranimit nga 

moszotëruesit e tij. Më konkretisht, “kushtetimi i një tregu gjuhësor krijon kushtet e një 

konkurrence objektive në dhe nëpërmjet të cilës kompetenca legjitime mund të 

funksionojë si kapital gjuhësor që prodhon, në çdo rast shkëmbimi shoqëror, një fitim 

shquarjeje.”
127

 Kësisoj, bartësit e kapitalit simboliko-gjuhësor kapin një pozitë shoqërore 

sipërore e cila implikon faktin se forma e të ligjëruarit të tyre, përmbajtja e ligjërimit dhe 
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mënyra e shfaqjes së tij (me një fjalë ideologjia) bëhet sunduese në shoqëri. Afërmendsh 

jo në kuptimin se të gjithë ata që e njohin/vlerësojnë këtë kapital dinë ta zbërthejnë 

kuptimisht apo ta imitojnë, por se, pavarësisht të gjithave, të tjerët njohin dhe pranojnë 

hierarkinë ligjërimore.
128

  

Kësisoj një ligjërim autoritar - siç e quan Bourdieu-ja atë që mund të marrë edhe emrin e 

ideologjisë - nuk e ka të domosdoshme kuptueshmërinë e tij nga masat e zhveshura nga 

kapitali simboliko-gjuhësor, mjafton që të njihet legjitimiteti dhe epërsia e shprehësve të 

tij.
129

 Sidoqoftë analiza e mëposhtme e ligjërimit ideologjik shqiptar na mundëson ta 

shtyjmë më tutje teorikisht atë që nisi Bourdieu-ja. Kapitali gjuhësor jo vetëm që nuk e ka 

të nevojshme të bëhet i kuptueshëm, por në një farë kuptimi i rrit gjasat e riprodhimit të 

vet nëse bëhet i pakuptueshëm; pra ka të nevojshme pakuptueshmërinë. Nëse elitat 

ideologjike shtjellojnë ide evropeiste të pakuptueshme për masat (bie fjala ato 

teknokratike të integrimit në BE apo të tjera mbi aspektet e mugëta të origjinës 

qytetërimore të Evropës), kjo nuk sjell si efekt tëhuajësimin e masave, por pranimin nga 

ana e këtyre të fundit të kapitalit simboliko-gjuhësor të elitave. Masat kuptojnë se nuk 

kuptojnë, por njëkohësisht mendojnë se artikuluesit ideologjikë e kuptojnë se çfarë po 

thonë, e për pasojë faji i moskuptimit kthehet prapa tek masat. Masat e vetëfshikulluara 

për mungesën e kapitalit gjuhësor (bash si të varfrit që bëjnë përgjegjës veten deri në 

dëshpërim për varfërinë e tyre pa kuptuar efektet e strukturimit të formacionit shoqëror), 

ngrenë mitin e elitave ideologjike që dinë. Sigurisht që rrengu ideologjik këtu qëndron në 

faktin se vetë këto elita nuk e dinë mirëfilli se për çfarë flasin, mirëpo duke u hequr sikur 

dinë ia mbushin mendjen jo vetëm ndjekësve të tyre, por edhe vetes se në të vërtetë 

dinë.
130

 Ashtu sikundër kapitali ekonomik nuk ekziston pa bashkëveprimin pasiv të të 

zhveshurve nga kapitali (në vetvete zhduket në eter), ashtu edhe kapitali simboliko-

gjuhësor kushtetohet në procesin e qarkullimit të tij te masat dhe në pranueshmërinë e 

tyre.  

Pas Bourdieu-së është me vlerë të ndalemi në dy autorë që në pikëpamje kohore vijnë pas 

themeluesve të poststrukturalizmit, por që e kanë kontributin më të spikatur në fushën e 

kritikës së ideologjisë, përkatësisht tek Ernesto Laclau dhe Chantal Mouffe, veçanërisht 

në veprën e tyre shenjëlënëse Hegjemoni dhe strategji socialiste... Pikësëpari, Laclau dhe 

Mouffe-i tërheqin vëmendjen se ligjërimet nuk mund të jenë kurrsesi vetëm artikulime 

konjitive, por kanë rol kyç në organizimin e jetës shoqërore, çka i shtyn jo më kot të 

flasin për praktika ligjërimore.
131

 Kësisoj ndarja e kahershme metafizike midis botës 
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materiale dhe ideve është e pavend pasi nuk mund të flitet për shoqëri apo marrëdhënie 

shoqërore pa rolin kushtetimor të ligjërimeve në të.  

Ngjashëm me Bourdieu-në, Laclau dhe Mouffe flasin për fushë të ligjërimësisë e cila 

duhet konsideruar si truall ontologjik, i cili mbart diferenca potencialisht të pafundme, ku 

përplasen praktikat ligjërimore të cilat synojnë ta organizojnë atë. “Çdo ligjërim 

ndërtohet si një përpjekje për të dominuar fushën e ligjërimësisë, ndaluar rrjedhën e 

diferencave dhe ndërtuar një qendër. Pikat ligjërimore të privilegjuara të këtij fiksimi të 

pjesshëm do t’i quajmë pika nyjore.”
132

 Këtu del në dritë edhe koncepti kyç i këtij 

punimi, ai i pikës nyjore e cila i shërben një ligjërimi jo vetëm për të prodhuar unitet të 

brendshëm duke u diferencuar nga të tjerët, por edhe për të dominuar fushën e 

ligjërimësisë duke i shtyrë në skaje ligjërimet rivale, ekzistenca e të cilave tash e tutje do 

të ketë funksionin e identifikimit të asaj çka është e papranueshme për ligjërimin 

dominues. Meqenëse ligjërimet rivale dalin në sipërfaqen e fushës së ligjërimësisë pa 

ndonjë teleologji paraprake, ekzistenca e tyre nuk i referohet ndonjë domosdoshmërie 

identiteti vetjak. Për Laclau-n dhe Mouffe-n, ligjërimet, si të gjitha format e identiteteve, 

janë relacionale, çka do të thotë se ato kanë kuptim vetëm përballë asaj që përjashtojnë 

dhe jo në vetvete. Kjo implikon faktin se ndryshe nga pretendimi ideologjik se 

formacioni shoqëror dhe ligjërimi riprodhues i tij janë të vetëmjaftueshëm, por të penguar 

aksidentalisht nga ata që iu kundërvihen, identitetet bashkëpërcaktohen. Në këtë mënyrë 

ligjërimi evropeist shqiptar ka nevojë për antievropianët e prodhuar nga ky ligjërim për 

t’u kushtetuar e identifikuar si i tillë, dhe jo siç pretendohet si pengesë për realizimin e 

qëllimeve të mbrame.  

Ky konceptim i ligjërimeve antagoniste si partikulare që ndeshen në terrenin universal të 

ligjërimësisë bën që universalja të përbëjë një shënjues të zbrazët që pretendohet të 

mbushet nga çdo ligjërim partikular për të dështuar pashmangshmërisht në fund. Për 

Laclau-n dhe Mouffe-n, çdo ligjërim partikular që do ta dominojë fushën e ligjërimësisë 

orvatet të identifikohet me krejt fushën, duke e hedhur antagonisten e vet jashtë fushë. Në 

këtë pikë shpërfaqet karakteri ideologjik i ligjërimeve partikulare të cilat besojnë 

iluzivisht se fusha e ligjërimësisë (shënjuesi i zbrazët i universalitetit) mund të 

mbushet/zaptohet tërësisht. Kjo përbën atë që mund ta quajmë paradoksin e 

pashmangshëm të mbylljes ideologjike: “...operacioni ideologjik par excellence konsiston 

në caktimin e një roli të pamundur mbylljeje për një përmbajtje partikulare, e cila është 

radikalisht e pabashkëmatshme me të... Operacioni i mbylljes është i pamundur, por 

njëkohësisht i domosdoshëm. I pamundur për shkak të zhvendosjes kushtetimore që 

gjendet në zemër të çdo rregullimi strukturor. I domosdoshëm, pasi pa atë fiksim trillues 

kuptimi, nuk do të kishte fare kuptim.”
133
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Zbërthimi i të sapocituarës na shtyn që në njërën anë ta konsiderojmë pretendimin 

ideologjik të partikulareve për të zënë vendin e universales si të dobishëm pasi kësisoj 

prodhohen kuptime dhe praktika në fushën e ligjërimësisë dhe në shoqëri, por nga ana 

tjetër të vërejmë se një pretendim i tillë është i paracaktuar të dështojë meqenëse fusha e 

ligjërimësisë ekziston si e tillë vetëm me kushtin që asnjë partikulare të mos identifikohet 

plotësisht me të. Mirëpo këtu nxjerr krye paradoksi kryesor i qasjes poststrukturaliste 

rreth ideologjisë. Nëse ideologjikja nga një anë është tentativa, paçka se e pasuksesshme, 

për bllokimin lojërave ligjërimore (zaptimi i fushës së ligjërimësisë) dhe në anën tjetër 

çdo ligjërim tenton kësisoj, atëherë gjithçka është ideologji, çka ia humb veçorinë 

kuptimore konceptit. Nëse çdo ligjërim ngulmon të jetë ideologjik, ç’kuptim ka të flitet 

për kritikë të ideologjisë, duke u dhënë të drejtë kësisoj poststrukturalistëve të tjerë të 

cilët e përjashtojnë atë si term problematik?! Një zgjidhje e mundshme do të ishte 

shkallëzimi i suksesit të zaptimit të fushës së ligjërimësisë ku mirëfilli ideologjike të 

konsideroheshin ligjërimet sunduese, por jo sovrane, ndërsa kundërideologjike ato që në 

emër të sundimit të tyre të ardhshëm do t’i drejtpeshonin marrëdhëniet midis praktikave 

ligjërimore. Mirëpo një qëndrim i tillë relativizues ndaj ideologjisë, pavarësisht se na 

lejon ta shohim procesin e emancipimit shoqëror si një lloj “revolucioni permanent”, e 

pamundëson kuptimin e lidhjes së tij specifike me formacionet shoqërore klasore, 

sidomos me kapitalizmin e vonë tipar dallues i të cilit është pikërisht theksimi i idesë së 

diferencave si proces i diferencimit të mallrave, shijeve, por edhe formave të 

shfrytëzimit.
134

  

Laclau dhe Mouffe-i, në këtë mënyrë, e konsiderojnë fushën universale të ligjërimësisë si 

neutrale, pra si një fushëbetejë të hapur nga të gjitha krahët, të cilën ligjërimet partikulare 

tentojnë ta zaptojnë tërësisht, ose së paku të zënë një pozicion mbizotërues. Një 

përfytyrim i tillë i zbulon autorët në fjalë ndaj kritikave se në formën e një radikaliteti 

politiko-teorik po shprehin një ide sa të vjetër aq edhe pajtuese liberale: atë të barazisë së 

mundësive për konkurrimin e subjekteve politike, që në liberalizmin pluralist shprehet në 

idenë e një shteti neutral dhe të hapur në nisje për ndikimin e të gjitha grupeve politiko-

shoqërore. Prandaj filozofë si Slavoj Žižek-u e kritikojnë neutralitetin e hamendësuar të 

fushës së ligjërimësisë duke thënë se një fushë e tillë nuk është kurrë paraprakisht 

neutrale dhe e hapur për të gjithë. Imazhisht ajo nuk është një fushëbetejë e rrafshët në të 

cilën pozicioni nistor i ligjërimeve partikulare është i barazvlefshëm. Ideologjia qëndron 

pikërisht në faktin se pjerrësia favorizuese e rregullimit paraprak të fushës së 

                                                                                                                                                                             
mbrame. Kësisoj ideologjikja do të konsistonte në ato forma ligjërimore përmes të cilave një shoqëri rreket 

ta ndërtojë veten mbi bazën e mbylljes, fiksimit të kuptimit dhe mos-njohjes së lojës së pafundme të 

diferencave. Ideologjikja do të ishte vullneti për ‘totalitet’ i çdo ligjërimi totalizues. Dhe përderisa 
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kushtetimore e realitetit. Shoqërorja ekziston vetëm si përpjekja e kotë për të ndërtuar një objekt të 

pamundur: shoqërinë.” Kroker, Arthur and Marilouise. (ed.) (1991). Ideology and Poëer in the Age of 
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ligjërimësisë merret si rrafshësi neutrale në të cilën ligjërimet “konkurrojnë” barazisht 

dhe ndërshtyhen për të krijuar hegjemoni.
135

  

Megjithë karakterin problematik të konceptimit të ideologjisë, qasja e tyre mund të 

shërbejë për të kuptuar më mirë rolin e shënjuesve ideologjikë në artikulimin e 

ligjërimeve kundërideologjike (drejtpeshuese sipas autorëve në fjalë). Kështu Chantal 

Mouffe-i, ndërsa shkruan rreth trashëgimisë teorike të Antonio Gramsci-t, vëren se 

“objektiv i luftës ideologjike (kupto: luftës ndaj praktikave ligjërimore sunduese - shën. 

aut.) nuk është refuzimi i sistemit dhe i të gjitha elementeve të tij, por riartikulimi i tij, 

thyerja e tij deri në elementet e tij bazike dhe pastaj shoshitja e konceptimeve të kaluara 

për të parë se cili prej tyre, me ndonjë ndryshim përmbajtjeje, mund të shërbejë për të 

shprehur situatën e re.”
136

 Meqenëse çdo shënjues është i zbrazët -  çka do të thotë se nuk 

ka kuptim paraprak,  por mbushet me kuptim vetëm në betejën për zaptimin e fushës së 

ligjërimësisë - pikat nyjore që lidhin elementët e një ligjërimi ideologjik nuk janë të 

problematikë në vetvete. Ato mund të përdoren nga ligjërimet antiideologjike duke i 

mbushur me kuptim kundërthënës. Kësisoj mosmarrëveshja kundërideologjike, duke 

përdorur Rancière-in
137

 në qasjen kritike ndaj ligjërimit evropeist shqiptar, nuk ka pse të 

jetë medoemos midis ligjërimit proevropeist dhe atij antievropeist, por midis një ligjërimi 

që i jep Evropës një kuptim që nxit e riprodhon pabarazi e sundim dhe një tjetri që e 

mbush idenë e Evropës me përfytyrime të përkundërta emancipuese.  

Po pse një ligjërim kundërideologjik duhet të ripërdorë shënjues të zaptuar nga 

ideologjia, e rrjedhimisht “të njollosur” prej saj? Analiza e mëposhtme e ligjërimit 

ideologjik shqiptar do të na vijë në ndihmë. Ideologjia, edhe pasi hyn në krizë, ka arritur 

të përçojë tek agjentët shoqërorë një pjesë të elementëve të saj. Ajo përbën një prej 

shtyllave kuptimore të agjentëve shoqërorë, ndeshja e të cilëve me shënjues fare të 

palidhur me të parët do të sillte pakuptimësi. Edhe kur këta agjentë refuzojnë 

ndërgjegjshëm mjaft aspekte të saj në emër të koncepteve të përshkuara utopisht, ajo 

vazhdon të jehojë brenda mendjeve shoqërore. Prandaj marrja e këtyre shënjuesve të 

zbrazët, pastrimi nga një pjesë e kuptimeve të vjetra (nuk duhet harruar se ideologjitë nuk 
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janë kurrë unitare dhe mbartin edhe elementë kontradiktorë që janë shtyrë përpara nga 

kundërideologjitë) dhe mbushja me kuptime të reja mund të përbëjë një strategji 

kundërideologjike më të suksesshme sesa braktisja e tyre tout court. Edhe ajo që më vonë 

u shndërrua në ideologji, në momentet e ngjitjes së saj - kur ishte kundërideologjike dhe i 

kundërvihej një formacioni shoqëror në krizë - ripërdorte një pjesë të elementëve 

ideologjikë të këtij të fundit.  

Me rëndësi në rrugëtimin poststruktuarlist është edhe qasja e Michel Foucault-së. 

Meqenëse kritika e kritikës poststrukturaliste ndaj qasjes tradicionale të ideologjisë si 

ndërgjegje e rreme
138

 është trajtuar më sipër, po hidhemi drejtpërdrejt te disa prej 

implikimeve të paradigmës fukoiane në kuptimin e ideologjisë duke pasur parasysh se ajo 

që Foucault-ja e konsideron risi metodologjike - kalimi nga logjika e brendshme e 

ligjërimit drejt kushteve të jashtme të prodhimit të tij - zor se mund te konsiderohet e huaj 

për traditën e kritikës së ideologjisë.  

Mirëpo Foucault-ja, pa e përdorur termin ideologji - i cili për të ka konotacionin e 

pohimit të një të vërtete objektive që i qëndron përballë rrejshmërisë së ideologjisë -, 

ndihmon në rikonceptimin e kritikës së ideologjisë duke i konsideruar ligjërimet 

sunduese si policuese të diferencave të mikroligjërimeve shoqërore. Duke iu referuar 

dallimit në teorinë tradicionale të policisë midis kësaj të fundit dhe politikës
139

, tregohet 

se policorja mohon duke pohuar. Kjo do të thotë se pushteti që qarkullon përmes 

ligjërimeve dhe praktikave shoqërore rreket ta formësojë shoqërinë kah një organizim i 

caktuar, ai që nga këndvështrimi i ligjërimit sundues duket si mbrojtje dhe fuqizim i 

shoqërisë e shtetit. Kësisoj, pa e përmendur termin ideologji, Foucault-ja na fton ta 

konsiderojmë ideologjinë jo thjesht si mohuese të drejtpërdrejtë të ligjërimeve dhe 

praktikave alternative, por si formuluese të një ortodoksie dhe ortopraksisi kudogjendja e 

të cilave i shtyn për në skaj mikroligjërimet dhe mikropraktikat. Pra ideologjia prodhon, 

ashtu sikundër pushteti fukoian; ajo prodhon marrëdhënie të reja, forma të reja 

përfytyrimi e imagjinate, e së këndejmi përshkon përvojën dhe përjetimet e anëtarëve të 

shoqërisë. Afërmendsh, çdo praktikë dhe ligjërim alternativ që mëson pikat nevralgjike të 

qarkullimit të pushtetit shtyhet për në skaje duke u konsideruar armiqësor dhe trazues i 

fateve të shoqërisë.  

Një nga efektet e ligjërimit sundues është edhe prodhimi i individit. Në këtë rast 

Foucault-ja merr dhe përpunon tezën e Althusser-it sipas të cilit ideologjia i interpelon 

njerëzit si subjekte, pra si individë të vetëdijshëm, të përgjegjshëm dhe të ndarë prej të 

tjerëve. Për Foucault-në, “individi është pa dyshim një atom fiktiv i një përfytyrimi 
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ideologjik të shoqërisë; por ai është gjithashtu një realitet i fabrikuar nga kjo teknologji 

specifike e pushtetit që quhet disiplinë. Duhet të rreshtim së përshkruari efektet e 

pushtetit në terma negativë: ai përjashton, shtyp, censuron, abstrakton, maskon, fsheh. Në 

fakt pushteti prodhon; ai prodhon realen; prodhon fushat e objekteve dhe ritualet e së 

vërtetës.”
140

 Pavarësisht ngjashmërive, Foucault-ja do t’i largohet konceptit altyserian të 

aparatit ideologjik shtetëror i cili ngjan sikur i përqendron institucionet në të cilat 

qarkullojnë ligjërimet sunduese, duke i përfytyruar këto institucione si më të shpërhapura 

në shoqëri dhe me autonomi relative mes tyre. Kësisoj spitali, burgu, çmendina etj., nuk 

duhen përfytyruar si të komanduara nga një Vëlla i madh shtetëror, por si bartëse të 

logjikave të ndryshme të disiplinimit pushtetor përmes ligjërimeve, të cilat vetëm në 

mënyrë të tërthortë bashkërendohen për të normalizuar shoqërinë. Gjithsesi, prodhimi i 

individit shëndetësisht, moralisht dhe ligjërisht të përgjegjshëm është një prej efekteve 

kryesore të pushtetit disiplinor. Në kritikën e ideologjisë kjo prerje merr rëndësi të dorës 

së parë meqenëse me prodhimin e individit ideologjia arrin tek ai barrën e përgjegjësisë 

për efektet e strukturimit të brendshëm të formacionit shoqëror. Paradoksi i ideologjisë 

qëndron pikërisht këtu: Sa më shumë që fati i njeriut përcaktohet nga struktura shoqërore 

larg ndikimit të tij, aq më tepër atij i duket sikur gjithçka është në dorë të tij. Afërmendsh 

jo për ta nxitur individin e prodhuar kësisoj kah hiperaktiviteti, por për të prodhuar 

brenda tij idenë se fajtor (përgjegjës) për atë që pëson është vetëm ai.  

Nëse bëjmë një detour
141

 të shkurtër, si rrjedhim të idesë së mësipërme mund të 

përmendim qasjen e Maurizio Lazzarato-s te Farkëtimi i njeriut borxhli, ku shkrimet e 

Foucault-së përthyhen për të kuptuar një nga simptomat kryesore të ideologjisë 

bashkëkohore: farkëtimin e një subjekti borxhli dhe vetëfshikullues. Për Lazzarato-n, 

“...borxhi nënkupton menjëherë bërjen subjektive të ekonomisë, përderisa borxhi është 

një marrëdhënie ekonomike e cila, për të ekzistuar, kërkon formësimin dhe kontrollin e 

subjektivitetit në mënyrë të tillë që ‘puna’ (labour) të bëhet e padallueshme nga ‘puna 

mbi veten’ (ëork).”
142

 Në këtë mënyrë borxhliu ekonomik, duke pranuar mbi vete 

ndjenjën e fajit për hyrjen në borxh, duhet të punojë mbi veten që ta shndërrojë këtë të 

fundit në një vete që nuk do të ketë më nevojë të hyjë në borxh. Kjo vete mishëron një 

kapërcim në përfytyrim dhe praktikë nga punëtor me pagë në sipërmarrës që, duke mos 

pasur në pronësi asgjë përpos vetes, nënkupton të qenit sipërmarrës i vetes; pra ta trajtosh 

veten si të ishte mjet prodhimi, të punosh mbi të, të investosh, të marrësh përsipër 

rrezikun e humbjes, të hysh në borxh etj. “Ta kthesh veten në sipërmarrje (Foucault) - do 

të thotë ta marrësh për vete përgjegjësinë për varfërinë, papunësinë, brishtësinë e punës, 

përfitimet shoqërore, pagat e ulëta, pensionet e reduktuara etj, sikur të gjitha këto të ishin 

‘burime’ dhe ‘investime’ të individit të cilit i duhet t’i menaxhojë si kapital, si kapitalin ‘e 
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tij’.”
143

 Mirëpo këtu subjekti hyn në një rreth vicioz: Sa më shumë që kërkon ta nxjerrë 

veten nga borxhi, dhe dështon, aq më shumë futet në borxh, duke e parë këtë të fundit jo 

vetëm si borxh ekonomik, por edhe si borxh moral ndaj atyre që i besojnë.  

Detour-i vazhdon duke marrë në shqyrtim përthyerjen e qasjes së Lazzarato-s me 

ideologjinë evropeiste shqiptare. Një nga elementët ligjërimorë të kësaj të fundit është 

riprodhimi i herëpashershëm i borxhit që shqiptarët i kanë Evropës (Perëndimit, SHBA
144

 

etj.) për ndihmën e pakursyer si gjatë historisë, ashtu edhe në bashkëkohësi. Veçantia e 

rastit shqiptar është se subjekti borxhli nuk është më individi sipërmarrës i vetes në sferën 

ekonomike i Foucault-së dhe Lazzarato-s, por populli si kolektivitet kombëtar. Përmendja 

e këtij borxhi shërben jo vetëm për të justifikuar ndikimin e institucioneve të këtyre të 

fundit në jetën politiko-shoqërore shqiptare, por edhe për të prodhuar ndjenjën kolektive 

të fajit se pse, pavarësisht përpjekjeve tona, nuk arrijmë ta shlyejmë atë. Edhe më i rëndë 

përfytyrohet borxhi kur sipas të njëjtës ideologji shlyerja e tij nuk kërkon kthimin e 

ndonjë shume parash apo privilegji ekonomik, por ndërtimin e institucioneve politike e 

shoqërore demokratiko-liberale në përputhje me imazhin e Evropës. Pra Evropa duket 

sikur thotë se na e fal borxhin nëse ne bëhemi si ajo. Sigurisht pamundësia objektive (rol 

këtu luan edhe vetë ideologjia) për t’u bërë si Evropa, e rëndon ndjenjën e fajit kolektiv.  

Ndihma e qasjes poststrukturaliste në kritikën e ideologjisë vjen edhe nga një prej 

koncepteve kyçe të Jean-François Lyotard-it: différend-i. Ky i fundit prodhohet atëherë 

kur një metarrëfim i ka heshtuar tërësisht mikrorrëfimet. Më konkretisht Loytard-i quan 

différend rastin ku “i akuzuari zhvishet nga mjetet e argumentimit dhe shndërrohet në 

fakt në viktimë. Nëse destinuesi, i destinuari dhe kuptimi i dëshmisë neutralizohen, 

atëherë gjithçka ndodh sikur të mos ketë pasur fare cenim.”
145

  

Për ta bërë më të qartë konceptin kyç të différend-it duhet hapur një parantezë e shkurtër. 

Lyotard-in e grish në mendim teza e disa mohuesve të Holokaustit sipas të cilëve ekziston 

një paradoks logjik në vërtetimin të ngjarjes historike të zhdukjes industriale të miliona 

hebrenjve nga nazistët gjatë Luftës së Dytë Botërore. Për ta, ne do të ishim të sigurt për 

këtë ngjarje vetëm nëse do të kishte dëshmitarë të drejtpërdrejtë të cilët do të kishin hyrë 

në dhomat e gazit dhe do kishin dalë gjallë s’andejmi për të na rrëfyer në vetë të parë se 

ç’ndodhte. Prej këtej Lyotard-it i duhet të bëjë një ndarje konceptuale midis dëmit që 

është objektiv dhe cenimit që ka të bëjë me mundësinë për ta artikuluar dëmin, pra për ta 
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bërë të njohshëm nga të tjerët. Kësisoj strategjia e mohuesve të Holokaustit mishëron 

différend-in si pamundësi e shprehjes së dëmit si cenim.  

Prodhimi konceptual liotarian i différend-it na ndihmon në zbërthimin kritik të 

ideologjisë shqiptare sidomos në aspektin e heshtimit të kauzës punëtore deri në zhdukjen 

e emrit të punëtorit si të tillë. Në ideologjinë shqiptare flitet për të papunë që mezi presin 

të fillojnë punë, për të sapopunësuar të lumtur, për sipërmarrës etj., por jo për punëtorin si 

të tillë, si subjekt me të drejta të caktuara të cilat rëndom i mohohen, si pol kontradiktor 

në marrëdhëniet e punës brenda fabrikës apo vendit të punës. Punëtori mund të thirret në 

emër si banor i një lagjeje ku s’vjen uji, si tifoz i skuadrës së zemrës, si patriot etj., por 

kurrsesi si punëtor
146

, meqenëse subjektivimi i tij si punëtor do të shpërfaqte kontradiktat 

klasore brenda një strukturimi shoqëror që i druhet atyre më shumë se gjithçkaje tjetër. 

Kësisoj punëtori mund të ankohet për çdo problem që nuk e përfshin specifikisht si 

punëtor, pra për gjithçka përpos kushteve dhe marrëdhënieve të punës.  

Së këtejmi qasja liotariane mund të shërbejë si hartues strategjish ligjërimore 

kundërideologjike, të cilat do të kishin për synim t’i nxirrnin différend-ët nga heshtimi, së 

pari duke i bërë rrëfimet e tyre të kuptueshme e, së dyti, duke njohur padrejtësitë që 

përjetojnë duke e kuptuar dëmin si cenim. Sipas Lyotard-it kjo kërkon risi konceptuale 

shumëplanëshe, nga krijimi i destinuesve e destinatorëve të rinj si artikulues dhe të 

artikuluar konceptualisht deri te domethëniet e reja të cilat së bashku do të priren ta 

vendosin différend-in në frazë, t’i japin atyre kompetencë ligjërimore, e për pasojë të 

ndryshojnë hartën konjitive të shoqërisë.
147

  

Në vazhdën e kontributeve poststrukturaliste mund të përmendim edhe Jean Baudrillard-

in. Këtu nuk do t’i kushtojmë rëndësi çështjes së simulacre-s, as ideologjisë si imagjinatë 

se poshtë shënjuesit ekziston një i shënjuar objektiv të cilin shënjuesi mund ta 

përfaqësojë besnikërisht ose ta tradhëtojë, por do të merremi shkurtimisht me raportin 

përmbajtësor bodrijarian midis ideologjisë dhe masave. Duke evokuar një traditë 

mendimi politik që merret posaçërisht me masat si produkte problematike të modernitetit, 

Baudrillard-i vendos përballë logjikës së tyre atë të mendimit kritik: “Mendimi kritik 

gjykon dhe përzgjedh, prodhon diferenca dhe përmes këtyre mbizotëron kuptimin. Masat 

nuk zgjedhin asgjë, nuk prodhojnë diferenca, por in-diferencime, ato preferojnë 

magjepsjen e mjetit përpara kërkesave kritike të mesazhit. Ato e përftojnë dhe e 

neutralizojnë mesazhin për hir të mjetit (mediumit) duke neutralizuar idenë për hir të 

idhullit, të vërtetën për hir të simulacre-s.”
148

 Në rastin tonë ligjërimi ideologjik synon 
                                                           
146
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pikërisht in-diferencimet. Më saktësisht edhe aty ku diferencat ligjërimore ekzistojnë, 

ideologjia rreket të krijojë unitet kuptimor mes tyre, t’i konsiderojë pjesë të një të tëre të 

diferencuar së brendshmi dhe jokontradiktore. Kjo shpjegohet, si më sipër, me 

epshmërinë e ideologjisë e cila synon t’i përbrendësojë lëvizjet ligjërimore qendërikëse 

duke i shtrirë kufijtë dhe ndryshuar njëfarësoj përmbajtjen e saj.  

Po ashtu Baudrillard-i cek një tjetër simptomë të ideologjisë, e cila haset rëndom edhe në 

ligjërimin politik shqiptar: tolerancën e supozuar ndaj Tjetrit. Ai e lidh këtë 

bashkëvendosje dhe bashkekzistencë të ligjërimeve kundërthënëse me fazën 

konsumeriste të kapitalizmit të vonë: “Fakti që sot armiqtë e deridjeshëm flasin me njëri-

tjetrin, që ideologjitë më të kundërta dialogojnë, që një bashkëjetesë paqësore themelohet 

në çdo nivel, që zakonet përmirësohen, e gjitha kjo nuk nënkupton progres humanist në 

marrëdhëniet njerëzore. Kjo do të thotë thjesht që ideologjitë, opinionet, virtytet dhe 

veset nuk janë më përveçse materiale këmbimi dhe konsumimi, të gjitha kontradiktat 

barazvlerësohen në lojën e shenjave. Toleranca në këtë kontekst nuk është më tipar 

psikologjik apo virtyt: ajo është modalitet i vetë sistemit.”
149

 Për ta lidhur me ç’u prek më 

sipër mbi epshmërinë e ideologjisë, Baudrillard-i na fton të mos ta mendojmë këtë të 

fundit si strategji të ndonjë mendjeje djallëzore që luan fijet ligjërimore, por si simptomë 

të këmbyeshmërisë tregtare universale karakteristike për shoqëritë e kapitalizmit të vonë. 

Ashtu siç këmbehet një mall me një tjetër përmes parasë, ashtu edhe idetë mund të jepen 

e merren, paçka se në faza të mëparshme historike ishin kontradiktore; çka shpjegon edhe 

se si dhe pse ligjërimi sundues ideologjik toleron në skajet e veta - dhe herë pas here jep e 

merr me - ligjërime antagoniste, ku në fund uniteti i diferencuar ideologjik riprodhohet 

vazhdimisht.  

Një përfundim i tillë na shtyn ta rimendojmë rolin e kritikës së ideologjisë. Ajo nuk mund 

të kufizohet në përmbajtjen kuptimore të mesazhit që mëton të jetë kundërideologjik, pasi 

ideologjia nuk funksionon si enë që përmban një lëndë unike të cilës po i kundërvure 

diçka do të hyjë në vështirësi. Ideologjia funksionon duke e ndërthurur përmbajtjen si me 

grupe të caktuara shoqërore bartëse të saj, ashtu edhe me forma specifike artikulimi, 

elementë të caktuar gjuhësorë dhe gjetje kanalesh komunikimi që i përshtaten situatës 

shoqërore. Për pasojë ligjërimet kundërideologjike duhet të marrin në konsideratë një 

kompleks faktorësh.   

Rrjedhën teorike poststrukturaliste do ta mbyllim me disa kontribute të Jacques Derrida-

së. Edhe në këtë rast do t’i shmangemi nocionit kyç të dekonstruktimit të epistemologjisë 

dhe logjikës metafizike bartësit e të cilave nuk arrijnë të kuptojnë se nocionet dikotomike 

nuk qëndrojnë më vete në kundërvënien mes tyre, por bashkëpërcaktohen. Megjithëse 

Derrida-ja e konsideron dekonstruktimin si metodë krejt të ndryshme nga dialektika, të 

cilës i njeh fajin e teleologjisë, tradita e pasur dhe komplekse e kësaj të fundit, sidomos 

me kontributet e Adorno-s në dialektikën negative, bën që të mos ketë ndryshime 

thelbësore midis tyre.  
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Prandaj Derrida-ja do t’i vijë në ndihmë kritikës së ideologjisë nëpërmjet zhvillimit të një 

ideje të cilën e ka artikuluar më parë Walter Benjamin-i te Kritika e dhunës. Bëhet fjalë 

për pajustifikueshmërinë ontologjike të aktit të themelimit, sidomos në rastet e shtetit, 

institucioneve kryesore apo të vetë konceptit të drejtësisë të cilat artikulohen përmes 

ideologjisë. Duke evokuar konceptin benjaminian të dhunës hyjnore, Derrida-ja thotë se 

“...çasti i themelimit apo të bërit institucion të drejtësisë (që nuk është në asnjë rast një 

çast të skalitur në indin homogjen të historisë, përderisa shkitet prej vendimit) - 

operacioni që shënjon themelimin, përurimin, justifikimin e ligjit (të drejtës) apo bërjen e 

ligjit - do të përbënte një coup de force, një dhunë të kryer e për pasojë të 

interpretueshme, që në vetvete nuk është as e drejtë, as e padrejtë dhe që asnjë lloj 

drejtësie a ligji i themeluar më parë nuk mund ta garantojë, kundërshtojë apo 

shfuqizojë.”
150

 Megjithëse në vazhdën poststrukturaliste Derrida-ja nuk e preferon termin 

ideologji, roli i dekonstruktimit në këtë rast ka të bëjë me zbërthimin kritik të asaj që 

ideologjia ndërton për të justifikuar dhe riprodhuar formacionin shoqëror pjesë e të cilit 

është. Ky formacion shoqëror - i pajustifikueshëm në vetvete si çdo formacion tjetër, 

produkt i një akti themelimi të paarsyeshëm - mund të arsyetohet vetëm 

prapaveprueshëm. Këtë e bën ideologjia duke e justifikuar formacionin shoqëror përmes 

rrëfimeve mitike të një themelimi të domosdoshëm, të lidhur me qenie trashendentale 

(zoti) të cilat e pajisin shoqërinë në fjalë me një mision të posaçëm historik (madje edhe 

teleologjik) që kryhet vetëm përmes institucioneve të shuguruara të formacionit shoqëror. 

Përmes justifikimit të së pajustifikueshmes ideologjia kërkon të ndalë praktikat 

ligjërimore rithemeluese. Nëse këto të fundit bartin idenë se nuk ka garantë 

trashendentalë, se çdo akt rithemelimi mund ta justifikojë veten prapaveprueshëm pa iu 

referuar hartës konjitivo-morale të formacionit shoqëror ekzistues, atëherë ideologjia hyn 

në krizë.  

Kjo qasje na ndihmon të ritheksojmë faktin se ideologjia nuk duhet kërkuar vetëm në 

përmbajtjen e saj specifike, por mbi të gjitha në mënyrën se si e artikulon këtë 

përmbajtje, me logjikën e saj të brendshme, që në këtë rast kërkon medoemos ta 

justifikojë prapaveprueshëm një formacion shoqëror që e ka prodhuar atë pa pranuar se 

është prapaveprim; pa pranuar kësisoj se ajo është ideologji si gjithçka tjetër. Diçka e tillë 

na risjell në tezën më të hershme se një prej karakteristikave të ideologjisë është mungesa 

e reflektimit, pra moskuptimi se është ideologji.  

Në fund të prerjes poststrukturaliste na duhet të risjellin më gjerësisht në vëmendje, 

përveç kontributit të pjesshëm në kritikën e ideologjisë, edhe pamjaftueshmëritë e saj për 

të shërbyer krejtësisht si kritikë e ideologjisë. Këtu nuk do të riprekim kritikat 

metodologjike të raportit midis ligjërimit dhe kushteve shoqërore të cilat janë artikuluar 

në hyrje të këtij punimi, as ato që i janë shtuar në trup analizës së secilit prej autorëve 

poststrukturalistë (veçanërisht Laclau-Mouffe-s, Derrida-së apo Foucault-së). Këtyre do 

t’iu shtojmë një kritikë përgjithësuese të raportit të poststrukturalizmit (ose 

postmodernizmit si epokë historike që gjen shprehje në shumë fusha si arti, arkitektura, 

kritika letrare etj., armaturë filozofike e të cilit është poststrukturalizmi) me kapitalizmin 
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e vonë. Për mjaft autorë, duke veçuar Terry Eagleton-in, Fredric Jameson-in apo Slavoj 

Žižek-un, pavarësisht kontributit të dekonstruktimit (sipas rastit edhe arkeologjisë, 

gjenealogjisë etj.) në zbulimin e praktikave shtypëse deri në marrëdhëniet më të imta 

shoqërore, teoria poststrukturaliste e shoqëron kapitalizmin e vonë
151

 jo vetëm 

historikisht, por edhe konceptualisht. Në këtë pikë do të kufizohemi te kritika e Terry 

Eagleton-it që i referohet posaçërisht dekonstruktimit si përfaqësuesi tipik i qasjes 

poststrukturaliste. Për Eagleton-in brendatekstualiteti që përjashton çdo marrëdhënie me 

shoqërinë jashtë tekstit dhe relativiteti i pozicionimit politik bëjnë që dekonstruktimi 

poststrukturalist të çojë në afazi politike, pra në pamundësi për të artikuluar një 

alternativë ndaj praktikave shfrytëzuese dhe shtypëse të një formacioni shoqëror
152

; 

sidomos kur ky i fundit si neoliberalizëm (kapitalizëm i vonë), ndryshe nga formacionet 

shoqërore pararendëse, e prodhon unitetin përmes riorganizimit të diferencave dhe jo 

zhdukjes së tyre siç pretendojnë poststrukturalistët.   

Rrjedhimisht subjekti kundërideologjik ndihet i fragmentuar deri në pafuqi nëse operon 

me kuadrin konceptual poststrukturalist. Eagleton-i është i vetëdijshëm për problemet e 

mëdha teorike të metafizikës së një subjekti të vetëmjaftueshëm, sidomos individual, dhe 

për implikimet politike të tij. Mirëpo ai mendon se mund ta rikuperojë nocionin e 

subjektit të rezistencës duke mos e konsideruar unitetin si të paradhënë, por, në traditën 

më të mirë të kritikës së ideologjisë, si të kushtetuar në proces të rezistencës e sipër. 

Përndryshe mbetet vetëm subjekti i fragmentuar poststrukturalist i cili mund të ketë rol 

subversiv brenda formacionit shoqëror, por do ta ketë gjithnjë të pamundur për të 

propozuar dhe ndërtuar diçka të re. Dhe meqenëse formacioni shoqëror i kapitalizmit të 

vonë kushtetohet përmes bashkëjetesës integruese me subversionet
153

, këto të fundit e 

humbin karakterin kritik (edhe në kuptimin e futjes në krizë të formacionit shoqëror).
154

  

 

G. Ringritja e dialektikës: Kritika bashkëkohore e ideologjisë: Slavoj Žižek 
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Kritika poststrukturaliste ndaj metafizikës në tërësi, ku autorët e sipëranalizuar fusnin 

edhe traditën e kritikës së ideologjisë, shtroi udhën e rikonceptimit të kritikës së 

ideologjisë. Midis një aradhe autorësh që spikasin në rikthimin e dialektikës si motor i 

kritikës së ideologjisë (Terry Eagleton, Fredric Jameson etj.) do të merremi posaçërisht 

me më risisjellësin mes tyre, Slavoj Žižek-un. Ai nga njëra anë ripërdor një pjesë të 

pasurisë teorike poststrukturaliste, e në anën tjetër nxjerr në pah të metat e saj dhe rikthen 

fort në ligjërimin filozofik autorë rëndom të anatemuar si Hegeli apo Marksi, duke 

shpluhurosur brenda teksteve të tyre të ide me interes në zhvillimin e teorisë së kritikës së 

ideologjisë.   

Slavoj Žižek-u e çon shumë më larg tentativën e parë altyseriane për ta çiftuar kritikën e 

ideologjisë me psikanalizën lakaniane. Mirëpo përpara se të merremi me rolin e kësaj të 

fundit në rikonceptimin e kritikës së ideologjisë, duhet të sjellim në vëmendje pasurimin 

zhizhekian të qasjes së hershme ndaj ideologjisë si fetishizëm malli. Për Žižek-un 

kuptimi i mirëfilltë i tezës së Marksit mbi fetishizmin e mallit se “njerëzit e bëjnë atë (pra 

vlerat e këmbimit të mallrave janë produkt i marrëdhënieve midis tyre dhe jo i ndonjë 

objektiviteti të fshehur në zemër të mallit apo të ndonjë determinizmi historik), por nuk e 

dinë se e bëjnë (nuk janë të vetëdijshëm se parësore është marrëdhënia midis tyre duke e 

transferuar qendrën e gravitetit te objektet materiale)” është se “njerëzit janë të 

vetëdijshëm për mënyrën se si shkojnë punët; ata e dinë mjaft mirë se paraja-mall nuk 

është gjë tjetër veçse një formë e sendëzuar e dukjes së marrëdhënieve shoqërore, se 

poshtë ‘marrëdhënieve midis gjërave’ gjenden ‘marrëdhëniet midis njerëzve’ – paradoksi 

qëndron në atë që në veprimtarinë e tyre shoqërore ata veprojnë sikur të mos e dinin këtë 

gjë dhe i shkojnë pas iluzionit fetishist.”
155

 Me këtë gjest interpretues Žižek-u do të 

largojë përfundimisht çdo hije të ndërgjegjes së rreme (të manipuluar) nga fusha e 

kritikës së ideologjisë. Për të, edhe më gjerësisht se vetëdija e njerëzve mbi marrëdhëniet 

konkrete të prodhimit, karakteri fetishist mbarëshoqëror i ideologjisë qëndron në faktin se 

njerëzit megjithëse i njohin kushtet e prodhimit të marrëdhënieve shoqërore, 

prapëseprapë veprojnë sikur të mos i njihnin ato; ose më saktë sikur kjo njohuri të mos 

kishte kurrfarë efekti në pranimin e formacionit shoqëror në të cilin jetojnë. Kësisoj 

kritika e ideologjisë dhe futja në krizë si e ideologjisë dhe formacionit shoqëror nuk 

mund të mbështetet në shpresën e kahershme të kritikëve të ideologjisë - në thënien e të 

vërtetës së plotë masave -, por në kuptimin e efekteve të kësaj të vërtete te masat, në 

raportin e kësaj të vërtete faktike me nyje të tjera kuptimore si imagjinarja, fantazmorja e 

të tjera koncepte pasuruese të huazuara nga psikanaliza lakaniane.  

Ky veprim shoqëror sikur të mos ta dinim është një përgjigje pragmatike e agjentëve 

shoqërorë ndaj peshës së madhe të mbajtjes anë në kontradiktat shoqërore. Më 

konkretisht, Žižek-u thotë se mospranimi fetishist merr këtë formë: “‘Unë e di, por nuk 

dua ta di se e di; pra nuk e di.’ Unë e di këtë gjë, por refuzoj të marr përsipër plotësisht 

pasojat e kësaj dijeje; kësisoj mund të vazhdoj së vepruari sikur të mos e dija.”
156

 Kjo 

ndarje e agjentit shoqëror hap një shteg të ri në kuptimin e ideologjisë, e cila vepron në 
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dy rrafshe të ekzistencës njerëzore: publike të komunikimit me të tjerët dhe private të 

marrjes me veten ose me një grup të vogël e intim. Agjenti shoqëror e ka të lehtë ta 

pranojë në sferën private pakuptimësinë e mesazheve publike ideologjike, mirëpo e 

përfytyron të papërballueshme barrën e të shprehurit publikisht të kësaj, meqenëse një akt 

i tillë do të trazonte ekuilibrat shoqërorë dhe bashkëkuptimorë që prodhon ideologjia dhe 

që farkëtojnë përditshmërinë e të marrëdhënieve shoqërore.  

Duke u nisur nga kjo premisë, kritika e ideologjisë shqiptare nuk mund ta luajë rolin e vet 

thjesht duke i informuar qytetarët për karakterin fantazmor të ligjërimit evropeist, as duke 

rrëfyer se si përmes saj riprodhohen kushtet e shfrytëzimit dhe të sundimit të tyre, çka 

kërkon të parahamendësojë se qytetarët nuk e dinë paraprakisht se si shkojnë punët.
157

 

Ajo mund të ketë efekte vetëm nëse shpjegon teorikisht marrëdhënien midis të vërtetave 

fetishiste dhe kushtetimit të kuptimeve dhe realitetit shoqëror nga njëra anë, dhe nga ana 

tjetër atë të shpjegimit se vetëm duke i shkuar tejpërtej fantazisë ideologjike mund të 

prodhohet një situatë në të cilën prekja e fetishit publik nuk sjell asnjë efekt katastrofik, 

por përkundrazi i mundëson shoqërisë të rithemelohet. 

Sidoqoftë marrëdhënies midis dy rrafsheve të përcjelljes së të vërtetave fetishiste do t’i 

kthehemi gjerësisht më poshtë. Kësaj paranteze duhet t’i pasojë një analizë hyrëse të rolit 

të psikanalizës lakaniane
158

 në kritikën zhizhekiane të ideologjisë. Më gjerësisht se 

përthyerja lakaniane, psikanaliza - përderisa merret me koncepte si dëshira, fantazia-

ëndrrat, raporti me Tjetrin, e pandërgjegjshmja dhe raporti i saj me egon etj., - gjithnjë e 

ka pasur një portë të hapur potenciale për kritikën e ideologjisë e cila përfiton nga 

psikanaliza nxitje konceptuale mbi mënyrën se si njeriu i qaset psikikisht jashtësisë së 

vet. Sidoqoftë këtu do të ndalemi te disa nocione kyçe të psikanalizës lakaniane, jo në 

domethënien e tyre rreptësisht psikanalitike, posaçërisht në mënyrën se si Žižek-u i 

transferon këto koncepte në filozofi e përmes saj në kritikën e ideologjisë. Ky i fundit 

huazon prej Lacan-it marrëdhënien midis Reales, Simbolikes dhe Imagjinares si 

kushtetimore të kuptimeve dhe pararendëse të ndërtimit të realitetit dhe subjektit. Žižek-u 

e transferon Realen -  që epistemologjikisht mund të përkufizohet si pamundësia e 

Simbolikes për të puthitur shënjuesin me të shënjuarin, pra si hendek apo e çarë e 

pambushshme brenda Simbolikes - në idenë e kontradiktës si paraprisëse mohore e çdo 

identiteti të mëpastajmë. Nga pikëpamja ontologjike, paçka se për të menduarit e 

zakonshëm mund të ngjajë paradoksale, mohorja i paraprin pohores, e kushteton atë, e 

kësisoj është motori i përhershëm transformues i realitetit si nyjëtim i marrëdhënieve 

shoqërore. Roli i imagjinares në këtë mes është ai i mbështetjes së Simbolikes (tërësisë së 

marrëdhënieve midis shënjuesve) duke e lidhur arbitraritetin e shenjave të kësaj të fundit 
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me imazhe të cilat, megjithëse nuk janë pasqyrime besnike, prapëseprapë kanë një 

marrëdhënie të kushtëzuar me përvojën njerëzore.
159

 Ideologjia nis pikërisht aty ku qepja 

e të çarës së Reales duket e arritshme dhe, për pasojë, shënjuesit mund të përputhen 

plotësisht me të shënjuarit.  

Me rëndësi në këtë fazë është rrugëtimi përmes koncepteve të psikanalizës lakaniane, ku 

në vazhdën e krijimit të kuptimeve në sferën e Simbolikes mund shquajmë pikën nyjore. 

Siç rrjedh prej arbitraritetit të pashmangshëm të shënjuesve, këta të fundit nuk mund të 

jenë veçse të zbrazët, pra shënjues që nuk kanë kuptim paraprak, ose nuk shprehin a 

përfytyrojnë ndonjë objekt të mëvetësishëm. Roli i shënjuesve të zbrazët është pikërisht 

ai i sendërtimit të realitetit ose të asaj që paskëtaj do të quhet objektivitet i gjërave. 

Mirëpo shënjuesit nuk janë entitete gjuhësore të pavarura nga njëri-tjetri. Ata hyjnë në 

ligjërim të sistemuar, ose më saktë sillen rreth një shënjuesi të veçantë që luan rolin 

kryesor në koherencën e brendshme të shënjuesve dhe në sendërtimin e një raporti të 

caktuar midis tyre dhe të shënjuarve. Bëhet fjalë për kryeshënjuesin
160

, ose pikën nyjore 

që përbën përthyerjen e një kryeshënjuesi me subjektin të ligjërimit.
161

 Kësisoj funksioni 

i pikës nyjore është të stabilizojë një ligjërim të caktuar duke i dhënë koherencë të 

brendshme përmes përfytyrimit të një marrëdhënieje përkimi të saj me “realitetin 

objektiv” që shtrihet poshtë tij.  

Marrja në shqyrtim e origjinës së pikës nyjore të idesë së Evropës në ligjërimin politik 

shqiptar ndihmon në kuptimin e karakterit të zbrazët të saj si çdo shënjues tjetër. Vetë 

ideja e Evropës, përderisa mbushet me përmbajtje nga më kontradiktoret - dhe në fund 

ose përzgjedh prej tyre duke ndarë kuptimet “autentike” nga ato “joautentike”, ose 

prodhon një amalgamë koherente midis kontradiktash - tregon se në vetvete nuk është 

shprehëse e ndonjë të shënjuari objektiv. Ideja e Evropës është si një enë e cila mund të 

mbushet me lëndë të ndryshme dhe betejat politike janë pikërisht ato të hegjemonizmit të 

kësaj ene me njërën prej lëndëve. Sidoqoftë arsyeja se pse shënjuesi quhet Evropë dhe jo 

diçka tjetër (një fjalë e pakuptimtë për folësit e një gjuhe, ose një shënjues i ndryshëm) ka 

të bëjë me rolin mbështetës të imagjinares në përfytyrimin e shënjuesve të Simbolikes. 

Kësisoj ideja e Evropës shkon me imazhin e Evropës, një imazh utopik i ndërtuar në 

formacionin shoqëror të socializmit shtetëror i cili përpara viteve 90’ të shekullit të kaluar 

shërbente si kundërpeshë ndaj ideologjisë së asokohshme, si një alternativë imagjinare, 

prapëseprapë me efekte reale, ndaj kushteve të asokohshme të jetesës. Kështu që ideja e 
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 Për rolin e imagjinares, mund t’i referohemi mendimit të Mark Bracher-it: “...: imazhet formojnë 
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Evropës vërtet përbën një shënjues të zbrazët (enë bosh përmbajtësisht) të mbushshme 

me çfarëdo përmbajtjeje politike konkrete
162

, por forma/kufijtë e kësaj zbrazëtie 

përcaktohen prej Imagjinares së kushtëzuar historikisht.  

Kësisoj Žižek-u flet për vetëreferencialitet të pikës nyjore, e cila paskëtaj shërben si pikë 

referimi si për elementë ligjërimorë (shënjues), ashtu edhe për ligjërime të ndërthurshme 

mes tyre. Këtij vetëreferencialiteti i shtohet edhe fakti që, paçka se një formë e tillë e të 

ndërtuarit të kuptimit është ideologjike, ideologjia është e pashmangshme. Kjo e radhit 

Žižek-un në traditën altyseriane sipas të cilës vetëm subjektet ideologjike mund të 

përfytyrojnë se gjenden jashtë saj, pra se banojnë një terren transhendetal nga lartësitë e 

të cilit gjërat duken ashtu siç janë (shënjuesit barazohen me të shënjuarit). Mirëpo 

pashmangshmëria e të qenit brenda ideologjisë nuk nënkupton se çdo gjest teorik është i 

barazvlefshëm, çka bën të dalim sërish në karakterin reflektiv të kritikës së ideologjisë. 

Të qenit brenda ideologjisë nuk e pamundëson njohjen se jemi brenda saj. Përmes 

pozicionimit në të çarat brenda ndërtesës ideologjike, qasjet teorike subversive mund ta 

fusin në krizë ideologjinë.  

Në rast se i kthehemi karakteristikës themelore të Reales si mohore që mund të 

sendërtohet vetëm te kontradikta, që për Žižek-un është mbramësisht kontradiktë klasore, 

mund të themi se roli ideologjisë është zhdukja e Reales traumatike të kontradiktave 

klasore poshtë qilimit të ligjërimeve që lidhen përmes pikës nyjore. Realja është 

traumatike pikërisht ngaqë e ballafaqon agjentin shoqëror me pabazueshmërinë e tij 

ontologjike, e hartës së tij kuptimore dhe asaj që ai quan realitet shoqëror. Pikërisht si 

motor mohor i zhbërjes si kusht i çfarëdo bërjeje të re, Realja traumatike si kontradiktë 

klasore (jo në kuptimin e dy klasave sociologjikisht të paravendosura, por të një klase dhe 

një joklase si mohuese e të parës dhe e marrëdhënies midis tyre - mohim i mohimit) 

përshkon krejt historinë. Kësisoj kemi kuptim koherent vetëm përderisa rrekemi të 

pajtojmë të papajtueshmen, të zhdukim kontradiktën. Mirëpo kemi zhbërje të kuptimit të 

vjetër dhe çarje të hapësirës për prodhimin e një kuptimi të ri, si kusht i ndërtimit të 

marrëdhënieve të reja shoqërore, vetëm përmes pranimit të pambushmërisë së Reales së 

zbrazët traumatike. Prandaj për Žižek-un koncepti i të vërtetës nuk shtrihet në fushën e 

përputhjes së shënjuesve me të shënjuar të kushtetuar objektivisht në mënyrë paraprake - 

fundja kjo mund të jetë e pashmangshme, por gjithsesi jemi në ideologji - por në 

pranimin e kontradiktës së mishëruar në Realen traumatike si prodhuese efektesh 

simbolike, me ndikim edhe në realitetin e marrëdhënieve shoqërore. E vërteta prodhon po 

ashtu idenë se historia është e papërmbyllshme, ndryshe nga determinizmi 

pseudohegelian i Fukuyamës për të cilin me demokracinë liberale historia, si rrugëtim i 

arsyes te vetja, ka marrë fund.  

Nëse i shkojmë në përmbajtje tentativave ideologjike për ta fshehur Realen traumatike të 

kontradiktës klasore, na del përpara një prej shënjuesve kyçë ideologjikë të dekadave të 

fundit jo vetëm në ligjërimin politik perëndimor, por edhe në atë shqiptar: fjala është për 
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shtresën e mesme. Referimi gjithnjë e më i shpeshtë i saj si pika e ekuilibrit shoqëror 

gjendet që te Politika e Aristotelit, por në kuadrin e heshtimit ideologjik të kontradiktave 

klasore, sidomos prej zanafillës së neoliberalizmit e këtej, nocioni i përparësisë së 

shtresës së mesme ka zënë vend gjithnjë e më shumë në ligjërimin politik.
163

 Paçka se në 

fillimet e veta shtresa e mesme funksionon si ndërmjetëse në zhdukje midis dy klasave 

antagoniste tradicionale - si një lloj pikëtakimi ku mund të synohej kompromisi klasor 

dhe të ndërtohej imagjinarisht shoqëria si një e tërë e shkallëzuar harmonike
164

 -, në 

ligjërimin politik bashkëkohor vihet re se ajo po funksionon si ndërmjetës zhdukës i njërit 

prej poleve të kontradiktës klasore: heshtimi i punëtorëve deri në mospërmendjen e emrit 

të tyre. Vetë mbizotërimi i termit “shtresë e mesme” në vend të “klasës së mesme” është 

simptomë e tentativës ideologjike për t’i fshirë klasat e, përmes tyre, të kontradiktës 

klasore, duke i zëvendësuar me një shkallare të diferencuar shtresash të afërta me fqinjët 

e tyre. Kësisoj ideologjia
165

 prodhon një përfytyrim tërësor politik - logjikisht paradoksal, 

gjithsesi të efektshëm - të shkallëzimit shoqëror: atë të një shoqërie ku ka vetëm të pasur 

dhe klasë të mesme. (Paradoksi qëndron afërmendsh në faktin se të mesmit mund të jenë 

të tillë vetëm nëse paramendohen të pasur e të varfër në dy skajet e segmentit shoqëror.) 

Dhe nëse përmenden të varfrit si të tillë (punëtorët, të papunët, të papunësueshmit etj.), 

ata konsiderohen ose si të përkohshëm -  pra si shtresë e mesme potenciale apo shtresa e 

mesme e të nesërmes meqenëse kufijtë imagjinarë e shtresës së mesme janë hapura për 

këdo -, ose si jashtëqitje/teprica shoqërore të cilat duhen fshehur sa më shpejt poshtë 

qilimit shoqëror.   

Për t’u kthyer në logjikën e ideologjisë, kjo e fundit ushqehet vazhdimisht nga raporti i 

agjentëve shoqërorë me Realen traumatike të kontradiktave klasore. Siç u cek më sipër, 

agjenti shoqëror rreket t’i shpëtojë përgjegjësisë për pranimin e Reales traumatike e cila 

do ta vendoste në një situatë në të cilën asgjë nuk është e garantuar, as nuk ka medoemos 

kuptim, dhe këto të fundit duhen marrë përsipër në një gjest të marrë themelimi. Për t’iu 

shmangur kësaj përgjegjësie, agjentët shoqërorë prodhojnë imagjinarisht atë që Žižek-u, 

duke huazuar sërish nga Lacan-i, e quan Tjetri i madh. Tjetrin e madh mund ta 

konsiderojmë edhe si shprehës të rendit simbolik (Simbolikes) të nyjëtuar rreth 

kryeshënjuesve, por në rastin e kritikës së ideologjisë vlen më shumë të përdoret në 

kuptimin e një subjekti fantazmor më të personalizuar sesa pika nyjore, i cili vlen si pikë 

referimi dhe justifikimi për veprimet e agjentëve shoqërorë. Në këtë kuptim të dytë Tjetri 

i madh shfaqet në dy forma: “Tjetri i madh si ‘subjekti që hamendësohet se di’, si 

Mjeshtri që sheh gjithçka dhe në mënyrë sekrete luan telat; dhe Tjetri i madh si agjenti i 

dukjes së kulluar, agjenti që hamendësohet se nuk di; agjenti për hir të të cilit duhen 
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ruajtur dukjet.”
166

 (Këtë të dytin mund ta quajmë edhe Tjetri që hamendësohet se beson; 

pra beson pavarësisht se nuk ka asgjë reale për të besuar.) Në të dyja këto raste imazhi i 

Tjetrit të madh iu shërben agjentëve shoqërorë si justifikues të veprimeve të tyre, d.m.th. 

si bartës të përgjegjësisë së mbrame për vendime që duhet të ishin marrë nga vetë 

agjentët në fjalë.  

Marrja si shembull e ideologjisë shqiptare ndihmon në sqarimin e këtyre dy aspekteve. 

Agjentët shoqërorë mund të mos besojnë vërtet në ligjërimin evropeist, sidomos në 

rrafshin e meditimit ose komunikimit intim. Megjithatë, në rrafshin e komunikimit publik 

ata vetështyhen të sillen sikur besojnë për dy arsye: Së pari, duke mos qenë të sigurt për 

dyshimin e tyre, hamendësojnë se instanca politike apo intelektuale të caktuara mund të 

dinë gjithçka duhet ditur mbi integrimin/përkatësinë evropiane. Kjo nuk do të thotë se ky 

Tjetër i madh i beson vërtet ato që shpreh publikisht, po kjo nuk ia mpak agjentëve 

shoqërorë besimin se Ata dinë. Ata dinë aq shumë saqë mendojnë se ajo që dinë nuk 

mund të thuhet publikisht, se strategjia e ligjërimit publik evropeist, edhe në mos qoftë e 

vërtetë përmbajtësisht, është mjeti i duhur ligjërimor për të arritur aty ku duhet. Është ky 

besim i agjentit shoqëror tek gjithdijshmëria e Tjetrit të madh
167

 që i jep këtij të fundit 

rolin përcaktues në prodhimin e ideologjisë. Mirëpo ky aspekt i Tjetrit të madh i bën 

agjentët shoqërorë të mos reagojnë kritikueshëm ndaj ideologjisë (bindje pasive), por nuk 

garanton bindje aktive të tyre. Kjo e fundit arrihet vetëm kur si pjesë e Tjetrit të madh 

futet edhe poli i përkundërt, mizëria e subjekteve shoqërore që hamendësohet se nuk 

dinë, por megjithatë e besojnë ligjërimin publik të polit të parë. Këta janë subjektet naive 

që, sipas agjentit shoqëror që po marrim si shembull, nuk e shquajnë dyrrafshsinë e 

ligjërimit publik dhe nënkuptimeve të painterpretueshme të polit të parë të Tjetrit të 

madh. Pikërisht për hir të këtyre subjekteve që besojnë, agjentët shoqërorë duhet të sillen 

sikur edhe ata vetë besojnë: të binden aktivisht, të deklarojnë publikisht përkatësinë e tyre 

ndaj projektit evropeist, të tregohen entuziastë etj., dhe e gjithë kjo të bashkëjetojë në të 

njëjtin njeri me skepticizmin e sipërpërmendur në meditimin apo komunikimin intim. 

Është dëshira për të mos prishur iluzionet e naivëve, e për pasojë për të mos nxitur 

mllefin e tyre ndaj zhbërjes së dukjeve. Për Žižek-un kjo do të thotë se iluzioni (si pjesë e 

ideologjisë) ka efekte në realitet
168

, e kësisoj kritika e ideologjisë nuk mund të ndalet 

thjesht në demaskimin e këtij iluzioni me shpresën që pas maskës fshihet një e vërtetë 

lakuriqe. Vetë përfytyrimi i të vërtetës lakuriqe përbën iluzionin e mbramë ideologjik, 

pasi e vërteta nuk është objekt a thelb, por një marrëdhënie kontradiktore dhe, si e tillë, 

një territor i zbrazët. Prandaj iluzioni funksionon edhe nëse ne e dimë që është iluzion 

përderisa marrim me mend se dikush nuk e di dhe dijenia për të do të ishte e 
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papërballueshme për këtë të fundit, çka nuk do të trazonte vetëm ata, por krejt rendin 

shoqëror që na ofron siguri.  

Duke e çuar një hap më tej shpërfaqjen e rolit të Tjetrit të madh mund të thuhet se ai merr 

edhe formën e subjekteve të së shkuarës, amanetet e të cilëve si shprehje e ëndrrave të 

tyre të parealizuara i vendosin agjentët shoqërorë të së tashmes përpara detyrimit për t’i 

realizuar ato.
169

 Siç do të analizohet gjerësisht në kapitujt për ligjërimin politik shqiptar, 

kjo formë e kushtëzimit të së tashmes - që e heq përgjegjësinë e vendimmarrjes nga 

agjentët shoqërorë të cilët e shohin veten thjesht si zbatues të amanetit të brezave të 

shkuar, rilindësve, baballarëve të kombit etj - justifikon si përkatësinë evropiane të 

shqiptarëve, ashtu edhe misionin e tyre historik për t’u integruar në BE si detyrim madhor 

të ardhur prej subjekteve historike moszbatimi i vullnetit të të cilëve do t’i bënte 

bashkëkohorët me turp.  

Po ashtu rehatimi ideologjik në urdhrat, dijen, besimin apo amanetin e Tjetrit të madh i 

shndërron agjentët shoqërorë “perversë” (sipas kuptimit lakanian të fjalës). Ka perversitet 

përderisa agjentët shoqërorë që i nënshtrohen interpelimit ideologjik nga Tjetri i madh e 

mendojnë veten si krejt të palirë për të mos iu bindur atij - kësisoj vetja iu duket si 

instrument në duart e Tjetrit të madh. Ky i fundit mund të marrë shumë emra si p.sh. 

mision që na e cakton Historia, thirrje e Atdheut, detyrë që na i imponon Partia, amanet i 

të Parëve, borxh që i kemi Evropës etj. Sidoqoftë arsyeja se pse Žižek-u e përdor 

metaforën e huazuar nga psikanaliza është se duke iu nënshtruar një Tjetri të madh 

imagjinar (d.m.th. të krijuar nga vetë njerëzit, të cilët më pas i nënshtrohen asaj që kanë 

krijuar
170

), agjentët shoqërorë jo vetëm heqin nga vetja barrën e përgjegjësisë, por 

përfitojnë edhe në rrafshin libidinal.
171

   

Kësisoj ata ndjejnë kënaqësi si instrumente të Tjetrit të madh, i cili në dyrrafshizmin e 

ligjërimit ideologjik iu lejon agjentëve shoqërorë privatisht atë që ua mohon publikisht. 

Në fakt kjo përbën një nga risitë më të mëdha të qasjes zhizhekiane në kritikën e 

ideologjisë. Duke iu referuar herë pas here përvojës të socializmit shtetëror jugosllav, 

Žižek-u është i mendimit se ligjërimi ideologjik nuk prek vetëm sferën publike - d.m.th. 

aty ku Tjetri i madh artikulon kauzat e mëdha, misionet historike etj. - por sferën e 

marrëdhënieve private. Sigurisht që Žižek-u nuk e ka fjalën për hiperbolën e Vëllait të 

madh oruellian - aq të shfrytëzuar si imazh i shtjellimeve teorike të shkollës së 

totalitarizmit gjatë Luftës së Ftohtë. Ai nuk mendon se ideologjia funksionon në rrafshin 

jopublik duke mësyrë e pushtuar privatësinë njerëzore, çka do të ishte edhe teknikisht e 
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 “Mekanizmi themelor i legjitimimit ideologjik: të legjitimosh rendin ekzistues duke paraqitur atë si 

realizimin e një ëndrre – jo të ëndrrës sonë, por të asaj të Tjetrit, të ëndrrës së paraardhësve të vdekur, 

ëndrrën e gjeneratave të shkuara.” - Žižek, Slavoj. (1993). Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the 

Critique of Ideology. Durham: Duke University Press, f. 117 

170
 Diçka e tillë na kthen te fetishizmi fetar i Marksit të ri.  

171
 “... ‘e vërteta’ e pretendimit të perversit se ai po i kryen aktet e tij si instrumente të Tjetrit të madh 

qëndron në të kundërtën e kësaj: ai po shpalos trillimin e Tjetrit të madh për të fshehur jouissance-ën që 

përfton nga orgjia shkatërrimtare e akteve të tij.” - .  Žižek, Slavoj. (2000). The Ticklish Subject. The Absent 

Centre of Political Ontology..., f. 380 
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pamundur. Ideologjia depërton në sferën jopublike - gjë që shfaqet në ideologjinë si 

përditshmëri - përmes shkeljes së syrit agjentit shoqëror, të cilit njëfarësoj i kumtohet se 

shpërblimi për devotshmërinë e tij deklarative në sferën publike do të jetë lejimi i të 

kundërtave, sidomos në sferën libidinale, privatisht.
172

 Nëse duhet ta përfytyrojmë si 

dialog marrëdhënien midis Tjetrit të madh ideologjik dhe agjentëve shoqërorë ai mund të 

marrë këtë formë: “- Mjafton të besosh publikisht. Tregohu i devotshëm, por pastaj ne të 

lëmë të bësh ç’të duash privatisht se fundja kjo botë kështu e ka. Po bëre  sikur beson 

publikisht, ne bëjmë sikur nuk të shohim se çfarë bën privatisht.” Rrjedhimisht, për 

Žižek-un, barsoletat kundër socializmit shtetëror - duke marrë përvojën jugosllave nga 

vjen - nuk kishin asgjë subversive, por shërbenin si valvul libidinale e shkarkimit të 

tensioneve të jetës publike. Kësisoj ajo që për të tjerë kritikë të ideologjisë mund të 

konsiderohej si rezistencë private ndaj mbizotërimit publik të ligjërimit ideologjik, me 

Žižek-un bëhet shprehëse e dyrrafshisë së ligjërimit ideologjik.  

Rëndësia e kësaj ndarjeje zhizhekiane del në pah më së miri kur duam të ballafaqojmë 

entuziazmin publik të shqiptarëve për integrimin evropian dhe skepticizmin ose cinizmin 

e tyre në komunikimin e përditshëm rreth kësaj ideje. Anketat që do të analizohen në 

kapitujt në vijim vënë në dukje se shumica dërrmuese e shqiptarëve ndër vite janë pro 

integrimit evropian, madje në debatet publike evropeistët marrin herë pas here pozita 

inkuizitore ndaj rivalëve të tyre politikë të akuzuar shpeshherë si antievropianë që hiqen 

si proevropianë, çka ndodh pasi e hamendësojnë publikun si masivisht entuziast për 

integrimin. Mirëpo ky pompozitet i sferës publike bashkëjeton në komunikimet jopublike 

me të kundërtën e vet: me qesëndisjen popullore, me njëfarë dorëzimi a skepticizmi i cili 

me raste merr edhe trajtën e cinizmit. Ama është i njëjti agjent shoqëror i cili, kur gjendet 

përballë anketuesit apo gazetarit që merr intervistat e rrugës, mbledh veten dhe, duke iu 

drejtuar Tjetrit të madh, artikulon besnikërinë dhe entuziazmin e tij ndaj misionit 

integrues.   

Kësisoj për Žižek-un, personazhi që rëndom merret si shkërmoqës i pamëshirshëm i çdo 

pompoziteti ideologjik - ciniku
173

 - jo vetëm që nuk ka asgjë subversive në raport me 

ideologjinë, por është subjekti i përshtatshëm bashkëkohor i përçimit të saj. 

Epistemologjikisht, “ciniku, nga fakti se ‘Tjetri nuk ekziston’ – se Tjetri (rendi simbolik) 

është veç trillim, se ai nuk i përket Reales – nxjerr përfundimin e gabuar se Tjetri nuk 

funksionon, nuk është efektiv.”
174

 Sikundër u cek më sipër, Tjetri i madh nuk ekziston, 

pra është një trillim imagjinar, i pashmangshëm, që ka rol mbështetës në harmonizimin e 

një rendi simbolik që do të prodhojë kuptime shoqërore. Meqenëse agjentët ideologjikë e 
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 “Në ligjërimin tradicional të Mjeshtrit...teksti eksplicit na drejtohet neve si ndjekës të një kauze të 

madhe, ndërsa mesazhi i nënkuptuar që jepet midis rreshtave ka të bëjë me kënaqësinë-në tepri me të cilën 

do të korruptohemi nëse ia nënshtrojmë veten kauzës.” - Žižek, Slavoj. (2008). The Plague of Fantasies..., 

f. xiii 

173
 Mjafton të sjellim ndër mend interpretimet që e konsiderojnë subversive gjestin shpërfillës të Diogjenit 

ndaj Aleksandrit të Madh. 

174
 Žižek. Slavoj, (2008). For they knoë not ëhat they do. Enjoyment as political factor. London: Verso, f. 

251 
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marrin rëndom sikur Tjetri i madh ekziston, mbrojtësit e karakterit subversiv të cinizmit 

pretendojnë se funksioni i përqeshjes cinike me besimin e masave përbën subversion ndaj 

ideologjisë. Mirëpo për Žižek-un ky pozicionim i cinikut e riprodhon ideologjinë në dy 

nivele: më së pari duke përforcuar polin e dytë të Tjetrit të madh, atë të hamendësimit të 

subjekteve naive që besojnë. Ndërkohë që analiza e mësipërme e konsideron besimin 

publik ndaj ideologjisë si mjaft më kompleks dhe me kundërthënie të brendshme. Së dyti, 

dhe më e rëndësishmja për të kuptuar logjikën e ideologjisë, denoncimi i Tjetrit të madh 

si inekzistent nuk do të thotë se ai nuk vepron. Madje ai vepron (ka efekte) pikërisht se 

nuk ekziston.  

Nga ana tjetër, për Žižek-un, ideologjia bazohet në një keqnjohje që i ka rrënjët në 

filozofi. Njëlloj si kjo e fundit që paplotërinë (kontradiktën e themeluar mbi mohimin) 

ontologjike e merr për problem epistemologjik
175

, ideologjia në aspektet e saj politiko-

shoqërore ëndërron një rend harmonik të mbramë
176

, pengesat e realizimit të të cilit nuk i 

sheh në ontologjinë e marrëdhënieve pashmangshmërisht kontradiktore në shoqëri, por 

tek agjentë patogjenë subversioni i të cilëve është i ndalshëm, madje vetë ata janë të 

zhdukshëm. Jo më kot Žižek-u merr si shembull të huajin par excellence të historisë 

evropiane - çifutin. Roli i çifutit (armikut të popullit, subversivit, islamikut, komunistit, 

antievropianit etj.) është parësor në vetidentifikimin e agjentëve shoqërorë si pjesë e të 

njëjtës bashkësi. Ata janë një racë, një komb apo një popull jo edhe aq në përditshmërinë 

e tyre problematike, madje të përshkuar nga kontradiktat, por si Njëshi kolektiv i 

imagjinuar në një të ardhme pa çifutin. Ky i fundit jo vetëm që pengon sendërtimin e 

Njëshit të dëshiruar kolektivisht, qoftë edhe me ekzistencën e tij mes nesh si i huaj i 

paasimilueshëm, por përmes marifetesh të ushqyera nga fantazia ideologjike mbjell 

përçarje (kontradikta) në gjirin e kolektivitetit të virgjër. Ajo çka bartësit e ideologjisë 

nuk kuptojnë është elementare në logjikën dialektike: Tjetri (kësaj radhe si agjent 

patogjen) jo vetëm që nuk e pengon vetidentifikimin tonë, por në fakt është kusht i 

domosdoshëm i këtij vetidentifikimi. Kundërvënia ndaj Tjetrit na bën të konsiderohemi 
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 Sjellim ndër mend Kantin që, duke besuar në plotërinë e sendit në vetvete, mendonte se antinomitë ishin 

shprehëse të abstraksionit të arsyes së kulluar dhe jo produkte të një “sendi” që në vetvete nuk kishte thelb, 

por një zbrazëti që duke u palosur në vetvete pulskonte rendin pozitiv gjithnjë në transformim. - Për këtë 

konceptim Žižek-u i njeh meritë themelore Hegelit.  

176
 Ideologjia synon të natyralizojë atë çka prodhohet dhe mund të tejkalohet historikisht, pikërisht rendin 

hierarkik. Nëse i referohemi Operës për tre groshë të Brecht-it, ky rend kërkon që përfaqësuesit e secilës 

klasë të sillen ashtu siç e kërkon pozicioni që zënë në shkallaren shoqërore, pasi vetëm kështu do të 

kontribuojnë për të mirën e përbashkët imagjinare. Ja si e paraqet Brecht-i këtë përfytyrim në gojën e një 

biznesmeni: “Sipas mendimit tim, i cili është mendimi i një biznesmeni punëshumë, ne nuk kemi njerëzit e 

duhur në krye të vendit. Të gjithë ata u përkasin njërës apo tjetrës parti, dhe partitë janë, medoemos, 

egoiste. Botëkuptimi i tyre është i njëanshëm. Na duhen njerëz që qëndrojnë mbi të gjitha partitë, pak a 

shumë si ne biznesmenët. Ne ua shesim produktet si të pasurve, ashtu edhe të varfërve. Pa marrë parasysh 

pozicionin e tij, ne jemi të gatshëm t’i shesim çdokujt njëqind kile patate, t’i rregullojmë dritat, t’i lyejmë 

shtëpinë. Qeverisja e shtetit është punë morale. Gjithçka duhet të organizohet asisoj që sipërmarrësi të jetë 

sipërmarrës i mirë, punëtori punëtor i mirë, pra, që i pasuri të jetë i pasur i mirë dhe i varfri i varfër i mirë.” 

– Cituar në: Benjamin, Walter. (1998). Understanding Brecht. Përkth. A. Bostock. London: Verso, f. 80-81   
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Ne. Madje, paradoksalisht, zhdukja e Tjetrit si agjent patogjen do të sillte në sipërfaqe 

kontradiktat e thella të ontologjisë shoqërore.
177

  

Në këtë mënyrë ideologjia, përmes përdorimit të fantazisë në prodhimin e një armiku të 

brendshëm (gjithnjë në bashkëveprim me të jashtëm), e transformon pamundësinë e 

brendshme të kushtetimit të shoqërisë si Një - si e tërë hierarkike harmonike - në pengesë 

të jashtme, të pashmangshmen e sheh si të shmangshme përmes spastrimit, të 

domosdoshmen si aksidentale etj.
178

 Nuk duhet harruar se përmes ndërtimit fantazmor të 

armikut ideologjia i pajis agjentët e saj jo vetëm me një botëkuptim, por edhe me kuptim 

të rolit të tyre në shoqëri: Pyetja traumatike se çfarë kërkon shoqëria prej meje - që 

implikon pyetjen se kush jam unë - merr më në fund përgjigjen shteruese: - Ideologjia 

kërkon që të luftosh kundër armiqve që pengojnë kushtetimin harmonik të shoqërisë 

sepse ti je gjerman (shqiptar...etj).  

Po a ka tipare dalluese armiku i brendshëm? Këtu ligjërimit sundues i duhet të ndjekë dy 

shtigje të ndryshme për të prodhuar një Tjetër (armikun) edhe lehtësisht të 

deshifrueshëm, edhe të mistershëm njëkohësisht. Më njërën anë ideologjia vëzhgon 

sipërfaqen e normalitetit apo përditshmërisë së këtij Tjetri, që në këndvështrime të tjera 

nuk ndryshon prej asaj që shumica dërrmuese e konsideron normalitet, dhe duke e 

vendosur përpara një sfondi specifik i ripërfytyron karakteristikat e vëzhgueshme në atë 

mënyrë që ato të duken jonormale, në mos përbindëshore dhe infektuese. Kështu, nëse 

Tjetri pështyn në rrugë - sidozot sa e sa anëtarë të bashkësisë sunduese - ideologjia 

prodhon një fantazi kolektive sipas të cilës gjesti në fjalë simbolizon fëlligështinë estetike 

dhe morale të një komuniteti të tërë.
179

 Nëse ai shfaqet i xhindosur, fajin nuk e kanë 

rrethanat momentale - siç i ndodh gjithkujt, por thelbi agresiv që e ushqen pandalshëm 

sipërfaqen. Pikërisht ky normaliteti në dukje i shtyn përçuesit e ideologjisë për të rrëmuar 

nën sipërfaqen, aty ku syri i pastërvitur nuk sheh; bash aty ku njëfarë përkuljeje e 

simptomës të çon kah thelbi përbindëshor, çka përforcon detyrën shoqërore të vigjilencës 

permanente. 
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 Në filmin Conspiracy të Frank Pierson-it mbi famëkeqen konferencë të Vanzesë të 1942-t, në të cilën 

nazistët vendosën zhdukjen fizike e gjithë çifutëve të Evropës, njëri prej personazheve më ndërdyshës ndaj 

atij vendimi rrëfen se zhdukja e çifutëve do të ishte humbje për vetë gjermanët, të cilëve paskëtaj do t’iu 

mungonte objekti i privilegjuar i urrejtjes. Nëse do ta përkthenim këtë mendim në gjuhën e kritikës së 

ideologjisë, paralajmërimi i nazistit në fjalë nuk vjen nga ndonjë grimcë humanizmi për çifutët, sesa nga 

intuita se me zhdukjen e tyre gjermanët do të përballeshin me të vërtetën traumatike: se ata ishin gjermanë 

vetëm duke urryer çifutët si singularitet imagjinar armiqësor. Rrjedhimisht do të kuptonin se në të vërtetë 

ishin armiq të njëri-tjetrit, se shoqëria si Një nuk ekzistonte dhe se çifutin e kishin shpikur për ta bërë atë të 

ekzistonte si zgjidhje imagjinare të kontradiktave klasore.   

178
 “...fantazia ideologjike nuk është thjesht fantazia e plotërisë së pamundur të Shoqërisë: jo vetëm që 

Shoqëria është e pamundur, por vetë kjo pamundësi përfytyrohet-pozitivohet në mënyrë të shtrembër 

brenda një fushe ideologjike...Kur kjo pamundësi përfytyrohet si element pozitiv, pamundësia e brendshme 

shndërrohet në pengesë të jashtme.” - Butler, Judith. Laclau, Ernesto. Žizek, Slavoj. (2000). Contingency, 

Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left..., f. 100-101 

179
 Mjafton të përmendim këtu ndërtimin imagjinar të Tjetrit islamik në ideologjinë shqiptare: Ai ka mjekër, 

vishet ndryshe - cilësi të cilat të marra më vete nuk do të përbënin shtysë as për tërheqje vëmendjeje, 

ndërkohë që ideologjia i pikas duke i interpretuar si simptoma të një tjetërsie të rrezikshme shoqërore.   
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Nga ana tjetër, ideologjia e ndërton Tjetrin fantazmisht përmes një operacioni të kundërt - 

duke vënë në dukje ekzotizmin e tij, njëfarë padepërtueshmërie misterioze që bash për 

këtë arsye tremb më shumë sesa interpretimi i simptomës së mësipërme. Në historinë e 

ideologjive, sikundër edhe në atë shqiptare, herë pas here Tjetri merr si formën e 

orientalit misterioz - që përmes dukjes dhe ritualeve të tij shkakton ankth përmes 

pamundësisë për ta kuptuar -, ashtu edhe atë të revolucionarit mendja e të cilit është e 

padeshifrueshme e, për pasojë, e paparashikueshme dhe e rrezikshme. Sidoqoftë 

ekzotizimi spektakolar i Tjetrit mund të konsiderohet zgjidhje ndaj ekzotizmit të 

mësipërm. Kur Tjetri është izoluar shoqërisht, është çaktivizuar përmes nënshtrimit, 

atëherë, si specie e rrallë që shkakton habi dhe kureshtje, ai ekspozohet në sytë e 

qytetarëve si trofe argëtues.
180

 

Tjetri jo vetëm që është i dhunuar (si në rrafshin simbolik, ashtu edhe - kur ideologjia i 

frigohet hyrjes së saj dhe të formacionit shoqëror në krizë - fizikisht), por ideologjia 

synon ta bëjë të padukshme këtë dhunë, të fashisë skandalitetin e saj duke e konsideruar 

pjesë të mënyrës se si rrjedhin natyralisht punët.
181

 Kështu që ideologjia mundëson edhe 

një ekonomi të caktuar të pikasjes së dhunës, të ngjashme me atë që Lyotard-i e quante 

fshehjen e cenimit që i shkaktohet différend-it. Bie fjala në aspektet e saj klasore, dhuna 

bëhet e paperceptueshme. Nëse pronari i një fabrike pushon nga puna njëqind punëtorë, 

ideologjia e disiplinon asisoj perceptimin publik saqë, për këtë të fundit, nuk kemi të 

bëjmë me dhunë, por me një efekt ekonomik sistemor sa të pashmangshëm, aq edhe të 

dëshirueshëm si më i miri i mundshëm. Madje edhe atëherë kur dhuna e përmbyt 

ekuilibrin e pranueshëm ideologjik - shih momentet e krizave të formacionit shoqëror - 

ideologjia i shtyn kufijtë e saj duke parashtruar një interpretim sipas të cilit kjo dhunë 

është e domosdoshme për të ruajtur rendin shoqëror ose një akt i jashtëzakonshëm për të 

garantuar se që nesër e tutje punët do të shkojnë si zakonisht - të paktën sapo të jenë 

zhdukur agjentët shoqërorë subversivë (çifuti, islamiku, revolucionari etj.).
182

 Mirëpo kjo 

dhunë, edhe kur duket, ka funksionin që përmes spektakolaritetit dhe 

jashtëzakonshmërisë së saj të bëjë të padukshme dhunën e përditshme të veprimeve që 

kushtetojnë një formacion të caktuar shoqëror.  
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 Shih: Barthes, Roland. (1957). Mythologies..., f. 226 

181
 “Dhuna simboliko-shoqërore në aspektin e saj më të kulluar duket si e kundërta e vet, si spontaniteti i 

mjedisit që banojmë, apo i ajrit që thithim.” - Žižek. Slavoj, (2008). Violence: Six Sideëays Reflections..., f. 

36  

182
 Kjo është ajo që Benjamin-i e quan dhunë mitike, roli i të cilës është të sakrifikojë gjithçka në emër të 

një të mire imagjinare më të madhe, të cilës i qëndron përballë - siç u cek kur trajtuam pajustifikueshmërinë 

e themelimit te Derrida-ja - dhuna hyjnore si rithemelim i pajustifikueshëm paraprakisht: “Ashtu si në të 

gjitha sferat zoti i kundërvihet mitit, dhuna mitike ballafaqohet me hyjnoren...Nëse dhuna mitike është 

ligjbërëse, dhuna mitike është ligjshkatërruese; nëse e para vendos kufij, e dyta i shkatërron pakufishëm 

ata; nëse dhuna mitike prodhon fajin dhe shpagimin, fuqia hyjnore vetëm shlyen; nëse e para kërcënon, e 

dyta godet; nëse e para është e përgjakshme, e dyta është vdekjeprurëse pa derdhur gjak...Dhuna mitike 

është pushtet i përgjakshëm mbi jetën e thjeshtë për hir të vetvetes, ndërsa dhuna hyjnore pushtet i kulluar 

mbi gjithë jetën për hir të të gjallës. E para kërkon sakrificën, e dyta e pranon atë.” - Benjamin, Walter. 

(1978). Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings. New York: Schocken Books, f. 297 
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Prandaj për Žižek-un marrja me teori nuk përbën vetëm shpengim filozofësh, por është e 

domosdoshme dyfish në kritikën e ideologjisë: së pari, duke kuptuar logjikën e kësaj të 

fundit, dhe së dyti duke kuptuar brenda kësaj logjike se ideologjia mund ta fshehë - duke 

e natyralizuar - dhunën e përditshme vetëm nëse bën popullore idenë se marrja me teori 

është humbje kohe, se të vërtetat me rëndësi shoqërore janë të vetëkuptueshme pasi, në 

njëfarë mënyre, ato flasin vetë. Sikur të përdornim shkallaren hegeliane të ngjitjes së 

arsyes, ideologjia, në këtë aspekt, i shkon për shtat njohjes më rudimentare - asaj 

shqisore, për të cilën realiteti dhe subjekti njohës janë të paradhënë, dhe mjafton që ky i 

fundit përmes shqisave të regjistrojë e më pas me një aktivitet minimal mendor të 

përpunojë të dhëna që flasin vetë. Për pasojë ideologjia i fton agjentët shoqërorë të mos 

merren me kauza të mëdha - pasi ato janë produkt i intelektualizmave të pabuka - por të 

kujdesen për hallet e përditshme, për sa dhe si mund ta ndryshojnë jetën e përditshme, si 

mund të plotësojnë nevojat imediate etj., duke parasupozuar se për këto të fundit nuk ka 

nevojë as për mendim, as për reflektim, por vetëm për përshtatje ndaj mjedisit shoqëror. 

Sigurisht që kritika e ideologjisë nuk mund të jetë aq ideologjike sa të pohojë si prej 

Olimpi se hallet e përditshme janë aq banale, saqë s’ia vlen të sakrifikosh thellësinë e 

mendimit për to. Kritika e mirëfilltë e ideologjisë nuk merr anën e teorisë ndaj praktikës 

si alter ego e ideologjisë që mban anën e praktikës ndaj teorisë. Për kritikën një ndarje 

me thikë e teorisë me praktikën është sa metafizike epistemologjikisht, aq edhe 

ideologjike politikisht. Një teori e mirëfilltë kritike jetësohet kur kupton se pas çdo gjëje 

të paradhënë, çdo fakti në dukje të vetëkuptueshëm apo çdo halli të përditshëm, lidhet një 

mizëri raportesh shoqërore të cilat mund të dallohen vetëm përmes ndërmjetësimit të 

koncepteve.  

Po cila është strategjia ligjërimore kundërideologjike sipas Žižek-ut? Premisa e parë 

gjendet në përfundimin e Althusser-it se vetëm kur agjenti shoqëror është i përfshirë 

kryekreje prej ideologjisë lind iluzioni se mund të dalim jashtë saj ose se ka një pozicion 

të privilegjuar transhendental prej të cilit mund ta vërejmë botën “ashtu siç është”. Të 

qenët brenda ideologjisë është i pashmangshëm, por pa përbërë fatalitet meqenëse 

reflektimi i të qenit brenda saj, pozicionimi në të çarat dhe zbulimi i paradokseve të saj 

përbën kushtin e çdo ligjërimi kundërideologjik.  

Sidoqoftë Žižek-u rreket ta dallojë kritikën e ideologjisë nga kritika ideologjike e vetë 

ideologjisë. Më shumë se për çdo autor tjetër, për të ideologjia karakterizohet jo vetëm 

nga epshmëria e kufijve të saj, por edhe nga një kontradiktë e brendshme që i konsideron 

të domosdoshme gjestet kundërideologjike për sa kohë këto të fundit përbëjnë 

transgresion të kontrolluar. “Ne mund të jemi totalisht të integruar nga ideologjia vetëm 

nëse vetë ideologjia na jep mjetet e shkeljes së saj në mënyrë imagjinare. Kësisoj, duket 

se ideologjia ndonjëherë ka nevojë për një gjest mohimi për të funksionuar.”
183

 Kjo do të 

thotë se uniteti ideologjik nuk është sipërfaqësor - pra nuk duket medoemos në pulskimet 

e përmbajtjeve të saj të ndryshme ligjërimore - por logjik. Mes pulskimeve të saj 

ligjërimore njëri rezulton si mbizotërues dhe dhënës uniteti të përkohshëm ligjërimeve të 

tjera, por ky unitet është i lëvizshëm e, për pasojë, i kontestueshëm. Mirëpo përpara sesa 

ky kontestim të konsiderohet gjest kundërideologjik, duhet parë nëse ajo çka kontestohet 
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është marrëdhënia e ligjërimeve të pjesshme në sipërfaqen e ideologjisë apo logjika e 

ndërtimit të kësaj sipërfaqeje - çka në gjuhë paksa metafizike do të mund të shprehej si 

thelbi i saj. Ideologjia jo vetëm që e toleron të parën - madje pozicioni i cinikut ndaj 

sipërfaqes ideologjike është shprehës i kësaj tolerance -, por në instancë të fundit e 

konsideron kushtetimore të saj. Ideologjia, sidomos në formacionet shoqërore të 

kapitalizmit të vonë, i cili lulëzon përmes një intensiteti të caktuar diferencash, 

kushtetohet përmes çeljes së një hapësire të pjesshme kritike, e cila është 

brendaideologjike.  

Në këtë mënyrë, duke iu rikthyer logjikës hegeliane, Žižek-u e klasifikon kritikën 

ideologjike të ideologjisë si mohim të një pohimi të parë i cili, duke mbetur në këtë nivel, 

nuk e vë në krizë strukturimin ideologjik si të tillë. Në këtë mohim të parë “subversivi” 

thjesht merr anën e polit të kundërvendosur në segmentin e një dikotomie që është 

përcaktuar prej vetë ideologjisë. Kësisoj, nëse ideologjia shqiptare e ndan fushën e 

ligjërimësisë në evropeistë dhe antievropeistë, pozicionimi tek të dytët nuk përbën gjest 

kundërideologjik pasi, pavarësisht mospërputhjes përmbajtësore, bashkëndahet premisa 

kryesore e ideologjisë: fakti se ndarja thelbësore politiko-shoqërore është ajo midis 

evropeistëve dhe antievropeistëve. Në fakt ky është edhe Tjetri që i nevojitet ideologjisë, 

ose kritika e lejuar ndaj saj: përmes ngulmimit në një identitet, që merret po aq i 

vetëmjaftueshëm sa i pari, ideologjia e paraqet skenën shoqërore si një betejë manikeiste 

midis të mirës dhe të keqes, pa kuptuar se dialektikisht këto dy pole janë të 

bashkëpërcaktuar, se njëri mund të ekzistojë vetëm përderisa vendos përballë vetes tjetrin 

dhe anasjelltas.   

Prandaj kritika e ideologjisë ka nevojë për një mohim të nivelit të dytë, atë që në traditën 

hegeliane quhet mohim i mohimit. Ky mohim i dyfishtë nuk mohon polin mbizotërues të 

dikotomisë, por dikotominë si të tillë. Pra e mohon ideologjinë duke shpërfaqur 

rrejshmërinë e antagonizmit së saj kryesor. Kësisoj gjesti kundërideologjik kërkon të 

ngrejë në nivelin e antagonizmit kryesor atë marrëdhënie që, për të, përbën kontradiktën 

kryesore lëvizëse të krejt formacionin shoqëror. Kjo kontradiktë nuk është medoemos ajo 

klasore në kuptimin thjeshtist të përjetësimit marrëdhënieve të prodhimit, por ajo që, 

duke u nisur nga këto të fundit, sheh se si nyjëtohen ato në një realitet shoqëror kompleks 

ku klasat rreshtin së qeni grupe sociologjikisht të paracaktuara dhe bëhen 

bashkëpërcaktuese të njëra-tjetrës në marrëdhëniet mohore. Në rastin e ligjërimit politik 

shqiptar gjest të mirëfilltë kundërideologjik do të përbënte konsiderimi i “Evropë-

antiEvropës” si antagonizëm ideologjik, propagandimi i të cilit fsheh shpërfaqjen e 

kontradiktave reale shoqërore. Madje duke vendosur unitet ideologjik midis 

antagonistëve, ky gjest do ta përçante secilin prej tyre së brendshmi, duke mbjellë 

kontradiktë aty ku nuk pritet.
184

 Pra ideologjia funksionon vetëm nëse kontradiktat reale i 
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transformon në mënyrë fantazmore në antagonizma ecuria e të cilëve riprodhon 

formacionin shoqëror pjesë e të cilit janë.  

Po cilët janë subjektet
185

 me potencialin më të madh antiideologjik? Këtu Žižek-u u 

referohet si subjekteve në dukje hiperideologjike, ashtu edhe atyre pozicioni i të cilëve në 

ontologjinë shoqërore ua bën të papranueshme riprodhimin e formacionit shoqëror. Të 

parët, dhe këtu Žižek-u hap një traditë të re në kritikën e ideologjisë, janë ata që 

mbiidentifikohen me mesazhin ideologjik: besimtarët e vërtetë ose “leshkot” 

problematikë në sytë e vetë artikuluesve të ideologjisë.  

Për të kuptuar rolin kundërideologjik të “leshkove” duhet hapur një parantezë - të cilës do 

t’i kthehemi më gjatë në kapitullin tjetër - rreth raportit të ideologjisë me utopinë. Çdo 

ideologji - më saktë çdo tërësi përmbajtësore që më pas merr funksionin e ideologjisë - ka 

një parahistori gjatë të cilës ka funksionuar si thyerëse ose futëse në krizë e një ideologjie 

dhe formacioni shoqëror pararendës. Për ta thyer ideologjinë e vjetër, ideologjisë së 

mëpasshme i duhet që jo vetëm të nxjerrë në pah paradokset apo t’u japë zë të 

heshtuarave brenda ideologjisë së parë, por edhe të ushqejë imagjinatën kolektive me një 

shoqëri alternative; pra të premtojë se duke iu qëndruar besnike parimeve të saj të 

kulluara do të sjellë në jetë një shoqëri realisht të re. Mirëpo faza e ngjitjes së formacionit 

të ri shoqëror dhe e kalcifikimit të ligjërimit pararendës si ideologjia e re bën që mesazhi 

gjinisor utopik i mëparshëm të jetë problematik, ose së paku të jetë i tillë nëse merret 

seriozisht dhe ka subjekte shoqërore “anakronike” ose “leshko” që duan ta sendërtojnë.
186

 

Ata ngulmojnë në pastërtinë përmbajtësore të mesazhit ideologjik, i qëndrojnë besnikë 

ëndrrave të para, i shohin institucionet mbizotëruese të formacionit shoqëror si tradhtare 

të qëllimit burimor etj. Ata nuk janë revolucionarë në kuptimin e mëtimit për ta 

ndryshuar me themeli formacionin shoqëror. Ata janë besnikë të tij si deklarativisht, 

ashtu edhe me vetëdije. Po ashtu shpresojnë se ndërhyrja e njerëzve vullnetmirë do ta 

sillte formacionin shoqëror të ëndërruar në fillesa në shinat e veta. Sigurisht që një 
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pikëpamje e tillë është iluzive epistemologjikisht, mirëpo efektet e saj kundërideologjike 

janë të një rëndësie parësore. Duke pretenduar harmoninë e mbrame, ata vënë në dukje 

kontradiktat e thella brenda mesazhit ideologjik dhe formacionit shoqëror. Ata nuk duan 

të vënë re dyrrafshizmin e mesazhit ideologjik, ku në sferën private ushqehet e kundërta e 

asaj që kërkohet publikisht. Ata i rrafshojnë diferencat, duke kërkuar nga ideologjia atë 

që kjo e fundit nuk mund t’ua japë: univocitetin kuptimor - përputhjen e utopisë 

themeltare me “punët e pista” të realitetit të përditshëm. Prandaj ideologjia preferon 

agjentët cinikë të cilët, duke snobuar mesazhin e saj përmbajtësor, bashkëndajnë logjikën 

e dyrrafshizmit të saj.  

Kjo krizë brenda “kampit ideologjik” mund të shfrytëzohet nga përçuesit e një ligjërimi 

kundërideologjik, i cili mund të thyejë hegjemoninë ideologjike vetëm nëse arrin të 

komunikojë me agjentët shoqërorë (masat) harta kuptimore e të cilëve mbizotërohet nga 

pikat ideologjike të referimit. Kësisoj, premtimet utopike të fazës së themelimit të 

ideologjisë mund të përdoren si kërkuese llogarie për mosmbajtjen e tyre. Nëse i 

referohemi ideologjisë evropeiste shqiptare, strategjia ligjërimore kundërideologjike nuk 

ka pse të jetë medoemos sulmi frontal ndaj saj që prej gjenezës, por vënia në dukje e 

mospërmbushjes së premtimeve të saj të cilat, si utopike, janë aq gjinisore saqë mund të 

ripozicionohen brenda një shtrati të ri ligjërimor, kundërthënës me të parin. Kësisoj nëse 

shqiptarët e fillimviteve 90 ëndërronin liri, demokraci, mirëqenie nga e cila nuk 

përjashtohet askush, s’ka arsye për t’i zhdukur nga konsiderata këta shënjues si mirëfilli 

ideologjikë. Asnjë shënjues nuk është në vetvete ideologjik. Të tillë e bën ligjërimi pjesë 

e të cilit bëhet dhe, më shumë akoma, mënyra se si ky ligjërim lidhet me një formacion të 

caktuar shoqëror dhe se si merr funksionin e riprodhimit të këtij të fundit.  

Subjekti i dytë kundërideologjik ka një histori të vjetër në kritikën e ideologjisë. Në 

formë rudimentare ai gjendet që te “llumi” i Hegelit - të cilit ai i druhej, por e shihte si 

simptomë ekonomike të pakapërcyeshme të universalitetit të mishëruar në shtet - për të 

marrë formën e vet më të plotë në traditën teorike marksiste. Bëhet fjalë për proletariatin 

si singularitet universal, të trajtuar gjatë nënkapitullit mbi Marksin. Ajo çka i shton 

Žižek-u këtij singulariteti është në njërën anë shkëputja e tij nga një sociologjizëm që bën 

barazimin midis klasës punëtore si tërësi tiparesh identitetdhënëse në strukturën 

shoqërore dhe proletariatit si mishërim të asgjësë. Proletariati, megjithëse gjatë shekujve 

XIX-XX është shfaqur rëndom në formën e klasës punëtore, me kapitalizmin e vonë 

duhet kërkuar te grupet më të margjinalizuara shoqërore, sidomos te banorët e getove, të 

punësuarit e përkohshëm, të papunësueshmit etj. Karakteristikë e singularitetit universal 

është mohueshmëria e tij ndaj partikulareve, dhe operacioni ideologjik synon gjithnjë ta 

partikularizojë atë - t’i japë një identitet të sigurt, sado që të fundit në renditje, në 

shkallaren shoqërore. Ky operacion, po ashtu, rreket ta pajisë me një identitet të fortë 

etnik, kulturor, fetar etj. Mirëpo singulariteti universal i proletarëve të sotëm është 

mishërim i dialektikës, pasi ata janë prania e dukshme e asgjësë, e të qenit pjesë e 

shoqërisë kur vjen puna për shfrytëzim, por e të mos llogariturit si pjesë e saj kur flitet 

për të drejta ose përfillje.
187

 Kësisoj, në kuptimin më të mirëfilltë të fjalës, proletariati 

nuk është njëra nga klasat, as klasa e shfrytëzuar, por joklasa, të mbeturit jashtë çdo 
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marrëdhënieje llogaritjeje shoqërore, ku edhe të shfrytëzuarit ekonomik në kuptimin 

klasik të shfrytëzimit në punë përbën tanimë një privilegj.
188

 Tanimë klasat nuk 

qëndrojnë përballë njëra-tjetrës në mënyrë antagoniste. Ato përbëjnë një klasifikim të 

diferencuar ku negociohen interesat, por me kushtin që, dhe kjo është ajo çka nuk mund 

të pranojnë poststrukturalistët e përthyer liberalisht, nën ta të jetë asgjëja. Jo në kuptimin 

se nuk ndodhet gjë, por në kuptimin se poshtë tyre ndodhet diçka ekzistenca e të cilës 

është mohore ndaj krejt shkallares klasore: joklasa që nuk do të jetë njëra prej klasave, 

por mishëron vendin e zbrazët që, në mungesë të çdo partikulariteti, është i hapur për të 

gjithë. 

Prandaj kritika e ideologjisë kërkon epistemologjikisht, ngjashëm me atë që synonte 

Lukács-i, të marrë pozicionin e kësaj pjese të papjesë, ta shohë të tërën nga këndvështrimi 

i pikës themelore të saj. Po pse është pjesa e papjesë zemra e një formacioni shoqëror? Jo 

në kuptimin e një thelbi pozitiv prej të cilit burojnë elementët e sipërfaqes, por në atë të 

një zbrazëtie kushtetimore që vetëm duke u mbytur si e tillë (pra duke i përjashtuar 

banorët e saj) shërben si kusht i themelimit të një formacioni shoqëror. Ajo ç’kanë të 

përbashkët klasat e këtij formacioni është pikërisht zhdukja nga rrafshi i ekzistencës (jo i 

qenies sipas ndarjes badiuiane të qenies dhe ekzistencës) i atyre që shënjohen si pjesa e 

papjesë.
189

 Kësisoj ajo çka Žižek-u e quan paralaks, ndryshimi i beftë dhe radikal i 

pozicionimit shoqëror të shikimit, prodhon jo thjesht një pamje të re të asaj që është, por 

e ndryshon atë që është.
190

 Rrjedhimisht ideologjia heshton/zhduk nga vëmendja realen 

traumatike mbi të cilën themelohet një formacion shoqëror. Kjo reale mund të duket 

vetëm nëse kritika e ideologjisë është e anshme, ose më saktë mban anën/merr pozicionin 

e pjesës së papjesë (singularitetit universal). Po ashtu ndryshimi paralaktik i kritikës së 

ideologjisë nuk sjell vetëm ndriçimin teorik të subjektit njohës, por transformon edhe 

objektin e njohur, pra transformon kushtet shoqërore të veprimit të joklasës. Kjo nuk do 

të thotë se mjafton kritika filozofike e ideologjisë për të nxitur joklasën në transformimin 

e një formacioni shoqëror, por se kritika e plotë e ideologjisë ndodh vetëm kur bashkë me 

ideologjinë futet në krizë edhe formacioni shoqëror, pra kur kritika dhe veprimi masiv 

shoqëror shkojnë bashkë. Kësisoj kritika e ideologjisë, për ta thënë me Marksin e 

Ideologjisë gjermane, nuk është vetëm armë kritike, por edhe kritikë armësh.  

                                                           
188

 Kapitalizmi i vonë prodhon një nivel të konsiderueshëm të papunësh, madje për autorë si Fredric 

Jameson-i edhe të papunësueshmish.  

189
 Nëse përdorim metodën e Badiou-së, ideologjinë mund ta përkufizojmë si mënyrën e strukturimit të një 

situate duke mundësuar numërimin-si-një të elementëve përbërës të saj. Mirëpo duke u themeluar mbi një 

zbrazëti ontologjike, çdo situatë fsheh një pozicion zbulimi i të cilit është i pamundur nga brenda logjikës 

së situatës, dhe transformues i saj duke u përdorur si vatër rezistence: “Nëse në një situatë është e 

domosdoshme që pjesët të numërohen nga një metastrukturë, kjo ndodh ngaqë tepria e tyre ndaj termave, 

duke i shpëtuar numërimit fillestar, tregon një vend potencial për fiksimin e zbrazëtisë.” - Badiou, Alain. 

(2007). Being and Event. Përkth. ang. Oliver Feltham. London: Continuum, f. 109 
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 “...subjekti dhe objekti janë përbrendësisht ‘të ndërmjetësuar’, në mënyrë të tillë që kur ndodh një 

zhvendosje ‘epistemologjike’ në pikën e vështrimit të subjektit, ajo pasqyrohet gjithmonë në zhvendosjen 

‘ontologjike’ të vetë objektit.” - Žižek, Slavoj. (2009). The Parallax View. Cambridge: The MIT Press, f. 

17 
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Kjo na sjell sërish në tezën altyseriane, të riartikuluar prej Fredric Jameson-it, se 

ideologjia është e pakapërcyeshme individualisht, se “ekonomia psikike e individit e ka të 

nevojshme për orientim ideologjinë”
191

. Nevoja e sipërpërmendur e veprimit kolektiv 

bazohet në rindërtimin e një përfytyrimi kolektiv kundërideologjik, çka mund të vijë 

vetëm si moment i dytë i nisjes së formave rudimentare të organizimit kolektiv. Kjo 

prerje nuk kalon vetëm tejpërtej shoqërisë, por mbi të gjitha tejpërtej individit të 

parainterpeluar ideologjikisht. Prandaj ky i fundit - çka ceket edhe nga Badiou-ja te çarja 

e njeriut ku njëra pjesë që i qëndron besnike Ngjarjes i kundërvihet asaj që rreket të 

riprodhohet biologjikisht - e përjeton organizimin kolektiv edhe si shprehës të vullnetit të 

tij, edhe si diçka më të madhe, të huaj e deri diku imponuese ndaj tij.
192
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 “Përfytyrimi ideologjik duhet parë si ajo fantazi apo narrativë hartëzuese e nevojshme përmes të cilës 

subjekti individual shpik një marrëdhënie ‘të jetuar’ me sistemet kolektive, të cilat përndryshe për 

përkufizim e përjashtojnë atë përderisa ai apo ajo ka lindur në një formë shoqërore paraekzistuese dhe në 

gjuhën paraekzistuese të saj.” - Jameson, Fredric. Imaginary and Symbolic in Lacan: Marxism, 

Psychoanalytic Criticism, and the Problem of the Subject. Yale French Studies, Nr. 55/56, Literature and 

Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherëise. (1977), f. 394 

192
 Për më tepër, shih: Jameson, Fredric. (1981). The Political Unconscious. Narrative as a Symbolic Act..., 

f. 283-284 
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V. STRATEGJITË KUNDËRIDEOLOGJIKE DHE UTOPIA 

Një harte bote që nuk përfshin Utopinë nuk vlen as t’i hedhësh sytë përderisa ajo 

përjashton të vetmin vend ku njerëzimi zbarkon gjithnjë. Kur zbarkon aty, 

njerëzimi hedh sytë tej e, me të parë një vend më të mirë, niset sërish për udhë. 

Progresi është realizimi i utopive.
193

 

Marrëdhënia midis ideologjisë dhe utopisë është diskutuar mjaft në pozicionimin teorik 

liberalo-konservator. Ka një histori të gjatë të kuptimit të ideologjisë si hedhje përpara 

utopike që, duke mos reflektuar ngadalësinë e natyrshme të lëvizjes së shoqërisë, e fut 

këtë të fundit në shtratin prokurstian të parimeve të veta abstrakte. Mjafton të kujtojmë 

kritikët e parë konservatorë të modernitetit politik të hapur me Revolucionin Francez, 

Burke-un dhe De Maistre-in, për të parë se si ideologjia dhe utopia konsiderohen të 

ndërkëmbyeshme. E njëjta logjikë çiftimi është trashëguar nga mendimi politik liberal, 

sidomos ai i shekullit XX. Ndryshe nga liberalizmi i fazës së ngjitjes, pra si 

bashkëshoqërues ideor i modernitetit, liberalizmi i shekullit XX e ka përdorur çiftimin 

ideologji-utopi si masë garantuese ndaj rrezikut të përpjekjeve revolucionare shoqërore 

që përshkuan një pjesë të mirë të këtij shekulli. Sidoqoftë ky punim do të përdorë një 

qasje të huaj ndaj të sapoparashtruarës, gjurmët e të cilës, megjithëse të pakta nga 

pikëpamja sasiore, mund të diktohen në autorë përndryshe të largët prej njëri-tjetrit si 

Ernst Bloch-u e Karl Mannheim-i, apo përdorues fragmentarë të kësaj qasjeje si Theodor 

Adorno-ja, Walter Benjamin-i, Fredric Jameson-i etj. 

Meqenëse paradigma e kësaj pjese do ta marrë utopinë si kundërthënëse të ideologjisë 

dhe pjesë të strategjive ligjërimore kundërideologjike, fillimisht na duhet të hapim një 

parantezë mbi gjeste të përafërta kundërideologjike, si p.sh. përdorimi publik i ironisë 

apo karnavalizimi tallës i instancave dhe autoriteteve ideologjike. Sidomos në sekuencën 

teorike poststrukturaliste, përthyese të kritikës niçeane të metafizikës, ironia është parë si 

gjest kundërideologjik par excellence. Për shkak se ideologjia si nënprodukt politik i 

konceptimit metafizik të botës përfytyrohet si një tërësi parimesh themelore pompoze, një 

lloj monoteizmi filozofik, për autorë si Gilles Deleuze dhe Felix Guattari ironia, përmes 

vënies në lojë të këtij pompoziteti, do ta fuste në krizë ideologjinë.
194

 Mirëpo një kritikë e 

tillë ndaj ideologjisë e çhistorizon logjikën e shfaqjes së kësaj të fundit në histori. Nëse në 

formacione shoqërore të mëparshme ku autoriteti mbështetej në institucione të 

paprekshme në të cilat mbizotëronte pompoziteti - këtu mund të futen si regjimet 

autoritariste tradicionale, ashtu edhe socializmat shtetërorë të shekullit XX, sidomos në 

fazën e parë të tyre -, ironia mund të përbënte strategji kundërideologjike, në formacionet 

shoqërore të kapitalizmit të vonë gjeste të tilla, pavarësisht synimeve, kanë efekte 

ideologjike. Siç u sipërtrajtua, ideologjia bashkëkohore funksionon në dyrrafshizmin e 

mesazhit publik dhe privat. Rrjedhimisht ajo vetë vihet në lojë, madje e nxit vënien në 

lojë të deklarimeve të saj publike. Në këtë mënyrë ironia shërben si valvul shkarkimi të 
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 Wilde, Oscar. (2009). The Soul of Man under Socialism. The Floating Press, f. 27 

194
 Duke i mëshuar pluralizmit si të vetmes mënyrë të të menduarit filozofik, Deleuze-i dhe Guattari thonë: 

“Zotat kanë vdekur: por ata kanë vdekur së qeshuri kur dëgjuan një Zot t’u thoshte se ai ishte i vetmi.” - 

Deleuze, Gilles. (1962).  Nietzsche et la philosophie. Paris: Presses Universitaires de France, f. 4 
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tensioneve shoqërore, pa mundësuar vënien në krizë të ideologjisë ose formacionit 

shoqëror. Në këtë regjistër ironia shërben si plotësuese e cinizmit
195

 në riprodhimin 

ideologjik që bazohet në vetëdijen se sado që ta “pickojmë” ngrehinën ideologjike, ajo 

prapëseprapë do të riprodhohet, por së paku ne, si kritikë, vendosim shpirtin në paqe se u 

distancuam prej saj.   

Në vazhdën e strategjive përqeshëse të ideologjisë vlen të veçohet teorizimi i Mikhail 

Bakhtin-it mbi rolin subversiv të karnavaleve. Teza e Bakhtin-it është se meqenëse 

autoritetet tradicionale themelohen mbi dhunën, seriozitetin pompoz hierarkik, karnavalet 

duhen parë si procesione popullore të cilat periodikisht i japin zë asaj që heshtohet në 

normalitet: refuzimit popullor të strukturës shoqërore, institucioneve të saj dhe 

ideologjisë legjitimuese të tyre, afërmendsh në formën e të qeshurës, çka e bën mesazhin 

subversiv të kalueshëm në filtrat e censurës. Më konkretisht, “...karnavali feston çlirimin 

e përkohshëm nga e vërteta mbizotëruese dhe nga rendi i vendosur: ai shënon pezullimin 

e çdo renditjeje hierarkike, festën e bërjes, ndryshimit dhe përtëritjes.”
196

 Përmbajtja e 

karnavalit përmbys hierarkitë shoqërore, vendos në plan të parë të fundit e shoqërisë dhe 

anasjelltas. Aty i nxirret gjuha mbretit, klerit e të tjera figurave autoritare. Nëse ideologjia 

është e mirërenditur, karnavali është shpërbërës i rendit, çoroditës e, për pasojë, 

subversiv. Për Bakhtin-in risia subversive e karnavalit nuk qëndron vetëm te përmbajtja, 

por edhe te forma e sipërpërmendur e të qeshurës. Sigurisht që kjo e fundit shërben si 

dorezë e artikulimit të lejuar kritik, por rëndësi dora-dorës merr edhe forma në vetvete, 

pasi ajo simbolizon një rrafsh alternativ përjetimesh dhe marrëdhëniesh shoqërore ndaj 

pompozitetit të autoriteteve shtetëroro-ideologjike.
197

  

Mirëpo pavarësisht popullaritetit të tezave të Bakhtin-it në rrethet teorike 

poststrukturaliste, karnavalizimi i ideologjisë nuk merr në konsideratë se kjo e fundit po 

përfton gjithnjë e më shumë formën e vetëkarnavalizimit. Tanimë çështja nuk shtrohet 

më nëse artikuluesit publikë të ideologjisë besojnë në të - gjithnjë e më shpesh në shfaqjet 

e tyre publike mund të vihet re një çarje mosbesimi apo vetëvënieje në lojë -, as nëse 

populli beson në të. Mbizotëruese në ideologjinë e kapitalizmit të vonë është ideja se 

gjithkush mendon individualisht, se paçka se vetë nuk beson, Tjetri beson: d.m.th. beson 

populli naiv, besojnë evropianët që na imponojnë politika të caktuara, vetë evropianët 

mendojnë se besojnë në mos elitat politike, së paku elitat intelektuale vendase etj.  
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 “Arsyeja cinike di gjithçka rreth shoqërisë, gjithçka që shkon keq në kapitalizmin e vonë, të gjitha 

helmatisjet strukturore të sistemit, e prapëseprapë ajo refuzon të indinjohet, duke përdorur një kthjelltësi 

impotente e cila s’është medoemos dashakeqëse. Ajo nuk mund të tronditet a skandalizohet siç bënin të 

privilegjuarit më herët në historinë e tregut.” - Jameson, Fredric. (2010). Valences of the Dialectic. London: 

Verso, f. 413 
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 Morris, Pam. (Ed). (2003). The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev and 

Voloshinov. Përkth. kolektiv. London: Arnold, f. 199 
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 “Aspektet serioze të kulturës klasore janë zyrtare dhe autoritariste; ato kombinohen me dhunën, 

ndalesat, kufizimet dhe gjithnjë përmbajnë një element frike dhe kanosjeje...Përkundrazi, e qeshura e 

kapërcen frikën pasi ajo nuk njeh ndalesa apo kufij. Idioma e saj nuk përdoret kurrë nga dhuna dhe 

autoriteti.” - Po aty, f. 209 
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Sidoqoftë karnavalizmi, përmes rregullimit estetik të procesioneve, hedh një hap drejt 

utopisë që i mungonte strategjisë ligjërimore kundërideologjike të bazuar tek ironia e 

subjektit cinik. Mirëpo në rastin e karnavalit gjendemi përpara një pohimi (pohimit të një 

shoqërie alternative) që vjen në formën e mohimit (përqeshjes së autoriteteve dhe 

institucioneve), ndërsa me utopitë e mirëfillta kemi të bëjmë me një mohim (të 

ideologjisë dhe formacionit shoqëror) që vjen në formën e një pohimi (mundësisë së 

realizimit dhe përvijimi i një shoqërie alternative)
198

. Meqenëse strategjitë 

kundërideologjike nuk mund të mbeten vetëm në rrafshin ligjërimor, por duhet të 

koagulojnë kolektivitete politike rezistuese, utopizmi përmes hedhjes përpara të shikimit 

kolektivisht arrin aty ku karnavalizmi nuk mundet: të krijojë përbashkësi që synon të 

ardhmen e, rrjedhimisht, mohon dialektikisht të tashmen. Nëse karnavalizmi përçon 

mesazhin se është e mundur të mos biesh në ideologji, apo të distancohesh nga 

institucionet autoritariste të një formacioni shoqëror, utopizmi tregon se është e mundur 

ta zëvendësosh formacionin shoqëror dhe të mos jesh në ideologji, ose së paku të 

ndërtosh marrëdhënie që e bëjnë të vetëdijshme raportin me ideologjinë e së ardhmes.  

Tani mund të hyjmë në brendësi të utopisë. Për ta përkufizuar paraprakisht, duhet thënë 

se utopi nuk mund të jetë çdo fluturim subjektiv, as çdo ëndërr me karakter estetik, madje 

as shpresat që lindin dhe vdesin brenda një njeriu, pavarësisht përmbajtjes së tyre 

kolektive. “Do të quajmë utopi vetëm ato orientime që e kapërcejnë realitetin, të cilat 

kthehen në sjellje dhe priren ta tronditin, pjesërisht ose tërësisht, rendin e gjërave në një 

kohë të caktuar.”
199

 Pra utopia, ashtu si ideologjia, ka nevojë për bartës kolektivë, për 

përmbajtje kryesisht politiko-shoqërore, duhet të jetë mobilizuese për të paktën një pjesë 

të klasave të nënrenditura dhe, për pasojë, duhet të përbëjë kërcënim të drejtpërdrejtë për 

hegjemoninë ideologjike e, paskëtaj, edhe për riprodhimin e formacionit shoqëror. 

Nëse kërkojmë të gjejmë lidhjen historike të ideologjisë me utopinë, na duhet t’i 

referohemi qasjes së Ernst Bloch-ut për të cilin formësimi i ideologjisë duhet parë i 

shtrirë në tre faza, ku në të parën ajo ka karakteristikat e utopisë, sidomos në raport me 

ideologjinë dhe formacionin shoqëror të cilëve u kundërvihet. Nëse ne fazën e parë ajo 

paraqet vrullin gjithëndryshues të forcave shoqërore (klasave) në ngjitje, në të dytën ajo 

stabilizohet duke fshehur origjinën e vet - sidomos elementët utopikë të fillesave të saj - 

dhe në të tretën ajo hyn në krizë çka shpërfaqet në faktin se askush nuk beson më në të.
200
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 Në këtë pikë është me interes dallimi që bën Ernst Bloch-u midis dy llojeve të mohimit Pa-së dhe 

Asgjësë. Nëse e dyta është mohim i plotë që çon në humnerën e qenies, zhdukja që vetëm ideologjia mund 

ta bëjë të duket shëlbyese, “...Pa-ja njihet në proces si ende-pa që gjendet në utopiken, si mohim utopiko-

dialektik që shtyn përpara. Si një mohim që rritet brenda të parashtrimit pozitiv, në analizë të mbrame nga 

gjendja përfundimtare e përshtatshme e të Tërës, tek e cila vetëm Pa-ja mund të arrijë heshturazi, d.m.th. në 

përfundimin pozitiv të asaj që brendashkruhet në të.” - Bloch, Ernst. (2005). Il principio speranza. Përkth. 

E. Angelis, T. Cavallo. Milano: Garzanti, f. 364. Kësisoj utopia nuk del si nihilizëm, por si pohim më i lartë 

karakteri mohor i të cilës shfaqet vetëm në raport me formacionin shoqëror dhe ideologjinë riprodhuese të 

tij.  
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 Mannheim, Karl. (1954). Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of Knowledge. New 

York: Harcourt, Brace & CO., Inc, f. 173 
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 “Faza përgatitore e një ideologjie e ndihmon strukturën e saj duke i kundërvënë superstrukturës së vlagët 

të klasës deri më tash sunduese superstrukturën e vet plot me freski përparimtare. Klasa që vjen më pas në 
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Utopizmi, që duhet theksuar se konsiderohet i tillë vetëm në raport me hartën konjitive të 

ideologjisë në veprim
201

, përbën paradoksalisht parahistorinë e ideologjisë së re. Ky 

utopizëm nuk është i tjetërbotshëm në raport me ideologjinë që sfidon, pasi rrënjët e 

shpresave që ai ngjall gjenden në premtimet e vetë ideologjisë në fazën e kushtetimit të 

saj. Madje mund të themi se dimensioni utopik përbën një pandryshor që gjendet në çdo 

fazë të krizës së një ideologjie dhe hapjes së mundësisë së zëvendësimit të saj me një 

tjetër. Kjo nuk do të thotë se utopizmi është parakusht i ideologjisë së re, por se ajo është 

elementi gërryes që prodhohet nga kontradiktat e brendshme të vetë ideologjisë, ose më 

saktë nga kontradiktat midis premtimeve të saj të guximshme e emancipuese në fazën e 

ngjizjes dhe heshtimit të origjinës së vet e më pas mohimit të plotë të çfarëdo dimensioni 

utopik. Thënë ndryshe, ideologjia gjithnjë krijon kushtet e utopisë përmes kufizimeve që 

një formacion shoqëror vendos sidomos për klasat e përjashtuara për të mirat shoqërore të 

bashkëprodhuara. Utopia, përpara se të merret në trajtën e përmbajtjes konkrete të saj, 

duhet parë si shtysa për të vënë në krizë dhe kapërcyer një formacion shoqëror. Kështu që 

utopia, e shprehur përmbajtësisht në formën e pohimit të një shoqërie të re, ka funksionet 

e trazimit të formacioneve shoqërore dhe dëftimit të karakterit historik të tyre e 

dekadencës që i kërcënon. Prandaj ideologjia - për të cilën utopia është parahistori, por 

edhe mundësia e humbur për t’i qëndruar besnike premtimit emancipues fillestar të 

tradhtuar më pas - nuk mund të bashkëjetojë me utopinë meqenëse e para e bën të 

mundshmen të duket e pamundshme ndërsa e dyta e bën të pamundshmen të duket e 

mundshme.
202

 Gjithsesi utopia që e vë në krizë ideologjinë është ajo që prodhon 

kolektivitet, ose të ëndërruarit e përbashkët për një shoqëri të re të përbashkët. Ndërsa 

ideologjia ka nevojë për një utopi më të vogël - atë që ushqen shpresat individuale, që i 

krijon agjentit shoqëror besimin se mund të ngjisë individualisht shkallaren shoqërore ose 

duke ulur poshtë dikë që ishte më parë në atë vend
203

, ose në formë edhe më iluzore duke 

menduar se herët a vonë, si rezultat i përpjekjeve vetëmohuese individuale, mundësia për 

t’i përkitur, bie fjala, klasës së mesme është aty.  

                                                                                                                                                                             
pushtet vendos fazën e dytë të ideologjisë, d.m.th. stabilizon strukturën e vet, që tashmë ka marrë jetë, duke 

fshirë impulset e mëparshme revolucionare, dhe aty-këtu duke u dhënë atyre një ‘ekuilibër’ të ri pak a 

shumë klasik...Klasa në rënie vendos fazën e tretë ideologjike duke parfumosur kalbëzimin e strukturës - 

meqenëse mirëbesimi i ndërgjegjes së rreme është zhdukur pothuajse plotësisht, pra me një mashtrim gati 

tërësisht të ndërgjegjshëm...” - Bloch, Ernst. (2005). Il principio speranza..., f. 181 

201
 Për Herbert Marcuse-n, “Tingëllima jorealiste e këtyre tezave (revolucionare - shën. aut.) nuk flet për 

karakterin e tyre utopik, po për fuqinë e forcave që pengojnë realizimin e tyre.” - Marcuse, Herbert. (2006). 

Njeriu njëdimensional. Përkth. G. Karakashi. Tiranë: Plejad, f. 29. 

202
 Sipas Alain Badiou-së, synimi i ideologjisë (propagandës) “…nuk është zhdukja e një force ekzistuese 

(ky funksion i lihet përgjithësisht forcave policore), por zhdukja e një mundësie të pavëreshme të situatës.” 

- Žižek. Slavoj, (2009). First as Tragedy, then as Farce. London: Verso, f. 27.  Për Fredric Jameson-in, 

ideologjia e kapitalizmit të vonë bën më të imagjinueshme ndryshimet planetare ose kapërcimin e ligjeve të 

fizikës sesa edhe ndryshimet e moderuara në rendin shoqëror neoliberal. – Shih: Jameson, Fredric. (2009). 

The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern 1983-1998. London: Verso, f. 50 

203
 Kjo ka qenë historikisht pika më e fortë ideologjike e formacioneve shoqërore kapitaliste, në të cilën 

klasat nuk janë si rendet ose kastat, pra janë më tepër abstrakte dhe të hapura ndaj prurjeve të caktuara 

individuale nga klasa të tjera.  
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Nëse bëjmë një detour sociologjik, mund të themi me Karl Mannheim-in
204

 se prodhuesit 

dhe të interesuarit për ideologjinë janë përfaqësuesit e klasës sunduese të cilët, duke 

synuar të riprodhojnë në përjetësi formacionin shoqëror që i sheh në krye, çlegjitimojnë si 

utopike të gjitha përpjekjet për ndryshim, sidomos radikal. Për ta rendi ekzistues është 

ose shprehës i natyralitetit të qenies njerëzore dhe forma më e përshtatshme e 

marrëdhënieve midis tyre, ose përmbushja e një teleologjie përtej të cilës është e 

pamundur të shkohet, por gjithnjë është e mundur të shkatërrohet pikërisht prej jetësimit 

të ideve utopike. Ndërkohë që klasat në ngjitje - ato që refuzojnë jo vetëm formën aktuale 

të renditjes shoqërore, por nganjëherë edhe vetë renditjen si të tillë - i konsiderojnë 

shpresat e tyre të realizueshme dhe urtësinë apo pragmatizmin e përçuesve të ligjërimit 

hegjemonik ideologji. Madje në një shkallë më të lartë, ideologjizmi i formacionit 

shoqëror aktual përbën distopinë e vërtetë, d.m.th. besimin iluzor se gjendja katastrofike e 

të sotmes mund të vazhdojë përgjithmonë.
205

   

Sidoqoftë marrëdhënia e ideologjisë me utopinë duhet parë edhe më imtësisht. Nga njëra 

anë utopia i ngjan një pandryshori gjinisor
206

 që, pavarësisht shënjuesve të ndryshëm të 

cilët e sjellin në përfytyrim, si mohor i rendeve klasore bart medoemos mesazhe 

barazimtare. Karakteri gjinisor ia pamundëson të artikulohet në një projekt të përfunduar 

që vetëm sa pret të zbatohet në të ardhmen. E ardhmja është e ardhme vetëm sa kohë që 

është e hapur - njëfarësoj është e ardhmja e të ardhmes. Vetëm kësisoj ajo “nuk u jep 

receta kuzhinierëve të nesërm”, por e sheh lirinë si një ushtrim krijues kolektiv.
207

 Mirëpo 

nga ana tjetër ideologjia mund ta kryejë funksionin e saj vetëm për aq sa bëhet pjesë e të 

menduarit dhe të vepruarit të përditshëm të pjesës dërrmuese të shoqërisë. Meqenëse 

njëra prej karakteristikave kryesore të ideologjisë është pajtimi në sipërfaqe i 

papajtueshmërive të thella, ideologjia në formësim e sipër integron brenda saj elementë të 
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 Për më tepër shih: Mannheim, Karl. (1954). Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of 

Knowledge..., f. 183 
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 Në parafjalën e Origjinës së dramës baroke gjermane të Walter Benjamin-it, Irving ëohlfarth-i citon prej 

veprës së këtij të fundit mbi Charles Baudelaire-in: “Që gjërat të vazhdojnë të ‘shkojnë kështu’, ja 

katastrofa!” - Benjamin, Walter. (1985). Origine du drame baroque allemand. Përkth. S. Muller, A. Hirt. 

Paris: Flammarion, f. 23 

206
 Po t’i referohemi Adorno-s, karakteri gjinisor i utopisë mbështetet në mohueshmërinë e saj ontologjike 

me funksion ikonoklast. Prandaj për të utopia e mirëfilltë nuk ka përmbajtje, por vetëm parime që pohojnë 

diçka vetëm duke iu kundërvënë ideologjisë, çka, në konceptimin adornian të dialektikës negative, shërben 

si motor i përhershëm kritik dhe thyerës ndaj formave të reja të koagulimit pushtetor. Për më tepër, shih: 

Jameson, Fredric. (2007). Late Marxism. Adorno or the Persistence of the Dialectic. London: Verso, f. 119 

207
 Këtë hapje utopike permanente të së ardhmes, Jacques Derrida-ja e përmbledh në konceptin e 

demokracisë që ka me ardhë (démocratie à venir) të cilën e dallon nga demokracia e ardhshme (démocratie 

future): ““Koncepti i demokracisë si koncept i premtimit mund të ngrihet vetëm në një diastema të tillë 

(dështim, papërshtatshmëri, shpërbërje, çrregullim, të qenët ‘i shqitur’). Prandaj propozojmë që të flitet për 

demokracinë që ka me ardhë dhe jo për demokracinë e ardhshme në të tashmen e së ardhmes, e as për 

idenë rregulluese në kuptimin kantian apo për ndonjë utopi – të paktën në masën që paarritshmëria e tyre 

do të përmbante ende formën kohore të së tashmes në të ardhmen.”  Derrida, Jacques. (1994). Specters of 

Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International. Përkth. ang. Peggy Kamuf. 

New York: Routledge, f. 81 
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caktuar të shpresave utopike popullore. Këto shpresa nuk përfaqësojnë thjesht 

parahistorinë e saj - siç u analizua më sipër, pasi edhe kjo parahistori vendoset mbi 

shtratin e pandryshorëve utopikë.
208

 Afërmendsh ideologjia i integron shpresat popullore, 

shprehëse të pandryshorit utopik, duke i qëruar ato nga elementët e mirëfilltë subversivë 

dhe vendosur njëra kundër tjetrës ato që në projektet utopike paraqiten si unitare.  

Kështu, po t’i kthehemi idesë së Evropës në ligjërimin politik shqiptar do të vëmë re se 

në momentin e artikulimit të saj të parë pas shënjuesit të zbrazët Evropë qëndronin 

shpresa autentike popullore ngjashëm si në periudha të tjera historike. Masat e mëdha 

njerëzore që derdheshin rrugëve dhe kërkonin liri e demokraci, apo bërjen e vendit si 

gjithë Evropa, nuk i thërrisnin një modeli konkret, as një shoqërie të diferencuar 

hierarkisht si ajo që e pasoi momentin e thyerjes, por një shoqërie të emancipuar ku 

hierarkitë e vjetra nuk do të zëvendësoheshin nga të rejat, ku barazia në varfëri që fshihte 

privilegjet e elitës politike sunduese do të zëvendësohej nga barazia në mirëqenie etj. 

Madje nëse përdorim ndarjen blohiane midis ëndrrave të natës dhe atyre syhapura të 

ditës, utopia e kapërcyellit të formacioneve shoqërore i shkon për shtat të dytave, pasi 

vetëm ëndrrat syhapura mund të bashkëndahen dhe të krijojnë kolektivitet politik.
209

 

Pikërisht ato momente utopike ideologjia e kushtetuar paskëtaj i integroi në shtratin e saj 

duke i konsideruar pjesë të fazës themeltare foshnjarake, por të patëkeq e në thelb të 

pashmangshme - çka ua njeh rolin thyerës të së shkuarës, por nuk iu njeh asnjë mundësi 

rijetësimi.
210

  

Ky raport kompleks midis ideologjisë dhe utopisë në shtratin e të shkuarës hap një shteg 

të ri interpretimi që e sheh rolin e utopisë jo vetëm si kërcim në të ardhmen - ose zbulim i 

filizave të së ardhmes në zemër të së tashmes, paçka se në kontradiktë me të -, por edhe si 

riformësuese të së shkuarës. Siç doli në pah pak më sipër, ideologjia për të heshtuar 

mundësitë e kapërcimit të saj në të ardhmen i duhet të mohojë parahistorinë e saj utopike, 

pra të heshtojë edhe të shkuarën. Jo vetëm kaq, por ajo e koncepton të shkuarën në 

përmbyllësinë e saj, d.m.th. si të përfunduar dhe të drejtëkuptuar përgjithmonë. Ndërsa 

ndërhyrja utopike e trazon njëkahshmërinë dhe përmbylltësinë e të shkuarës. Për Walter 

Benjamin-in, roli i teorisë kritike është të shpluhurosë momentet utopike të së shkuarës, 
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 Për ta thënë me Jon Elster-in, “...ideologjitë sunduese mund t’i formësojnë në mënyrë aktive kërkesat 

dhe dëshirat e të nënshtruarve ndaj tyre, mirëpo ato po ashtu mund të lidhen në mënyrë domethënëse me 

kërkesat dhe dëshirat që njerëzit i kanë tashmë, duke kapur shpresat dhe nevojat e mirëfillta, duke i rilakuar 

ato në idiomat e tyre të veçanta, dhe duke ushqyer kështu të nënshtruarit e tyre në mënyra të tilla që i bëjnë 

këto ideologji të pranueshme dhe tërheqëse.” Eagleton, Terry. (1991). Ideology: an introduction..., f. 14-15 
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 Për më tepër, shih: Bloch, Ernst. (2005). Il principio speranza..., f. 111 

210
 Këtu mund të bëjmë një paralelizëm të rastit shqiptar me përgjithësimin që bën Jameson-i mbi 

intelektualët e Evropës Lindore, te të cilët antiutopizmi i skajshëm që nisi si kritikë e ideologjisë së 

socializmit shtetëror i dha jetë një ideologjie të re, tanimë apatike deri në dorëzim ndaj të huajve si 

paternalizëm i kërkuar (në rastin shqiptar kupto: ambasadorëve, zyrtarëve perëndimorë etj.): “...në Lindje 

intelektualët postsocialistë fajtor për gjithçka shkatërrimtare politikisht nga bolshevizmi te stalinizmi kanë 

quajtur vullnetin utopik për të transformuar shoqërinë; fatkeqësisht, vendimi për të reshtur së dëshiruari të 

tilla transformime sjell kalimin e fuqisë vendimmarrëse në duart e tjetërkujt (këtyre kohëve zakonisht një i 

huaj).” - Jameson, Fredric. (2010). Valences of the Dialectic..., f. 387 
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t’u japë zë të heshtuarave të kohëve më parë, dhe kësisoj ta konsiderojë përpjekjen 

emancipuese (utopike) të së tashmes jo vetëm si vazhduese të përpjekjeve të së shkuarës, 

por në një farë kuptimi edhe si të thirrur në këtë akt nga zëri i mbytur i të shkuarës.
211

 

Ashtu sikundër ideologjia formëson të shkuarën për të legjitimuar të tashmen, edhe 

utopia çheshton të shkuarën për të fuqizuar zërin e të ardhmes. Kësisoj e ardhmja 

shpërfaqet si ripërkufizuese dhe përmbushëse e premtimeve të të shkuarës, të cilës ia 

rihap dyert e potencialitetit për të ndryshuar sekuencën historike.  

Megjithatë brenda konceptit të utopisë duhet bërë një ndarje epistemologjike. Si rezultat i 

hegjemonizmit ideologjik të fushës së kuptimësisë konceptuale, utopia njësohet rëndom 

me të pamundurën, fluturaken apo foshnjaraken. Siç u paratrajtua, utopia nuk është 

“utopi” në vetvete, por vetëm në raport me hartën e ngushtë konjitive që prodhon 

ideologjia.
212

 Mirëpo kjo nuk e përjashton rastin që utopitë të marrin edhe formën e të 

pamundurave reale të cilat, në një shikim të dytë, dalin të jenë edhe ato që ideologjia i 

paraqet si të mundshme brenda kufijve të saj. Prandaj autorë të ndryshëm nga Ernst 

Bloch-u te Gilles Deleuze-i dhe Felix Guattari, për të mos përmendur edhe kontributin e 

tërthortë të Alain Badiou-së, bëjnë dallim midis utopisë në rrafshin imanent si forcë 

kritike ndaj ideologjisë dhe emancipuese dhe utopisë në rrafshin transhendental që e pret 

zgjidhjen e kontradiktave shoqërore të aksh formacioni shoqëror jo në një formacion 

tjetër shoqëror të kësaj bote, por në një botë tjetër, sa fetare aq edhe surreale.
213

  

Këtë ndarje midis utopive trashendentale dhe imanente Gilles Deleuze-i dhe Felix 

Guattari e çojnë më tutje duke i dhënë utopisë imanente jo vetëm rolin e kritikës dhe 

rezistencës së pandalshme që buron në të çarat e situatës konkrete në të cilën gjendet një 

formacion shoqëror, por edhe atë të zgjerimit të horizontit epistemologjik. Për këta 

autorë, rol i filozofisë, të cilën në rastin tonë mund ta interpretojmë si të kundërtën e 

ideologjisë, është krijimi i koncepteve të reja të cilat na bëjnë “...të kuptojmë variante të 

reja, rezonanca të panjohura, na sjell[in] një Ngjarje që na ka shpëtuar... Krijimi i 

konceptit i bën thirrje një forme të ardhmeje, ajo i bën thirrje një toke të re dhe një 
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 “Vetëm ai historian, që është krejt i bindur se as të vdekurit nuk do të jenë më të sigurt po fitoi armiku, 

do të ketë dhuntinë e përhapjes së shkëndijës së shpresës në të shkuarën. Dhe armiku s’ka reshtur së dali 

fitimtar.” - Benjamin, Walter. Ed. Arendt, Hannah. (1968). Iluminations. Përkth. H. Zohn. New York: 

Schocken Books, f. 255 

212
 Alain Badiou-ja, kur përballej me mundësinë që Ngjarja e tij të konsiderohej si një lloj mrekullie e 
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identifikohen me të, mundshmëria e Ngjarjes në atë situatë del në pah, paçka se kjo ndodh gjithnjë 

prapaveprueshëm. 
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populli që nuk ekziston ende.”
214

 Lidhja midis konceptit të ri dhe popullit që nuk ekziston 

na kthen tek ideja e paralaksit dialektik për të cilin ndryshimi i beftë i këndvështrimit 

teorik sjell edhe ndryshimin e objektit të studiuar. Diçka e tillë mund të pasurohet me të 

anasjellën, ku lëvizjet historike emancipuese, pavarësisht qëllimeve të tyre imediate, 

hapin horizonte të reja kuptimore të cilat përshënjohen nga krijimi i koncepteve të reja. 

Këto të fundit mundësojnë që jo vetëm e tashmja që vjen pas tyre të rroket në mënyrë më 

komplekse, por edhe e shkuara të riinterpretohet duke nxjerrë në pah atë që nuk dukej më 

parë. Në këtë kuptim nuk mund të ketë kritikë të ideologjisë që të mos jetë njëkohësisht 

edhe kritikë e filozofisë, ose pasuruese e saj.  
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VI. PARTIKULARITETI I ÇDO IDEOLOGJIE: IDEOLOGJIA 

SHQIPTARE  

Të analizosh në mënyrë kritike ideologjinë shqiptare nuk do të thotë të përdorësh një 

skemë përkufizuese të gatshme të ideologjisë të cilën mjafton ta aplikosh në rastin 

specifik. Historia konceptuale e kritikës së ideologjisë është e pasur dhe komplekse në 

brendinë e vet, por pothuajse në të gjitha rastet theksi vihet te fakti se ideologjia ka për 

funksion të riprodhojë një formacion të caktuar shoqëror. Që ideologjia të ketë kudo të 

njëjtat karakteristika do të duhej që formacionet shoqërore të ishin identike nga njëri vend 

në tjetrin. Mirëpo vetë koncepti i formacionit shoqëror nuk e lejon një identifikim të tillë. 

Ndryshe nga koncepte më moniste si sistem ekonomik, sistem politik, qytetërim etj., 

formacioni shoqëror është vetë rezultante e një raporti të caktuar forcash politike e 

shoqërore në njërën anë, dhe mënyrave të ndryshme të prodhimit që shtratëzohen nën 

këto të fundit në anën tjetër. Kështu që vend pas vendi, formacion shoqëror pas 

formacioni shoqëror, ideologjia shpalos karakteristika të ndryshme, pavarësisht 

përbashkësisë së funksionit riprodhues të saj.  

Prandaj ka kuptim të flasim për ideologji shqiptare.
215

 Nga autorët e sipëranalizuar vihet 

re lehtësisht se kritika e ideologjisë është truallizuar sidomos në Perëndim, ku si pikë 

referimi ka marrë formacionet shoqërore të atyre vendeve. Kështu që gjatë shekullit XIX 

kritika e ideologjisë, sidomos në versionin marksist, i është referuar vendeve ku mënyra 

kapitaliste e prodhimit ka qenë mbizotëruese dhe industrializimi masiv solli pasoja 

specifike. Pavarësisht dallimeve - p.sh. kapitalizmit anglez, francez apo gjerman - 

ndikimi reciprok dhe terreni i përbashkët i operimit ka ndikuar në përafërsinë e qasjeve 

kritike të ideologjisë, madje edhe në përgjithësimin e tyre si Kritikë e Ideologjisë. E njëjta 

gjë mund të thuhet edhe për formacionet shoqërore të kapitalizmit të konsoliduar të 

paskrizës botërore të 1929 ose atij të kapitalizmit të vonë të pasviteve 70’ të shekullit të 

kaluar.  

Kështu në analizën kritike të ideologjisë shqiptare do të merret në konsideratë specifika e 

formacionit shoqëror shqiptar i cili nga njëra anë është i përshkuar nga formacionet 

shoqërore të vendeve më të mëdha, në anën tjetër nga formacione shoqërore 

mbizotëruese në Shqipëri në të shkuarën. Po ashtu specifikat e historisë shqiptare, e 

historisë së aparateve e mesazheve ideologjike që depërtojnë nga vende e formacione të 

tjera shoqërore na japin mundësi të flasim për ideologji shqiptare dhe jo thjesht për 

aplikim në rastin shqiptar të një koncepti botërisht të mbyllur si ai i Ideologjisë. Jo vetëm 

kaq, por këtij punimi i hapet udha që ta përdorë studimin kritik të ideologjisë shqiptare 

edhe për të guxuar ndonjë risi teorike në lëmin e kritikës së ideologjisë. 

 

 

                                                           
215

 “ Ideologjitë nuk janë asnjëherë fenomene ‘të përgjithshme’, e të tilla nuk janë as shoqëritë dhe 

intelektualët që i prodhojnë ato: ka ‘ideologji gjermane’ dhe ‘ideologji franceze’, apo ‘ideologji angleze’, 

por nuk ka ideologji të veçuar nga kushtet historike dhe shoqërore partikulare.” - Mitchell. ë.J. Thomas. 

(1986). Iconology: image, test, ideology. Chicago: University of Chicago Press, f. 177 
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VII. ZHVILLIMI I FORMACIONIT SHOQËROR SHQIPTAR  

A. Aspekti ekonomik 

Të ndërtosh skicën e formacionit shoqëror shqiptar të pasviteve 90-91 në aspektin 

ekonomik kërkon të ecësh mbi një terren të pashkelur. Jo se mungojnë të dhënat 

statistikore mbi sistemin ekonomik, por se metodologjia e tyre priret më tepër kah 

statistikat sesa nga qasje të mirëfillta shkencore. Siç u cek më sipër me formacion 

shoqëror nuk do të kuptojmë thjesht një sistem ekonomik dhe politik, pasi vetë koncepti i 

sistemit, si tërësi harmonike elementesh ku secili kryen funksionin e mirëpërcaktuar, 

është problematik. Koncepti i formacionit shoqëror ka lindur si nevojë e studimit të 

kompleksitetit të marrëdhënieve ekonomike, politike e ideologjike. Meqenëse aspektet 

politike dhe ideologjike do të trajtohen veçmas dhe gjerësisht më poshtë, në këtë pjesë do 

të kufizohemi në përvijimin e nyjëtimit problematik dhe kontradiktor midis mënyrave të 

ndryshme të prodhimit që kanë kushtetuar dhe zhvillojnë formacionin politik shqiptar.  

Shqipëria e fillimviteve 90 dëshmon një thyerje të formacionit shoqëror të socializmit 

burokratik dhe zëvendësimin e tij me një formacion shoqëror të përshkuar nga logjika e 

kapitalit. Mirëpo të thuash se kemi të bëjmë thjesht me një kalim nga një mënyrë 

mbizotëruese prodhimi me pronësi dhe zotërim shtetëror-burokratik në një tjetër me 

pronësi dhe zotërim privat (nga një pjesë e popullsisë) është tejet sipërfaqësore. Pyetjet që 

duhen shtruar është se si bashkëlidhen këto mënyra prodhimi, të cilat duke përmbajtur 

forca dhe marrëdhënie të caktuara prodhimi, kushtetojnë edhe klasa të ndryshme. Dhe 

nga pikëpamja e kritikës së ideologjisë e dhëna më me interes ka të bëjë më fushat e 

punësimit të popullsisë, çka përcakton jo vetëm pozicionin klasor të të punësuarve, por 

edhe llojin e punës dhe marrëdhëniet e punës.    

Dy janë karakteristikat kryesore të thyerjes së formacionit të vjetër shoqëror dhe 

zëvendësimit të tij me të riun. Së pari në fshat kemi kalimin nga një mënyrë prodhimi 

shtetëroro-kooperativiste (ku marrëdhëniet e prodhimit i kundërvinin shtetit pronar 

punëtorin rural si mëditës të pjesshëm dhe forcat e prodhimit përfshinin terrene të gjera 

dhe makineri pjesërisht moderne) në një mënyrë të re prodhimi e cila me anë të ligjit 

7501 të vitit 1991 ua shpërndante tokën privatisht familjeve fshatare bazuar mbi numrin e 

anëtarëve të rritur të saj (marrëdhëniet e prodhimit shohin pronarë/punëtorë të njëjtët 

fshatarë, ndërsa forcat e prodhimit reduktohen ndjeshëm si nga ngushtësia e pronës 

private familjare mbi tokën, ashtu edhe nga papërballueshmëria e mbajtjes së mjeteve 

moderne të prodhimit). Megjithëse gjatë këtyre viteve kemi një zbritje të numrit të 

popullsisë rurale në raport me atë urbane
216

 (si rezultat i migrimit të brendshëm dhe të 

jashtëm), numri i të punësuarve në sektorin privat bujqësor, paçka se ka rënie nga viti në 

vit, vazhdon të mbetet mbizotërues në ekonominë shqiptare.
217

 Afërmendsh diçka e tillë 

                                                           
216

 Censusi i vitit 2001 nxjerr që për herë të parë në historinë e Shqipërisë popullsia urbane ia kalon 

numerikisht asaj rurale, ku përkatësisht në të parën regjistrohen 1 498 508 banorë kurse në të dytën 1 301 

630 banorë. - Censusi i popullsisë dhe banesave 2011. Instat 2012, f. 47 

217
 Shifrat e të punësuarve në bujqësi, të paktën për 14 vitet e fundit, variojnë nga 57% në 44%. Për më 

tepër, shih: Instat: Të punësuar sipas sektorëve, 2000-2013; Elezi, Pranvera. Haçkaj, Julinda. (2010). Tregu 
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është shoqëruar edhe me rritjen e përqindjes së prodhimit bujqësor në prodhimin e 

përgjithshëm.
218

 Pavarësisht se në këtë sektor ka raste sipërmarrjesh më të mëdha, baza e 

tij mbetet vetëpunësimi dhe prodhimi i vogël familjar.  

Paradoksi i një popullsie rurale në rënie dhe rritjes së vendit të prodhimit bujqësor në 

ekonomi lidhet drejtpërdrejt me karakteristikën e dytë themelore të thyerjes së 

formacionit të vjetër shoqëror: procesin e çindustrializimit, i cili ka pasur për bazë 

privatizimet e mëdha dhe të përshpejtuara të këshilluara prej institucioneve kryesore 

ekonomike dhe financiare botërore si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. 

Procesi i privatizimit të një vendi ku formacioni shoqëror pararendës karakterizohej nga 

totaliteti i pronës shtetërore ka qenë sa i thellë aq edhe i shtrirë në kohë. Megjithëse 

sekuenca kohore do të kërkonte ta nisnim prej privatizimeve e dyqaneve shtetërore që më 

1991, për hir të rëndësisë në kushtetimin e formacionit aktual shoqëror do ta nisim me 

privatizimet e ndërmarrjeve. Gjatë dhjetëvjeçarit të parë u krye në një masë të madhe 

procesi i privatizimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
219

  Ndërkohë që 

dhjetëvjeçari i dytë pa privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha si prodhuese, ashtu edhe të 

shërbimeve; po ashtu edhe dhënien me koncesion të minierave apo hidrocentraleve të 

mesme. Sidoqoftë ky proces privatizimi u shoqërua jo vetëm nga praktika korruptive - në 

një pjesë të rasteve ndërmarrjet u lanë enkas të shkatërroheshin që t’u ulej çmimi i 

shitjes
220

 -, por edhe në ato raste, si në gjysmën e parë të viteve 90’, kur u tentua një 

formë e gjerë privatizimi me bono, ajo dështoi. Nga ana tjetër një proces i tillë, duke 

mbyllur një pjesë të mirë ndërmarrjesh të konsideruara jorentabël apo ridimensionuar 

prodhimin e tyre në mungesë të subvencioneve shtetërore
221

, solli një rënie të 

                                                                                                                                                                             
i Punës 2008. Instat, f. 14; Elezi, Pranvera. Haçkaj, Julinda. (2013). Tregu i Punës 2011-2012. Instat. 

Publikuar më 23.12.2013, f. 12 

218
 Prej vitit 1990 ku bujqësia jepte rreth 40.2% të prodhimit të përgjithshëm, në vitin 1993 kjo shifër arrin 

në 54.6% dhe në vitin 1997 në 56%. Për më tepër, shih: Fuga, Artan. (2004). Shoqëria periferike. 

Sociologji e ndryshimit në Shqipëri. Tiranë: Botime Ora, f. 123. Nëse e krahasojmë vitin 1990 me vitin 

2003 del se në prodhimin e përgjithshëm bruto raporti midis industrisë, bujqësisë dhe shërbimeve del 

kështu: Në vitin 1990 = Bujqësia 23.2%; Industria 39.3%; Shërbimet 32.8%; në vitin 2003 = 25.3%, 

20.8%, 53.9%. Për më tepër, shih: Hana, Lulzim. Telo, Ilia. (2005). Tranzicioni në Shqipëri: Arritje dhe 

sfida. Tiranë: Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Instituti i Ekonomisë, f. 221 

219
 “Privatizimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme do të kishte përfunduar brenda vitit 1995! Ndonëse 

jemi në vitin 1998, privatizimi i tyre ende nuk ka përfunduar. Në tërësi është privatizuar vetëm 20 për qind 

e aseteve të ekonomisë shtetërore. Prandaj është e nevojshme që privatizimi i sektorëve me rëndësi të 

veçantë të paraprihet nga privatizimi i ndërmarrjeve të vogla e të mesme që kanë mbetur.” - Shahollari, 

Luan. (2009). Dritë në fundin e tunelit. Tiranë: Emal, f. 59 

220
 Po ashtu, në emër të shkatërrimit të marrëdhënieve socialiste në prodhim, u shkatërruan edhe forca 

prodhuese të konsiderueshme , si për shembull shitja për skrap e makinerive moderne të Uzinë së Re 

Dinamo etj. 

221
 Që në vitin 1992 BERZH-i nxiste dhe parashikonte mbylljen e një sërë ndërmarrjesh prodhuese për 

shkak të heqjes së subvencioneve shtetërore. “...mekanizmi i çmimeve të lira dhe eliminimi i 

subvencioneve të shtetit (dhe kredive të dhënë lehtësisht), do t’i detyrojnë ndërmarrjet t’u përshtaten 

kushteve të tregut. Kjo do të pakësojë harxhimin e burimeve, por gjithashtu duket se do të çojë të paktën në 

kohët e para në një tkurrje të mëtejshme të prodhimit të përgjithshëm industrial. Shumë kompani do të 

detyrohen të pakësojnë prodhimin ose të pushojnë së ekzistuari, sepse linja kryesore e aktivitetit të tyre do 



90 

 

vazhdueshme të numrit të të punësuarve në to, çka shkaktoi jo vetëm papunësi nëpër 

qytete, por edhe emigrim dhe orientim të fuqisë punëtore në fusha të tjera të ekonomisë si 

shërbimet, tregtia etj. Kështu nëse bëhet një krahasim midis numrit të të punësuarve në 

industri të të dyja formacioneve shoqërore, rezulton se “nga 339 mijë punonjës në degën 

e industrisë në vitin 1990, numri i tyre ra në 79 mijë në vitin 2004 ose mbi 4 herë. Rënie e 

tillë e nivelit të prodhimit dhe të punësimit nuk vërehet në asnjë vend tjetër të bllokut 

lindor.”
222

 Nëse u referohemi të njëjtëve autorë, një nga sektorët më të rëndësishëm 

industrialë, ai i industrisë nxjerrëse minerare, ka pësuar një prapakthim kolosal.
223

 

Sektorët prodhues që kanë pësuar rritje kanë qenë ato të ndërtimit apo, viteve të fundit, të 

fasonerive. Nga pikëpamja e forcave të prodhimit si teknologji kjo zhvendosje ka shënuar 

pjesërisht prapakthim aty ku bashkë me ndërmarrjen është zhdukur edhe forca prodhuese. 

Edhe aty ku ka pasur rritje të forcave prodhuese teknologjike, si në rastin e investimeve të 

huaja direkte, këto të fundit nuk kanë pasur të bëjnë edhe aq me ngritjen prej hiçit të 

ndërmarrjeve të reja apo hapjen e sektorëve të rinj të prodhimit çka do të sillte edhe 

rritjen e eksporteve, por në blerjen e ndërmarrjeve të vjetra shtetërore.
224

  

Mirëpo ndryshimi më i madh ka të bëjë me marrëdhëniet e prodhimit, ku tanimë kemi 

shumë pak ndërmarrje të mëdha të krahasueshme me ato të formacionit shoqëror të 

socializmit shtetëror. Ky ndryshim nga njëra anë pronarin shtet e ka zëvendësuar pronari 

privat, e nga ana tjetër numri i punëtorëve brenda ndërmarrjes është zvogëluar. 

Rrjedhimisht edhe fuqia e tyre organizuese dhe kundërhegjemonike brenda ndërmarrjes 

është bërë mjaft më e vogël, sidomos po ta krahasojmë me thyerjen e fillimviteve 90’ ku 

punëtorët e ndërmarrjeve të mëdha industriale ishin avangardë shoqërore e 

kundërhegjemonisë ndaj formacionit shoqëror të asokohshëm.  

Efektet ideologjike të këtij riformësimi shoqëror gjenden në faktin se kontradiktat e 

drejtpërdrejta në marrëdhëniet e prodhimit shfaqen më pak në mënyrë të drejtpërdrejtë, 

çka shpjegon pjesërisht edhe heshtimin ideologjik të këtyre kontradiktave ose emrit të 

                                                                                                                                                                             
të rezultojë jorentabël në kushtet e ndryshimeve relative të çmimeve dhe shkurtimit të subvencioneve.“ - 

Banka Evropiane e Rindërtimit dhe Zhvillimit - Mbi problemet ekonomike të Shqipërisë. Gazeta Rilindja 

Demokratike. 17 dhjetor 1992 nr. 261, f. 2 

222
 Hana, Lulzim. Telo, Ilia. (2005). Tranzicioni në Shqipëri: Arritje dhe sfida..., f. 223 

223
 “Shqipëria ishte ndër 4-5 eksportuesit kryesorë botërorë të kromit. Tri miniera, dy uzina të ferro-kromit, 

një fabrikë pasurimi dhe një impiant seleksionimi i kësaj dege iu dhanë në shfrytëzim me koncesion 

firmave të huaja, me synim që të rritej cilësia e punës. Por rezultatet nuk janë ato që priteshin. Gjithashtu 

janë mbyllur dhe kanë kaluar në privatizim asetet e rreth 30 minierave. Si rezultat, nga mbi një milion tonë 

prodhim mineral kromi, 316 mijë tonë mineral kromi i pasuruar dhe 156 mije tonë koncentrat që prodhohej 

në vitin 1990, sot prodhohen sasi të papërfillshme. 224-225 Nga viti 1995 e deri më sot kanë kaluar në 

procesin e mbylljes dhe të privatizimit rreth 140 miniera e sektorë, gjë që tregon qartë se industria minerare 

po shkon drejt shuarjes.” - Po aty, f. 225 

224
 “...blerja e aseteve të shoqërive nuk ka të bëjë me shtim kapitali, por me ndryshimin e formës së pronës 

së tij dhe, si rregull, me përmirësimin dhe shtimin e sasisë së prodhimit e shërbimit. Ndërsa IHD për 

krijimin e objekteve të reja çojnë drejtpërsëdrejti në shtimin e kapitalit, futjen në treg të produkteve të reja, 

që nuk prodhoheshin më parë ose për të cilat tregu kishte uri dhe rritjen e potencialit eksportues.” - Hana, 

Lulzim. Telo, Ilia. (2005). Tranzicioni në Shqipëri: Arritje dhe sfida..., f. 369-370 
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punëtorit në ligjërim, i cili nga ana e vet e riprodhon situatën që gjen. Mirëpo, ndryshe 

nga ligjërimi ideologjik mbi transformimet e mënyrave të ndryshme të prodhimit brenda 

një formacioni shoqëror, këto nuk janë as të natyrshme as e vetmja rrugë, por përbëjnë 

një model të caktuar ekonomik, kryesisht neoliberal, që edhe në vende të tjera - prej 

Amerikës Latine të viteve 70-80’ tek Evropa Qendrore dhe Lindore e viteve 90 e këtej - 

ka sjellë bashkë me privatizimet masive, heqjen e subvencioneve shtetërore apo 

barrierave doganore
225

 dhe rrafshimin taksor, edhe një proces çindustrializimi, papunësie 

dhe thërrmimi të fuqisë punëtore. Kjo dëfton edhe lidhjen e një formacioni shoqëror me 

të tjerë, sidomos me metaformacione të tilla kontinentale ose botërore. Diçka e tillë vihet 

re si në reformat ekonomike që i imponohen Shqipërisë nga procesi i anëtarësimit në 

Bashkimin Evropian, ashtu edhe në ato “këshillimore” të institucioneve si Banka 

Botërore apo Fondi Monetar Ndërkombëtar, efekt i të cilave është edhe deficiti i lartë 

tregtar i Shqipërisë i kushtëzuar pikërisht nga reformat e sipërpërmendura neoliberale.  

Një prej shpërfaqjeve të transformimit të fuqisë punëtore shqiptare është rritja e numrit të 

të punësuarve në sektorët e tregtisë dhe shërbimeve.
226

 Jo vetëm kaq. Mbizotërimi i të 

punësuarve në sektorët e tregtisë dhe shërbimit sjell edhe mbizotërimin e përgjithshëm 

(pra edhe në sektorin industrial) të ndërmarrjeve të vogla, e disi atyre të mesme. Bie fjala 

kemi mbizotërim absolut të ndërmarrjeve me nga 1 deri në 4 punëtorë. Pas tyre vijnë 

ndërmarrjet me 5 deri në 10 punëtorë. Ndërsa ndërmarrjet me mbi 20 punëtorë janë fare 

pak në raport me të parat, kurse ato me mbi 50 punëtorë kanë përqindje të papërfillshme 

numrit të punëtorëve në raport me të tërën.
227

 Kjo strukturë e thërrmimit të fuqisë 

punëtore e plotëson atë që u nis të shpalosej më parë: ridimensionimin radikal të 

marrëdhënieve të prodhimit e cila e vështirëson në maksimum organizimin punëtor dhe 

shpalosjen e kontradiktave brenda ndërmarrjes.   

Në vazhdën e përvijimit të skicës së formacionit shoqëror shqiptar nuk mund të mos 

përmendet numri i madh i të vetëpunësuarve, i pronarëve/punëtorë të bizneseve të vogla 

individuale ose familjare. Një prirje e tillë ka nisur herët, më 1991, me një vendim të 

                                                           
225

 Në vitin 1999, kur Shqipëria u anëtarësua në Organizatën Botërore të Tregtisë, që synon zvogëlimin e 

pengesave për tregtinë botërore, gazeta qeveritare Zëri i Popullit tregon me mburrje se Shqipëria ka thyer 

rekordin për sa i përket shpejtësisë së përmbylljes së negociatave për anëtarësim në OBT: “Shpejtësia me të 

cilën Shqipëria ka firmosur të gjitha marrëveshjet me vendet anëtare të OBT, ku muajt e këtij viti kanë qenë 

të jashtëzakonshëm - etalon edhe në historinë e OBT - tani së fundi ajo me Amerikën - i ngjan një starti të 

jashtëzakonshëm. Aq më shumë kur mendon se ka shtete që kanë më shumë se një dekadë që zhvillojnë 

negociata dhe akoma nuk kanë arritur të shijojnë gëzimin e një çasti të tillë.” - OBT: një start i 

jashtëzakonshëm. Gazeta Zëri i Popullit. 2 tetor 1999, f. 4. 

226
 Nëse u referohemi të dhënave për numrin e të punësuarve dhe shifrën e afarizmit midis viteve 2009-

2012, do të shohim se prodhuesit e shërbimeve (tregti, hoteleri, transport-komunikacion etj.) mbizotërojnë 

ndaj prodhuesve të të mirave (industri dhe ndërtim). Për më tepër, shih: Gjika, Erjola. Palushi, Ermira. 

(2011). Rezultate mbi anketën strukturore të ndërmarrjeve ekonomike 2009. Instat, f. 8; Stefa. Krisavgjia, 

Sala, Flutura. Gjini, Leonora. (2011). Regjistrimi i përgjithshëm i njësive ekonomike jobujqësore, 2010. 

Instat, f. 17; Rezultate të anketës strukturore të ndërmarrjeve ekonomike, 2012. www.instat.gov.al, f. 12 

227
 Për më tepër, shih: Stefa. Krisavgjia, Sala, Flutura. Gjini, Leonora. (2011). Regjistrimi i përgjithshëm i 

njësive ekonomike jobujqësore, 2010. Instat, f. 17; Rezultate të anketës strukturore të ndërmarrjeve 

ekonomike, 2012. www.instat.gov.al, f. 3-4 
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qeverisë së asokohshme socialiste e cila, për të rimbledhur mbështetje politike në qytete 

pas zgjedhjeve të 1991, i shndërroi dyqanet dhe punishtet e vogla artizanale në pronësi 

private të punonjësve të tyre.
228

 Paskëtaj, si rezultat i papunësisë së madhe të prodhuar 

nga procesi i çindustrializimit, migrimit të brendshëm dhe i nevojës për kapital fillestar të 

vogël, një pjesë e mirë e fuqisë punëtore shqiptare gjeti strehë në bizneset e vogla 

familjare, sidomos ato të shitblerjes, kafeneve etj. Kështu, në vitin 2008 përqindja e 

fuqisë punëtore të punësuar kundrejt një page ishte 39.9%, ndërsa të vetëpunësuarit dhe 

të punësuarit pa pagesë në bizneset familjare, së bashku, përbënin rreth 58% të fuqisë 

punëtore.  

Në aspektin ideologjik, mosdaljes në sipërfaqe të kontradiktave klasore brenda vendit të 

punës i shtohet edhe një besim në aspektet sipërmarrëse të kapitalizmit. Që në fillim të 

viteve 90’ mënyra mbizotëruese e shpërfaqjes ideologjike të kapitalizmit nuk qe ajo e 

investimeve të mëdha që sillnin me vete edhe kontradiktat klasore, por një model 

zhvillimor i bazuar në sipërmarrjen individuale e biznesin e vogël ku pronari dhe punëtori 

ishin i njëjti person, ose një grup familjar. Po ashtu, theksimi i punës me sakrifica, i 

ngjitjes nga biznes i vogël në të mesëm e të madh, përbënte shtysën kryesore ideologjike, 

sidomos në dekadën e parë të kushtetimit të formacionit shoqëror. Vitet e fundit ky besim 

ka rënë progresivisht, si rezultat i vështirësive në të cilën gjenden bizneset e vogla të 

cilat, edhe kur nuk janë mbyllur, prapëseprapë kanë hequr dorë nga iluzioni i shtrirjes së 

madhësisë së tyre.  

Mbizotërimi i bizneseve të vogla dhe vetëpunësimit është mundësuar në një masë të 

madhe nga roli i fuqisë punëtore emigrante shqiptare, remitancat
229

 e të cilëve jo vetëm 

kanë mbajtur për disa vjet në këmbë sektorin e ndërtimeve, por kanë shërbyer edhe si 

falës/huadhënës kapitali brendafamiljar (brendafisnor) për hapje biznesesh. Gjatë 20 

viteve të para të kushtetimit të formacionit shoqëror shqiptar rreth 1/4 e popullsisë, dhe 

një pjesë edhe më e madhe e fuqisë punëtore, emigroi sidomos në vende si Greqia dhe 

Italia. Vala e parë e emigracionit përkoi me krizën e thellë ekonomike të formacionit 

shoqëror të socializmit burokratik, sidomos në vitet 1991-1992. Valët e tjera kanë 

shoqëruar papunësinë masive të prodhuar nga procesi i privatizimeve-çindustrializimit të 

formacionit shoqëror aktual
230

, si edhe krizave politiko-shoqërore të dekadave të fundit.  

Pozicioni i emigrantëve në formacionin shoqëror shqiptar bart kontradikta të brendshme. 

Në vendet e punës, shumica dërrmuese e tyre i përket klasës punëtore, madje shtresave 

më të margjinalizuara të saj. Ndërkohë që si rezultat i diferencave në produktivitetin e 

punës, pagave nominale, çmimeve apo fuqisë blerëse në Shqipëri dhe vendet 

perëndimore, në raport me vendin e tyre të origjinës ata i përkasin shtresës së mesme të 
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 Për më tepër, shih: Fuga, Artan. (2004). Shoqëria periferike. Sociologji e ndryshimit në Shqipëri..., f. 66   
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 “...rritja e derisotme ‘është ndikuar kryesisht nga emigracioni dhe nga disa aktivitete të paligjshme...” - 

Hana, Lulzim. Telo, Ilia. (2005). Tranzicioni në Shqipëri: Arritje dhe sfida..., f. 343 
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 “Reforma ekonomike drejt ekonomisë së tregut nxori të papunë rreth 60 për qind të të punësuarve në 

ish-sektorin shtetëror, gjë që goditi rëndë nivelin e jetesës së popullsisë. Në këto rrethana emigracioni 

shërbeu si valvul shkarkimi dhe shtensionimi të situatës.” - Po aty, f. 195 



93 

 

popullsisë; së paku asaj shtrese që deri vonë ka pasur kapitalin e nevojshëm për të hapur 

biznese të vogla. Periudha pas krizës ekonomike të vitit 2008 shënon kthimin e kësaj 

prirjeje, ku sidomos prej Greqisë janë kthyer rreth 1/3 e fuqisë punëtore, një pjesë e të 

cilës pa kursimet e zakonshme të periudhës së parakrizës.  

Roli i emigrantëve në formacionin shoqëror shqiptar duket edhe në nyjëtimin e një rrjete 

sociale informale, çka sillte për pasojë që për familjet e tyre pesha e problemeve 

ekonomike të ndihej më pak. Duke i shtuar kësaj edhe zhvillimin e vetëpunësimit apo 

punësimit në bizneset e vogla familjare apo faktorët klientelistë të marrëdhënieve me 

administratën shtetërore, gjendemi përpara një segmentimi familjaro-fisnor të një pjese të 

popullsisë, raporti i të cilës me ideologjinë është specifik.  

Pjesa e fundit përbërëse ekonomike e formacionit shoqëror shqiptar janë të punësuarit në 

administratën shtetërore dhe në shërbimet kryesore publike, sidomos në ushtri, polici, 

arsim dhe në shëndetësi. Si rezultat i privatizimeve të ndërmarrjeve prodhuese shtetërore, 

reduktimit të personelit ushtarak, atij të administratës së lartë shtetërore dhe reformave të 

herëpashershme shkurtese në arsim dhe shëndetësi, numri i punonjësve shtetërorë ka rënë 

vazhdimisht në këta vjet. P.sh. nga viti 2010 në 2013-shin, numri i punonjësve shtetërorë 

ka shkuar nga 191,166 në 163,900 vetë.
231

 Po të marrim parasysh edhe klientelizmin, 

favoritizmin politik, nepotizmin etj. fenomene korruptuese në rekrutimin dhe 

shkallëzimin e hierarkisë administrative në Shqipëri, rezulton që kjo e fundit të mos ketë 

autonomi profesionale apo vetorganizuese sidomos në raport me qeverinë qendrore që 

është punësuesja më e madhe në këtë sektor. Nga ana tjetër, megjithëse ky grup shoqëror 

qëndron jashtë - së paku drejtpërdrejt - marrëdhënieve ekonomike (kapitaliste) të 

prodhimit, varësia e tyre nga luhatjet pushtetore të herëpashershme të qeverive qendrore 

dhe marrëdhëniet e afërta të këtyre të fundit me sipërmarrjet e mëdha bëjnë që ata të jenë 

sa ngurrues ndaj reformave neoliberalizuese (p.sh. rrudhja e administratës në emër të 

“shtetit të vogël), aq edhe të nënshtruar ndaj çdo vendimmarrjeje qeveritare.  

Panorama e mësipërme e mënyrave të prodhimit dhe ndërlidhja midis tyre nuk shërben 

vetëm për të dëftuar kompleksitetin e një formacioni shoqëror në aspektin e vet 

ekonomik. As vetëm për të treguar se pavarësisht mënyrave/nënmënyrave të ndryshme të 

prodhimit ajo kapitalistja mbizotëron, pavarësisht se e përthyer në disa marrëdhënie 

jotërësisht kapitaliste prodhimi. Ajo shërben mbi të gjitha për të kuptuar se nyjëtimi i 

ligjërimit politik shqiptar tek ideja e Evropës jo vetëm përdor mesazhe të ndryshme 

politike për secilin nga këto grupe, por edhe kur përdor mesazh përmbajtësisht të njëjtë, 

ai përthyhet në rrafshe kuptimore nga më të ndryshmet. Evropa e cila interpelon familjen 

e vetëpunësuar fshatare, të vetëpunësuarin familjar, pronarin e vogël, atë të mesëm dhe 

pak punëtorët e tij, të madhin dhe grupet e mëdha të punëtorëve, të papunët, punonjësit 

publikë etj., është e ndryshme. Roli i ideologjisë është t’i japë një ombrellë përbashkuese 

dhe koherente kësaj ndryshueshmërie, gjithnjë duke pasur për synim dhe efekt 

riprodhimin e formacionit shoqëror aktual, pavarësisht ndërshtytjes së brendshme të 

forcave shoqërore brenda tij.  
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B. Aspekti politik 

Trajtimi i aspektit politik të zhvillimit të formacionit shoqëror shqiptar do të lidhet 

ngushtësisht me atë ekonomik. Historia e asaj që në gjuhën e ideologjisë shqiptare quhet 

tranzicion nuk ka vlerë si renditje faktesh e datash. Si bashkëpërcaktuese me ekonominë, 

ajo duhet parë si trupi në të cilin ngjizet ideologjia.  

Formacioni shoqëror aktual shqiptar u ngjiz në terrenin e një ndeshjeje të madhe politiko-

shoqërore të fillimviteve 90, i rezistoi tentativave shpalosëse të kontradiktave në vitet e 

para të saj, për t’u konsoliduar paskëtaj sidomos në dekadën e dytë e këtej. Një formacion 

shoqëror gjithnjë i zë vendin një tjetri, zëvendësimi i të cilit mund të kryhet si gradualisht 

- duke ruajtur dhe zhvilluar disa prej karakteristikave të të parit -, ashtu edhe si shkëputje 

radikale ndaj të parit.
232

 Megjithëse në raste të caktuara ligjërimet politike ideologjike, 

karakteristike të së djathtës shqiptare, rreken ta shohin zhvillimin e formacionit të 

tanishëm shoqëror shqiptar si vazhdim në vija të përgjithshme të atij të socializmit 

shtetëror, prej mesit të vitit 1991, me reformën e tokës dhe privatizimet e para, e sidomos 

pas vitit 1992 kemi një thyerje të madhe dhe kalim radikal në një formacion shoqëror që 

është zhvilluar kah format e kapitalizmit neoliberal.  

Megjithatë muajt e parë të 1991, që shënojnë edhe periudhën e ndërmjetme midis dy 

formacioneve shoqërore, janë me interes për të kuptuar se si ligjërimi evropeist nuk ka 

pasur karakter ideologjik
233

, por subversiv ndaj ideologjisë së kohës. Sipas strategjive 

kundërideologjike të analizuara në kapitullin e mëparshëm, mënyra më e mirë për ta 

shembur hegjemoninë e ideologjisë është marrja e saj seriozisht
234

, ose më saktë akuzimi 

se nuk po u përmbahet premtimeve të saj të themeltare. Kështu mund të vihen re se si 

akuzat kryesore ndaj elitës politike të kohës kishin të bënin me jetën luksoze të tyre, me 
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 Zhvillimi i formacionit shoqëror kapitalist në Evropën Perëndimore u ngjiz brenda vatrës së feudalizmit, 

transformimi i të cilit, së paku deri përpara Revolucionit Industrial, u bë shkallë-shkallë. Nga ana tjetër, në 

vende si Gjermania e Japonia, kalimi nga një formacion feudal me ngjashmëri me atë evropian në një 

formacion ku mbizotëronte mënyra kapitaliste e prodhimit u krye radikalisht, përmes ndërhyrjes së një 

shteti tradicional autoritar që si rezultat i rivalitetit ndërkombëtar zgjodhi të hidhet menjëherë në 

modernitet. Kalimi në formacionin shoqëror socialist është edhe më interesant. Në vendet kryesore ku ai 

triumfoi (sidomos në Rusi dhe Kinë), mënyra kapitaliste e prodhimit ishte një përbërëse minore e 

formacionit shoqëror, të dominuar nga fisnikëria e tokës. Këtu kalimi ishte revolucionar. Në vende të tjera, 

si p.sh. në Kili apo vende të shkolonizuara u tentua kalimi gradual. Kalimi nga formacioni socialist në atë 

kapitalist ngjau rëndom në formën e shkëputjes radikale, sidomos në Rusi dhe vendet e Evropës Qendrore 

dhe Lindore. Vende të tjera, si Kina, u karakterizuan nga kalimi gradual.  

233
 Për të qenë i tillë duhej të riprodhonte formacionin shoqëror të socializmit burokratik.  

234
 Kujdesi i strategjive kundërideologjike mund të dëftohet nga pozicioni i PD së muajve të parë të 

ekzistencës së vet ndaj figurës së Enver Hoxhës. Në një intervistë dhënë Zërit të Amerikës në janar të vitit 

1991, kryetari i asokohshëm i PD-së, Sali Berisha, thoshte: “Nën udhëheqjen e Enver Hoxhës Shqipëria ka 

bërë përparim të pamohueshëm në shumë fusha. Po ai ngrit një regjim diktatorial dhe ishte diktator.” - 

Biberaj, Elez. (2001). Shqipëria në tranzicion: rruga e vështirë drejt demokracisë. Përkth. Z. Simoni. 

Tiranë: Ora, f. 117 
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pabarazitë e fshehura e të thella që ekzistonin në shoqëri, çka nxirrte në pah hipokrizinë e 

ideologjisë së kohës.  

Nga ana tjetër klasa shoqërore që përbënte shtyllën kurrizore të rezistencës ndaj 

formacionit shoqëror të asokohshëm ishte ajo e punëtorëve, sidomos në qytetet e mëdha. 

Revoltat punëtore, braktisja e punës, grevat e urisë etj., e thyenin ideologjinë e vjetër në 

terrenin e vet, duke i kundërvënë asaj bash atë klasë që mëtonte se përfaqësonte, çka na 

sjell sërish te strategjia kundërideologjike e përballjes së ideologjisë me premtimet e veta. 

Punëtorët kërkonin mirëqenien që ua pat premtuar socializmi shtetëror, po ashtu 

pjesëmarrje në përcaktimin e fateve të ndërmarrjes dhe përmirësimin e kushteve të punës. 

Nga ana tjetër, siç do të trajtohet imtësisht kur të flitet për thyerjen ideologjike të kohës, 

një pjesë e tezave të partisë kryesore opozitare të kohës, PD-së, mund të renditeshin fare 

lehtë si kritikë me frymëzim trockist/gjilasian ndaj abuzimeve të burokracisë apo “klasës 

së re” sunduese të socializmit shtetëror. Kjo përmbajtje opozitarizmi politik dhe shoqëror 

e shtyu PPSH-në drejt pozicioneve antipunëtoriste, të cilat pavarësisht se nuk shpreheshin 

hapur, tërthorazi preknin paarsyeshmërinë e kërkesave punëtore dhe papjekurinë e 

punëtorëve të organizuar.
235

 Në këtë proces subversiv u farkëtuan edhe përfytyrimet 

kolektive utopike të një të ardhmeje pa socializmin, por me barazinë në mirëqenie që ai 

premtonte, me ndonjë dozë entuziaste luksi.
236

 Pas momentit të kalimit, ku hapja e 

situatës politiko-shoqërore i la vendin mbylljes së kufijve që përcaktonte lindjen e një 

formacioni të ri shoqëror, ky dimension utopik i rezistencës ose u heshtua, ose u 

konceptua si entuziazëm foshnjarak që herët a vonë do t’ia linte vendin realizmit.
237

 Duke 

e riinterpretuar historinë teleologjikisht - simptomë e ideologjisë së re që po formohej - 

kjo qasje i shihte ngjarjet subversive të 1991 thjesht si kalim nga formacioni shoqëror i 

socializmit burokratik në atë kapitalist me prirje neoliberale. Kështu shpresat utopike - 

nga shteti social por me karakter demokratik në atë ku punëtorët ishin zotër të fateve të 

ndërmarrjes së tyre - mund të përbënin vetëm një ndërmjetës në zhdukje dhe asgjë më 

tepër. Si për çdo ideologji, edhe në këtë rast së shkuarës i shuhej çdo mundësi për të 

prodhuar një të ardhme të ndryshme.  
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 Situata paraqitet kësisoj nga këndvështrimi i një prej përfaqësuesve të qeverisë së kohës, ku vihen re 

edhe doza racizmi klasor: “Kërkesat e tyre ishin për rritjen e pagave dhe përmirësimin e kushteve të punës, 

të shoqëruara me ultimatume për t’u realizuar në mënyrë urgjente. Për të biseduar me punëtorët Qeveria 

shpërndau ministrat, zv/ministrat dhe punonjësit e saj ndryshe nga sa më parë, kur dërgoheshin aktivistë 

partie. Në ditët e janarit shkova për të biseduar me grevistët e Parkut të Mallrave në Korçë...Ca nga 

zemërimi dhe ca nga avujt e alkoolit ishte e vështirë të merreshe vesh me shoferët e parkut.” - Shahollari, 

Luan. (2009). Në tunelin e tranzicionit. Tiranë: Emal, f. 92 
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 Shinasi Rama e kujton marrëdhënien e punëtorëve me drejtuesit e PD kështu: “...Azem Hajdari dhe Sali 

Berisha iu premtuan minatorëve nga dy-tre makina dhe minatorët i besuan.” - Rama, Shinasi A. (2012). 

Përrallat e tranzicionit shqiptar..., f. 89 
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 Elez Biberaj vëren si paradoksal faktin se shqiptarët e 1991 në një krah donin ekonominë e tregut, e në 

tjetrin kërkonin që shteti të kishte rol aktiv në plotësimin e nevojave të tyre: “Sipas një studimi të opinionit 

publik të zhvilluar nga Agjencia e Informacionit e Shteteve të Bashkuara në 1991, ndërsa shumica 
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mendonte më shumë për të plotësuar nevojat e secilit.” - Biberaj, Elez. (2001). Shqipëria në tranzicion: 

rruga e vështirë drejt demokracisë..., f. 121 
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Fundi i vitit 1991 dhe muajt përpara zgjedhjeve të 1992 shënojnë edhe mbylljen e 

ngadaltë të hapjes subversive dhe hedhjen e parakushteve për formacionin e ri shoqëror. 

Thellimi i krizës ekonomike, çlegjitimimi historik i PS së sapoformuar, afrimi i PD me 

kauzën fshatare përmes votimit të ndarjes së barabartë të tokës bujqësore në mes të vitit 

1991
238

 dhe mbështetja deri në imponim e faktorëve madhorë ndërkombëtarë
239

 

parapërgatiti jo vetëm fitoren e PD-së, por edhe hedhjen e druajtur në publik të tezave 

neoliberale
240

 për atë që e priste ekonomikisht Shqipërinë. Afërmendsh momenti utopik 

vazhdonte të kishte inercinë e vet, çka bëri që në zgjedhjet e 1992 PD-ja të mos kishte 

kalë beteje as radikalizmin antikomunist tradicionalist, as ashpërsinë e reformave të 

terapisë së shokut, por t’i qasej zgjedhësve me “bashkëfajtorë e bashkëvuajtësit” dhe me 

premtime të forta sociale
241

.  

Vitet 1992-1997 shënojnë edhe avancimin, me zigzage
242

, në fushën ekonomike të 

reformave neoliberale. Nisi një proces i gjerë privatizimesh, që varfërinë e konsumit të 
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 Përpara reformës së përbashkët agrare, ishte PD-ja ajo që theksonte privatizimin e barabartë të tokës nga 

fshatarët, ndërsa kundërshtari i saj politik kërkonte ruajtjen dhe reformimin e kooperativave bujqësore. Po 
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 Përveç ndërhyrjeve spektakolare të ambasadorit amerikan në krah të PD asokohe, mund të vihet në 
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gradual të ekonomisë sonë në atë evropiane”. - Manifest i një grupi prej 182 intelektualësh - Atdheu na 

thërret. Gazeta Rilindja Demokratike. 15 mars 1992 nr. 107, f. 1. Ndryshe nga retorika ideologjike 

ndërkombëtare e viteve të mëpasshme ku theksi vihet te standardet demokratike të zgjedhjeve dhe jo te 

fitimtari, në zgjedhjet e 1992 kusht ishte identifikimi paraprak i fitimtarit të duhur.   

240
 Përmendja e terapisë neoliberale të shokut gjen vend në gazetën e Partisë Demokratike së paku që nga 

korriku i 1991-shit: “Kjo mendësi burokratike, e ushqyer zyrave në dyzet e ca vjet, kjo mendësi që e bëri 

universitetin dhe shkollat e tjera të larta ‘të prodhojnë’ zyrtarë nga bangot e tyre, është barriera kryesore, që 

i detyron ta shohin terapinë ‘shok’ me gjyzlykë të errëta, pa e analizuar më parë atë. Si arsye e dytë, që 

pengon përqasjen drejt këtij varianti, është ‘kërcënimi’ se terapia e ‘shokut’ shkakton papunësi.” - Kasem 

Seferi - Terapia e ‘shokut’. Gazeta Rilindja Demokratike, 17 korrik 1991 nr. 53, f. 5 

241
 Në pragun e 22 marsit 1992, PD premtonte: “Ne do t’u sigurojmë punonjësve të papunësuar, apo që do 

të humbasin vendet e punës, një asistencë sociale të mjaftueshme...deri në ripunësimin e tyre” - Gazeta 

Rilindja Demokratike, 2 shkurt 1992. Cit. nga Shahollari, Luan. (2009). Në tunelin e tranzicionit...f. 415 

242
 Kostoja e madhe sociale e reformave të para neoliberale rezultoi në humbjen nga PD e zgjedhjeve lokale 

të korrikut të 1992, çka shënon edhe një pikë kthese në ritmin e këtyre reformave. Kjo tërheqje, sidomos 

nga përdorimi publik i termit “terapi shoku” që kishte zënë vend në fjalorin publik si forma më radikale e 
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mëparshëm e zëvendësoi me atë të papunësisë dhe me thellimin e fenomenit të 

emigracionit. Këto privatizime në të shumtën e rasteve u bënë me çmime fare të lira, 

shumë më të ulëta se vlera e ndërmarrjeve në treg. Asokohe diçka e tillë përligjej nga 

ideja se vonesat në privatizim do të sillnin efekte më dëmprurëse për ndërmarrjet të cilave 

përndryshe do t’iu vinte edhe më vonë koha e rivënies në punë ose e shtimit të kapitaleve 

në to. Duhet theksuar po ashtu se kjo periudhë shënon edhe bashkëpunimin më të ngushtë 

të qeverisë shqiptare me institucione ekonomike përfaqësuese të neoliberalizmit si FMN-

ja apo Banka Botërore, për të cilat Shqipëria e kohës u kthye në një vend mbresëlënës 

ekonomikisht pasi përmes privatizimeve, liberalizimit progresiv të të gjitha çmimeve, 

hapjes së tregjeve etj., arriti të disiplinonte faktorët makroekonomikë (si p.sh. uljen e 

inflacionit apo ritmet e rritjes ekonomike).
243

 Megjithatë, për ta thënë me fjalët e 

Vaughan-Whitehead-it: “Vullneti i qeverisë Berisha për të zbatuar reformat dhe për t’iu 

përshtatur kërkesave të FMN dhe Bankës Botërore, e lidhur kjo me vullnetin e ekspertëve 

të huaj për ta paraqitur Shqipërinë si histori suksesi, duket se e kanë maskuar realitetin në 

të cilin suksesi i dukshëm ekonomik varej në një masë të madhe nga remitancat prej 

punëtorëve emigrantë, kontrabanda e gjerë e pastrimi i parave dhe fitimet afatshkurtra 

iluzore nga skemat piramidale.”
244

 

                                                                                                                                                                             
reformave kapitalistëzuese, mund të qëmtohet në një shkrim të tetorit të 1992 te RD-ja: “Fenomeni 

Pashko...konceptimi i njëanshëm dhe dogmatik i reformës në Shqipëri, sipas një skeme dhe modeli të 

vjetruar - ‘terapisë së shokut’. Mbivlerësimi i parimeve kryesore të kësaj të fundit, siç janë ‘shkëputja e 

menjëhershme dhe e prerë si me thikë e sistemit të ri nga sistemi ekzistues’, ‘kërcitja e dhëmbëve’ dhe 

‘këputja me një të goditur e bishtit të maces’, çoi në radikalizmin ekstrem, preku dhe dëmtoi të gjitha linjat 

e reformës , sidomos privatizimin dhe liberalizimin e çmimeve dhe tregut, politikën financiare dhe 

mbrojtjen sociale të popullsisë. Çshtetëzimi i përciptë dhe anemik, privatizimi pa kritere të shëndosha dhe 

me lëkundje, herë me nxitim dhe herë me ngecje në vend me metoda dhe forma të papërshtatshme, 

dëmtuan edhe shtetin...Dhunimi i privatizimit dhe diskreditimi i tregut, liberalizimi i egër dhe i 

menjëhershëm i çmimeve, përhapja e anarkisë dhe kaosit.” - Liman Daci - Bëmat e një ekonomisti 

‘demokrat idealist’. Gazeta Rilindja Demokratike. 10 tetor 1992 nr. 211, f. 2. Madje këtë detour ideologjik 

drejt formave më sociale të ekonomisë së tregut (kupto: një ritëm më të ngadaltë ristrukturimi neoliberal) e 

justifikonte sërish ideja e Evropës, e cila tanimë përdorej për të shënuar këto praktika alterkapitalizmi.: 

“Armik i modeleve evropiane të ‘ekonomisë sociale të tregut’, kundërshtari i vendosur i rolit ndikues të 

shtetit në ekonomi, ai u bë nxitësi më në zë i anarkisë dhe kaosit në jetën ekonomike shqiptar. Atë që 

Evropa moderne e kishte braktisur, pseudodemokrati Pashko kërkonte ta mbante gjallë në Shqipërinë 

demokratike, të rraskapitur nga skamja dhe varfëria e së kaluarës.” - Po aty.  

243
 “Në mes të vitit 1993, mund të thuhet se Shqipëria ishte i vetmi vend i Evropës Qendrore dhe Lindore 

që i kishte përmbushur të gjitha kriteret e FMN-së.” - Bezemer, Dirk J. (Ed.). On Eagle’s ëings: The 

Albanian Economy in Transition. New York: Nova Science Publishers, Inc., f. 17 

244
 Vaughan-Whitehead, Daniel. (1999). Albania in Crisis. The Predictable Fall of the Shining Star. 

Massachusetts: Edëard Elgar, f. 16 Në të njëjtën linjë është edhe Della Rocca, për të cilin: “Nën udhëheqjen 

e ekspertëve të FMN-së Shqipëria arriti një tregues vjetor rritjeje të PBP-së deri në masën 13%, çka u 

konsiderua si mrekulli, sidomos në krahasim me vendet e tjera të Evropës Lindore. Por këto nuk janë veçse 

të dhëna të rreme. Rritja e PBP-së duhet parë në lidhje me rënien e pingultë të prodhimit që u vu re me 

rënien e regjimit të vjetër. Në vitin 1996 ende nuk ishte arritur niveli i prodhimit i periudhës përpara 

ndryshimit të regjimit...” - Morozzo della Rocca, Roberto. (2000). Shqipëria, rrënjët e një krize. Tiranë: 

Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit, f. 66 
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Kjo periudhë shënon edhe ndarjen e PD-së nga lëvizja punëtore (sindikalizmi)
245

, pasojë 

dhe shkak i ristrukturimit ekonomik që solli papunësi masive
246

, emigrimit të një pjese të 

konsiderueshme të fuqisë punëtore dhe thërrmimit të saj brenda vendit. Sidomos pas vitit 

1994 shifrat e organizimit sindikal të punëtorëve bien ndjeshëm.
247

 Prej asaj kohe 

organizimi sindikal është në margjinat e shoqërisë.  

Në frontin tjetër, megjithëse nga pikëpamja programore PS-ja e kohës i qëndronte idesë 

së socializmit demokratik dhe sillte në vëmendje kauzën punëtore - sidomos në kuadër të 

papunësisë masive që prodhonin privatizimet - përveç rezistencës aktive punëtore të 

fundvitit 1992 në Poliçan
248

, ajo nuk pati efekte reale në organizimin e punëtorëve. 

Organizimi dhe rezistenca punëtore ndaj papunësisë mund të arrijë kulme imediate, por 

me kalimin e kohës zbehet për shkak të shpërhapjes së të papunëve të cilët nuk i lidh më 

përditshmëria e vendit të punës.  

Sidoqoftë kushtetimi i formacionit të ri shoqëror nuk i preku njëlloj të gjitha klasat 

shoqërore. Momenti i nisjes relativisht të barabartë, nevoja e kapitaleve të pakta për të 

themeluar sipërmarrje apo biznese të vogla, e përforcuar ideologjikisht nga mesazhe që e 

konsideronin kapitalizmin një lojë të hapur ku mobiliteti klasor ishte në maksimum - 

rrjedhimisht një dozë serioze iniciative dhe guximi shpërblehej shpejt - farkëtoi një 

shtresë relativisht të gjerë popullsie e cila, duke shmangur fatin e të papunëve dhe 

emigrantëve, përbënte bazën shoqërore të nevojshme për mbijetesën e këtij formacioni 

shoqëror në vitet e para.
249

 

Po t’i kthehemi planit politik, pavarësisht pafuqisë për të organizuar një lëvizje masive 

punëtore, PS-ja arriti të fitojë mbështetje zgjedhore e cila dëftohet nga rezultatet e 

referendumit për projektkushtetutën më 1994. Në këtë referendum projekti social i një 

                                                           
245

 “Bashkimi i Sindikatave të Pavarura, i cili ishte me Partinë Demokratike, kishte luajtur një rol vendimtar 

në fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet. Mirëpo, pasi mori pushtetin, interesat e Partisë Demokratike 

nuk ishin më të njëjta me ato të lëvizjes punëtore. Sindikatat reaguan negativisht ndaj programit të qeverisë, 

duke shtuar presionin për një qasje më graduale ndaj reformave.” - Biberaj, Elez. (2001). Shqipëria në 

tranzicion: rruga e vështirë drejt demokracisë..., f. 290 

246
 Për studiuesit Ilia Telo dhe Lulzim Hana, papunësia reale (e padeklaruar nga shifrat zyrtare) e 

Shqipërisë gjatë pjesës më të madhe të dekadës së parë të ristrukturimit ekonomik neoliberal ka qenë rreth 

35-40%. Shih: Hana, Lulzim. Telo, Ilia. (2005). Tranzicioni në Shqipëri: Arritje dhe sfida..., f. 202 

247
 “Sindikatat humbën shumicën e anëtarëve të tyre, me një mesatare prej 12% të fuqisë punëtore të 

sindikuar më 1997, krahasuar me afro 40% më 1996 dhe pothuajse 93% në 1994.” -  Vaughan-Whitehead, 

Daniel. (1999). Albania in Crisis. The Predictable Fall of the Shining Star..., f. 301 

248
 “Dhuna dhe terrori ekonomik po godet vetë themelet e shtetit të së drejtës, duke u zhvendosur nga 

presioni i popullsisë së pafajshme (të një Poliçani të shndërruar si mjaft zona të tjera në ‘geto varfërie’), tek 

persekutimi i përfaqësuesve të saj në Parlament” - Fatos Nano - Dhuna dhe terrori ekonomik po godet vetë 

themelet e shtetit të së drejtës. Gazeta Zëri i Popullit. 23 dhjetor 1992, f. 1  

249
 “Nga një analizë e Komisionit Evropian, e kryer çdo vit duke filluar nga 1991 e deri më 1995, dhe në të 

cilën kërkohej të jepej një vlerësim lidhur me ekonominë e tregut, del se shqiptarët janë populli më 

entuziast në të gjithë Evropën Lindore për sa i takon kalimit në kapitalizëm.” - Morozzo della Rocca, 

Roberto. (2000). Shqipëria, rrënjët e një krize..., f. 40 
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tranzicioni të butë, apo i asaj që quhej ekonomi sociale tregu, u ndërthur me një ligjërim 

politik që vinte theksin në gjurmët e autoritarizmit të qeverisjes së PD, sidomos të 

Presidentit të Republikës, Sali Berishës. Kjo prirje rritëse prej mesvitit 1992 nisi të 

kthehej me konsolidimin e pushteti të PD-së, bërjen më të pranueshme të efekteve të 

reformave neoliberale, mbështetjes konstante ndërkombëtare perëndimore për PD-në dhe 

mbi të gjitha lulëzimin e firmave piramidale, të cilat në vitet 1995-1996 arritën kulmin e 

aktivitetit.   

Megjithëse ligjërimi ideologjik partiak i pas1997-s e hedh përgjegjësinë për ngritjen dhe 

krizën e firmave piramidale sa në anën e qeverisë, aq edhe në atë të opozitës së kohës, rol 

kyç në mosparandalimin e tyre luajtën edhe institucionet ekonomike e financiare 

ndërkombëtare si BB-ja dhe FMN-ja. Megjithëse e udhëzonte dhe e mbikëqyrte 

ristrukturimin ekonomik të qeverisë shqiptare, përfaqësuesit e FMN-së e artikuluan 

seriozisht shqetësimin për ekspansionin e firmave piramidale vetëm në shtator të 1996-s, 

megjithëse organizimi i firmave piramidale kish nisur së paku që më 1993-shin.
250

 Madje 

edhe në dhjetor të 1996-s përfaqësuesit e FMN-së e minimizonin problemin e këtyre 

firmave, duke theksuar arritje të tjera të ekonomisë shqiptare. Kështu, shefi i grupit të 

FMN-së që vizitoi Shqipërinë asokohe, Ranjit Texha, deklaronte: “Fajdet lindën nga 

mungesa e sistemit bankar: Nëse dikush aplikon interesa shumë të larta, njerëzit duhet të 

mendohen mirë para se të veprojnë... Në përgjithësi ekonomia është në gjendje të mirë, 

por megjithatë ka probleme. Ajo po rritet me ritme të kënaqshme, por inflacioni është 

rritur ndjeshëm...Shumë prej kompanive që japin interesa të larta mund ta përballojnë një 

gjë të tillë. Por ajo që afrohet nga shumë prej tyre është me interesa jashtëzakonisht të 

mëdha. Është vështirë të japësh shpjegime pa dëgjuar se si do të paguhen 

depozituesit.”
251

 Një ndrojtje e tillë ndaj fenomenit të fajdeve mund të lidhet si me 

dogmatizmin ideologjik neoliberal për të cilin iniciativa e lirë duhet t’i ketë sa më të 

hapur kufijtë, ashtu edhe me laboratorizimin disavjeçar të Shqipërisë si vend model për 

reformat e modeluara nga FMN-ja dhe BB-ja. Dështimi ekonomik i Shqipërisë mund të 

perceptohej ndërkombëtarisht edhe si dështim i tyre.  

Kapërcyelli i viteve 1995-1996 shënon edhe transformimin e parë programor të PS-së pas 

themelimit të saj nga gjiri i PPSH-së. Nga pikëpamja e semiotikës politike kemi një 

zhvendosje nga shënjuesi i “socializmit demokratik” në atë të “iniciativës së lirë plus 

solidaritet social”.
252

 Madje përpara zgjedhjeve të majit të 1996-s zhvendosja u bë edhe 

më e dukshme pasi nisi të theksohej gjithnjë e më fort nevoja për thellimin e procesit të 

privatizimeve. Në regjistrin e politikës ndërkombëtare qëndrimet e PS-së shprehin hapur 

vullnetin për t’u anëtarësuar në NATO, çka më parë shihej me një dozë skepticizmi, dhe 

për t’u afruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfaqësuesit diplomatikë të të cilëve 

gjatë viteve 1992-1993 ishin vënë nën akuzë publike për favorizimin e qeverisjes së PD-

së dhe ndikim në burgosjen e kryetarit të PS-së Fatos Nano. Kritika specifike e ligjërimit 
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 Shih: Po aty, f. 8 

251
 Gazeta Zëri i Popullit. 7 dhjetor 1996, f. 1, 3 

252
 Për më tepër, shih: Ylli Polovina - Mjekra e Marksit si Përralla e rrepës. Gazeta Zëri i Popullit. 8 

shtator 1995, f. 2 
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politik ideologjik të PS-së së kësaj periudhe do të trajtohet gjerësisht në kapitujt në vijim, 

por në aspektin e ngushtë politik duhet vënë re se ky transformim politiko-ligjërimor 

konsiderohej si garanci që PS-ja u jepte faktorëve ndërkombëtarë perëndimorë se me 

ardhjen e saj në pushtet nuk do të kishte ndryshime politiko-shoqërore serioze.   

Në këtë kontekst zgjedhjet problematike të majit të 1996-s sollën një rikonfigurim 

interesant të ligjërimit politik që shoqëronte strategjitë e dy partive kryesore. Qëndrimi 

thellësisht kritik i përfaqësuesve të qeverisë amerikane ndaj atyre zgjedhjeve bëri që 

raporti i SHBA-ve me qeverinë shqiptare të ishte problematik deri në mars të 1997-s. 

Ndërkaq ligjërimi politik i Partisë Socialiste u bë më proamerikan duke theksuar nevojën 

për demokratizimin e vendit përpara problemeve social-ekonomike. Së paku deri në vitin 

1995 pozicionimi ndërkombëtar i PS-së anonte kah theksimi i identitetit politik evropian 

të Shqipërisë, të cilën e ndante nga radikaliteti perëndimorist i SHBA-ve që 

konsideroheshin mbështetëset kryesore të qeverisjes së PD.
253

  Gjatë viteve 1996-1997 

ndryshoi edhe pozicionimi ndërkombëtar i PD-së, e cila tanimë theksonte përparësinë e 

integrimit evropian të Shqipërisë duke heshtuar marrëdhëniet me SHBA-në.  

Kulmimi i krizës së firmave piramidale dhe përshkallëzimi i protestave politike 

antiqeveritare deri në revoltë masive sidomos në qytetet kryesore të jugut të Shqipërisë na 

shtyn drejt rikonceptimit të atyre ngjarjeve dhe evidentimit të rrëfimit ideologjik mbi to. 

Një krizë e tillë, duke i shkuar etimologjikisht kuptimit të termit, shpaloste kushtet e një 

thyerjeje me formacionin shoqëror të deriatëhershëm. Ndryshe nga ligjërimi ideologjik i 

palëve - që e kufizojnë konceptimin e saj ose si revolucion komunist të inskenuar nga 

shërbime sekrete të huaja, ose si revoltë popullore kundër diktaturës së vendosur pas 

zgjedhjeve të majit të 1996-s dhe vjedhjes masive të parave nga firmat piramidale të 

lidhura me qeverinë - ngjarjet e shkurt-marsit 1997 kanë nevojë për një dimension të ri 

konceptual. Pikësëpari, revolta, megjithëse mund të përfshijë edhe elementë nga të 

sipërpërmendurit, ka një përmbajtje latente klasore, e cila është heshtuar tërësisht në 

ligjërimin politik të kohës deri në të sotmin. Nëse i referohemi studimit të Daniel 

Vaughan-Whitehead-it mbi efektet e ristrukturimit neoliberal të ekonomisë shqiptare, do 

të vëmë re se edhe në vende që nuk u përfshinë në hartën politike të rezistencës 

antiqeveritare si Shkodra gjejmë raste të ludizmit punëtor si hakmarrje ndaj mënyrës së 

trajtimit të punëtorëve në disa ndërmarrje: “Intervistuam punëtoret e një fabrike këpucësh 

në Shkodër që ishte shkatërruar plotësisht; të gjitha ishin gra të moshës nga 18 deri në 25 

vjeç. Ato thanë se u duhej të punonin për një pagë shumë të ulët duke kryer normë pune 

shkatërrimtare, ku përfshihej puna e papaguar pas orarit. Fakti që disa punëtoreve u binte 

të fikët gjatë procesit të prodhimit nuk e prekte fare menaxherin, të cilit i interesonte 

vetëm vëllimi i prodhimit dhe fitimi. Punëtoret pranuan me kënaqësi se gjatë krizës (së 
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 “Evropa apo SHBA (?), është në fakti titulli më i përsëritur në faqet e shtypit të majtë shqiptar deri në 

vitin 1995. Duke e parë me kërcënim autoritetin e presidentit Berisha dhe sidomos mbështetjen pa rezerva 

që i adresohej nga SHBA, opozita e majtë, për t’u paraqitur edhe ajo me një alternativë gjeopolitike, bëri të 

vetën tezën e nevojës së integrimit evropian dhe bëri një luftë sistematike kundër lidhjeve me Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës. Berisha u anatemua si ‘i përkëdheluri i Amerikës’ në Ballkan. Bile në një debat 

televiziv ku paraqiteshin të dhënat e Eurobarometrit, një drejtues i opozitës socialiste, më 1994, u gëzua 

vetëm për faktin që shqiptarët e shikonin të ardhmen e tyre në Evropë dhe jo në SHBA.” - Baze, Mero. 

(1997). Realitete shqiptaro-amerikane..., f. 218  
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97-s, shën. aut.) e kishin shkatërruar kompaninë, duke prishur çdo makinë dhe pajisje.”
254

 

Madje sipas këtij studimi ka një korrelacion të drejtpërdrejtë midis numrit të të pushuarve 

nga puna dhe probabilitetit të shkatërrimit të ndërmarrjeve.
255

 Në heshtimin e këtij raporti 

shpërfaqet një nga elementët kryesorë të ideologjisë shqiptare: fashitja e kontradiktave 

klasore, sidomos brenda vendit të punës, gjë e cila zëvendësohet me kontradiktën midis 

shtetit (qeverisë) dhe qytetarëve në përgjithësinë e tyre abstrakte.  

Ngjarjet e shkurt-marsit 1997 mund të interpretohen edhe si revoltë masive implicite ndaj 

ristrukturimit ekonomik që kushtetuan formacionin shoqëror shqiptar. Duke marrë 

parasysh distancimin progresiv të opozitës socialiste ndaj kauzave social-ekonomike, ajo 

revoltë, përveç karakterit antiqeveritar, pati edhe elementë antishtetërorë, ku shteti si i 

tillë identifikohej me sistemin ekonomik që rëndom mbahej përgjegjës si tradhëtues i 

premtimeve utopike themeltare. Diçka të tillë e dëshmon edhe krijimi i formave të 

atypëratyshme të organizimit të armatosur qytetar, karakteri politik i të cilave i dallonte 

nga partitë opozitare që menjëherë nisën negociatat me presidentin Berisha për të 

normalizuar situatën. Përzgjedhja e termit Komitete Shpëtimi Publik, e huazuar nga 

periudha radikale e Revolucionit Francez, pjesëmarrja e gjerë qytetare në ditët e para në 

to dhe distanca e përfaqësuesve të lartë të partive opozitare lënë të kuptohet se situata 

politiko-shoqërore po i afrohej një hapjeje revolucionare, e nesërmja e të cilës ishte e 

papërcaktueshme. Gjithsesi me marrëveshjen e 9 marsit midis partive kryesore politike 

dhe dorëzimi i vullnetit të sapoorganizuar qytetar në duart e opozitës së kohës ua 

pamundësoi jetëgjatësinë atyre formave vetorganizative, të cilat fill pas kësaj date ia lënë 

vendin luftës së bandave të armatosura pa asnjë qëllim politik.  

Pas këtyre ngjarjeve, ardhja në pushtet e PS-së shënon pikën e konsolidimit të 

formacionit shoqëror shqiptar të karakterizuar ekonomikisht nga përparimi i reformave 

neoliberale. Edhe pse opozitarë ndaj këtij modeli zhvillimor, qeveria e parë socialiste, për 

shkak të boshllëkut financiar, presionit ndërkombëtar, ndryshimit të kursit që së paku dy 

vite më parë dhe mungesës së formave të organizuara të presionit nga të pakënaqurit ndaj 

këtij modeli, ndërmori rrugën e vazhdimit dhe thellimit të reformave neolibearlizuese të 

nisura nga qeveria paraardhëse. Menjëherë u nënshkruan marrëveshjet e bashkëpunimit 

me FMN-në, u krye në kohë rekord procesi i negociatave për anëtarësim në OBT etj. Më 

konkretisht shkoi drejt fundit procesi i privatizimit të ndërmarrjeve të mbetura prodhuese 

shtetërore dhe nisi ai i privatizimit të atyre të mëdha. Njëkohësisht nisi procesi i 

privatizimeve të bankave shtetërore.
256

 Progresivisht u thelluan proceset e dhënies me 

koncesion të minierave dhe burimeve të tjera natyrore. Po ashtu që në fillim u vendos 

                                                           
254

 Vaughan-Whitehead, Daniel. (1999). Albania in Crisis. The Predictable Fall of the Shining Star..., f. 

228 

255
 Po aty, f. 235 

256
 Shih: Angjeli, Anastas. (2007). Tranzicioni dhe liria ekonomike në Shqipëri. Tiranë: Geer, f. 76 
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tatimi regresiv mbi konsumatorin (T.V.SH.), si edhe u vazhdua me uljen e tatimit të 

fitimit të korporatave.
257

 

Qeverisja e paskëtajme e PD-së vazhdoi thellimin e këtyre reformave ku në aspektin 

fiskal për herë të parë u aplikua taksa e sheshtë prej 10% për të gjitha aktivitetet 

ekonomike, që nga tatimi i të ardhurave nga puna deri te tatimfitimi i korporatave të 

mëdha. Po ashtu shkoi drejt përfundimit procesi i privatizimit të ndërmarrjeve dhe 

korporatave të mëdha publike, ashtu sikundër vazhdoi dhënia me koncesion e pasurive 

publike apo e shfrytëzimit të minierave. Në këtë periudhë u thellua ajo çka kish nisur me 

qeverinë socialiste, përkatësisht hapja dhe gëlimi i universiteteve private
258

, të cilat së 

paku prej vitit 2009 patën edhe privilegje fiskale si p.sh. heqja e pagimit të T.V.SH-së për 

studentët/klientët e tyre. Në aspektin politiko-ekonomik ndërkombëtar më 2006 mbaruan 

negociatat dhe u firmos Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit sipas të cilës Shqipërisë, në 

vazhdim të detyrimeve që kishte marrë nga anëtarësimi në OBT, do të duhej të 

reduktonte dhe hiqte progresivisht barrierat/tarifat doganore në emër të tregtisë së lirë me 

vendet e Bashkimit Evropian.
259

  

Anëtarësimi në NATO më 2008-n, acarimi periodik i klimës politike, rokada pushtetore e 

2013-s dhe marrja e statusit të vendit kandidat më 2014-n, megjithëse përbëjnë ngjarje në 

të cilat ligjërimi ideologjik nyjëtohet fort - siç do të analizohet më poshtë - nuk përbëjnë 

risi thyerëse ose tronditëse për konsolidimin e formacionit shoqëror neoliberal në 

Shqipëri.   
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 “Në vitin 2000...ulja e normës së tatimit mbi fitimin nga 30 në 25%...Tarifa e tatimit mbi fitimin 

korporativ është ulur nga 25 në 23% në vitin 2005...” - Po aty, f. 110 

258
 Me interes është krahasimi i shifrave të arsimimit parauniversitar dhe universitar midis vitit 1990 dhe 

fillimviteve 2000. Nëse në të gjitha shkallët e arsimit parauniversitar ka rënie të numrit të nxënësve, 

sidomos të atyre nga familjet e varfra, kemi një rritje të numrit të studentëve në arsimin universitar. Për më 

tepër, shih: Hana, Lulzim. Telo, Ilia. (2005). Tranzicioni në Shqipëri: Arritje dhe sfida..., f. 268-272. Nëse 

u referohemi edhe numrave të shtretërve spitalorë apo personelit mjekësor për numër banorësh, formacioni 

shoqëror neoliberal del në një dritë akoma më problematike. Shih: Po aty, f. 281 

259
 Për parimet e përgjithshme dhe burimet e referencës, shih nenin 7 dhe 87 të marrëveshjes. Për tregtinë e 

lirë, shih veçanërisht nenet 16, 19, 26 dhe 74 të saj.  
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VIII. IDEJA E EVROPËS SI PIKË NYJORE E LIGJËRIMIT POLITIK 

SHQIPTAR: TESTIMI EMPIRIK I IMPLIKIMEVE 

Kur në kapitullin mbi çështjen e metodës u shtrua problemi i testimit empirik të tërthortë 

të supozimit bazë për karakterin nyjor të idesë së Evropës në ligjërimin politik shqiptar, 

indikatorët që do të shërbenin për testimin e implikimeve për aspektin 

qytetërimor/përkatësor evropian të shqiptarëve dhe integrimin e Shqipërisë në BE u 

përcaktuan si vijon: a) programet dhe platformat elektorale të partive kryesore politike 

(PD, PS); b) programet e qeverive të pas 90-91; c) fjalimet dhe qëndrimet e kryetarëve të 

partive/qeverive të mësipërme; d) ligjërimi publik i intelektualëve apo figurave të tjera 

publike në trajtë librash, esesh, artikujsh gazete etj. 

E nisim me implikimin e parë, atë të përkatësisë qytetërimore shqiptare në Evropë. 

Indikatori i parë kërkon hulumtimin e programeve politike dhe platformave elektorale të 

partive politike kryesore shqiptare (PD, PS) prej vitit 1991 e këtej. Meqenëse është 

themeluar e para, fillojmë me shqyrtimin e programeve dhe platformave elektorale të PD-

së. Nga qëmtimi i tyre në shtyp do të merren në shqyrtim përkatësisht: programi i 

dhjetorit 1990, platforma elektorale e shkurtit 1992, programi i prillit 1996, rezoluta e 

kongresit të partisë po në prill 1996, programi elektoral i majit 1996, programi elektoral i 

majit 2001, programi i majit 2005, platforma elektorale e majit 2009 dhe programi 

elektoral i majit 2013. 

Identifikimi i shqiptarëve me Evropën si bashkësi qytetërimore nis që me programin 

themelues të PD-së në dhjetor të 1990-s
260

, ku hiqet paralelja midis përpjekjeve për 

demokratizim të popullit shqiptar dhe popujve të Evropës Qendrore e Lindore sipas 

modelit të vendeve perëndimore. Në platformën elektorale të shkurtit 1992, ideja 

qytetërimore e Evropës jepet edhe në formën e elementeve social-ekonomike të saj që 

nënkuptojnë ristrukturimin kapitalist të ekonomisë.
261

 Në programin e prillit 1992 PD-ja 

veçohet si e vetmja forcë politike që i përket botëkuptimit dhe frymës institucionale 

evropiane dhe perëndimore.
262

 Në rezolutën e miratuar nga i njëjti kongres (prill 1996), 

shqiptarët përgjithësohen si popull me përkatësi perëndimore dhe evropiane shekullore, 

madje aq të fortë saqë prej kësaj përkatësie nuk kanë mundur ta lëvizin as pushtimet, as 

                                                           
260

 “Forca e vullnetit të popujve ka hapur një epokë të re të demokracisë, paqes dhe unitetit në 

Europë...Partia Demokratike lufton:...Për një politikë të marrëdhënieve aktive e të bashkëpunimit të gjerë 

mbi baza reciproke me të gjitha shtetet demokratike të botës, kryesisht për integrimin e plotë në proceset 

demokratike të Europës.” – Marrë nga: Krasniqi, Afrim. (2006). Partitë politike në Shqipëri (1920-2006). 

Tiranë: Instituti Shqiptar i Studimit të Politikave, f. 361 

261
 “Ne jemi të bindur se tranzicioni i plotë i ekonomisë shqiptare në një ekonomi tregu të aftë të ndjekë 

Europën dhe të integrohet në të kërkon kohë. Por mjaft ndryshime të rëndësishme realizohen mjaft 

shpejt...Ne mendojmë se nuk mund të ketë zhvillim të ekonomisë së lirë të tregut, konkurrencë të lirë pa 

stimul që të rrisë prodhimin dhe efektivitetin e tij.” - Platformë elektorale e Partisë Demokratike. Gazeta 

Rilindja Demokratike. 22 shkurt  1992 nr. 100, f. 2 

262
 “...një program që ka mbështetjen e plotë të Evropës dhe vendeve të tjera demokratike Perëndimore, për 

të  mirën e Shqipërisë, për të mirën e shqiptarëve, për hyrjen përfundimtare të Shqipërisë në Evropë.” - 

Programi i ri për Shqipërinë moderne. Gazeta Tribuna. 5 prill 1996, f. 4 
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diktaturat antievropiane.
263

 E njëjta përmbajtje përkatësie zë vend edhe në programin 

elektoral të majit 1996.
264

 Për vokacionin perëndimor të shqiptarëve dhe integrimin në 

Evropë të kuptuar më gjerë sesa instituiconalisht flitet edhe në programin elektoral të 

Bashkimit për Fitore - koalicioni i partive të djathta të udhëhequra nga PD-ja përpara 

zgjedhjeve të 2001.
265

 Megjithëse programi elektoral i majit 2005 nuk ka referenca të 

qarta qytetërimore (së paku në copëzat e botuara përmbledhtas të tij), në platformën 

elektorale të majit 2009 përsëritet vokacioni perëndimor dhe evropian i shqiptarëve dhe i 

PD-së si përfaqësuesja më autentike e këtij vokacioni, dhe ku evropianizimi lidhet si 

kurrë më parë hapur me ristrukturimin neoliberal.
266

 Kurse në programin elektoral të 

majit 2013, gjejmë referenca të tërthorta të përkatësisë dhe qëllimit të evropianizimit të 

Shqipërisë, një koncept më i gjerë sesa thjesht integrimi në Bashkimin Evropian.
267

  

Shqyrtojmë në mënyrë krahasimore pjesën e dytë të indikatorit, programet politike dhe 

platformat elektorale të Partisë Socialiste prej qershorit 1991 deri në zgjedhjet 

parlamentare të qershorit 2013. Meqenëse, ndryshe nga PD-ja që u krijua ex nihilo, PS-ja 

lindi si rezultat i transformimit të brendshëm të PPSH-së, shqyrtimi do të nisë nga 

programi i fundit i saj, ai i janarit 1991, ku krizës ekonomike po i bashkëngjitej ajo 

politike. Paskëtaj do të shqyrtohen përkatësisht programi themeltar i qershor-korrikut 

1991, ai politik i dhjetorit 1994, platforma elektorale e majit 1996, ajo politiko-

organizative e prillit 1997, elektoralja e qershorit 1997 dhe majit 2001, programi i prill-

majit 2009 dhe programi politik i nëntorit 2011.  

Nëse i referohemi programit të fundit të PPSH-së, i vetmi rast kur përmendet shënjuesi 

“evropian” ka të bëjë me zotimin e saj për të ndërtuar një sistem ligjor dhe respektuar të 

drejtat e njeriut sipas “normave evropiane”.
268

 Edhe pse diçka e tillë denoton rreth 

përkatësisë shqiptare në qytetërimin evropian, tërthorazi mund të interpretohet si model 

                                                           
263

 “Shqiptarët kanë qenë qysh në fillimet e tyre një komb thellësisht perëndimor. Pushtimet e huaja e 

diktaturat që përjetuan gjatë historisë nuk e lëkundën aspak këtë përkatësi, nuk e cenuan aspak vokacionin 

europian të kombit tonë.” - Rezolutë Nr. 2. Gazeta Tribuna. 6 prill 1996, f. 8 

264
 Shih: Programi elektoral i Partisë Demokratike. Gazeta Tribuna. 14 maj 1996, f. 5 

265
 Shih: Program elektoral i “Bashkimit për Fitoren”. Rilindja Demokratike. 24 maj 2001, f. 2, 5 

266
“Në turravrapin tonë drejt Europës, në përpjekjen tonë për Shqipërinë europiane, lartësi të madhe 

përcaktuese më shumë se asgjë tjetër ka rritja e shpejtë ekonomike. Shqipëria është lider për investime të 

huaja në rajon... Ne vendosëm taksën e sheshtë, në katër vitet e ardhshme buxhetore ne do t’i japim 

Shqipërisë lirinë si çdo vend në Europë. Do të vazhdojmë më tej me revolucionin fiskal, do të heqim 

TVSH, do të ndërmarrim reformën e thellë të pensioneve dhe sigurimeve shëndetësore. Shqipëria do të 

mbetet vendi me barrën fiskale më të ulët në Europë, vendi i kostos së prodhimit më të ulët në Europë, 

vendi lider i investimeve të huaja...” - Kuvendi i Partisë Demokratike ka miratuar dje alternativën e 

fitores...Gazeta 55. 24 maj 2009, f. 2 

267
 Shih: PD mban Konventën Kombëtare shpalos programin e katër viteve që vijnë. Gazeta Rilindja 

Demokratike. 26 maj 2013, f. 2 
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 “Të luftojë krijimin e një sistemi të tillë ligjor që të sigurojë të drejtat e detyrat e njeriut, sipas normave 

evropiane të kohës...” - Program i Partisë së Punës të Shqipërisë...Gazeta Zëri i Popullit. 2 janar 1991, nr. 

2 (13.258), f. 1 
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nga i cili duhet mësuar. Gjithsesi programi themeltar i Partisë Socialiste, i qershor-

korrikut 1991, paralelisht me atë të PD-së e koncepton Evropën edhe si model frymëzues 

socialdemokracie apo, siç e quajnë socialistët e kohës, të ekonomisë sociale të tregut.
269

 

Në të njëjtat linja socialdemokracie evropiane është edhe programi politik i dhjetorit 

1994.
270

 Nga ana tjetër, platforma elektorale e majit 1996, ajo politiko-organizative e 

prillit 1997 dhe elektoralja e qershorit 1997, megjithëse theksojnë rëndësinë e integrimit 

evropian të Shqipërisë (implikimi i dytë), nuk i referohen drejtpërdrejt përkatësisë 

evropiane apo aspekteve të tjera kulturoro-qytetërimore të idesë së Evropës. Edhe 

platforma elektorale e majit 2001, paçka se nuk gjendet e plotë në gazetën zyrtare të 

Partisë Socialiste, nuk iu referohet aspekteve qytetërimore e përkatësisë, por vetëm 

integrimit institucional evropian. Sidoqoftë, prej programit të prill-majit 2009 nisin të 

përvijohen gjurmët e një konceptimi më të gjerë të Evropës në të cilën shqiptarët duhet të 

integrohen, duke përdorur metaforën e familjes evropiane që përfton konotacionin e një 

përkatësie origjinare në të cilën duhet rikthyer si në shtëpi dhe jo shkuar si në dhe të 

huaj.
271

 Megjithatë ligjërimi programor socialist e arrin kulmin e vet evropeist me 

programin politik të nëntorit 2011 që është ende në fuqi. Në të theksohet fort ideja e 

përkatësisë shekullore evropiane të shqiptarëve, madje procesi i rikthimit në Evropë 

shkon paralelisht me atë të Rilindjes së re kombëtare.
272

  

Kësisoj, për sa i përket indikatorit të parë të implikimit të parë mund të themi se ideja e 

Evropës, si përparësi, përkatësi dhe synim qytetërimor, haset në të shumtën e programeve 

politike dhe platformave elektorale të partive politike kryesore shqiptare. Po ashtu duhet 

theksuar krahasimisht se kjo ide është më e gjendshme dhe më intensive në programet 

dhe platformat e PD-së së paku deri në vitin 2009, pas të cilit ka të njëjtën shtrirje dhe 

intensitet në të dyja ligjërimet programore.  

Indikatori i dytë i implikimit të parë kërkon të hulumtohet mbi programet e qeverive të 

drejtuara nga dy partitë kryesore. Për qeveritë e drejtuara nga PD-ja do të merren në 

shqyrtim programet e prillit 1992, korrikut 1996, shtatorit 2005 dhe shtatorit 2009. Në 

programin qeverisës të paszgjedhjeve të 1992, megjithëse – siç do të trajtohet në 

implikimin e dytë – flitet për nevojën e integrimit institucional të Shqipërisë në strukturat 

evropiane, nuk përmenden specifikisht elementet qytetërimore dhe përkatësia evropiane e 

shqiptarëve. Në atë të korrikut 1996, vetëm tërthorazi mund të interpretohet si element 

qytetërimor/përkatësie referimi ndaj integrimit me dinjitet në Evropë.
273

 Sidoqoftë 
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 “Ajo (PS-ja, shën. aut.) ka bindjen se ekziston mundësia që një shoqëri me demokraci pluraliste dhe me 

ekonomi tregu lejon edhe afirmimin e idealeve socialiste, alternativën e socializmit demokratik evropian.” - 

Program i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Gazeta Zëri i Popullit. 3 korrik 1991, nr. 139 (13.395), f. 2 

270
 Shih: Programi i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Gazeta Zëri i Popullit. 8 dhjetor 1994, f. 1 
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 Shih: Rama: PS gati programin qeverisës. Gazeta Zëri i Popullit. 143 prill 2009, f. 2 
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për përkatësinë tone europianë në zemër e kulturë...” - Partia Socialiste. Për një Rilindje shqiptare. 5 nëntor 

2011. http://www.ps.al/wp-content/uploads/2012/12/psprogrami.pdf Parë për herë të fundit më 13.10.2014 

273
 Shih: Kryeministri Meksi sqaron në Parlament Programin e Qeverisë. Gazeta Rilindja Demokratike. 23 

korrik 1996, f. 3 



106 

 

programet më të vonshme qeveritare si ato të shtatorit 2005 dhe 2009 kanë referenca të 

drejtpërdrejta për dimensionin qytetërimor të idesë së Evropës. P.sh. në atë të 2005-s, 

ideja e Evropës përfytyrohet më gjerësisht sesa integrimi institucional në BE, pasi 

përfshin edhe elemente social-ekonomike, politike dhe vlerore ku bëjnë pjesë 

neoliberalizimi i ekonomisë, shteti ligjor demokratik dhe të drejtat e posaçme të njeriut 

apo të minoriteteve.
274

 Kjo qasje theksohet në programin e qeverisë së koalicionit midis 

PD-së dhe LSI-së pas zgjedhjeve të përgjithshme të 2009-s, ku edhe merret emri Qeveri e 

Integrimit Evropian.
275

  

Shqyrtimi i programeve qeverisëse të kryesuara nga PS-ja do të nisë me Qeverinë e 

Pajtimit Kombëtar e cila, megjithëse mbështetej në një shumicë dërrmuese parlamentare 

nga PD-ja, kishte në krye një përfaqësues të PS-së, Bashkim Finon. Paskëtaj do të merren 

në konsideratë programet qeverisëse të korrikut 1997, shtatorit 2001, shkurtit dhe 

korrikut 2002 (përkatësisht të qeverive Majko dhe Nano 2) dhe programi qeverisës i 

maxhorancës aktuale. Qeveria e emergjencës së 1997 nuk ka referenca të aspektit 

qytetërimor/përkatësisë së idesë së Evropës. Ndërsa programi qeverisës i korrikut 1997 

mbart elementë të tillë duke theksuar më një anë epërsinë vlerore të qytetërimit evropian 

(perëndimor) e në anën tjetër përkatësinë e shqiptarëve në këtë qytetërim.
276

 Kjo logjikë 

ligjërimore gjendet edhe në programin e qeverisë së kryesuar nga Ilir Meta në shtator të 

2001, ku historia pararendëse përfytyrohet e ndarë dihotomikisht midis frymës 

evropianiste dhe antievropianiste të forcave politike shqiptare. Më tej antievropianizmi 

përkufizohet si primitivizëm, antiinstitucionalizëm dhe antidemokratizëm.
277

 Në 
                                                           
274

 “Te gjitha reformat dhe programet qeveritare do te hartohen dhe zbatohen me synimin e pershtatjes me 

modelet dhe arritjes se standarteve europiane te demokracise, shtetit ligjor, ekonomise se tregut e te te 

drejtave te individit dhe minoriteteve...” - Programi i qeverisë 2005-2009. Paraqitur në Kuvendin e 

Shqipërisë, Tiranë më, 08.09.2005. Marrë nga: http://www.mpj.uranushost.com/dokumenta/programi.pdf 

Parë për herë të fundit më 13.10.2014 

275
 “Modeli i shkëlqyer i suksesit të demokracive të vendeve të Evropës Perëndimore, mbeten një frymëzim 

për përthithjen e vlerave më të mira që do të na çojnë në respektimin dhe përsosjen e mëtejshme të tyre por 

edhe në një zhvillim progresiv më të shpejtë, më cilësor dhe më tërësor në të gjithë vendin...” - Programi i 

qeverisë 2009-2013. Marrë nga: http://pddurres.com/partia/programi/ Parë për herë të fundit më 13.10.2014 

276
 “Njerëzit kudo tashmë e ndiejnë në thellësinë e zemrave të tyre që Shqipëria europiane mund të ribëhet, 

duke ruajtur vlerat më të mira të qytetërimit tonë të lashtë, ndërsa hedhim vështrimin nga e ardhmja dhe 

ecim me vendosmëri e solidaritet përpara, drejt Europës së qytetëruar...Besimi dhe shpresa, sipërmarrja dhe 

solidariteti, përgjegjësia e qeverisjes për interesat publike dhe jo private, këto janë gurët e mëdhenj të 

themeleve të rindërtimit evropian të Shqipërisë...” - Kryeministri Fatos Nano përshëndet Kuvendin 

Popullor pas marrjes së votëbesimit për programin dhe përbërjen e Qeverisë së re - Drejt Evropës së 

qytetëruar. Gazeta Zëri i Popullit. 30 korrik 1997, f. 3 

277
 “Nuk duhet të harrojmë se në dhjetë vjet ambicia jonë për të evropianizuar e modernizuar Shqipërinë jo 

vetëm është frenuar shpeshherë nga paaftësia, mediokriteti apo nostalgjia sterile për të kaluarën, por disa 

herë është ndalur e tkurrur për shkak të pengesave e reaksioneve primitive, antidemokratike, 

antiinstitucionale, antiligjore dhe, padyshim, antieuropiane... ndaj edhe urimin që ky mandat i ri të jetë një 

fazë e re e zhvillimit tonë politik, që morali i atyre që qeverisin dhe morali i të gjithë të tjerëve që, 

natyrshëm, synojnë të qeverisin nga pozicione të ndryshme por gjithsesi oponente, të ketë si pikë 

konvergjuese konkurrencën e lirë të vlerave dhe të ideve në shërbim të Shqipërisë Europiane...” - Fjala e 

kryeministrit Ilir Meta mbajtur në Kuvendin e Shqipërisë me rastin e votëbesimit të qeverisë së re - Dua 

privilegjin t’i shërbej Shqipërisë. Gazeta Zëri i Popullit. 11 shtator 2001, f. 2 
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programet e qeverive të mesmandatit (shkurt dhe korrik 2002) nuk ka referenca për 

aspektin qytetërimor/përkatësor evropian të shqiptarëve. Ndërthurja e integrimit 

institucional në BE me dimensionet e epërsisë qytetërimore të saj gjenden, megjithatë, në 

programin e qeverisë së ardhur pas zgjedhjeve të qershorit 2013.
278

  

Për indikatorin e dytë të implikimit të parë mund të dilet në përfundimin se intensiteti i 

përfytyrimit të aspekteve qytetërimore/përkatësore evropiane të shqiptarëve është më i 

ulët sesa ai i programeve politike dhe platformave elektorale të partive kryesore. 

Sidoqoftë, nëse bëjmë dallimet e duhura, diçka e tillë mund të shpjegohet me karakterin 

posaçërisht teknik të programeve qeverisëse (krahasuar me atë politiko-përgjithësor të 

programeve politike të partive) në të cilat, siç do të shihet më poshtë, theksi vihet më 

shumë në aspektet institucionale të integrimit evropian. 

Indikatori i tretë ka të bëjë me gjendshmërinë dhe formën e shprehjes së aspekteve 

qytetërimore/përkatësore evropiane të shqiptarëve në ligjërimin e kryetarëve të partive 

kryesore (PD dhe PS) dhe drejtuesve të qeverive të kryesuara prej tyre. Për hir të 

përfaqësueshmërisë më të lartë, do të shqyrtohen posaçërisht ligjërimet e Sali Berishës, 

Fatos Nanos dhe Edi Ramës (pas vitit 2005 kur bëhet kryetar i PS-së).  

Në ligjërimin e Berishës referencat mbi idenë e Evropës si qytetërim/përkatësi janë të 

shumta, por më poshtë do të kufizohemi në disa prej pikave më përfaqësuese. Që në 

numrin e parë të Rilindjes Demokratike, Sali Berisha hiqte paralelen midis përpjekjeve 

demokratizuese të shqiptarëve dhe mbështetjes evropiane ndaj një fenomeni të ngjashëm 

me botëkuptimin e saj qytetërimor.
279

 Përpara zgjedhjeve të marsit 1991 në ligjërimin e 

Berishës ideja e Evropës si qytetërim/përkatësi çiftohej me virtytet tradicionale shqiptare, 

të cilat e plotësonin trashëgiminë evropiane.
280

 Në funksionin e tij si kryeministër (pas 

zgjedhjeve të 2005-s) mund të veçohet së pari qëndrimi identitar pas nënshkrimit të 

MSA-së. Me atë rast, Berisha theksonte lidhjen midis identitetit dhe ngulmimit historik 

evropian të shqiptarëve dhe arritjeve integruese të qeverisë së tij.
281

 Sidoqoftë kulmin e 

                                                           
278

 “Procesi i anëtarësimit në Bashkimit Evropian është një objektiv kombëtar, në funksion të 

demokratizimit dhe transformimit të shoqërisë shqiptare, në përputhje me vlerat dhe parimet e Evropës së 

Bashkuar, për t’i dhënë fund kësisoj, një tranzicioni të pafund...” - Aleanca për Shqipërinë Evropiane: 

Programi i qeverisë 2013-2017: Marrë nga: http://www.shtetiweb.org/2013/09/11/programi-i-qeverise-

rama/?aid=9978&sa=1 Parë për herë të fundit më 24 qershor 2014, f. 7 

279
 “…sot me ne gëzon mbarë Evropa demokratike, opinioni demokratik ndërkombëtar, miqtë dhe 

dashamirësit e vërtetë të kombit shqiptar. Prandaj si mirënjohje ju ftoj të brohorasim: Edhe ne si gjithë 

Evropa!.” - Sali Berisha - Ylli ynë polar - çështja kombëtare. Gazeta Rilindja Demokratike. 5 janar 1991 

Nr. 1, f. 5 

280
 Shih: Sali Berisha - Pranvera e demokracisë po vjen. Gazeta Rilindja Demokratike. 30 mars 1991 nr. 

25, f. 1 

281
 I pyetur nga gazetari S. Balla mbi përkimin dator të nënshkrimit të MSA-së, Lidhjes së Prizrenit dhe 

çlirimit të Kosovës, Berisha përgjigjet: “...Është ogur i bardhë data. Unë prandaj dhe theksova: kjo ditë 

lidhet me përpjekjen e madhe të shqiptarëve për identitet europian. Se Lidhja e Prizrenit, në një nga 

aspektet e saj, ishte një përpjekje për të distancuar të gjitha trevat shqiptare nga Perandoria Osmane dhe për 

t’u dhënë autonomi.” - Balla, Sokol. (2010). 33: Tranzicioni në intervistë. Tiranë: UET Press, f. 75 
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vet retorik ligjërimi evropeist (perëndimorist) i Berishës e arrin pas anëtarësimit të 

Shqipërisë në NATO më 2008-n. Historia e shqiptarëve përfytyrohet si ajo e një populli 

me përkatësi evropiane të cilit, për shkak të aksidenteve historike shekullore (sidomos 

komunizmit), i ishte ndalur bashkimi me “familjen” evropiane. Me anëtarësimin në 

NATO shqiptarët nuk po bujtnin diku si miq, por po riktheheshin në familjen e tyre. 

Pesha e aksidenteve historike – sipas Berishës – përligj edhe konceptimin e këtij 

integrimi si mrekulli; dhe jo e çfarëdoshme, por mrekulli e lirisë si vlera më e lartë 

njerëzore.
282

 Po ashtu, ndërthurja e aspekteve qytetërimore dhe integrueso-institucionale 

(të sintetizuara në metaforën e ëndrrës) të idesë së Evropës me reformat ekonomike 

neoliberale mund të haset në fjalimet e fushatës parazgjedhore të 2009-s.
283

 Kësisoj 

ligjërimi politik i Sali Berishës si kryetar i PD-së dhe si kreu i qeverisjes së saj shkon 

bashkë me ligjërimin politik të përgjithshëm të PD-së që karakterizohet nga hiperbolizimi 

më i hershëm i dimensioneve qytetërimore/përkatësore të idesë së Evropës.  

I dyti ligjërim kryetarësh që do të merret në shqyrtim është ai i ish-kryetarit të PS-së dhe 

disa herë kryeministrit të vendit, Fatos Nanos. Në ligjërimin e Nanos epërsia qytetërimore 

e idesë së Evropës dhe përkatësia e shqiptarëve në të e arrin njërin prej kulmeve gjatë 

vitit 1993, pas arrestimit të tij. Asokohe ligjërimi me konotacion të pjesshëm klasor i PS-

së në përgjithësi dhe Nanos në veçanti i la vendin një retorike më përgjithësuese që 

thekson luftën në emër të idealeve të demokracisë (duke përvetësuar ideologjikisht edhe 

ngjarjet e dhjetorit 90’) kundër autoritarizmit qeveritar, çka transferohej simbolikisht 

edhe si luftë në emër të idealeve të qytetërimit sipëror evropian.
284

 Pas ngjarjeve të vitit 
                                                           
282

 “...me vendimin tuaj fisnik për të ftuar Shqipërinë, ju vendosët rikthimin e shqiptarëve, ndër më të vjetrit 

banorë të kontinentit, në familjen, në gjirin e kombeve euroatlantike, me të cilat ne ndajmë vlerat 

shekullore të qytetërimit tonë. Vendimi i Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të vendeve anëtare të 

NATO-s për të ftuar Shqipërinë është vlerësim dhe afirmim i përpjekjeve dhe arritjeve të shqiptarëve në 

shndërrimin e Shqipërisë nga vendi i monizmit total, izolimit më të thellë, hiperkolektivizimit të plotë, 

lirive dhe të drejtave të ndaluara, në vendin e pluralizmit politik dhe demokracisë funksionuese, shtetit 

ligjor, ekonomisë së lirë të tregut...sot...ftohet për t’u anëtarësuar në NATO vendi që u sundua nga diktatori 

më i egër i Europës së pasluftës, i cili, për më shumë se 4 dekada me radhë ndërtoi aq shumë bunkerë në 

qytetet, fshatrat, fushat, malet e brigjet e vendit, që po të mblidheshin së bashku, mund të ndërtonin dy herë 

piramidat e Egjiptit. Për mua kjo është një mrekulli, Mrekullia e lirisë.” -   Sali Berisha - Anëtarësimi i hap 

dyert të ardhmes së shqiptarëve. Gazeta Rilindja Demokratike. 4 prill 2008, f. 2. Po ashtu, me rastin e 

dorëzimit të aplikimit të Shqipërisë për t’u bërë vend me statusin kandidat në Bashkimin Evropian, Berisha 

rithekson dy aksidentet e mëdha historike të largimit të shqiptarëve nga përkatësia e tyre evropiane, 

pushtimet (kupto: osmanizmi) dhe komunizmi: “Për shqiptarët, historia ka qenë njerka e tyre e vështirë, e 

ashpër. Por pushtimet e gjata, ndarjet dhe brutaliteti, nuk mundën të shuajnë kulturën dhe vokacionin 

perëndimor të kombit tim,a shti si vetëdijen e shqiptarëve të të qenit europianë.” - Sali Berisha - Rikthim në 

familjen e kombeve evropiane. Gazeta Rilindja Demokratike. 29 prill 2009, f. 1 

283
 “Shkodra në NATO, Shqipëria në NATO, kjo ishte ëndrra jonë, që së bashku e shndërruam në 

realitet...Shqipëria aplikoi për anëtare në Bashkimin Europian, djepin e vokacionit tonë perëndimor. 

Shqipëria ia doli të dalë në krye të Europës për rritjen ekonomike. Shqipëria ia doli të renditet e dyta në 

botë për suksesin e klimës së biznesit. Shqipëria ia doli që reformat e saj të marrin firmën, certifikatën e 

vendeve më të zhvilluara të Europës.” - Berisha çon në këmbë qytetarinë shkodrane...Gazeta Rilindja 

Demokratike. 12 qershor 2009, f. 3.  

284
 “Për vazhdimin e lëvizjes sublime të dhjetorit, si e vetmja rrugë shpëtimi që na largon nga përçarja e 

vëllavrasja e këtij shekulli dhe na afron si shqiptarë të qytetëruar me Evropën e Bashkuar të pragshekullit të 

ardhshëm!” - Fatos Nano - Jam me ju! Mesazh solidariteti. Gazeta Zëri i Popullit. 6 gusht 1993 nr. 175, f. 1 
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1997 në ligjërimin e Nanos gjen vend dallimi i thellë midis përkatësisë evropiane të 

shqiptarëve, të qëmtuar në aspektet gjenetike, historike, shpirtërore e intelektuale, dhe 

modelit qeverisës të përfaqësuar nga presidenti i kohës Berisha që i kundërvihej kësaj 

përkatësie, duke e parashtruar kësisoj konfliktin politik në antagonizëm qytetërimor.
285

 

Identifikimi qytetërimor i kundërshtarit përfton një dimension të ri kur qeveria e 

sapoformuar socialiste e 1997-s e përfytyronte veten si shkëputëse radikale 

evropianizuese ndaj trashëgimisë obskurantiste 555-vjeçare shqiptare, që përmbledh 

pushtimin osman, sundimin komunist dhe atë të PD-së e Berishës.
286

 Në fund të mandatit 

të parë qeverisës, si kryetar i PS-së, Fatos Nanoja ripohonte se procesi integrues 

institucional në Evropë është shprehës i përkatësisë dhe vendosmërisë së shumicës së 

shqiptarëve për të qenë pjesë e qytetërimit perëndimor (evropian).
287

 Në këtë shtrat 

konceptual shtrihen edhe ligjërimet e mëtejshme të Fatos Nanos deri në dorëheqjen e tij si 

kryetar partie pas humbjes së zgjedhjeve të 2005-s. 

Në krye të partisë dhe në ligjërimin evropeist ai zëvendësohet nga kryetari aktual i PS-së, 

tani edhe kryeministër i vendit, Edi Rama. Ligjërimi i Ramës do parë në dy prerje: deri në 

vitin 1997 si pjesë e ligjërimit intelektual, ndërsa prej vitit 1997 si figurë politike kyçe e 

Partisë Socialiste. Sidoqoftë në këtë pjesë do të shqyrtohet ligjërimi i Ramës pas ngjitjes 

në krye të PS-së. Ngjashëm me Berishën, ai e konsideron integrimin e Shqipërisë në 

NATO si plotësim të një ëndrre e përkatësie të shqiptarëve në qytetërimin perëndimor 

(evropian).
288

 Gjatë fushatës parazgjedhor të 2009-s Rama e përfytyronte idenë e Evropës 

si ngërthim të integrimit institucional në BE me epërsinë qytetërimore që ka nxitur kaherë 

ëndrrat e shqiptarëve. Këtë ëndërrim kolektiv Rama e lidh edhe me dimensionin social të 

munguar të shtetit shqiptar, i cili duhet të modelohet sipas shembullit institucional – e më 

gjerë qytetërimor – evropian.
289

 Afërmendsh fusha politike ndahet në dy pjesë ku në anën 

evropianisto-përparimtare renditet populli shqiptar si bashkësi gjinisore bashkë me PS-në 

e përkundruall qeverisja e PD-së si penguese e rrugëtimit natyror të shqiptarëve drejt 

Evropës.
290

 Dimensioni social i sipërpërmendur haset edhe në vështrimin krahasimor 

                                                           
285

 Shih: Fatos Nano - Fitorja merr udhë në Vlorë. Gazeta Zëri i Popullit. 10 qershor 1997, f. 3 

286
 Shih: Përshëndetje e Kryetarit të PSSH, Fatos Nano, drejtuar Kongresit të Parë të Partisë Aleanca 

Demokratike. Gazeta Zëri i Popullit. 1 nëntor 1997, f. 3 

287
 “Realizimi deri në përmbushjen e plotë të këtij angazhimi nuk buron thjesht nga programi ynë, por nga 

vendosmëria e maxhorancës absolute të kombit shqiptar për të qenë pjesë integrale dhe e barabartë e 

qytetërimit perëndimor.” - Fjala e kryetarit të Partisë Socialiste të Shqipërisë Fatos Nano mbajtur në 

kongresin e pestë të PSSH. Zëri i Popullit. 8 maj 2001, f. 8 

288
 Shih: Rama: NATO, u realizua ëndrra e të gjithë shqiptarëve. Gazeta Zëri i Popullit. Zëri i Popullit. 3 

prill 2009, f. 1 

289
 Shih: Edi Rama - Më 28 qershor ndryshim për një Shqipëri të re. Gazeta Zëri i popullit. 29 maj 2009, f. 

2 

290
 “Mes nesh dhe Shqipërisë si gjithë Europa qëndron kundërshtari ynë i vjetër, politika e vjetër e së 

shkuarës që e kapur me thonj pas një pushteti të pamerituar dhe e rreshtuar në një aleancë që i ka rrënjët në 

kraterin e korrupsionit në Gërdec, do të përdorë të gjithë baltën e hiletë e saj për ët na penguar në rrugën 

tonë.” – Po aty.  
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përpara zgjedhjeve të 2013-s, ku varfëria dhe mungesa e solidaritetit social 

konsideroheshin devijime nga modeli qytetërimor dhe qeverisës evropian.
291

  

Ligjërimi evropianist i Ramës kap në mënyrë eksplicite një dimension të munguar në 

drejtpërdrejtshmërinë e vet nga sikryetarët e tij: atë të lidhjes së evropianizimit dhe 

antikomunizmit me njërën nga fetë partikulare, atë katolike. Kështu, gjatë fushatës 

parazgjedhore të 2013-s, në mënyrë implicite Rama veçon katolicizmin si antikomunizëm 

(kupto: edhe antiorientalizëm) par excellence
292

, çka shoqërohet në vjeshtën e 2014-s me 

rrëfimin e përkatësisë vetjake fetare katolike.  

Si përfundim të ballafaqimit të informacionit që sjell indikatori i tretë me implikimin e 

parë, mund të thuhet se në ligjërimin e kryetarëve të partive kryesore politike dhe 

qeverive të epokës së marrë në shqyrtim, ideja e Evropës si epërsi qytetërimore dhe 

përkatësi e ngulmim afrimi i shqiptarëve është e kudogjendur. Qasja krahasimore brenda 

ligjërimit evropeist të kryetarëve në fjalë shpalos pothuajse të njëjtat dallime të qëmtuara 

në shqyrtimin e ligjërimit të partive politike përkatëse, ku PD-ja është më e ndrojtur në 

identifikimin e orientalizëm/osmanizmit me antievropianizmin, ndërsa PS-ja e shpreh më 

hapur këtë dikotomi. Kësisoj në ligjërimin e Nanos e posaçërisht të Ramës, dikotomia në 

fjalë përbën një element kyç ideologjik.  

Për sa i përket testimit të implikimit të parë me informacionin që sjell indikatori i katërt - 

ligjërimit publik të intelektualëve apo figurave të tjera publike në trajtë librash, esesh, 

artikujsh gazete etj. – ai mund të realizohet më thjesht në mënyrë implicite. Në kapitujt 

në vijim janë cituar, klasifikuar dhe analizuar kritikisht sa e sa kontribute intelektualësh e 

figurash publike në lidhje me idenë e Evropës si epërsi qytetërimore dhe përkatësi e 

shqiptarëve. Përmendja e tyre në këtë seksion nuk do t’i shtonte asgjë testimit të 

implikimit të parë.  

Për ta përmbyllur me implikimin e parë, mund të thuhet se të katër indikatorët e 

sipëranalizuar e bëjnë të kalueshëm testin e drejtpërdrejtë empirik të tij. Kështu që mund 

të thuhet se kemi një rezultat pozitiv të testimit empirik të implikimit të parë.  

Implikimi i dytë kërkon: Nëse ideja e Evropës është pikë nyjore e ligjërimit politik 

shqiptar, atëherë është e pritshme që në ligjërimin politik të konstatohet një prirje kah 

theksimi i synimit të popullit dhe institucioneve politike shqiptare drejt integrimit në 

institucionet politike evropiane, posaçërisht në Bashkimin Evropian. Edhe ky implikim 

do të testohet nëpërmjet zbërthimit në katër indikatorët e sipërpërmendur për të shqyrtuar 
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 Shih: Edi Rama - 23 qershori, dita e çdo shqiptari, që do të jetojë me punën e tij të ndershme. Gazeta 

Zëri i Popullit. 5 qershor 2013, f. 3 

292
 “Këtu në Shkodër lindi gjyshja që i dha fëmijërisë sime jehonën e kambanave të kishës dhe aromën e 

librave të shenjtë, ndërsa në Vlorë lindi nëna ime që më mësoi se nderi dhe dija janë më të vyera se 

dhelpnia dhe batakçillëku. Këtu në Shkodër, unë përjetova fare i ri si dëshmitar rilindjen e fesë në varrezat 

e Rremajit, ku i ndjeri Don Simon Jubani, rebeli i pavdekshëm antikomunist i burgjeve të diktaturës dha 

meshën e parë mes të gjallëve, të vdekurve dhe statujave të shpuara nga plumbat e ushtarëve të Enverit 

teksa regjimi i vjetër vëzhgonte rreth e rrotull mureve.” - Edi Rama - Bëjeni 23 Qershorin të dielën e 

madhe të historisë së Shqipërisë! Gazeta Zëri i Popullit. 22 qershor 2013, f. 5 
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nëse synimi për t’u integruar në to gjendet në: a) programet dhe platformat elektorale të 

partive kryesore politike (PD, PS); b) programet e qeverive të pas 90-91; c) fjalimet dhe 

qëndrimet e kryetarëve të partive/qeverive të mësipërme; d) ligjërimin publik të 

intelektualëve apo figurave të tjera publike në trajtë librash, esesh, artikujsh gazete etj. 

Indikatori i parë kërkon ta nisim hulumtimin nga programet politike dhe platformat 

elektorale të Partisë Demokratike (të njëjtat që u morën në shqyrtim në trajtimin e 

implikimit të parë). Në programin e saj të parë të dhjetorit 1990, synimi për t’u integruar 

në institucionet evropiane shprehet në mënyrë përgjithësore, duke mos u partikularizuar 

në institucione të veçanta. Në të kërkohet integrimi i Shqipërisë në proceset demokratike 

evropiane dhe, nëpërmjet reformave politiko-shoqërore, integrimi në “familjen 

evropiane” e cila shënjon ndërthurjen midis idesë së Evropës si epërsi 

qytetërimore/përkatësi dhe bashkësi institucionale.
293

 Përpara zgjedhjeve të 1992, në 

platformën e saj elektorale, PD-ja e shprehte qartësisht synimin e saj për integrim të 

Shqipërisë në institucionet evropiane ose evro-atlantike, ku futet integrimi i Shqipërisë në 

Komunitetin Evropian, Këshillin e Evropës (si synim afatshkurtër) dhe anëtarësimi në 

NATO; të gjitha të para edhe në prizmin e epërsive vlerore të këtyre institucioneve.
294

 

Madje në të njëjtën platformë theksohej edhe nevoja e bashkëpunimit të ngushtë të 

Shqipërisë me institucione me karakter ekonomik neoliberal si FMN-ja dhe Banka 

Botërore.
295

 Në programin dhe rezolutën e kongresit të prillit 1996 ritheksohej karakteri 

përgjithësor i integrimit në Evropë si bashkësi qytetërimore dhe institucionale
296

, e po 

ashtu terreni politik ndahej në vetëpërfytyrimin si bartëse të vullnetit integrues të 

shqiptarëve përkundër orientalizmit antievropian (antiperëndimor) të PS-së.
297

 Edhe në 

programin elektoral të majit 1996, ligjërimi i PD-së ndërlidhte vokacionin (përkatësinë) 

evropian dhe perëndimor të shqiptarëve me synimin për t’u integruar në institucionet 

kryesore evropiane dhe evro-atlantike si BE, NATO etj. Ndërmjetëse e kësaj lidhjeje 

konsiderohej origjina e PD-së si përmbysëse e komunizmit antievropeist dhe kryerëse e 

reformave standarde integruese (pikësëpari neoliberale ekonomikisht).
298
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 Shih: Marrë nga: Krasniqi, Afrim. (2006). Partitë politike në Shqipëri (1920-2006)..., f. 361, 362 

294
 Shih: Platforme elektorale e Partisë Demokratike. Gazeta Rilindja Demokratike. 22 shkurt  1992 nr. 

100, f. 1 

295
 Shih: Po aty, f. 3 

296
 Shih: Programi i ri për Shqipërinë moderne. Gazeta Tribuna. 5 prill 1996, f. 4 

297
 “politika e jashtme e ndjekur nga Qeveria e Partisë Demokratike i përgjigjet plotësisht përkatësisë 

natyrore shqiptare dhe konsideron se në katër vjetët e fundit janë bërë hapa historikë në drejtimet e hapjes 

së vendit, vendosjes së lidhjeve me demokracitë e mëdha dhe të integrimit të vendit në institucionet euro-

atlantike... retorika antiperëndimore e anti-Europë e anti-NATO e krerëve të PS-së është shërbimi më i keq 

që ata mund t’i bëjnë interesave kombëtare të Shqipërisë. Angazhohet që në katër vjetët e ardhshëm PD-ja 

të ndjekë me konsekuencë këtë politikë, të finalizojë marrëveshjen e asocimit me Bashkimin Europian...” - 

Rezolutë Nr. 2 - Partia Demokratike, forca që çon Shqipërinë drejt Evropës. Gazeta Tribuna. 6 prill 1996, 

f. 8 

298
 Shih: Programi elektoral i Partisë Demokratike. Gazeta Tribuna. 14 maj 1996, f. 5 
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Synimi i PD-së për ta integruar Shqipërinë në institucionet evropiane, veçanërisht në 

Bashkimin Evropian, përsëritet edhe gjatë kohës kur është në opozitë, çka e gjejmë 

sidomos në programin elektoral të koalicionit të djathtë Bashkimi për Fitore të udhëhequr 

nga PD-ja.
299

 Të njëjtin synim e ndeshim edhe në programet/platformat e PD-së në 

qeverisje pas 2005-s. Kësisoj, në atë të majit 2009, përpara zgjedhjeve të përgjithshme, 

PD-ja ripohon vullnetin dhe mundësinë për ta anëtarësuar sa më shpejt Shqipërinë në 

Bashkimin Evropian, çka shoqërohet edhe më fort se më parë me reformat ekonomike 

neoliberale dhe përkatësinë evropiane të shqiptarëve.
300

 Po ashtu, në programin elektoral 

të majit 2013, integrimi në BE jo vetëm ripohohet si synim, por edhe etapëzohet duke 

specifikuar fillimisht marrjen e statusit të vendit kandidat.
301

  

Kësisoj, në përfundim të shqyrtimit të gjysmës së parë të indikatorit të parë mund të 

thuhet se në programet politike dhe platformat elektorale të Partisë Demokratike synimi i 

integrimit të Shqipërisë në institucionet evropiane dhe euroatlantike, sidomos në 

Bashkimin Evropian, është i kudogjendur.  

Po a vlen e njëjta gjë dhe me të njëjtin intensitet në programet dhe platformat e Partisë 

Socialiste? Nëse e nisim me programin e PPSH-së të janarit 1991, ideja e integrimit 

evropian të Shqipërisë nuk haset. Ndërkohë që programi themeltar i PS-së e vendos si 

synim integrimin e Shqipërisë në “Evropën e Bashkuar”.
302

 Mirëpo ndryshe nga 

programet e PD-së së kohës, në atë të PS-së integrimi në “Evropën e Bashkuar” ka 

karakter më përgjithësor, e po ashtu nuk shoqërohet me zotimin për t’u integruar në 

institucione të tjera evro-atlantike si NATO, FMN apo Banka Botërore. Madje në të 

njëjtin program, integrimi evropian shihet si plotësues i angazhimeve më të gjera e njëlloj 

të rëndësishme ndërkombëtare të Shqipërisë si ai i kontributit në sigurimin kolektiv 

ndërkombëtar, çka i bën jehonë angazhimit më të fuqishëm të Shqipërisë në OKB.
303

 Kjo 

qasje në politikën e jashtme shkon paralel me shtyllat social-ekonomike të programit të 

PS-së për një version më social të kapitalizmit të pashmangshëm, të quajtur herë 

socializëm demokratik, herë ekonomi e përzier, e tjetër herë ekonomi sociale tregu.  
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 Shih: Program elektoral i “Bashkimit për Fitoren” i paraqitur nga kryetari i PDSH - Bashkë për të 

ndryshuar Shqipërinë. Gazeta Rilindja Demokratike. 24 maj 2001, f. 5 

300
 Shih: Kuvendi i Partisë Demokratike ka miratuar dje alternativën e fitores. Gazeta 55. 24 maj 2009, f. 2, 

3 

301
 “...vitet e ardhshme janë vitet vendimtare për projektin tonë të integrimit europian... Ne së bashku do të 

marrim statusin, do të hapim negociatat, do të ecim krenarë, dinjitozë, të vendosur drejt Europës, drejt 

Bashkimit Europian.” - PD mban Konventën Kombëtare shpalos programin e katër viteve që vijnë.  Gazeta 

Rilindja Demokratike. 26 maj 2013, f. 2 

302
 “Partia Socialiste është për një politikë të jashtme aktive në shërbim të interesave të kombit shqiptar; të 

integrimit të gjithanshëm të vendit dhe të integrimit të tij të natyrshëm e dinjitoz në Evropën e Bashkuar.” - 

Program i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Gazeta Zëri i Popullit. 3 korrik 1991, nr. 139 (13.395), f. 3 

303
 “PSSH është për politikën e paqes dhe sigurimit kolektiv, kundër luftës në zgjidhjen e konflikteve 

ndërmjet vendeve të ndryshme, për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të popujve, për bashkëpunimin 

ndërkombëtar dhe fqinjësinë e mirë, për proceset e integrimit e përkrahjen e organizmave ndërkombëtare.” 

– Po aty, f. 2 
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Kjo qasje në politikën e jashtme shprehet edhe në programin e dhjetorit 1994. Në të, pasi 

orientimi evropian i politikës së jashtme konsiderohet i rëndësishëm, por jo i vetmi, duke 

përfshirë në to intensifikimin e marrëdhënieve jo vetëm me SHBA-në, por edhe me vende 

të fuqishme jashtë sferës perëndimore. Njëkohësisht mbahet qëndrim në lidhje me 

raportet e Shqipërisë me NATO-n, por nuk shprehet vullneti për t’u anëtarësuar në të, por 

vetëm për të bashkëpunuar me të në kuadër të sigurimit kolektiv ndërkombëtar.
304

  

Afrimi i zgjedhjeve të majit 1996 shënon ndryshimin programor të PS-së jo vetëm në 

shtyllat social-ekonomike, por edhe në ato të politikës së jashtme. Kësisoj, megjithëse 

nuk përmendet integrimi i Shqipërisë në NATO, theksohet jo vetëm integrimi evropian, 

por edhe mbështetja në institucione ekonomike ndërkombëtare me prerje neoliberale si 

FMN-ja, Banka Botërore apo BERZH-i.
305

 Ndërkohë që integrimi në NATO dhe 

theksimi më i fortë i integrimeve në Bashkimin Evropian ndeshen në platformat politike 

dhe elektorale të 1997-s.
306

  

Gjatë viteve të qeverisjes programet dhe platformat e PS-së e ritheksojnë synimin e 

integrimit të Shqipërisë në BE, duke e lidhur gjithnjë e më shumë me reformat standarde 

neoliberale në ekonomi dhe ato liberale në sferën politike. Këtë e gjejmë posaçërisht në 

platformën elektorale të majit 2001.
307

 

Integrimin në Bashkimin Evropian si synim që përfshin edhe komponentë socialë e 

gjejmë në programet e PS-së në opozitë,  përkatësisht të prillit 2009 dhe nëntorit 2011. 

Në të parin theksi vihet te vullneti i ri qeverisës që duhet për të ndryshuar strukturën 

social-ekonomike të Shqipërisë si kusht i integrimit të saj në Bashkimin Evropian dhe, 

më gjerësisht e në terma qytetërimorë, në familjen evropiane.
308

 Ngjashëm në programin 
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 “Krahun evropian të politikës së jashtme të Shqipërisë ne nuk e konsiderojmë si të vetmin drejtim. Ne e 

shohim Shqipërinë të hapur ndaj gjithë botës, me marrëdhënie të qëndrueshme miqësore jo vetëm me 

vendet ballkanike e evropiane, por edhe me SHBA-në, si vend i demokracisë dhe me potencialin më të 

madh ekonomik, teknologjik e shkencor, e po ashtu me Kinën, Federatën Ruse, Kanadanë, Japoninë, 

vendet arabe etj. Ne e vlerësojmë dhe e çmojmë bashkëpunimin me NATO-n, duke nisur me partneritetin 

për paqe, si një hap për zgjerimin e nocionit të sigurimit kolektiv dhe të krijimit të atmosferës së 

mirëbesimit në shkallë evropiane e transatlantike.” - Programi i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Zëri i 

Popullit. 8 dhjetor 1994, f. 5  

305
 Shih: Platforma elektorale e Partisë Socialiste. Zëri i Popullit. 2 maj 1996, f. 5 

306
 “Të shpalosë angazhimin tërësor për zhvillimin dhe forcimin e marrëdhënieve të Shqipërisë me të gjitha 

strukturat politike dhe ushtarake euroatlantike, me SHBA, BE dhe fqinjët në dobi të stabilizimit të vendit 

dhe integrimit të tij sa më shpejt në familjen europiane.” - Platforma politike dhe organizative e grupit 

parlamentar të PS . Gazeta Zëri i Popullit. 4 prill 1997, f. 2. “Po integrimit euroatlantik të Shqipërisë dhe 

përmbushjes së detyrimeve që burojnë nga anëtarësimi në organizmat ndërkombëtare e politike, financiare 

dhe ushtarake. Po partneritetit për paqe dhe anëtarësimit në NATO. Po marrëdhënieve të mira me të gjithë 

shtetet e Europës dhe të kontinenteve të tjera duke i dhënë përparësi me vendet në BE.” - Platforma 

elektorale e Partisë Socialiste të Shqipërisë qershor 1997. Gazeta Zëri i Popullit. 18 prill 2001, f. 5 

307
 Shih: I. Marena - Kongresi i PSSH sot miraton platformën elektorale për qeverisjen e 4 viteve të 

ardhshme. Gazeta Zëri i Popullit. 6 maj 2001, f. 2 

308
 Shih: Rama: PS gati programin qeverisës. Gazeta Zëri i Popullit. 14 prill 2009, f. 2 
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politik ende në fuqi Për një Rilindje shqiptare anëtarësimi në Bashkimin Evropian 

konsiderohet edhe si objektiv qeverisës, edhe si domosdoshmëri që vjen nga përkatësia 

evropiane e shqiptarëve duke e përfytyruar Evropën në tërësi dhe BE-në në veçanti si 

shprehëse të vlerave më të përparuara njerëzore.
309

   

Pas shqyrtimit të indikatorit të parë të implikimit të dytë mund të dilet në përfundimin se 

synimi për t’u integruar në institucionet evropiane, posaçërisht në BE, është i gjendshëm 

në shumicën dërrmuese të programeve dhe platformave qeverisëse të partive kryesore 

politike shqiptare, paçka se në ato të PD-së ky synim shprehet më qartë e më fort që në 

themelim të saj, ndërsa pozicioni i programeve të PS-së gjatë viteve 1991-1996 është më 

i dykuptimtë e përgjithësor.  

Indikatori i dytë kërkon shqyrtimin e shprehjes së synimit të qeverive për anëtarësim në 

institucionet kryesore evropiane, posaçërisht në Bashkimin Evropian, të shprehur në 

programet e tyre qeverisëse. E nisim sërish me programet e qeverive të kryesuara nga 

PD-ja, përkatësisht ato të prillit 1992, korrikut 1996, shtatorit 2005 dhe shtatorit 2009. Në 

programin e parë të qeverisjes së PD-së, synimi për integrime evropiane (pa e specifikuar 

atë në Bashkimin Evropian) shprehet qartë - duke futur në të njëjtin kuadër edhe 

integrimin në NATO – dhe lidhet ngushtë me ristrukturimin politik (demokraci liberale) 

dhe ekonomik (neoliberalizëm) të vendit.
310

 I njëjti synim haset edhe në programin e 

qeverisë të korrikut 1996.
311

 Programi qeveritar i shtatorit 2005 jo vetëm e rithekson 

qëllimin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe institucionet e tjera evro-atlantike, por e 

koncepton këtë të fundit si pjesë të një procesi mjaft më të gjerë ristrukturimi ekonomik e 

shoqëror (me prirje neoliberale); po ashtu integrimi në BE nuk ka më formën projektimit 

në një të ardhme të largët e të pashkallëzuar, por shndërrohet në një rrugëtim me etapa ku 

synim afatshkurtër bëhet nënshkrimi i MSA-së.
312

 Edhe programi i qeverisë së 2009-s – e 
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 “Të vetëdijshëm për përkatësinë tone europianë në zemër e kulturë, ne vlerësojmë aderimin e Shqipërisë 

në NATO dhe ribashkimin me vendet e zhvilluara demokratike në Aleancën e Atlantikut të Veriut. 

Ndërkohë, aderimi në Bashkimin Europian përbën për ne një objektiv kombëtar, në funksion të 

demokratizimit dhe transformimit të shoqërisë shqiptare, në përputhje me vlerat dhe parimet e Europës së 

Bashkuar.” - Partia Socialiste. Për një Rilindje shqiptare. 5 nëntor 2011. http://www.ps.al/wp-

content/uploads/2012/12/psprogrami.pdf Parë për herë të fundit më 13.10.2014 
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 “Duke e vlerësuar dhe përkrahur realisht proceset integruese evropiane, si bazë për konsolidimin e 

demokracisë dhe zhvillimin ekonomik, qeveria shqiptare do të bëjë të gjitha përpjekjet për integrimin e 

Shqipërisë në institucionet dhe strukturat politike e ekonomike evropiane... Qeveria shqiptare vlerëson rolin 

e NATO-s për sigurimin dhe stabilitetin në Evropë, prandaj do të punojë për një bashkëpunim të frytshëm e 

konkret me të në të gjitha aspektet e mundshme, si dhe integrimin në strukturat e saj.” - Programi i qeverisë 

së parë demokratike. Gazeta Rilindja Demokratike. 22 prill 1992, f. 1 

311
 Shih: Kryeministri Meksi starton në Parlament Programin e Qeverisë. Shqipëria 2000 mirëqenie dhe 

dinjitet. Gazeta Rilindja Demokratike. 23 korrik 1996, f. 7 

312
 “Zhvillimi i gjithanshem, i shpejte dhe i qendrueshem si dhe integrimi europian dhe euroatlantik i vendit 

jane synimet madhore te shqiptareve arritja e te cilave kerkon nje mobilizim kreativ dhe produktiv te 

energjive individuale dhe shoqerore, private dhe publike… Te gjitha reformat dhe programet qeveritare do 

te hartohen dhe zbatohen me synimin e pershtatjes me modelet dhe arritjes se standarteve europiane te 

demokracise, shtetit ligjor, ekonomise se tregut e te te drejtave te individit dhe minoriteteve qe mundesojne 

anetaresimin e Shqiperise ne Bashkimin Europian e ne NATO… Politikat qeveritare do te synojne 
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hartuar prej Qeverisë së Integrimit Evropian – e përmban si shtyllë kyçe integrimin në 

BE. Kësaj here radha e hapave të afërt i takon lëvizjes së lirë të qytetarëve shqiptarë në 

vendet e BE-së. Po ashtu karakteri ekonomik neoliberal merr rëndësi më të madhe pasi 

lidhet me politika fiskale specifike si taksa e sheshtë etj.
313

  

Pjesa e dytë e këtij indikatori do të merret me qeveritë e udhëhequra nga PS-ja, në të cilën 

futet edhe ajo e Pajtimit Kombëtar më 1997-n. Në programin e kësaj të fundit – për hir të 

emergjencës politike dhe shoqërore – procesi i integrimit përmendet në mënyrë tejet të 

vagullt duke marrë vetëm trajtën e zhvillimit dhe konsolidimit të marrëdhënieve me 

vendet evropiane.
314

 Kushte të ngjashme emergjence bëjnë që në programin qeverisës të 

korrikut 1997, procesi i integrimit evropian të mos marrë shprehje konkrete si synim i 

përshkallëzuar për integrim në BE, por si një rrugëtim shumëpërmasor qytetërimor dhe 

institucional për ta bërë Shqipërinë pjesë të Evropës.
315

 Ky synim shprehet qartë dhe zë 

vend qendror në programin e qeverisë të shtatorit 2001, ku integrimi në BE konsiderohet 

edhe si përmbushje qytetërimore e, për më tepër, përshkallëzohet duke vënë si objektiv 

afatshkurtër nënshkrimin e MSA-së.
316

 Ky objektiv afatshkurtër përsëritet në programin e 

qeverisë së ndërmjetme të kryesuar nga Pandeli Majko në shkurt të 2002-shit.
317

 

Integrimi veçohet si prioritet edhe nga qeveria pasardhëse socialiste e Fatos Nanos në 

korrik 2002.
318

 Ndërkaq programi i qeverisë aktuale – i quajtur ngjashëm me të parën 

Aleanca për Shqipërinë Evropiane – ndërthur epërsinë qytetërimore të Evropës me 

integrimin në Bashkimin Evropian, i parë si proces me shtylla politike, ekonomike dhe 

vlerore.
319

  

                                                                                                                                                                             
thellimin e hapjes ekonomike nepermjet liberalizimit te ekonomise duke respektuar angazhimet e 

ndermarra ne kuadrin e OBT-se, te marreveshjeve te tregtise se lire me vendet e rajonit dhe te projekt-

marreveshjes se stabilizim asociimit me BE-ne” - Programi i qeverisë 2005-2009. Paraqitur në Kuvendin e 

Shqipërisë, Tiranë më, 08.09.2005. http://www.mpj.uranushost.com/dokumenta/programi.pdf Parë për herë 

të fundit më 13.10.2014 

313
 Shih: Programi i qeverisë 2009-2013. http://pddurres.com/partia/programi/ Parë për herë të fundit më 

13.10.2014 
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 Shih: Programi i qeverisë së pajtimit kombëtar. Gazeta Korrieri. 25 gusht 2007, f. 5 

315
 “...hedhim vështrimin nga e ardhmja dhe ecim me vendosmëri e solidaritet përpara, drejt Europës së 

qytetëruar.” - Kryeministri Fatos Nano përshëndet Kuvendin Popullor pas marrjes së votëbesimit për 

programin dhe përbërjen e Qeverisë së re - Drejt Evropës së qytetëruar. Gazeta Zëri i Popullit. 30 korrik 

1997, f. 3 
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 Shih: Fjala e kryeministrit Ilir Meta mbajtur në Kuvendin e Shqipërisë me rastin e votëbesimit të 

qeverisë së re - Dua privilegjin t’i shërbej Shqipërisë. Gazeta Zëri i Popullit. 11 shtator 2001, f. 2 

317
 Shih: Kryeministri Majko prezanton programin e Qeverisë në Kuvendin e Shqipërisë. Gazeta Zëri i 

Popullit. 20 shkurt 2002, f. 3 

318
 Shih: Kryeministri Nano sqaron deputetët rreth programit të Qeverisë. Gazeta Zëri i Popullit. 31 korrik 

2002, f. 2 

319
 “Procesi i anëtarësimit në Bashkimit Evropian është një objektiv kombëtar, në funksion të 

demokratizimit dhe transformimit të shoqërisë shqiptare, në përputhje me vlerat dhe parimet e Evropës së 

Bashkuar, për t’i dhënë fund kësisoj, një tranzicioni të pafund...” - Aleanca për Shqipërinë Evropiane: 
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Si përfundim të shqyrtimit të këtij indikatori mund të thuhet se integrimi në institucionet 

evropiane, e posaçërisht në BE, ka qenë një nga shtyllat kryesore të programeve të 

qeverive të kryesuara nga PD-ja dhe PS-ja.  

Indikatori i tretë kërkon që vullnetin dhe synimin për t’u integruar në këto institucione ta 

qëmtojmë në ligjërimin e kryetarëve të partive kryesore politike dhe qeverive të këtyre 

viteve. Sërish në shqyrtim do të merren ligjërimet e Sali Berishës, Fatos Nanos dhe Edi 

Ramës.  

Përmendja përgjithësore e integrimit evropian të Shqipërisë gjendet që në shkrimet e para 

të Sali Berishës. Në numrin e parë të Rilindjes Demokratike ai shkruan: “Partia 

Demokratike nuk mund të pranojë si të përjetshme ndarjen e kombit shqiptar. Prandaj do 

të luftojë me mjete paqësore dhe në kuadrin e proceseve integruese Evropiane të 

realizohen të drejtat e tyre për përparim dhe bashkim kombëtar...”
320

 . Këtu vihet re lidhja 

e integrimit në institucionet evropiane (pa specifikuar se në cilat) me qëllimin e bashkimit 

kombëtar, çka ceket edhe gjatë fushatës për zgjedhjet e marsit 1991.
321

 Përpara 

zgjedhjeve të majit 1996, në ligjërimin e Berishës zë vend qendror integrimi në 

Bashkimin Evropian (pas integrimit në Këshillin e Evropës më 1995-n), madje si objektiv 

afatshkurtër përcaktohet nënshkrimi i MSA-së.
322

 Raportit të integrimit të Shqipërisë në 

BE me reformat ekonomiko-shoqërore me karakter neoliberal Berisha i kthehet pas 

nënshkrimit të MSA-së më 2006-n, ku bën dallimin midis radikalizmit të terapisë së 

shokut gjatë fillimviteve 90 (ku mund të konotohet se është realizuar edhe si rezultat i 

“standardeve evropiane”) dhe karakterit më të butë të ristrukturimit neoliberal që synon 

tanimë ta bëjë Shqipërinë një vend të lakmueshëm për investitorët e huaj, pa reflektuar 

mbi kontradiktat ekonomike dhe shoqërore të këtij ristrukturimi.
323

 Një vit më pas spikat 

ritheksimi i reformave neoliberale si kusht jo vetëm për avancimin në BE, por edhe për 

integrimin e pritshëm në NATO.
324

 Këtë logjikë ligjërimore e hasim edhe në ndërhyrje të 

                                                                                                                                                                             
Programi i qeverisë 2013-2017: Marrë nga: http://www.shtetiweb.org/2013/09/11/programi-i-qeverise-

rama/?aid=9978&sa=1 Parë për herë të fundit më 24 qershor 2014. 
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 Sali Berisha - Ylli ynë polar - çështja kombëtare. Gazeta Rilindja Demokratike. 5 janar 1991 Nr. 1, f. 5 

321
 Shih: Sali Berisha - Pranvera e demokracisë po vjen. Gazeta Rilindja Demokratike. 30 mars 1991 nr. 

25, f. 1 

322
 Shih: Nga fjala e Presidentit Sali Berisha në Kuvendin e III-të Kombëtar të PDSH-së. Gazeta Tribuna. 5 

prill 1996, f. 8 

323
 “...janë një kompleks i gjerë reformash që duhet t’i kryejmë, dhe që fatmirësisht, në dallim të qartë nga 

reformat e viteve 92-94, nuk kërkojnë shtrëngimin e rripit, nuk kërkojnë asgjë tjetër veçse të zgjerojmë 

liritë dhe të drejtat e qytetarëve, të zgjerojmë lirinë e tregut, të përmirësojmë arsimimin, shëndetësinë, 

infrastrukturën, shërbimet, të privatizojmë më tej ekonominë. Pra, janë reforma të cilat nuk kanë dhimbje. 

Përkundrazi, janë reforma që realisht u shërbejnë shumë qytetarëve shqiptarë...Kosto ka, por unë mund të 

them një gjë, ekonomia shqiptare dhe qytetari shqiptar e përballojnë plotësisht. Jo është një garë në 

ekonominë e tregut.” - Balla, Sokol. (2010). 33: Tranzicioni në intervistë..., f. 73 

324
 “Qeveria demokratike, e dalë nga këto zgjedhje, ndërmori reforma të thella të gjithanshme, politike, 

institucionale, liberalizoi ekonominë, aplikoi terapinë e shock-ut dhe privatizimin e shpejtë të tokës, 
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tjera më bashkëkohore të Berishës, në përmbajtjen e të cilave gërshetohet ideologjikisht 

ideja e Evropës si përkatësi/epërsi qytetërimore dhe bashkësi institucionale (sidomos 

integrimi në BE) me ristrukturimin neoliberal progresiv të ekonomisë.  

Po në ligjërimin e kryetarit të parë të PS-së dhe kryeministrit të disahershëm të saj Nano? 

Në të njëjtën linjë me ligjërimin programor të PS-së, ligjërimi i Nanos gjatë viteve të para 

të kryesimit të PS-së i referohej Evropës më shumë si bashkësi përgjithësore vlerore dhe 

institucionale me të cilën duhet të afroheshim sesa si një projekti konkret të integrimit në 

institucionet përkatëse evropiane.
325

 Vendosja e integrimit në BE si objektiv qendror, 

ashtu si në ligjërimin programor të PS-së, bëhet një nga shtyllat e ligjërimit të Nanos 

vetëm pas ardhjes së PS-së në pushtet më 1997-n. P.sh. në vitin 2001 spikat jo vetëm 

rëndësia ligjërimore e integrimit në BE dhe, më gjerë, në institucionet evro-atlantike, por 

edhe shkallëzimi i procesit integrues duke e vënë theksin te nënshkrimi i MSA-së.
326

 Një 

vit më vonë në ligjërimin e Nanos mund të veçohet lidhja e domosdoshmërisë integruese 

të Shqipërisë në BE me rolin obstruksionist të opozitës dhe faktorëve të tjerë politiko-

shoqërorë në vend, të cilët konsideroheshin pengesë e vokacionit evropian dhe 

perëndimor të popullit dhe qeverisë shqiptare.
327

  

Të njëjtën logjikë zhvillimi historik në raport me ligjërimin programor të PS-së ndjek 

edhe kryetari i saj i aktual, po ashtu kryeministër, Edi Rama. Në ligjërimin e tij ndërthurja 

midis vokacionit evropian dhe perëndimor të shqiptarëve dhe integrimit në BE është edhe 

më e ngushtë. Afërmendja ideologjike e këtij integrimi kërkon po ashtu që debati politik 

të zhvendoset në fushën teknike të ecjes më shpejt se kundërshtari drejt të njëjtit qëllim, 

pikërisht ngaqë kundërshtari politik, pavarësisht retorikës evropeiste, pretendohet se nuk 

ka vullnetin politik dhe strategjinë qeverisëse për ta afruar Shqipërinë me BE-në. Kjo do 

të kërkonte një përmbysje të madhe të logjikës qeverisëse.
328

 Dimensioni social i 

integrimit vihet në dukje gjatë fushatave zgjedhore të 2009-s
329

 dhe 2013-s, ku në emër të 

barabitjes së qytetarit të ardhshëm shqiptar me atë evropian (në kuadër të integrimit në 

BE), Shqipërisë i duhej të reformohej ekonomikisht e shoqërisht, por duke lënë të hapur 

                                                                                                                                                                             
banesave, ndërmarrjeve shtetërore, nxori vendin nga izolimi dhe e hapi atë drejt vendeve mike, Bashkimit 

Evropian, NATO-s...” - Sali Berisha - Kombi im në pesë shtete. Gazeta Standard. 18 tetor 2007, f. 14 
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Shqipërisë Fatos Nano mbajtur në kongresin e pestë të PSSH. Gazeta Zëri i Popullit. 8 maj 2001, f. 8 
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 Shih: Fatos Nano - Reforma do vazhdojë. Gazeta Zëri i Popullit. 1 gusht 2002, f. 3 
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 Shih: Rama: PS gati programin qeverisës. Gazeta Zëri i Popullit. 13 prill 2009, f. 2 
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 “Ne do ta pastrojmë Shqipërinë nga plehrat e kudondodhura nëpër rrugët urbane dhe ato kombëtare e 
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fundit të kësaj përpëlitjeje 18 vjeçare. Gazeta Zëri i Popullit. 17 maj 2009, f. 2-3 
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nëse reforma të tilla do ta thellonin ristrukturimin neoliberal apo do t’u linin vend 

rikonceptimeve sociale të shtetit (nëse ndjekim ligjërimin social-ekonomik të Ramës, 

ideologjikisht këto të kundërta shpalosen si të pajtueshme).  

Kësisoj edhe ballafaqimi i informacionit që tregon indikatori i tretë i implikimit të dytë – 

ai i karakterit qendror të integrimit në institucionet evropiane (posaçërisht në BE) në 

ligjërimin e kryetarëve të partive politike kryesore dhe qeverive – me vetë këtë implikim, 

mund të konsiderohet i përmbushur, çka  do të thotë se kemi rezultat pozitiv të testimit 

empirik të implikimit në fjalë. 

Për sa i përket indikatorit të katërt – atij të karakterit qendror të integrimit në institucionet 

evropiane (posaçërisht në BE) në ligjërimin e intelektualëve dhe figurave të tjera 

kulturore-publike në vend – testimi që ai do t’i bëjë implikimit përkatës është indirekt, 

ngjashëm me të njëjtën pikë të implikimit të parë. Kësisoj dëshmitë e këtij ligjërimi do të 

gjenden (të klasifikuara dhe të interpretuara kritikisht) në kapitujt në vijim.  

Kësisoj mund të thuhet se kemi një rezultat pozitiv të testimit empirik edhe të implikimit 

të dytë. 

Si përfundim të testimit empirik të hipotezës bazë, mund të pranohet se përkatësia 

evropiane e shqiptarëve në qytetërimin sipëror të mishëruar nga ideja e Evropës dhe 

integrimi i Shqipërisë në institucionet evropiane e perëndimore (posaçërisht në BE) janë 

pjesë përbërëse qendrore e ligjërimit politik shqiptar. Ato hasen në nivele të ndryshme në 

pjesë të ndryshme ligjërimore, sidomos nëse marrim në konsideratë zhvillimin e tyre 

kohor. Edhe nëse pranojmë se ligjërimi evropeist nuk ka karakter absolut, ai prapëseprapë 

haset si ligjërim qendror. Rrjedhimisht ideja e Evropës – në të dyja komponentët e saj – 

mund të konsiderohet pikë nyjore e ligjërimit politik ideologjik shqiptar.  
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IX. RIINTERPRETIM KRITIK I MBËSHTETJES DËRRMUESE TË 

SHQIPTARËVE PËR INTEGRIMIN NË BE 

Një prej pikave ku mbështetet ligjërimi politik për ta konsideruar integrimin e Shqipërisë 

në BE qëllim parësor është popullariteti i saj, i shprehur në anketime. Nëse i referohemi 

anketimeve të Institutit Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, përqindja e mbështetjes së 

qytetarëve për integrimin në BE – së paku nga viti 2006 deri në 2012 – luhatet nga 95% 

më 2008 në 80.7% më 2011
330

, duke shoqëruar kësisoj edhe zhvillimet ekonomike dhe 

politike botërore para dhe pas krizës së kapitalizmit global. Më 2008 – kriza nisi në fund 

të këtij viti – mbështetja popullore për integrimin në BE kapte majën, ndërsa më 2011 – 

viti ku kriza kap fort BE-në, sidomos vendet gjysmëperiferike të saj si Greqia, Spanja, 

Portugalia e Irlanda, e ku në pjesë të ndryshme të botës arrin kulmi i lëvizjeve masive 

antiestablishment (Tunizi, Egjipt, Greqi, SHBA etj), mbështetja për integrimin në BE 

arrinte pikën e vet më të ulët. Sidoqoftë as qëllimi i këtij punimi, as mjetet kërkimore dhe 

metodologjike nuk na lejojnë të arrijmë në përfundime rigoroze shkencore mbi ndikimin 

e zhvillimeve globale (sidomos të kapitalizmit global) në perceptimin dhe mbështetjen e 

qytetarëve shqiptarë ndaj integrimit në BE.  

Me rëndësi për kritikën e ideologjisë është se si përthyhet ligjërimi politik i nyjëtuar në 

idenë e Evropës në perceptimin e qytetarëve shqiptarë ndaj BE-së. Po t’iu referohemi 

sërish anketimeve të Institutit Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, vihen re përkime 

midis konceptimit ligjërimor-ideologjik të Evropës e BE-së dhe perceptimit të qytetarëve 

për të, çka shpjegon efektet shoqërore konformuese e legjitimuese të ideologjisë. P.sh., në 

anketën e vitit 2002
331

, shumica dërrmuese e të anketuarve mendojnë se BE-ja është 

institucion demokratik, shërben për të ruajtur paqen dhe sigurinë në Evropë dhe 

promovon demokracinë e zhvillimin ekonomik të vendeve jashtë saj.  

Për sa i përket perceptimit të përfitimeve të shqiptarëve nga integrimi në BE, anketat në 

fjalë tregojnë edhe njëherë përkimin e tij me ligjërimin entuziast evropeist. Nëse marrim 

në shqyrtim anketat e vitit 2002 dhe 2012, që përshkojnë gati gjysmën e epokës historike 

në shqyrtim, rezulton se gjatë vitit 2002 integrimi në BE perceptohet si ndikues pozitiv në 

mirëqenie, konsolidim demokratik, sundim të shtetit ligjor, zhvillim ekonomik dhe 

lëvizje të lirë në BE.
332

 Sakaq anketa e 2012-s, duke shtruar pyetjen se cila është arsyeja 

kryesore për mbështetjen ndaj integrimit në BE, evidenton se shumica e të anketuarve 
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 Shih: Albanian Insitute for International Studies: Albania and European Union:Perceptions and 

Realities. Ed. Albert Rakipi. (2012), f. 10 

331
 Shih: Albanian Insitute for International Studies: Albania and European Union:Perceptions and 

Realities. Ed. Albert Rakipi, Aldo Bumçi. (2002), f. 25. Për çështjet e sipërpërmendura, mesatarja e 
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sigurinë 8.45; për promovimin e demokracisë 7.72; për promovimin e zhvillimit ekonomik 7.3 
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demokratik 8.3; për fuqizimin e shtetit ligjor 8.32; për zhvillimin ekonomik 8.72, për lëvizjen e lirë në 

vendet e BE-së 8.88. – Po aty, f. 46 
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mendojnë se integrimi në BE do të ndihmojë në rritjen e standardeve të jetesës dhe 

zgjerimin e mundësive për punësim.
333

  

Ajo çka mund të evidentohet në shërbim të kritikës së ideologjisë është se kundërthëniet e 

pjesshme midis ligjërimit ideologjik dhe përfytyrimeve popullore nuk janë thjesht 

paradokse logjike, por kushtetimore të vetë efekteve të ideologjisë. Ideologjia nuk 

funksionon si pasqyrim besnik i ligjërimit në përfytyrim, por shfrytëzon dhe rishtratëzon 

mospërputhjet midis tyre. Karakteri ideologjik, siç është cekur në pjesën teorike, qëndron 

më së shumti në mënyrën e shtrimit të pyetjeve sesa në përmbajtjen e përgjigjeve. Kësisoj 

forma e shtrimit të pyetjeve në anketimet e sipërpërmendura lë vend për kushtëzim të 

përgjigjeve proevropeiste dhe lidhje të tyre të drejtpërdrejtë me probleme të larmishme 

ekonomiko-shoqërore, pa i ndarë konceptualisht çështjet: pra jo thjesht a mendon i 

anketuari se integrimi në BE do të sjellë të mirat ekonomiko-shoqërore të cituara, as se sa 

e mbështet integrimin, por se cili është rendi i rëndësisë së integrimit (edhe të përkrahur 

gjerësisht) me problematikat ekonomiko-shoqërore. 

Për ta bërë të qartë këtë dallim na vjen në ndihmë anketimi në proces botimi: Studimi 

postzgjedhor për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2013, realizuar në muajt 

prill-maj 2014.
334

 Rishtrimi i pyetjeve të këtij anketimi nxjerr në pah jo vetëm karakterin 

ideologjik të preferencës dërrmuese të qytetarëve për integrimin në BE, por edhe logjikën 

ideologjike të vetë ligjërimit politik që e ushqen këtë preferencë. Në të çështja e 

integrimit evropian nuk shtrohet vetëm si pyetje ku kërkohet preferenca e të pyeturve, as 

se si e perceptojnë ata BE-në, por se si renditet integrimi në BE në shkallaren e nevojave 

dhe përparësive shoqërore e politike. Kështu pyetjes se cili është problemi i parë të cilit 

duhet t’i japë zgjidhje qeveria e paszgjedhjeve të 2013-shit, 50.9% kanë evidentuar 

papunësinë, e ndjekur me 9.5% nga rritja e mirëqenies shoqërore dhe 8.3% nga 

korrupsioni. Integrimin evropian si përparësi e kanë zgjedhur vetëm 1.3% e të 

anketuarve. Pyetjes se cili është problemi i dytë të cilit duhet t’i japë zgjidhje qeveria, 

17.9% i janë përgjigjur se është papunësia, 13.1% rendi publik dhe 10.1% shëndetësia. 

Edhe në këtë rast integrimi në BE nuk shkon më shumë se 1.1%. Po ashtu pyetjes se çfarë 

mund ta reduktonte varfërinë në Shqipëri, 80.4% i janë përgjigjur punësimi, 8% rritja 

industriale dhe prodhimi vendas dhe 7% ekonomia. Integrimin në BE e kanë përzgjedhur 

vetëm 1% e të anketuarve, po aq sa ç’kanë preferuar si zgjidhje të problemit të varfërisë 

edhe shndërrimin e Shqipërisë në koloni të ndonjë vendi perëndimor.
335
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 Shifrat e preferencës renditen kësisoj: 37.8% për rritjen e standardeve të jetesës, 18.7% për zgjerimin e 

mundësive të punësimit, 13.6% për zbatueshmërinë e ligjit dhe drejtësinë, 13.4% për zvogëlimin e nivelit të 

korrupsionit, 9.2% për reduktimin e varfërisë dhe 6% për fuqizimin e demokracisë. - Albanian Insitute for 

International Studies: Albania and European Union:Perceptions and Realities. Ed. Albert Rakipi. (2012), f. 

31 

334
 Meqenëse të dhënat e këtij anketimi dhe përfundimet studimore të tij nuk janë bërë publike, të dhënat e 

paraqitura në këtë punim janë marrë nga intervista me bashkëhartuesin e anketimit/studimit Blendi Çeka.  

335
 Intervistë me Blendi Çekën, bashkëhartues i Studimit postzgjedhor për zgjedhjet e përgjithshme 

parlamentare të vitit 2013, realizuar në muajt prill-maj 2014.  
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Kjo mënyrë e shtrimit të pyetjeve në anketim shpërfaq logjikën ideologjike të ligjërimit 

politik shqiptar. Kjo nuk do të thotë se jemi përpara një konspiracioni elitar që gënjen 

rreth përqindjes së mbështetjes së qytetarëve shqiptarë për integrimin në BE, pasi siç 

është trajtuar më sipër ideologjia nuk nënkupton thjesht ndërgjegjen e rreme, aq më pak 

konspiracionin. Ideologjia prodhon ndërgjegje publike duke tjetërsuar procesin kompleks 

dhe kundërthënës të zhvillimit të problematikave shoqërore dhe alternativave të tyre 

zgjidhëse. Ajo e ndërton idenë e Evropës (në këtë rast integrimin në BE) si pikë nyjore 

nga e cila duhet të kalojë zgjidhja e problemeve të tjera ekonomiko-shoqërore. Madje 

duke e shtrirë dhe intensifikuar ligjërimin mbi Evropën, e paraqet integrimin si qëllim në 

vetvete duke heshtuar kësisoj instrumentalitetin e tij të shfaqur në qëndrimin qytetar. 

Sidoqoftë kundërthëniet e përgjigjeve qytetare (herë të vetëdijshme se integrimi në BE do 

të zgjidhë problemet socio-ekonomike, herë thuajse shpërfillëse ndaj tij si zgjidhje e 

drejtpërdrejtë e këtyre problemeve) shënjojnë faktin se kontradiktat shoqërore nuk i 

vendosin qytetarët në njërën anë e ideologët në tjetrën, por përshkojnë ndërgjegjen e 

artikuluar publikisht të vetë qytetarëve.   

Nga ana tjetër shqyrtimi i rezultateve të një sërë anketimesh të kryera mbi profilin vleror 

të qytetarëve shqiptarë prej vitit 1998
336

 e këtej mund të na ndihmojë në rikonceptimin 

kritik të rëndësisë relative të përkatësisë së shqiptarëve në Evropë. Ligjërimi politik 

shqiptar e konverton ideologjikisht mbështetjen masive të shqiptarëve për integrimin në 

BE apo për përkatësinë e tyre qytetërimore në Evropë si një fakt parësor, që ua kalon të 

gjitha formave të tjera të përkatësisë. Mirëpo nga shqyrtimi i anketimeve të viteve 1998, 

2004 dhe 2010, mund të vërehet se e relativizuar me forma të tjera të përkatësisë si 

komuna (fshati/qyteti), rrethi dhe vendi (Shqipëria), përkatësia në Evropë është përgjigje 

e parë për një përqindje shumë të ulët qytetarësh. Kësisoj në vitin 1998, pyetjes: “Midis 

njësive gjeografike të mëposhtme cilës ndjeni se i përkisni në radhë të parë?” - 18% 

përgjigjen komuna, 34% rrethi, 41% Shqipëria dhe vetëm 3.3% Evropa.
337

 E njëjta pyetje 

në vitin 2004 ka marrë këto përgjigje: Komuna 18.5%, rrethi 33.5%, Shqipëria 37.7% dhe 

Europa 3.3%.
338

 Sakaq në vitin 2010 janë këto përgjigje: Fshati/qyteti 68.3%, rrethi 10.7, 

Gjithë vendi 14.4, Europa 3.7%.
339

 Kjo panoramë tregon se e relativizuar përballë 

formave të tjera të përkatësisë, ajo evropiane gjendet shumë më poshtë.  

Afërmendsh që ligjërimi ideologjik mund të tërhiqet duke ngritur pretendimin se këto 

forma përkatësie nuk e përjashtojnë medoemos njëra-tjetrën, se një njeri që është më së 

pari krahinarist apo atdhetar nuk ka pse të mos jetë edhe evropianist. Mirëpo as 

kongruenca midis këtyre përkatësive nuk është e domosdoshme. Madje në disa raste 

përkatësitë lokale (krahinorizmat) janë paraqitur ideologjikisht si të papërputhshme me 

universalitetin formal evropeist, çka e bën edhe më problematik pretendimin ideologjik 

mbi përkatësinë e pakontradiktë shqiptare në qytetërimin evropian.  
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 Anketimet në fjalë janë drejtuar nga prof. Aleksandër Kocani.  

337
 Shih: A. Kocani - Sondazh kombëtar mbi vlerat, 1998 

338
 Shih: A. Kocani - Sondazh kombëtar mbi vlerat, 2004 

339
 Shih: A. Kocani - Sondazh kombëtar mbi vlerat, 2010 
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Kësisoj, edhe në këtë rast del në pah qasja e kritikës së ideologjisë sipas të cilës filli 

ideologjik nuk gjendet te përgjigjet, por te mënyra e shtrimit të pyetjeve që në vend që ta 

marrin përgjigjen e skematizojnë dhe e prodhojnë atë.  
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X. LIGJËRIMI POLITIK IDEOLOGJIK SHQIPTAR 

Nyjëtimi ideologjik i ligjërimit politik shqiptar në idenë e Evropës nuk mund të 

abstraktojë nga veçantitë e llojeve të ndryshme të këtyre ligjërimeve, as të mos vërejë 

dallimet midis tyre. Vetë përfytyrimi i pikës nyjore kërkon që përmes saj të lidhen 

përmbajtje dhe logjika të ndryshme ligjërimi politik. Që ky nyjëtim të mos përmbledhë 

fije të panumërta e të palidhura me njëra-tjetrën, është i domosdoshëm klasifikimi i 

ligjërimit politik shqiptar.  

Kriteret e klasifikimit të ligjërimit mund të jenë nga më të larmishmet, por çështja 

themelore është përzgjedhja e një kryekriteri përmes të cilit, pasi të realizohet ndarja 

kryesore, do të mundësohen edhe forma më të imta klasifikuese. Meqenëse fusha e këtij 

klasifikimi kufizohet nga përmbajtja dhe funksioni ideologjik i ligjërimeve politike, së 

këndejmi do të përjashtohen të gjitha gjurmët ligjërimore që nuk mund të klasifikohen si 

tërësisht ideologjike. Po ashtu, përderisa ideologjia është pjesë bashkëkushtetimore e një 

formacioni shoqëror në të cilin përfshihen edhe planet ekonomike dhe politike, ku ky i 

fundit lidhet drejtpërdrejt me pushtetin politik dhe aparatet e tij, si kryekriter klasifikues 

do të përdoret ndarja midis dy partive të mëdha që kanë qeverisur Shqipërinë për më 

shumë se dy dekada. Për Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, si edhe për llojet e 

ligjërimit politik të lidhur me to, do të përdoren konvencionalisht epitetet “e djathtë” dhe 

“e majtë”.
340

 Pjesa e parë  e kritikës së ideologjisë do të trajtojë zhvillimin historik të 

ligjërimit politik të dy partive kryesore shqiptare. Ky ligjërim do të ndiqet si në botimet e 

shtypit zyrtar partiak, ashtu edhe në atë të kryetarëve dhe figurave të tjera të rëndësishme 

politike të këtyre partive në shtypin partiak e jopartiak, ashtu si në aparatet e tjera 

mediatike.
341

  

                                                           
340

 Shënjuesit e koncepteve nuk shprehin automatikisht domethënien e tyre përmes shqiptimit/leximit. Ata 

ndërtohen sa historikisht, aq edhe në marrëdhënie me njëri-tjetrin. Ky punim do t’i përdorë këta shënjues 

skajorë në marrëdhënie me njëri-tjetrin dhe me terrenin në të cilin operojnë. Kësisoj bëhet fjalë për “të 

djathtën” dhe “të majtën” e formacionit shoqëror dhe ideologjisë aktuale. Kriteret e tjera klasifikuese do t’i 

mbushnin shënjuesit në fjalë me kuptime të ndryshme.   

341
 Ligjërimi politik shqiptar do të ndiqet kryesisht përmes burimeve të shkruara, sidomos shtypit dhe 

librave, duke mos përjashtuar herë pas here edhe aparatet e tjera mediatike. Arsyeja e kësaj zgjedhjeje nuk 

ka të bëjë vetëm me mbivendosjen e këtij ligjërimi në aparate të ndryshme mediatike, por edhe se hapësira 

që u lejojnë gazetat dhe librat artikulimit politik është më e madhe. Po ashtu sidomos në rastin e gazetave 

aspektet përmbajtësore, deri diku edhe të thelluara argumentivisht, dhe ato thirrese-interpeluese 

simbolikisht ndërthuren më shumë sesa në mediat audiovizive. Mund të argumentohet se mediat 

audiovizive, sidomos ato vizive e përçojnë ideologjinë në një numër më të madh njerëzish. Mirëpo deri në 

fundvitet 90 impakti i tyre ishte i pjesshëm përderisa i vetmi televizion që transmetonte ishte ai shtetëror. 

Asokohe edhe lexueshmëria e gazetave ishte më e madhe sesa sot. Paskëtaj, megjithë rritjen dhe 

mbizotërimin e televizioneve mesazhet përmbajtësore politike të këtyre të fundit ndryshojnë shumë pak në 

raport me ato të shtypit të shkruar. Shumë prej kontribuuesve ligjërimorë të tyre (ata që quhen zakonisht 

opinionistë/analistë) janë njëkohësisht edhe kontrubues të shtypit të shkruar dhe në ligjërimin e tyre nuk 

vihet re dallime serioze përmbajtësor, përpos formave të ndryshme që kërkon komunikimi televiziv nga ai 

gazetaresk. Po ashtu, lajmet, deklaratat e partive politike etj. bëhen të nesërmen e transmetimit të tyre 

televiziv edhe pjesë e shtypit të shkruar i cili, në raste të posaçme si ato të intervistave të kryetarëve të 

partive, i boton këto të fundit ad litteram. 
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Po ashtu ligjërues publikë, herë me statusin e analistit/opinionistit e herë me atë të 

intelektualit, e plotësojnë ligjërimin politik. Raporti i tyre me dy partitë kryesore është sa 

kongruent aq edhe i tensionuar. Një numër syresh janë të vendosur hapur pranë 

pozicioneve të partive përkatëse dhe nuk mëtojnë seriozisht pavarësi të plotë ndaj tyre. 

Çështja ndërlikohet në raport me ata ligjërues publikë të cilët këmbëngulin mbi 

pavarësinë e tyre intelektuale, gjë që, sipas tyre, shprehet përmes kritikave që ata i bëjnë 

edhe partisë që mund të konsiderohet formalisht më pranë parimeve të tyre. Edhe në këto 

raste ky punim do t’i trajtojë idetë e tyre si relativisht të përafërta me ato të partive të 

sipërpërcaktuara. Sigurisht jo duke përdorur argumente konspirativiste që kërkojnë të 

gjejnë lidhjet okulte aty ku syri publik nuk depërton. Këto kontribute ligjërimore do të 

renditen përkatësisht në anën e majtë dhe të djathtë të sistemit politik për dy arsye: 

pikësëpari, pavarësisht kritikave të shpërndara nga të dyja anët e spektrit partiak, këto 

ligjërime dhe partitë përkatëse bashkëndajnë një numër të caktuar parimesh politike, 

ekonomike apo kulturore; së dyti, dhe për rrjedhim, kritika që këta analistë/opinionistë 

dhe intelektualë iu bëjnë palëve është përmbajtësisht dhe funksionalisht e ndryshme. 

Nëse njërën parti e kritikojnë në totalitetin e parimeve dhe praktikave të saj, të dytës i 

kundërvihen në rastin e praktikave duke përdorur herë pas here si argument “tradhtinë” 

që ato i kanë bërë parimeve autentike të “së majtës” apo “së djathtës”. Kështu ligjërimi i 

një kritiku të ashpër të politikave të PS-së (në pushtet apo opozitë) që i kundërvihet kësaj 

të fundit në emër të parimeve të së majtës (socialdemokracisë, liberalizmit të majtë etj.) 

mund të klasifikohet brenda kryendarjes së majtë. E njëjta gjë vlen edhe për ligjërimin e 

djathtë dhe PD-në.  

Nga ana tjetër nëse ligjërimi partiak lëviz në të gjitha dimensionet e tij, në atë mirëfilli 

politik, në atë ekonomik dhe kulturoro-qytetërimor, ligjërimi i analistëve/opinionistëve 

dhe intelektualëve mund të ndahet në disa grupime të cilat do të analizohen veçmas. 

Kësisoj në rastin e ligjërimit (jopartiak) të djathtë do të trajtohen më vete ligjërimet 

kryesisht politiko-ekonomike që do të futen në kategorinë e neoliberalizmit; ato kryesisht 

kulturalisto-qytetërimore që do të futen në kategorinë e orientalizmit të djathtë dhe ato 

konservatore në të cilat nyjëtohen si elementët kulturalisto-qytetërimorë-politikë ashtu 

edhe ato ekonomikë, të cilat, ndryshe nga rasti i neoliberalizmit, kufizohen rreth çështjes 

së marrëdhënieve parasocialiste të pronësisë. Sipas të njëjtës logjikë ndarëse, edhe 

ligjërimi (jopartiak) i majtë do të ndahet në aspektin e vet ekonomiko-politik të cilit i 

shkon më shumë shënjuesi i socialliberalizmit dhe në aspektin kulturoro-qytetërimor si 

orientalizëm i majtë.  

Zhdrejtpeshimi i kësaj skeme (tre grupime nga ana e djathtë dhe vetëm dy nga ajo e 

majtë) dëfton tërthorazi edhe pjerrësinë e terrenit ligjërimor që kushteton ideologjia. 

Homologia e konservatorizmit të së djathtës duhet të ishte një përbërëse politike dhe 

ligjërimore që i kundërvihej formacionit shoqëror nga brenda gjirit të së majtës zyrtare, 

një lloj antikapitalizmi jonostalgjik dhe modern. Nostalgjizmi enverist, jo vetëm që nuk i 

është afruar konservatorizmit në intensitet ligjërimor dhe vëmendje publike, por, duke 

ndërtuar figurën e një armiku ekzotik dhe të tjetërbotshëm, ka prodhuar efekte 

ideologjike lehtësisht të përdorshme prej ligjërimit hegjemonik.   
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A. Ligjërimi politik i Partisë Demokratike 

Analiza kritike e ligjërimit politik të Partisë Demokratike do të ndjekë në vija të 

përgjithshme sekuencat politiko-shoqërore të trajtuara gjatë shtjellimit të zhvillimit të 

formacionit shoqëror shqiptar. Nisja me këtë ligjërim bëhet për shkak të veçantisë së tij 

historike. Gjysma e parë e vitit 1991 shënon momentin e thyerjes së formacionit shoqëror 

të socializmit burokratik dhe sekuencën e hapjes politiko-shoqërore të pambyllur ende në 

një formacion tjetër shoqëror. Ligjërimet politike të asaj kohe i kapërcejnë kufijtë e 

Partisë Demokratike, mirëpo ajo përfshin kontributet dërrmuese si për nga sasia ashtu 

edhe për nga rëndësia politiko-shoqërore. Momenti/sekuenca historike e thyerjes/hapjes 

në fjalë shënon përvojën më të rëndësishme kundërideologjike në raport me formacionin 

e kaluar shoqëror, paçka se brenda ligjërimit politik të PD-së së kohës mund të vihen re 

edhe gjurmët e ideologjisë së ardhshme. Mirëpo vetëm sipas një teleologjie 

prapavepruese historia e atyre muajve mund të lexohet thjesht si parapërgatitore e 

formacionit shoqëror që erdhi më pas. Reflektimi kritik kërkon që mes saj të shpluhurosë 

gjurmët e një ligjërimi kundërideologjik dhe jo thjesht paraideologjik.  

Është diskutuar shpesh për muajt e parë të jetës së Partisë Demokratike, ku midis 

dëshmive të personazheve të kohës dhe teorive konspirative duket se është më e 

konsoliduar ideja sipas të cilës në zanafillë qëndrimet e Partisë Demokratike ndaj 

institucioneve politike të socializmit burokratik nuk kanë pasur radikalitetin e duhur. Ajo 

çfarë u shpëton qasjeve të tilla është fakti i përgjithshëm historik dhe domosdoshmëria 

strategjike kundërhegjemonike e sfidimit të ideologjisë përmes përdorimit të kuadrit të 

saj konceptual ose pikave të saj nevralgjike dhe tentativës për t’i vendosur këto të fundit 

kundër njëra-tjetrës etj. Në dokumentin e parë publik të së sapoformuarës Parti 

Demokratike, deklaratës së 12 dhjetorit 1990 të Komisionit Nismëtar për krijimin e PD-

së
342

, mund të shquhen si elementë ideologjikë, ashtu edhe kundërideologjikë tensioni 

midis të cilave do ta shoqërojë PD përgjatë sekuencës së parë historike të ekzistencës së 

saj. Nëse në njërën anë kemi tentativën ideologjike për fashitjen e kontradiktave 

shoqërore që po shpërthenin në disa qytete të Shqipërisë - duke përdorur fjalorin e 

ideologjisë së kohës quhen të organizuara nga “forca destruktive”  dhe “provokatorë” -, 

                                                           
342

 “Në emër të nismëtarëve për krijimin e Pd-së dhe të lëvizjes demokratike që e tregoi vullnetin e vet në 

mitingun e pardjeshëm në Tiranë, shprehim shqetësimin dhe indinjatën e thellë për lajmet e hidhura që 

mësuam nëpërmjet televizionit, për aktet e rënda të thyerjes së ligjshmërisë nga forcat destruktive në 

Kavajë dhe në Shkodër. Veprime të tilla jo vetëm nuk kanë asgjë të përbashkët me demokracinë që duam të 

ndërtojmë bashkërisht, por edhe e dëmtojnë atë. Lëvizja jonë, që po shkon në mënyrë paqësore drejt 

legalizimit të Partisë Demokratike mbi baza ligjore, kundërshton me vendosmëri çdo veprim të kësaj natyre 

dhe i bën thirrje të gjithë popullit të ruajë qetësinë për të dëshmuar se jemi një komb i qytetëruar. Vetë 

populli, intelektualët, të rinjtë etj., duhet t’i tregojë vendin cilitdo që vihet në rolin provokator, që kërkon të 

krijojë përfytyrime të mbrapshta për demokracinë. Demokracia parakupton rregull, qetësi, kulturë, 

mirëkuptim, punë, dashuri mes njerëzve dhe respektim të rendit publik. Të kujtojmë fjalën e kryetarit të 

Presidiumit të Kuvendit Popullor, shokut Ramiz Alia, në mesazhin e djeshëm: ‘Në qoftë se demokracinë do 

ta kërkojmë duke shkelur ligjin, atë nuk do ta arrijmë kurrë’. Pluralizmi politik, kjo fitore e madhe e 

popullit tonë, është në hapat e parë.” - Cit. nga Progni, Luljeta. (2009). Trashëgimtarët. Partia Socialiste 

midis transformimeve dhe vazhdimësisë. Tiranë: Ideart, f. 64-65 



126 

 

në anën tjetër përmes përdorimit të aspekteve të tjera të të njëjtit fjalor, madje duke i vënë 

në gojën e Presidentit të asokohshëm Ramiz Alia, si p.sh. “demokraci” apo “pluralizëm 

politik”, i njëjti ligjërim mbart një nënshtresë kritike. Kjo e fundit, duke luajtur me 

shënjuesit e vjetër, i vë ata në krizë duke i kërkuar formës së vjetër t’i qëndrojë besnike 

vetes duke i dhënë një përmbajtje të re, që asokohe mishërohet më së shumti në hapjen 

politike të pluralizmit.  

I njëjti tension brendaligjërimor ndihet edhe kur përdoret drejtpërdrejt shënjuesi Evropë. 

Te masat e revoltuara, sidomos tek ato studentore dhe punëtore të qyteteve të mëdha, po 

fitonte popullaritet unifikues thirrja “E duam Shqipërinë si gjithë Evropa”, aq e 

papërcaktuar e utopike sa ç’ishte, por që mund të përkufizohej si utopi 

mohore/ikonoklaste ndaj ideologjisë së socializmit burokratik. E njëjta thirrje u përdor 

rëndom edhe në ligjërimin e Partisë Demokratike. Mirëpo përkundër këtij momenti 

kritiko-utopik, Partia Demokratike nisi ta lidhë idenë e Evropës me elementë ligjërimorë 

që do të bëhen shtylla të ideologjisë së mëvonshme, si p.sh. lidhja e projektit të bashkimit 

kombëtar me antropologjizmin identitar evropeist shqiptar që i kundërvihet dalëngadalë 

orientalizmit të popujve fqinjë apo përdorimi i saj si çaktivizues populist i kontradiktave 

politiko-shoqërore të kohës.
343

  

Orientalizimi i popujve fqinjë, të cilin do ta hasim shpesh në ligjërimin politik të së 

djathtës konservatore, nis të lidhet qysh herët me domethënien historike të socializmit 

burokratik. Ky i fundit, në vend që të kuptohej si shprehës i një raporti shoqëror forcash 

të lidhur me krizën e formacionit të mëparshëm shoqëror dhe tronditjet e Luftës së Dytë 

Botërore, është konsideruar thjesht një konspiracion, e për pasojë aksidental, i gatuar nga 

fqinjët historikisht armiqësorë të shqiptarëve, sidomos sllavët me të cilët është parë i 

lidhur edhe formimi i Partisë Komuniste Shqiptare.
344

 Ky motiv paraideologjik, të cilit do 

                                                           
343

 Që në janar të 1991-shit, në numrin e parë të Rilindjes Demokratike, kryetari i asokohshëm i PD-së Sali 

Berisha e lidhte bashkimin kombëtar me proceset e integrimit evropian: “Partia Demokratike nuk mund të 

pranojë si të përjetshme ndarjen e kombit shqiptar. Prandaj do të luftojë me mjete paqësore dhe në kuadrin 

e proceseve integruese Evropiane të realizohen të drejtat e tyre për përparim dhe bashkim kombëtar...” - 

Sali Berisha - Ylli ynë polar - çështja kombëtare. Gazeta Rilindja Demokratike. 5 janar 1991 Nr. 1, f. 5. 

Karakterin e mirëfilltë ideologjik ky ligjërim e arrin përpara zgjedhjeve të 31 marsit të atij viti, ku po 

Berisha, përveç përdorimit të një fjalori fetar, e antropologjizon raportin midis identitetit të shqiptarëve dhe 

Evropës: “Ju do të votoni për PD sepse doni të votoni për Evropën, ju jeni të bindur se vetëm programi i saj 

ju nxjerr nga izolimi i thellë dhe do t’ju bashkojë me dinjitet me Evropën e qytetëruar; them me dinjitet, se 

virtytet tona besa, burrëria, ndershmëria, që janë trashëgimia jonë mijëravjeçare, çmohen shumë nga bota e 

qytetëruar...Politikën e bashkimit kombëtar, të injoruar e të harruar për 47 vjet, Partia Demokratike do të 

shndërrojë në çështje themelore të politikës së saj. Kombi shqiptar do të bashkohet në kuadrin e Evropës së 

Bashkuar. Ju do të votoni Pd sepse ajo është partia e vetme e pajtimit kombëtar. Ne duam që demokracia të 

mos ketë as dëshmorë, as viktima. Ju do të votoni për PD sepse ajo shpreh vullnetin e popullit, vullnetin e 

zotit. Zoti vetë është për demokraci dhe paqe.” - Sali Berisha - Pranvera e demokracisë po vjen. Gazeta 

Rilindja Demokratike. 30 mars 1991 nr. 25, f. 1 

344
 Një ide të tillë mund ta gjejmë në faqet e Rilindjes Demokratike që në shkurt të 1991-shit: “...përfshirja e 

Shqipërisë në sistemin që kishin përqafuar popujt sllavë (rusë, polakë, çekë, bullgarë, maqedonas, serbë, 

malazezë, kroatë, sllovenë) ishte, as më shumë e as më pak se sa ajo shkuarja proverbiale e cjapit drejt 

kasapit...Shqipëria komuniste nuk ngurroi të shpallte aleatët e vet, për afër 30 vjet me radhë: serbët, 

malazezët, maqedonasit, rusët, bullgarët...Nuk kam asnjë kompleks nekrofil, që të ndjej kënaqësi duke 

zhvarrosur fakte të vdekura. Secili nga ne e ka të qartë dëmin e tmerrshëm që u shkaktua nga ky roman i 
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t’i kthehemi gjerësisht në analizën e ligjërimit të viteve të mëvonshme kur formacioni i ri 

shoqëror të jetë kushtetuar, prodhon një situatë politike në të cilën moskuptimi i raportit 

të forcave shoqërore e shndërron kundërshtarin politiko-shoqëror në armik kombëtar, një 

lloj çifuti a të shituri brenda gjirit të pastër të kombit. Po ashtu përforcimi përsëritës i 

kësaj qasjeje krijon premisat që edhe kontradiktat latente shoqërore të mëpasshme të 

heshtohen duke u transformuar në kundërshti identitaro-konspirative.  

Elementët paraideologjikë (gjithnjë në raport me formacionin e ardhshëm shoqëror) 

gjenden edhe në nënshtresat ekonomike të ligjërimit politik të PD-së. Kësisoj, duke 

avancuar dalëngadalë tezat e transformimit kapitalist të formacionit shoqëror shqiptar, 

figurat kryesore të saj nisën të përçonin përfytyrimin iluziv
345

 mbi një tranzicion të butë 

drejt kapitalizmit, çka do t’i reduktonte ndjeshëm kostot sociale, që ndodhën më pas, si 

papunësia masive, rënia e shërbimeve bazike shoqërore etj. Që në janar të 1991-shit, 

Gramoz Pashkoja, asokohe figura kryesore e artikulimit të politikave ekonomike të PD-

së, pasi bënte çiftimin midis idesë së Evropës dhe “ekonomisë së tregut të mbështetur në 

pronën private dhe në iniciativën e lirë” garantonte se “...në rrugën e këtij transformimi 

shteti do të ndërhyjë, që të mos lejojë prekjen e nivelit ekzistues të jetesës si për 

punëtorët, ashtu edhe për fshatarët.”
346

 Mirëpo realiteti imagjinar i një tranzicioni në një 

formacion shoqëror kapitalist (i llojit neoliberal siç do të rezultojë më vonë) nuk 

përmbushet thjesht me premtimin se niveli i jetesës nuk do të bjerë. Duke iu referuar 

shpresave të masave studentore dhe popullore në rezistencë aktive e të fortë, ligjërimi i 

Pashkos kolonizon utopinë e tyre ikonoklaste duke i futur premtimet e pambajtura të 

socializmit burokratik brenda skemës ekonomike të neoliberalizmit, zëdhënës kryesor i të 

cilit ishte brenda PD-së  së kohës e më vonë edhe në mbarë shoqërinë. Më konkretisht, 

megjithëse një pjesë e ndërmarrjeve shtetërore do të mbylleshin duke i lënë punëtorët të 

papunë, këta të fundit do të vazhdonin të përfitonin rrogë të plotë; madje shtresa të tjera 

të shoqërisë do të gëzonin të drejta sociale edhe më të thella.
347

   

Elementët e mirëfilltë kundërideologjikë të ligjërimit të PD-së së muajve të parë të 1991-

shit duken në qëndrimet ndaj privilegjeve të nomenklaturës së kohës dhe risitë e 

vetorganizimit punëtor, elementë të cilët, siç u cek më sipër, ishin strategjikisht 

                                                                                                                                                                             
trëndafiltë dashuror mes Shqipërisë dhe vrasësve shekullorë të saj - gjë që mundohej të përligjej në emër të 

disa parimeve të importuara nga larg.” - Rudolf Marku - Krime për hir të flirtit me sllavët. Gazeta Rilindja 

Demokratike. 23 shkurt 1991 nr. 15, f. 5  

345
 Utopik në kuptimin jokritik të fjalës, pra joikonoklast, por ikonik. 

346
 Gramoz Pashko - Për të përballuar krizën. Gazeta Rilindja Demokratike. 5 janar 1991 Nr. 1, f. 5 

347
 “Privatizimi nuk njeh kompromis me ndërmarrjet gjigande monopoliste, të subvencionuara nga shteti. 

Prandaj mbyllja e tyre e menjëhershme, e shoqëruar me një fond alokacionesh për punëtorët që do të 

humbasin vendet e punës është çelësi për këtë. Këta punëtorë deri në hapjen e re të vendeve të punës mund 

të marrin të paprekur pagën e tyre nga fondi që transferohet nga subvencionet ndaj ndërmarrjeve, nga 

kursimi i materialeve që sot në shumicën harxhohen në mënyrë parazitare, nga ulja e moshës së 

pensioneve, nga zgjatja e lejes së lindjeve për gratë, nga shtimi i një dite pushimi javor të paguar...” - 

Gramoz Pashko - Situata është e rëndë, por jo pa rrugëdalje. Gazeta Rilindja Demokratike. 16 janar 1991 

Nr. 4, f. 5  
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kundërideologjikë pasi i vinin përfaqësuesit e socializmit burokratik përballë premtimeve 

kushtetimore të formacionit të tyre shoqëror. Ndryshe nga ç’do vihet re me kalimin e 

viteve - ku subjektet shoqërore të interpeluara do të pakësohen progresivisht duke u lënë 

vendin në fund ose atyre abstraktisht të përgjithshme si “qytetarë”, ose atyre paplotësisht 

social-ekonomike si “sipërmarrës” apo “të papunë” - që në numrin e parë të Rilindjes 

Demokratike reflektohet kompleksiteti klasor dhe shtresor i një formacioni shoqëror 

ideologjia e të cilit pretendonte se po i zhdukte dallimet klasore: “’Rilindja Demokratike’ 

shikon përpara. Ajo ka një dëshirë e vullnet: që të hyjë tek të gjithë, te fshatari, te 

shkollari, te punëtori, te intelektuali, te shkrimtari e shkencëtari, tek i riu e fëmija, tek të 

mëdhenj e të vegjël.”
348

 Megjithëse u bëhet thirrje thjesht lexuesve potencialë të gazetës, 

renditja e tyre është me interes për kuptimin e efekteve kundërideologjike. Niset me 

fshatarin, klasën numerikisht më të madhe të formacionit shoqëror të kohës dhe më të 

shfrytëzuarën prej modelit stalinist të akumulimit shtetëror të kapitalit. Sipas konceptimit 

dogmatik të teorisë së Marksit, që prej sundimit të Stalinit në Bashkimin Sovjetik nisi të 

quhej marksizëm-leninizëm, zyrtarisht ideologjia e kohës i jepte përparësi klasës 

punëtore ndaj fshatarësisë. Pavarësisht se raporti i paskëtajmë i PD-së me fshatarësinë do 

të rezultojë i vështirë, subversioni ligjërimor mund të pikaset edhe në renditje, sipas të 

cilës punëtoria renditet e treta, ndërkohë që subjektet “intelektuale” interpelohen me këtë 

shënjues (duke përfshirë edhe vetë atë intelektual).  

Sidoqoftë në shkrimet e ditëve dhe muajve të mëpasshëm interpelimi i punëtorit bëhet 

edhe më i fortë, edhe për shkak se shtylla kurrizore e rezistencës ndaj nomenklaturës së 

PPSH-së kalon dalëngadalë prej studentëve te punëtorët. Grevat e këtyre të fundit e ulin 

në gjunjë qeverinë e fundit të PPSH-së, menjëherë pasi është zgjedhur në 31 mars 1991. 

Në ato muaj në ligjërimin politik të PD-së shpërfaqen elementë radikalizmi punëtor që 

nuk do të gjenden më pas jo vetëm në shtypin dhe qëndrimet e saj, por të asnjërës prej 

partive kryesore politike shqiptare. Për herë të parë klasa punëtore shqiptare, e prodhuar 

si rezultat i proceseve të dirigjuara shtetërisht të industrializimit, fiton autonomi politike 

nga PPSH-ja. Atyre muajve kemi krijimin e sindikatave të para të pavarura, përpara të 

cilave bashkimet profesionale të kohës shfaqen si vegla të një gerontokracie në 

shkërmoqje e sipër. Me një ton që historikisht evokon kritikën e Opozitës Punëtore apo 

Opozitës së Majtë
349

 në Bashkimin Sovjetik të viteve 20’, deri diku edhe atë të 

anarkistëve ndaj formave të socializmit shtetëror, formacionit shoqëror të kohës i bëhet 

kritikë klasore. Duke i hequr kurorën legjitimuese të diktaturës së proletariatit, ajo del si 

diktaturë mbi proletariatin.
350

 Ky dimension kritik i ngjarjeve të 1991-shit është zhdukur 

                                                           
348

 Fjala e parë. Gazeta Rilindja Demokratike. 5 janar 1991 Nr. 1, f.1 

349
 Në një karikaturë të botuar në Rilindjen Demokratike të 4 majit 1991, Enver Hoxha paraqitet në këmbë 

si mësues që i tregon Marksit se ç’është socializmi. Implikimi është subversiv: Mendonit se po jetonit në 

socializmin e mësimeve të Marksit, por e patët gabim. Diçka e tillë lë vend për ta shpëtuar teorinë kritike 

marksiste nga katastrofa e socializmit burokratik, ose së paku ky mund të ishte njëri prej implikimeve 

interpretuese të pozicionit opozitar të kohës.  

350
 “Proletariati shqiptar i shtetëzuar në të gjithë qenien e tij nga e ashtuquajtura diktaturë e proletariatit, pra 

i kthyer në një mjet të pronësuar nga shteti i tejcentralizuar burokratik, i zhveshur nga çdo e drejtë reale 

minimale pronësie vetjake, jo thjesht materiale, por edhe shpirtërore, nuk mund të mos bëhej i 

ndërgjegjshëm për gjendjen, pozitën dhe rolin e tij në këto momente kyçe historike që po kalon Atdheu 
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krejt nga ligjërimi ideologjik i mëvonshëm. Jo se nuk përmendet roli i sindikatave apo i 

punëtorëve në shpërbërjen e socializmit burokratik, por se heshtohet dimensioni klasor i 

asaj kontradikte. Punëtorët nuk ngriheshin dhe as interpeloheshin vetëm si qytetarë të 

varfëruar përpara radhës së qumështit, sikundër evokohen rëndom sot për të legjitimuar 

status quo-në në të cilën ka qumësht, madje as si qytetarë që kërkonin liri politike. 

Vetorganizimi sindikal dhe kërkesat për të pasur peshë në drejtimin e ndërmarrjeve 

tregonin se liria që kërkohej ishte edhe ajo kolektivja brenda ndërmarrjes, një formë e 

përbashkët e pronësisë, ose së paku e zotërimit të mjeteve të prodhimit dhe 

vetadministrimit të vendit të punës. Së bashku me kërkesën për përmirësimin e kushteve 

të punës, këto do të mbeten pengesat kryesore të konsolidimit të formacionit të 

mëvonshëm shoqëror dhe shpjegueset e funksionit heshtues të ideologjisë së re në të.   

Afërmendsh theksimi i kauzës punëtore kërkonte evidentimin e kastës së të 

privilegjuarve, të cilët ishin nomenklatura politiko-ekonomike e kohës. Duhet theksuar 

fakti se në ligjërimin politik të atyre muajve nomenklatura nuk akuzohej vetëm në terma 

politikë, pra si shtypëse e popullit - çka nuk do të përbënte risi në kritikën e ideologjisë -, 

por edhe si të privilegjuar ekonomikisht, shfrytëzues të pasurive të prodhuara 

bashkërisht.
351

 Kësisoj nxirrej në pah hipokrizia e ideologjisë së kohës e cila i fshihte 

privilegjet e nomenklaturës pikërisht në emër të luftës kundër privilegjeve. Kështu, në 

imagjinatën kolektive të revoltuar të kohës, Blloku i udhëheqjes konsiderohej jo vetëm 

një pjesë e veçuar rezidenciale nga qyteti dhe populli - megjithëse në mes të tyre - por 

edhe një hapësirë ku ligjet e rrallësisë ekonomike dhe skamjes shqiptare nuk ekzistonin, 

aty ku jetohej si në Perëndim, ku akumuloheshin ato çka prodhonte shfrytëzimi i 

fshatarëve dhe punëtorëve. Momentet revolucionare kanë të përbashkët si pandryshorin 

utopik ashtu edhe atë populist i cili, pasi e ndan shoqërinë në dysh midis një mase të 

                                                                                                                                                                             
ynë. Në rrjedhë të këtij procesi, pararoja e tij e lavdishme, minatorët, në betejën e parë për jetë a vdekje me 

burokracinë dhe feudalët e kuq, krijoi Sindikatën e Lirë e të Pavarur të Minatorëve, ortekun e fuqishëm që 

merrte përsipër të bashkonte në rrugën e tij gjithë proletariatin shqiptar...Këta aristokratë të proletariatit, të 

interesuar për vilat, veturat, postet, udhëtimet jashtë shtetit, banketet, janë ata që duan të vazhdojë tutela 

shkatërruese e udhëheqjes së asaj partie, që doli si përfaqësuese e proletariatit, por që në realitet nuk ka më 

asgjë të përbashkët me të, madje e ka shtypur e depersonalizuar atë. Proletariati shqiptar i ndërgjegjësuar po 

u kthen krahët pseudoreformatorëve të vonuar të këtij kallëpi. Për gjysëm shekulli ata kanë pasur mundësi e 

kohë, mjete e pushtet për të treguar se cilët janë. Operacionet kozmetike që ata duan të bëjnë nën regjinë e 

PP-së, nuk do të mund të ndryshojnë asgjë për mirë për ta. Barqet e këtyre zotërinjve nuk mund të shiten 

për muskuj proletarë. Monopartiakët punistë të mësuar ta trajtojnë proletariatin thjesht si levë të bindur në 

duart e tyre, sigurisht nuk mund të pajtohen me humbjen e monopolit për të diktuar, për të luajtur me fatet e 

tij pa asnjë kontroll e përgjegjësi. Ata nuk mund të pranojnë me dëshirë të dëgjojnë zërin e vërtetë të 

pavarur e të padirigjuar të tij...Krijimi i sindikatave të pavarura dëshmon se ata nuk mund të paraqiten më si 

përfaqësues të proletariatit, se diktatura e tyre nuk është e proletariatit, pra se proletariati është i zhveshur 

nga pushteti.” - Bashkim Trenova - Burokracinë e tremb “fantazma” proletariat. Gazeta Rilindja 

Demokratike. 13 mars 1991 nr. 20, f. 1-2  

351
 “Ata që braktisën të parët Shqipërinë janë pikërisht të zotët e shtëpisë, funksionarët e lartë të shtetit, 

pjesa e privilegjuar e njerëzisë shqiptare: ministra, nënministra, sekretarë, zëvendësministra, anëtarë të 

Byrosë Politike, ndihmesa të rëndësishëm. Këta gjatë karrierës së tyre, një këmbë e mbajtën në Shqipëri e 

një këmbë jashtë saj: në pjesën më të gjatë të kohës - krejt jashtë saj. Çdonjëri prej tyre ka lidhje me jashtë, 

lidhje të jetës së përditshme.” - Frrok Çupi - Kush e braktisi i pari Shqipërinë? Gazeta Rilindja 

Demokratike. 16 janar 1991 Nr. 4, f. 2 
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stërmadhe të shfrytëzuarish e të shtypurish dhe një klike sundimtarësh luksozë, shpreh 

mllefin kolektiv si kusht të ndryshimit radikal të situatës. Sigurisht që ideologjia e 

mëpastajme do ta fashisë këtë dimension të revoltës utopia e të cilës, duke mbetur e 

papërmbushur edhe në formacionin e ri shoqëror, përbën gjithnjë një kërcënim subversiv.  

Sidoqoftë nga funksioni kundërideologjik në atë ideologjik kalohet edhe pa ndryshuar 

përmbajtjen e ligjërimit, por duke ndryshuar koordinatat dhe kushtet historike në të cilan 

artikulohet ky ligjërim. Kësisoj prej tezës subversive të elitizmit të privilegjeve të 

nomenklaturës së vjetër, në ligjërimin e PD-së nis të gjejë vend ideja, edhe pasi 

socializmi burokratik kishte marrë fund, se pavarësisht ndryshimeve politike, pozicionet 

më të rëndësishme ekonomike gjendeshin në duart e ish-nomenklaturës, e transformuar 

konspirativisht në kapitalistët e rinj shqiptarë.
352

 Fakti më i dukshëm historik që mund t’i 

jepte një farë legjitimiteti kësaj teze ishte vendimi i qeverisë së fundit të PPSH-së së 1991 

për t’ua dhënë në pronësi private punonjësve të tyre lokalet dhe dyqanet shtetërore. Një 

vendim i tillë krijonte mikroprivilegje ekonomike, por është e vështirë të dilet në 

përfundimin se së këndejmi po prodhohej elita kapitaliste e Shqipërisë së ardhshme. Në 

vetë ligjërimin e PD-së nuk evokohet vetëm ky fakt, por lihet të kuptohet - paçka se 

bashkë me mjegullën plot mister të konspiracionit - se kjo ishte vetëm maja e ajsbergut, 

ndërkohë që ish-nomenklatura siguronte pozicione kyçe pronësore në ekonomi. Madje 

për kontribues të ligjërimit politik të djathtë jashtë PD-së, ose të larguar/përjashtuar prej 

saj më vonë, roli i ish-nomenklaturës vazhdonte të ishte mbizotërues jo vetëm në 

ekonomi apo në elitën drejtuese të Partisë Socialiste, por edhe brenda vetë Partisë 

Demokratike.
353

 Sidoqoftë, ky punim nuk ka për synim të përcaktojë nivelin e vërtetësisë 

së këtyre përfundimeve, por vetëm të qëmtojë në to gjurmët e ideologjisë së re që po 

formohej bashkë me formacionin e ri shoqëror. Duke e konsideruar të papërmbysur 

plotësisht formacionin e vjetër shoqëror, i riu mund ta hiqte përgjegjësinë nga vetja për të 

gjitha dështimet ose mospërmbushjet e premtimeve të tij themeltare. Nëse kishte varfëri 

apo papunësi në rritje, fajin nuk e kishin recetat ekonomike neoliberale, por konspiracioni 

i ish-nomenklaturës që kishte zaptuar burimet kryesore të ekonomisë; nëse shpresa e 

rimëkëmbjes nuk dukej kurrkund, fajin nuk e kishte kapitalizmi, por aplikimi i tij i 

gabuar, shtrembërimi i tij nga të njëjtët të privilegjuar; nëse shfaqeshin kontradikta 

shoqërore, ato nuk pranoheshin si të mirëfillta, por si të stisura prej të njëjtës ish-

nomenklaturë që kërkonte të mbillte përçarje popullore për t’u kthyer në pushtet etj.  

Viti 1992 nuk shënon vetëm fitoren e PD-së në zgjedhjet e 22 marsit, por edhe 

konsolidimin e ideologjizmit të ligjërimit të saj. E nisim me rendin e interpelimeve të 

subjekteve shoqërore. E sigurt për progresin e saj shoqëror, sa prej shkërmoqjes së 

brendshme të forcave të kundërshtarit politik, aq edhe si kalëruese e një procesi 

mbarevropian ndryshimi (bashkë me ndikimin e fortë të faktorëve ndërkombëtarë 
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 “Shtresa e komunistëve të vjetër po pozicionohet në ekonominë e re nëpër vendet kyçe dhe fitimprurëse. 

Ato po kontrollojnë pushtetin ekonomik dhe në qoftë se do t’i japin edhe një vit kohë, do të jetë e 

pamundur t’i shkulim nga pozicionet e reja.” - Dashamir Shehi - Probleme të demokracisë. Gazeta Rilindja 

Demokratike. 2 tetor 1991 nr. 75, f. 5   

353
 Herë pas here Berishës i kujtoheshin e shkuara e tij si funksionar partie gjatë sundimit të PPSH-së dhe 

marrëdhëniet me Ramiz Alinë në ditët e para të protestës studentore dhe themelimit të PD-së.  
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perëndimorë, veçanërisht SHBA-së, në favor të saj), Partia Demokratike nis t’i rendisë 

subjektet shoqërore në interpelim jo sipas peshës së tyre numerike, as sipas ndonjë synimi 

hegjemonizues të atypëratyshëm propagandistik, por sipas kontributit të tyre - në sytë e 

saj - në transformimet politiko-shoqërore që po e sillnin PD-në në krye të vendit. Ndryshe 

nga interpelimi i numrit të parë të Rilindjes Demokratike, e cila si lexues të parë të saj 

synonte fshatarët, në platformën elektorale të shkurtit 1992 fshatarët përfundojnë të 

katërtit pas studentëve, punëtorëve dhe intelektualëve.
354

 Renditja e studentëve në krye të 

hierarkisë ligjërimore përkon me narrativën e mëpastajme të PD-së për të cilën 

dimensioni i të parëve si shtresë edhe intelektualisht e përzgjedhur, edhe idealisto-vitale e 

shoqërisë, do t’i shkonte më shumë për shtat legjitimimit të rolit historik dhe aktual që 

PD-ja kërkonte t’i njihej.   

Nga ana tjetër, siç ndodh rëndom me forcat politike përpara se të vijnë në pushtet, PD-ja i 

heshtoi edhe më tepër kontradiktat shoqërore, duke specifikuar gjithnjë e më fort se ajo 

ishte përfaqësuese e të gjithë shqiptarëve, nuk ishte medoemos e djathtë kundër të 

majtëve, nuk kishte në plan të ndërmerrte politika revanshiste etj. Këtyre kohëve i përket 

edhe thirrja përbashkuese e Berishës drejtuar shqiptarëve si “bashkëfajtorë dhe 

bashkëvuajtës”
355

. 

Ky kontekst ideologjik përbashkues sillte me vete një përfytyrim kolektiv të formacionit 

shoqëror që po ndërtohej i cili vërtet do të ishte kapitalist, si gjithë Evropa, por bash për 

këtë arsye do të ishte i hapur për të gjithë duke u shndërruar në një demokraci të gjerë 

pronarësh privatë, si në terma pronësie individuale mjetesh të kufizuara prodhimi, ashtu 

edhe për sa i përket bashkëpronësisë aksionare në ndërmarrjet e mëdha.
356

 Utopia e këtij 

mesazhi ndryshonte nga ajo subversive e muajve të parë të vitit 1991. Megjithëse ndante 

me këtë të fundit një lloj barazimtarie pronësore (në mos si sasi prone, së paku në 

                                                           
354

 “PD lindi si rezultat i luftës së studentëve, punëtorëve, intelektualëve dhe fshatarëve shqiptarë për 

demokraci...” - Platforme elektorale e Partisë Demokratike. Gazeta Rilindja Demokratike. 22 shkurt  1992 

nr. 100, f. 1 

355
 “Të gjithë shqiptarët janë bashkëfajtorë dhe bashkëvuajtës të regjimit, nën të cilin kanë jetuar. 

Përgjegjësia e përbashkët dhe vuajtjet e përbashkëta duhet të na bashkojnë me idealet e demokracisë për 

ndërtimin e një Shqipërie të re.” - Biberaj, Elez. (2001). Shqipëria në tranzicion: rruga e vështirë drejt 

demokracisë..., f. 217. Këtë përbashkësi të karakterizuar nga toleranca me origjinë hyjnore, në kundërvënie 

ndaj komunizmit, e gjejmë edhe më herët në ligjërimin e Berishës.: “Si një pushtim i vërtetë shpirtëror 

komunizmi sëmuri rëndë shpirtin e individit. Zhvillimi i tolerancës, i mëshirës, i dashurisë për njeriun, i 

miqësisë së sinqertë është kusht i domosdoshëm për të mjekuar këtë shpirt të sëmurë. Një vëmendje të 

veçantë duhet t’i përkushtojmë ngritjes së institucioneve të kultit. Besimet fetare, kulti i Zotit, zbusin dhe 

pastrojnë shpirtin e njeriut ndërsa ateizma dhe kulti i njeriut janë faktorë që ndihmojnë në një farë mënyre 

pashpirtësinë.” - Sali Berisha - Veprimi politik qytetar dhe demokracia. Gazeta Rilindja Demokratike. 4 

shtator 1991 nr. 67, f. 1-2. Interesant është fakti që Berisha me pashpirtësi nuk damkos vetëm komunizmin 

ose ateizmin e detyruar që ky i fundit u impononte besimtarëve, por ateizmin në vetvete. 

356
 “Privatizimi do të kryhet duke i shpërndarë popullsisë së rritur në moshë letra me vlerë falas, të cilat ata 

do të kenë të drejtë t’i këmbejnë lirisht dhe sipas dëshirës me aksione të ndërmarrjeve që do të privatizohen 

gjatë gjithë periudhës katër-pesë vjeçare. Në këtë mënyrë të gjithë do të bëhen pronarë të kapitalit 

ekzistues...” - Platforme elektorale e Partisë Demokratike. Gazeta Rilindja Demokratike. 22 shkurt  1992 

nr. 100, f. 5 
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shtrirjen e saj te të gjithë), tanimë ajo jo vetëm do të kishte përmbajtje konkrete (ndryshe 

nga e para që ishte mohore/ikonoklaste, ose e papërvijuar), por njëkohësisht do të 

shërbente si ngjizëse ideologjike e konsensusit popullor për formacionin e ri shoqëror. 

Siç ndodh zakonisht me ideologjitë, ato nuk janë thjesht gënjeshtra, por të vërteta pjesore 

apo të painterpretuara kritikisht deri në fund. Me vizionin e një shoqërie ku të gjithë ishin 

pronarë, PD-ja nuk thërriste vetëm shpresat e mbarë popullsisë përpara ardhjes së saj në 

pushtet, por edhe interesat dhe pozicionin shoqëror të shtresave që dalëngadalë u 

shndërruan në pronare të vogla në Shqipëri, asaj miriade sipërmarrësish e tregtarësh të 

vegjël apo të vetëpunësuarish të cilët ishin përfituesit më të qëndrueshëm të formacionit 

të ri shoqëror. Këtu nis funksioni riprodhues i ideologjisë. Pas këtij realiteti pronësor 

pjesor fshiheshin shtresa edhe më të mëdha shoqërore (deri edhe klasa të tilla) të cilat jo 

vetëm nuk do të përfitonin nga pronësia e vogël e ndonjë mjeti prodhimi, por do të 

mbushnin radhët e papunësisë. Sidoqoftë edhe ndaj tyre ideologjia mund të ngjiste deri 

diku, pasi me të ardhur në pushtet PD-ja ndërmori një proces të gjerë privatizimi 

banesash, ku çdo familje, për një shumë të përballueshme parash, mund të privatizonte 

banesën sociale në të cilën deri atëherë qëndronte me qira. Kjo i lejonte ideologjisë që, 

duke bjerrë dallimin themelor politiko-ekonomik midis pronësisë private të mjeteve të 

prodhimit dhe mjeteve të jetesës, ta legjitimonte formacionin shoqëror si kapitalizëm me 

bazë të gjerë shoqërore.
357

 

Ky kontekst i jep kuptim edhe raportit të PD-së me atë nënklasë shoqërore që përpara 

ardhjes së saj në pushtet ishte një nga mbështetëset e saj, por që më pas u kthye në 

problematike për imazhin e saj si parti qeverisëse. Bëhet fjalë për një nga kulmimet e 

problematikës shoqërore shqiptare të asaj kohe, ata që në terminologjinë marksiste quhen 

lumpenë. Në një artikull të RD-së së pjesës së fundit të 1992-shit, problemi nis të 

trajtohet duke analizuar kushtet shoqërore që e lindën lumpenproletariatin nga gjiri i 

socializmit burokratik. Mirëpo ligjërimi merr trajta ideologjike kur trajtimi historiko-

shoqëror i ekzistencës së kësaj nënklase (problematike për çdo formacion shoqëror, pasi 

është pasqyrë e dështimit të tyre - ajo mbetje e patretshme, asgjëja si singulariteti i 

mundshëm universal) zëvendësohet nga predikimi moralo-edukativ, që e redukton 

çështjen në terma të funksionimit të aparateve ideologjike si shkolla (ngjashëm me 

trajtimin që i bëhej problemit edhe gjatë socializmit burokratik).
358

 Megjithatë në 

formacionin e ri të kapitalizmit neoliberal lumpeni përbën një nënklasë më të lëvizshme 

shoqërore, çka i shkon për shtat edhe logjikës ekonomike mbizotëruese të saj. Hapja e 

kufijve të Shqipërisë ka shërbyer si valvul konstante shkarkimi jo vetëm për lumpenët 

                                                           
357

 Në etapën e parë të zhvillimit të vet kapitalizmi shqiptar kishte bazë të gjerë shoqërore edhe për faktin se 

pikënisja socialekonomike e popullsisë ishte relativisht e drejtpeshuar, dhe vetëm me kalimin e kohës do të 

theksoheshin diferencat klasore.  

358
 “Tek PD lumpeni pa mbrojtësin e vet më të mirë, prandaj edhe e ndiqte nga pas me entuziazëm. PD nga 

ana e vet si parti e re që kërkon mbështetje sa më të gjerë e pranoi lumpenin jo vetëm për votat, por edhe 

pse shpresohet dhe shpreson në riedukimin e këtyre të rinjve. Dihet se niveli i ulët i lumpenit dhe 

agresiviteti i tij i lartë do ta dëmtonte imazhin e PD. Ky ishte si të thuash çmimi për aleancën sezonale të 

PD me lumpenin. Këtu në vend të kritikës së pabazuar ndaj PD ka kuptim angazhimi i të gjithë partive për 

edukimin e lumpenit.” - Mendim Veizaj - Thirrje për urtësi: Lumpeni ose bijtë e adoptuar të PD. 1 tetor 

1992 nr. 204, f. 3 
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(eksportimi i kriminalitetit), por edhe për gjithkënd që është orvatur  t’i shpëtojë rënies në 

të (emigracioni i fuqisë punëtore), çka e ndih ideologjinë në fashitjen e ekzistencës dhe 

efekteve shoqërore të kësaj nënklase.  

Ngjarjet e viteve 1993-1995 nuk karakterizohen nga risi themelore ligjërimore, pasi 

shtrati i tyre ishte hedhur që më parë. Prapëseprapë prej fundvitit 1992 e tutje në 

polemikat ndërpartiake spikat një përshkallëzim i përdorimit të simboleve të së shkuarës 

për të legjitimuar pozicionime social-ekonomike aktuale, e mbi të gjitha për të 

çlegjitimuar kundërshtarin. Kësisoj, me ndryshimin e datës së çlirimit të vendit nga 

pushtuesit nazi-fashistë, PD-ja, përveç të mësipërmeve, kërkoi të prodhojë divergjencë 

temash diskutimi publik, sidomos në kohëra ku reformat ekonomike nisën të prekin një 

pjesë të konsiderueshme të popullsisë. Brenda ligjërimit të PD-së ka pasur ngaherë një 

çarje mbi këtë çështje. Krahu historiko-konservator i saj këmbëngul për një revizionizëm 

të plotë historik, ku jo vetëm të dënohen krimet e socializmit, çka kishte konsensus qysh 

herët në PD, por të revizionohej tërësisht edhe historia e Luftës së Dytë Botërore në të 

cilën ose do të hidhej poshtë tërësisht kontributi i partizanëve të udhëhequr nga Partia 

Komuniste si bashkëpunëtorë të interesave serbe dhe parapërgatitës të diktaturës 

komuniste - duke nxjerrë në dritë patriotike kundërshtarët e tyre të Ballit Kombëtar dhe 

Lëvizjes së Legalitetit -, ose lufta do të relativizohej duke i njohur meritën çlirimtare, por 

njëkohësisht duke vënë theksin te vëllavrasja për të cilën përgjegjësia kryesore i lihej 

Partisë Komuniste. Megjithë ndërshtytjen e këtyre pozicioneve, qëndrimi zyrtar i PD-së - 

që vazhdon të jetë i tillë deri sot - ishte ky i dyti, duke e distancuar veten publikisht nga 

kolaboracionizmi.  

Kështu në zemër të debatit politik parlamentar një prej përfaqësuesve të rrymës 

konservatore brenda PD-së, Petrit Kalakula deklaronte se nëse duhej zgjedhur, ishte më 

mirë me qenë fashist sesa komunist, duke aluduar si rëndom për karakterin politik 

komunist të kundërshtarëve. Një deklaratë e tillë, në mes të një situate të tensionuar 

politike ku sapo ishte kryer arrestimi i kryetarit të PS-së Fatos Nano, e përshkallëzoi 

ligjërimin politik të PS-së e cila paraqitej si bartëse të frymës antifashiste ndaj 

revanshizmit neofashist të PD-së. Kësisoj, PD-së iu desh jo vetëm ta përjashtonte 

Kalakulën nga radhët e veta
359

, por edhe ta “disiplinonte” ligjërimin politiko-historik 

brenda saj që të kishte më pak vend për trajtimin e saj si apologjete e ideve dhe historisë 

fashiste e kolaboracioniste
360

. Madje në një artikull të botuar në RD-në e atyre ditëve, 
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 “Partia Demokratike është kundër çdo diktature, si kundër komunizmit, ashtu edhe kundër fashizmit. 

Kjo deklaratë (e Kalakulës, shën. aut.) u quajt e papranueshme për moralin, programin dhe platformën e 

PDSH.” - Kryetitull i gazetës Rilindja Demokratike. 15 gusht 1993 nr. 437, f. 1 

360
 Po ato kohë, në procesin e rehabilitimit të viktimave të komunizmit - që herë pas here merrte edhe 

formën e nderimeve ceremoniale për figurat më të shquara syresh - presioni i krahut konservator brenda 

PD-së kishte bërë të mundur që këtë rehabilitim/nderim ta përfitonin edhe figura historike të cilat nuk 

shquheshin vetëm për antikomunizmin e tyre, por edhe për kolaboracionizëm të hapur me pushtuesit nazi-

fashistë. E gjendur përpara presionit të ligjërimit antifashist të PS-së, presidenti i asokohshëm Berisha bënte 

thirrje për frenimin e vrullit rehabilitues konservator dhe, njëkohësisht, hiqte paralele përbashkuese 

nderuese midis viktimave të komunizmit dhe dëshmorëve të Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare.: 

“Fakti që në disa raste u janë organizuar ceremoni edhe bashkëpunëtorëve të fashizmit bëri që ekstremistët 

e majtë të marrin krah për të përlyer edhe figurat më të ndritura të demokracisë. Prandaj është e 

domosdoshme të jemi mjaft të kujdesshëm ndaj trajtimit të figurave të luftës NÇL e të viktimave të 
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duke përdorur një kuadër konceptual klasor të huazuar prej marksizmit, PD-ja mbrohet 

nga akuzat për neofashizëm duke thënë se në Shqipëri nuk ekzistonin kushtet shoqërore 

të lindjes së fashizmit, mungonte borgjezia militare që do të kishte interesa të organizonte 

lumpenin për përmbysjen e rendit demokratik, pasi borgjezia e re shqiptare ishte 

përfituesja kryesore e tij.
361

  

E dyta ngjarje me rëndësi ushqyese dhe riformatuese të ligjërimit politik të atyre viteve 

ishte arrestimi dhe gjykimi i kryetarit të PS-së Fatos Nano për korrupsion. Për 

përmbajtjen dhe strategjinë ligjërimore të PS-së gjatë kësaj ngjarjeje do të flitet më 

poshtë. Për sa i përket atij të PD-së vihet re se asokohe akuzës së zakonshme të PS-së si 

trashëgimtare e komunizmit iu shtua edhe ajo e korrupsionit; pra ish-komunistët nuk ishin 

më thjesht fanatikë jakobinë të devotshëm ndaj një kauze mizore, por edhe përfitues 

cinikë nga pasuria e përbashkët.
362

 Me atë rast rizgjohej edhe teza e vjetër dhe e 

vazhdueshme e PD-së për kolaboracionizmin antipatriotik të PS-së me Greqinë dhe 

Serbinë, aq sa në një prej kryetitujve të RD-së së kohës shkruhej: “Mafia italiane, 

Millosheviçi në Beograd dhe Papandreu në Athinë në alarm dhe bashkëpunim për 

mbrojtjen e Fatos Nanos.”
363

 Madje që disa muaj më parë, duke gjykuar mbi tentativat e 

PS-së për të radikalizuar situatën politiko-shoqërore të prodhuar nga efektet e 

ristrukturimit ekonomik neoliberal, PD-ja vinte në dukje se destabilizimi i situatës u 

interesonte armiqve të kombit shqiptar.
364

  

Si rëndom në ideologji, forcat qeverisëse i çlegjitimojnë shkaqet brendashoqërore të 

konvulsioneve politike, në orvatjen për t’i transferuar kontradiktat e brendshme në 

antagonizma të jashtëm, ku nuk ka kundërshtarë të brendshëm përballë njëri-tjetrit, por 

vetëm agjentë patogjenë dhe subversivë të injektuar në trupin e kombit/shoqërisë nga 

armiqtë e saj të jashtëm. Prandaj dikotomia konceptuale më e përdorshme, të cilën do ta 

gjejmë edhe në raste të tjera dhe prej të tjerash forca politike, është ajo midis stabilitetit 

natyror të situatës dhe tentativës destabilizuese të cilës i duhet përgjigjur me ristabilizim. 

Në ligjërimin e PD-së së vitit 1994 mund të veçojmë vetëm rendin e interpelimit gjatë 

referendumit për projektkushtetutën. Kjo e fundit do të zërë më shumë vend në ligjërimin 

ideologjik të Partisë Socialiste e cila do të ndërmarrë një fushatë në emër të përpjekjes 
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kundër autoritarizmit që - sipas saj - kushtetuta në fjalë do të sillte duke zgjeruar 

kompetencat e Presidentit të Republikës. Për PD-në miratimi i kushtetutës konsiderohej 

akt konsolidues i demokracisë evropiane shqiptare dhe rendit ekonomik të mbështetur 

mbi parimet e tregut të lirë. Për t’iu kthyer çështjes së renditjes së interpelimeve 

shoqërore do të vëmë re se numri i tyre është shumë më i kufizuar. Në vend të pasurisë 

konceptualo-shoqërore klasore të viteve 1991-1992, kemi përdorim të nocioneve 

abstrakto-përgjithësuese si popull, qytetarë etj. E vetmja klasë shoqërore që interpelohet 

janë fshatarët
365

, ekzistenca e të cilëve si pronarë të vegjël toke jo vetëm që i shkon për 

shtat konceptimit politik të PD-së, por është edhe e vetmja klasë që e ka të pamundur të 

gjejë brenda fshatit klasa kontradiktore ndaj saj, pasi të gjithë fshatarët janë pronarë të 

vegjël toke, ku mungon edhe shteti, edhe pronari i madh. Afërmendsh që emri i 

punëtorëve është i papërmendur, edhe për faktin se tanimë efektet shpunësuese dhe 

thërrmuese të ristrukturimit ekonomik neoliberal ndihen kudo.   

Për të ardhur sërish në kontekstin historik, vitet 1995-gjysma e parë e 1996-s përbëjnë 

mikrosekuencën historike të stabilizimit të pushtetit të PD-së, çka reflektohet edhe në 

stabilitet më të madh ekonomik, edhe në disa arritje ndërkombëtare lehtësisht ushqyese 

për ideologjinë si anëtarësimi i Shqipërisë në Këshillin e Evropës më 1995-n. Po ashtu 

fitorja me diferencë serioze e votimit kundër projektkushtetutës i kishte dhënë Partisë 

Socialiste shpresa të mëdha se në zgjedhjet e 1996-s do të ishte fituese, çka u shoqërua 

me uljen e nivelit të konfrontimit politik mes palëve. Sidoqoftë, ligjërimi ideologjik i PD-

së nisi ta theksonte edhe më fort identitetin evropian të qeverisjes duke ia kundërvënë 

antievropianizmit të kundërshtarit. Më konkretisht, duke marrë hov nga anëtarësimi i 

Shqipërisë në Këshillin e Evropës, në ligjërimin e PD-së vihet re jo vetëm identifikimi i 

plotë i kësaj të fundit me demokracinë, shtetin ligjor dhe ekonominë e tregut
366

, por edhe 

ngritja e Evropës në një Tjetër të madh të cilit Shqipëria dhe, veçanërisht, Partia 

Demokratike i zotoheshin.
367

  

Kësisoj Evropa nis të funksionojë ideologjikisht jo vetëm si destinacion, as vetëm si 

shpresë kolektive për të zbutur kontradiktat e brendshme shoqërore, por si një Tjetër i 

madh nga i cili Shqipëria interpelohet dhe përpara të cilit duhet të performojë besnikërinë 

e vet të shprehur në mirëkuptimin e mesazhit të saj. Mirëpo, siç është trajtuar gjerësisht 

në pjesën teorike, mesazhi i Tjetrit të madh i shpëton medoemos mirëkuptimit nga agjenti 

i interpeluar. Ky mesazh është i qartë aq sa për ta lëvizur agjentin nga vendi, për të 
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motivuar lëvizjet e tij drejt një drejtimi të papërcaktuar mirë, të shumëkuptueshëm ose të 

keqkuptueshëm çka sjell çoroditje tek agjenti i interpeluar, kuptimshëria dhe 

devotshmëria e të cilit ndaj Tjetrit të madh dhe mesazhit të tij gjithnjë lë për të dëshiruar. 

Pikërisht një devijim i tillë i pashmangshëm kuptimi riprodhon hierarkinë midis agjentit 

shoqëror (shqiptarëve, qeverisë etj) dhe Tjetrit të madh (Evropës), i cili edhe inkurajon 

duke vlerësuar përparimin, edhe është përherë i pakënaqur.  

Në këto kushte në zgjedhjet e majit 1996 PD-ja hynte fort si bartësja e vetme e idesë së 

Evropës, aq sa kryetitulli i Rilindjes Demokratike disa ditë përpara zgjedhjeve jepte 

mesazhin: “Votat për PD, vota për Shqipërinë dhe Europën.”
368

 Një ditë përpara 

zgjedhjeve ideja e Evropës nyjëtonte krejt ligjërimin politiko-ekonomiko-kulturor të PD-

së: “Votoni për liritë tuaja e jo për socializmin, votoni për besimin tek Zoti e jo për 

ateizmin, votoni për virtytet tuaja dhe jo për marksizmin, për pronën tuaj e jo për 

kolektivizmin, votoni për Europën e jo për izolimin e Shqipërisë...votoni për bumin 

ekonomik e jo për shkatërrimin, për stabilitetin, për miqësinë në Europë për suksesin e 

pronave e jo për taksat progresive të socialkomunistëve.”
369

 Ngjashëm me fjalimet e 

Berishës së fillimvitit 1991 e më pas, kundërshtari ishte edhe mishërim i ateistit të 

pashpirt, çka e lejonte PD-në që ideologjikisht të mos paraqitej vetëm zbatuesja e 

vokacionit evropian, por edhe e drejtësisë hyjnore. Afërmendsh që pas fitores së PD-së në 

zgjedhjet e shumëkontestuara të 1996-s, shqiptarët do të përfytyroheshin si subjekte 

besnike që ia njihnin borxhin Evropës dhe Perëndimit, dhe këtë borxh ia kishin larë duke 

votuar në masë dërrmuese për sendërtuesen e idesë së tyre në Shqipëri, Partinë 

Demokratike.
370

  

Nga ana tjetër vetidentifikimi i PD-së me Evropën si bashkësi qytetërimore dhe tërësi 

institucionale prodhonte identifikimin e kundërshtarit si pandreqshmërisht të kapur në 

rrjetën arkaike të marksizmit dhe antievropianizmit e antiperëndimorizmit. Akuzat ndaj 

PS-së nuk bëheshin vetëm duke u nisur nga parahistoria e saj, por edhe nga fakti se deri 

në kapërcyellin e 1995-1996-s ajo kishte këmbëngulur në një model social të ekonomisë 

së tregut. Madje si shënjues kundërthënës përdorte emrin e Karl Marksit, doktrinës së të 

cilit i merreshin vetëm aspektet humaniste të rinisë. Për pasojë te RD-ja nuk mungonin as 

paralelet midis socialistëve të atyre viteve dhe kmerëve të kuq kamboxhianë
371

, as 

aludimet sipas të cilave PS-ja e kishte gjithmonë një sy nga revolucioni i armatosur 
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komunist, apo më rëndë akoma nga terrorizmi.
372

 Një tezë e tillë u bë edhe më e fortë në 

muajt e parë të vitit zgjedhor 1996, ku nga njëra anë një pjesë e figurave kryesore të PS-

së u shkualifikua së kandiduari përmes ligjit të emërtuar Antigjenocid, ndërkohë që një 

atentat terrorist me bombë në qendër të Tiranës u përdor për ta hedhur te PS-ja 

përgjegjësinë politike për acarimin e situatës shoqërore dhe nxitjen e tërthortë politike.
373

 

Kësisoj kundërshtari antievropian ishte rrjedhimisht edhe antikapitalist (komunist), edhe 

potencialisht terrorist, edhe - po t’i referohemi një shoqërizimi të kahershëm në ligjërimin 

politik të PD-së - antipatriotik (kolaboracionistë të greko-serbëve
374

).   

Megjithatë vitet 1995-1996 shënuan jo vetëm periudhën e njëfarë stabiliteti ekonomik të 

Shqipërisë, por edhe përforcimin e një mesazhi ideologjik të dhënë më parë: një 

kapitalizmi me bazë të gjerë që nuk përjashtonte askënd. Nuk bëhej fjalë si në vitin 1992 

vetëm për biznesmenët/tregtarët e vegjël, por edhe për përfituesit nga dy fenomene 

ekonomike që e ngritën artificialisht entuziazmin për efektet e neoliberalizmit shqiptar. 

Pikësëpari viti 1995 shënoi nisjen e procesit të shpërndarjes së letrave me vlerë (bonove 

të privatizimit) në mbarë popullsinë me anë të të cilave do të bëhej privatizimi i 

ndërmarrjeve të mbetura shtetërore, dhe deri atëherë kishte ende shumë për të 

privatizuar.
375

 Pa pyetur për efektet kontradiktore të këtyre politikave ekonomike brenda 

shtratit të ristrukturimit neoliberal, qeveria e asaj kohe shpërndau masivisht bono 

privatizimesh, vlera e të cilave ra shumë shpejt. Përfituesit e vërtetë të tyre, pronarët e 

mëpasshëm të ndërmarrjeve shtetërore, u bënë sërish një pakicë të privilegjuarish.  

Mirëpo në të njëjtën kohë, në Shqipëri po rriteshin dhe konsolidoheshin firmat 

piramidale, të cilat gjatë vitit 1996 kapën skajet e ekspansionit. Diçka e tillë përforcoi 

shtyllën e dytë të iluzionit të kapitalizmit me bazë të gjerë: tanimë jo vetëm të gjithë nga 

pak kapitalistë dhe pronarë, por edhe të gjithë rentierë - një lloj kryefetishizimi i parasë e 

cila vetëgjenerohej mistershëm. Edhe kur arsyeja e shëndoshë kërkonte vetëpërmbajtje, 

ideologjia prodhonte imazhe popullore të cilat përvijonin grupe konspirative që pastronin 

para apo spekulonin aq shumë ndërkombëtarisht saqë dilnin me të atilla fitime të mëdha 

sa për të siguruar edhe fitimin e kreditorëve të tyre. Në një terren social të karakterizuar 

deri asokohe nga papunësia masive dhe emigracioni si linjë arratie dhe të mbushur me 
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idenë popullore fantastike të Evropës si burim pasurie sa i paarritshëm, aq edhe mistikisht 

i afërt, kjo ideologji e vetëndërtuar popullore ngjiste shumë shpejt.  

Viti 1997 jo vetëm që u karakterizua nga transformimi i krizës ekonomike në krizë 

politike, e më pas krejtshoqërore, por njëkohësisht përbën edhe pikën më të ulët të 

formacionit shoqëror.
376

 Megjithatë, siç do të analizohet edhe në pjesën e ligjërimit 

politik të PS-së, kjo mikrosekuencë historike nuk e fut seriozisht në krizë ideologjinë e 

cila, duke u ashpërsuar në nivel polemik mes palëve, shënon edhe nisjen e një afrimi më 

të madh të shtratit të tyre botëkuptimor, së paku për sa i përket qëndrimit ndaj 

formacionit shoqëror në tërësi.  

Kështu, në ligjërimin e PD-së nuk shënohet ndonjë element ideologjik i ri, përpos 

ashpërsimit të elementëve të përmendur më parë. Rrjedhimisht rrihet më fort në pikën e 

identifikimit të praktikës politike të PS-së me atë të komunistëve në kapërcyellin e 

LANÇ-it me pasluftën. PS-ja konsiderohet jo vetëm frymëzuesja dhe organizatorja e 

protestave në përshkallëzim e sipër, por edhe ideuesja e një plani afatgjatë që kish për 

qëllim rivendosjen e socializmit në Shqipëri përmes nxitjes së dhunës së masave.
377

 Po 

ashtu hiqet si më parë paralelja midis socialistëve (ose opozitës në tërësi) dhe Serbisë, 

sidomos pas përdorimit të simbolit të ngjashëm të tri gishtave në demonstratat e shkurtit, 

të cilat më parë ishin përdorur nga opozita serbe kundër qeverisjes së Millosheviçit.
378

 

Nyjëtimi i komunizmit dhe serbizmit të kundërshtarit është një element ideologjik që e 

djathta e pas 90-s e ka marrë prej ligjërimit të të djathtës tradicionale shqiptare që gjatë 

Luftës së Dytë Botërore, në të cilin kundërshtarit politik nuk i njihet dinjiteti i 

përfaqësimit të klasave apo shtresave të caktuara të shoqërisë, me interesa dhe pikëpamje 

kontradiktore, por konsiderohet si agjent patogjen me origjinë jashtë organizmit shoqëror. 

Ky i fundit, i konsideruar si unitet organik ku e tëra riprodhohet nëpërmjet hierarkisë së 

paravendosur - jo vetëm asaj klasore, por edhe intelektualo-kulturore (të cilat 

mbivendosen) -, mund t’i shërbejë besnikërisht armikut shekullor kombëtar vetëm duke 

përmbysur hierarkinë organike. Prandaj për PD-në e 1997-s, ngjashëm në logjikën 

ideologjike si për Ballin Kombëtar apo Lëvizjen e Legalitetit gjatë Luftës, socialistët po 
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manipulonin zemërimin e masave për të përmbysur rendin kapitalist, çka rrjedhimisht u 

shërbente interesave të fqinjëve armiqësorë si Serbia apo Greqia.  

Madje në kulmin e krizës, pasi ishin shpërthyer depot e armëve në një pjesë të vendit dhe 

ishte shpallur gjendja e jashtëzakonshme, presidenti Berisha ripohonte lidhjen e 

elementëve kyçë ideologjikë të formacionit shoqëror në fjalimin pas rizgjedhjes në post. 

“Këtë besim timin të palëkundur e bazoj në ndihmën e Zotit, e bazoj në të gjitha ato që ne 

kemi realizuar gjatë këtyre pesë vjetëve, të cilat nxorën Shqipërinë nga rrokullisja e 

madhe në rrugën e demokracisë, në rrugën e tregut, në rrugën e hapjes dhe integrimit në 

Evropë dhe që përbëjnë një bazë dhe nivel zhvillimi e progresi të pakrahasueshëm me atë 

që kishim pesë vjet më parë...Unë jam i bindur se jo vetëm do t’i kapërcejmë shpejt 

vështirësitë e krijuara, do të dominojmë me efikasitet të plotë terrorizmin dhe do t’i 

rikthejmë vendit stabilitetin, por do të zgjerojmë e do të konsolidojmë liritë dhe të drejtat 

e njeriut, tregun e lirë si rrugën më të sigurt të integrimit të vendit në Evropë...”
379

 

Kësodore ideja e Evropës, më konkretisht integrimi në të, nyjëton demokracinë, të drejtat 

e njeriut, ekonominë e tregut, stabilitetin dhe luftën ndaj terrorizmit, e të gjitha këto nën 

çatinë metaligjërimore të raportit me Zotin.  

Vitet 1997-2005 nuk shënojnë risi me peshë ideologjike në ligjërimin politik të PD-së, 

përveç disa tentativave të ndrojtura kritike të muajve të fundit të 1997-s ndaj humbjes së 

çfarëdo pavarësie politike të Shqipërisë duke u shndërruar në republikë bananesh - që 

përbën një formë të tërthortë kritike ndaj rolit të SHBA-së, por pa guxuar të shkojë përtej 

denoncimit të autoritarizmit të ri qeveritar me një mbështetje okulte.
380

  

Fushata parazgjedhore e vitit 2005 rikthen fort në ligjërimin politik të PD-së parimet e 

neoliberalizmit. Në të shumtën e viteve 1997-2005 ligjërimi politik i PD-së e riprodhonte 

ideologjinë duke mos i ngacmuar pikat e saj nevralgjike, çka vinte si rezultat i 

përqendrimit të ligjërimit te kundërvënia ndaj autoritarizmit dhe korrupsionit qeveritar. 

Gjithsesi që gjatë zgjedhjeve lokale të vitit 2003, në ligjërimin e PD-së ridoli në pah një 

komponent deri atëherë i heshtuar: shpalosja e hapur e ideve radikale të tregut të lirë si 

ringjallje e terapisë së dikurshme të shokut. Duhet theksuar se në ligjërimin e PD-së, 

pavarësisht se recetat e saj u aplikuan gjerësisht në ristrukturimin ekonomik, terapia e 

shokut u braktis deklarativisht që më 1992. Që me kandidimin e Ngjelës më 2003 për 

bashkinë e Tiranës, por mbi të gjitha me krijimin e Komitetit për Koordinimin e 

Politikave (KOP) përpara zgjedhjeve të 2005-s, ligjërimi ideologjik i PD-së rimori trajta 

të spikatura neoliberale. Theksi u vu te shteti i vogël, ulja e taksave dhe mbështetja e 

plotë ndaj biznesit, ridimensionimi radikal i politikave sociale e të tjera elemente që do të 

trajtohen gjerësisht në kapitullin e posaçëm për ligjërimin politik neoliberal. Ajo që vlen 

të theksohet këtu është se neoliberalizmi në radikalitetin e vet përbënte vetëm një nga 
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komponentët e ligjërimit të PD-së. Kështu, nëse cinizmi ideologjik i intelektualëve 

neoliberalë mund të shkonte deri te fajësimi i individit të varfër për gjendjen e tij 

ekonomike
381

 - një lloj Tjetri i madh që të nxit të marrësh përgjegjësinë për veten 

pavarësisht rrethanave vetëm për të qeshur në fund me pamundësinë e agjentit shoqëror - 

ligjërimi politik i drejtuesve politikë e ka të nevojshme gjetjen e përgjegjësive te mënyra 

e qeverisjes së kundërshtarit, duke e konsideruar qytetarin viktimë. Kështu ndryshe nga 

radikalizmi neoliberal i disa prej përfaqësuesve të KOP-it, Berisha shpaloste idenë e një 

neoliberalizmi të përmbajtur
382

, duke harmonizuar me të të paharmonizueshmen, 

premtimin për shtet social
383

.   

Një vit më vonë mund të veçohet jo vetëm entuziazmi i ligjërimit politik të PD-së për 

nënshkrimin e MSA-së, por edhe lidhja e kësaj të fundit me elemente neoliberalizmi. 

Kështu, gjatë një interviste televizive, kryeministri Berisha fillimisht bënte dallim midis 

kërkesave të ristrukturimit ekonomik të bëra nga institucionet ekonomiko-financiare 

ndërkombëtare në vitet e para të kushtetimit të formacionit shoqëror (1992-1994) dhe 

atyre të MSA-së. Të parat ende konsideroheshin si të pashmangshme dhe të dobishme, 

paçka se të dhimbshme, ndërsa nga nënshkrimi i MSA-së theksohen vetëm përfitimet 

politiko-ekonomike. Për një parantezë të shkurtër social-ekonomike, reformat e 

fillimviteve 90’ kërkonin dhe arritën nisjen e procesit të privatizimit masiv, mbylljen e 

ndërmarrjeve prodhuese, shpunësimin masiv, reduktimin drastik të shërbimeve sociale 

etj., çka shërbyen si shoku themelues i ristrukturimit ekonomik neoliberal. Ndërkohë që 

me nënshkrimin e MSA-së nuk kemi më thyerje traumatike ekonomiko-shoqërore, por 

vazhdim të një rruge të nisur prej kohësh, efektet e të cilave, sipas vetë kryeministrit të 

kohës Berisha, kishin të bënin më tepër me progresin e privatizimeve në ata pak gjigandë 

të mbetur në pronësi shtetërore dhe në zgjerimin e tregtisë së lirë. Si efekte të kësaj 

tregtie nuk konsideroheshin presionet ndaj prodhimit vendas, por kalitja e këtij të fundit 
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 Në një intervistë të dhënë më 1997 -n pas dorëheqjes si kryeministër, Aleksandër Meksi shpaloste një 
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nga konkurrenca me formacione shoqërore të një kapitalizmi më të avancuar 

industrialisht.  

Në këtë rast ideologjia funksionon duke e transferuar përgjegjësinë dhe meritën e suksesit 

të ardhshëm te dhuntitë sipërmarrëse të shqiptarëve, të cilët do të dinin si të sakrifikonin 

për të fituar në konkurrencë.
384

 Këtu gjejmë sërish ekzaltimin e sipërmarrësit individual 

shqiptar, ngjashëm me ligjërimin e fillimiviteve 90, vetëm se tanimë në një kontekst 

akoma edhe më tëhuajsues. Nëse asokohe ideologjia bazohej në një partikularitet 

shoqëror real të cilin e universalizonte imagjinarisht, tanimë, pas akumulimit dhe 

përqendrimit progresiv të kapitalit vendas, ideja e kapitalizmit të iniciativës së lirë 

individuale që nis nga zeroja përbënte iluzion të kulluar.   

Me kalimin e viteve dhe konsolidimin e PD-së në pushtet kemi zhvendosjen e ligjërimit 

të saj politik nga neoliberalizmi i ndrojtur i parafushatës në atë vetëbesimtar. Kështu, siç 

u cek gjatë nënshkrimit të MSA-së, procesi i integrimit evropian po konsiderohej 

bashkëshoqërues i thellimit të ristrukturimit ekonomik neoliberal, ku ky i fundit merrte 

edhe vlerën e përcaktueses së ritmit të integrimit të Shqipërisë. Madje duke i unifikuar 

proceset integruese (duke futur edhe afrimin e Shqipërisë me NATO-n), ligjërimi politik i 

PD-së e projekton historinë e ndërtimit të formacionit shoqëror shqiptar si përpjekje 

progresive të qeverisjeve të PD-së për integrim dhe neoliberalizim, të ndërprera vetëm 

nga aksidentet dramatike historike si më 1997-n. PD-ja e pas 2005-s nuk e sheh veten 

pjesë të një historie të re, por e një përshkallëzimi të asaj që kish nisur dhe s’kish mundur 

të përfundonte herën e parë. Jo vetëm kaq, por nëntekstualisht konotohej se guximi i 

qeverisjes së PD-së në thellimin e ristrukturimit ekonomik neoliberal përbënte model 

edhe për vetë shtetet evropiane, përderisa Shqipëria ishte në pararojë të tyre. Afërmendsh 

pa i dhënë autenticitet rrugës shqiptare ndaj idesë së Evropës, por duke e parë këtë të 

fundit të materializuar më besnikërisht në Shqipërinë e politikanëve të guximshëm sesa 

në vendet evropiane ku reforma të tilla ende pengoheshin nga faktorë shoqërorë si 

sindikatat apo elementë të tjerë të shtetit social.
385
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Vrulli ideologjik integrues arrin kulmin gjatë vitit 2008 që shënon pranimin e Shqipërisë 

në NATO. Përveç orientalizmit
386

, që do të trajtohet gjerësisht në kapitujt për ligjërimin 

intelektual, dhe identifikimit të kundërshtarit politik me shtetet armiqësore fqinje e 

rrjedhimisht edhe pozicionimit të tij kundër integrimit të vendit në NATO
387

, vlen të 

veçohet se sidomos rreth këtij integrimi në ligjërimin e PD-së haset një pandryshor 

fetaro-mistik. Përdorimi i Zotit mbizotëron sidomos në ligjërimin e Berishës, madje qysh 

në fillimet e tij.
388

 Viteve të para misticizmi fetar - i përdorur edhe si kundërpeshë 

ideologjike ndaj antifetarizmit të formacionit të vjetër shoqëror, edhe si strategji populiste 

për të depërtuar në bindjet fetare të një pjese të konsiderueshme të popullsisë - shpërfaqej 

deri si propagandizëm grotesk, ku ndërhyrja e Zotit konstatohej edhe në rëndomtësitë e 

përditshmërisë politike.
389

 Integrimi në vitin 2008 e rikthen konceptimin ideologjik fetar 

të politikës, me ç’rast disa prej përfaqësuesve kryesorë të PD-së e quajnë mrekulli.
390

 Ky 

ligjërim e arrin klimaksin në fjalimin e kryeministrit Berisha në Samitin e Bukureshtit, ku 

Shqipëria u pranua në NATO, sidomos me togfjalëshin përmbyllës “mrekulli e lirisë”. 

Elementët ideologjikë të këtij fjalimi janë të shumtë. Pikësëpari integrimi i Shqipërisë në 

NATO nuk konsiderohet thjesht si proces politik, por si domosdoshmëri qytetërimore, 

pikërisht për shkak të përkatësisë shqiptare në qytetërimin perëndimor.
 
 Afërmendsh kjo 

përkatësi përfytyrohet si e ndërprerë tradhtisht nga aksidentet historike, sidomos nga 

dekadat e sundimit komunist.
391

 Integrimi konsiderohet po ashtu distancim përfundimtar 
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dhe i merituar i shqiptarëve nga e shkuara komuniste, rrjedhimisht edhe shpërblyes dhe 

mbrojtës i arritjeve të demokratizimit politik dhe ristrukturimit ekonomik neoliberal.
392

  

Duke iu rikthyer teorikisht kritikës së ideologjisë, ideja e Zotit funksionon si një Tjetër i 

madh ekzistenca e të cilit jo vetëm garanton koherencën kuptimore politike, por edhe 

shërben si zhvendosëse e përgjegjësisë nga agjentët shoqërorë. Për këta të fundit liria 

politike nuk është aq radikale sa të ndryshojë hartën kuptimore, duke e futur në këtë 

mënyrë në krizë ideologjinë, por reduktohet vetëm në njohjen intuitive të 

domosdoshmërisë. Kësisoj, nuk vendosin shqiptarët për integrimin, por vetë Zoti që në 

ndarjen mitike të botës i shpërndau popujt në qytetërime; përkatësisht shqiptarët në 

qytetërimin perëndimor që njërën prej përfaqësueseve të veta institucionale ka NATO-n. 

Nëse i referohemi fjalorit lakanian të Žižek-ut perversiteti i këtij pozicionimi ideologjik 

shpaloset në kënaqësinë (jouissance-n) apo entuziazmin e ligjëruesve politikë si 

instrumente të vullnetit hyjnor, ose më saktë si ndërmjetësues të këtij vullneti dhe 

popullit.  

 

B. Ligjërimi politik neoliberal 

Marrëdhënia e ligjërimit politik neoliberal me atë zyrtar të PD-së është po aq e ndërthurur 

sa edhe e distancuar, bash si kurdoherë që vihen përballë ligjërime më të shpenguara 

intelektuale (në kuptimin më të gjerë të kësaj fjale, duke futur brenda edhe shumësinë e 

analistëve/opinionistëve publikë) me ato më të kujdesshme të partive politike që 

konkurrojnë seriozisht për qeverisje. Neoliberalizmi në ligjërim gjithnjë i paraprin, e 

tërheq dhe e tensionon neoliberalizmin në praktikë. Nëse ky i fundit, për të triumfuar, 

duhet të marrë në konsideratë raportet e forcave në shoqëri, çka i imponon gradualitet e 

kujdes, neoliberalizmit ligjërimor abstraksioni intelektualist i lejon radikalitet dhe 

urgjencë më të madhe. Për të parin neoliberalizimi është proces, për të dytin fenomen i 

drejtpërdrejtë. Po ashtu për të parin ideologjia shfaqet si distancë minimale midis 

shënjuesit dhe të shënjuarit/referentit - më konkretisht midis fjalës dhe veprës . Kurse për 

të dytin ideologjia kërkon të pajtojë fanatikisht shënjuesin me të shënjuarin. Kësisoj, 

përpara teorisë së kritikës së ideologjisë i pari e keqkupton, duke e instrumentalizuar, 

distancën e pashmangshme midis shënjuesit dhe të shënjuarit, ndërsa i dyti e zhbën fare 

distancën duke e kolapsuar idenë mbi veprën.  

Për dallim nga ligjërimi zyrtar i PD-së, ligjërimi neoliberal e përdor idenë e Evropës në 

trajtën e orientalizmit, madje më konkretisht të kundërtën e një Orienti që është jo vetëm i 

prapambetur ekonomikisht, politikisht e kulturalisht, por që karakterizohet edhe nga 
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 “Vendimi i Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të vendeve anëtare të NATO-s për të ftuar Shqipërinë 

është vlerësim dhe afirmim i përpjekjeve dhe arritjeve të shqiptarëve në shndërrimin e Shqipërisë nga vendi 

i monizmit total, izolimit më të thellë, hiperkolektivizimit të plotë, lirive dhe të drejtave të ndaluara, në 

vendin e pluralizmit politik dhe demokracisë funksionuese, shtetit ligjor, ekonomisë së lirë të 

tregut...sot...ftohet për t’u anëtarësuar në NATO vendi që u sundua nga diktatori më i egër i Europës së 

pasluftës, i cili, për më shumë se 4 dekada me radhë ndërtoi aq shumë bunkerë në qytetet, fshatrat, fushat, 

malet e brigjet e vendit, që po të mblidheshin së bashku, mund të ndërtonin dy herë piramidat e Egjiptit. Për 

mua kjo është një mrekulli, Mrekullia e lirisë.” - Po aty. 
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lidhja me fenë islame. Qoftë për arsye korrektese politike, qoftë për përkrahjen fillestare 

dhe të vazhdueshme PD-së nga shtresa konservatore të shoqërisë shqiptare të lidhura fort 

me besimin fetar, sidomos me atë islam, dhe kundërshtare të socializmit burokratik për 

shkak të qëndrimit të tij ndaj fesë, ligjërimi politik zyrtar i PD-së nuk shquhet për 

orientalizëm. Megjithëse në margjinat e tij filokatolike mund të gjenden herë pas here 

referenca orientaliste, sidomos në ligjërimin e Berishës përdorimi ideologjik i idesë së 

Evropës, së paku në këtë aspekt, mbetet në gjysmë të rrugës, pasi nuk prodhon si antipod 

të vetin Orientin islamik.
393

   

Gramoz Pashkoja, i cili mund të quhet themeluesi ideor i neoliberalizmit shqiptar, që më 

1991-shin i paraprin shpalosjes së ideve për ristrukturimin neoliberal të ekonomisë 

përmes një kritike kulturaliste ndaj komunizmit, të cilin e konsideron pasojë të 

riprodhimit të mentalitetit osman.
394

 Madje për një prej përfaqësuesve kryesorë të 

neoliberalizmit shqiptar, Spartak Ngjelës, simptomat e otomanizmit nuk mbarojnë me 

rënien e socializmit burokratik, por vazhdojnë në bashkëkohësi dhe duken si në devijimet 

autoritariste të qeverisjes, ashtu edhe në ato shtetiste në ekonomi.
395

 Shquarja e problemit 

në rrafshin kulturor dhe antropologjik i shërben riprodhimit të formacionit shoqëror në 

disa aspekte. Së pari, prodhohet një identitet i fortë politiko-shoqëror i të tashmes të cilit 

nuk i vihet përballë thjesht një formacion shoqëror historik, as edhe një epokë e caktuar, 

por pothuajse krejt historia e një vendi. Kemi të bëjmë me kundërvënien midis të tashmes 

novatore që do të prodhojë një të ardhme cilësisht të ndryshme dhe të shkuarës inercia 

historike e të cilës rëndon ende. Në këtë mënyrë kontradiktat që prodhon vetë formacioni 

shoqëror çhistorizohen duke marrë trajtën e një manikeizmi të përhershëm të luftës midis 

të mirës dhe të keqes. Së dyti, inercia e të shkuarës apo lufta mitiko-manikeiste që 

vazhdon edhe aktualisht shërben si justifikim i mospërmbushjes së premtimeve 

themeltare të kapitalizmit neoliberal. Nëse ky i fundit nuk prodhon punësim dhe 

mirëqenie, demokraci dhe të drejta njeriu, fajin nuk mund ta ketë sistemi në vetvete - 

ashtu si një formulë abstrakte matematike vetëvërtetohet pa pasur nevojë të aplikohet -, 

por devijimet nga kullueshmëria e parimeve të tij. Këto devijime merren herë si produkt i 

inercisë së të shkuarës, herë si tradhti populiste e elitave politike.  

Nëse ndjekim ligjërimin politik të Ngjelës, do të vëmë re edhe një përfytyrim interesant 

të vetë Evropës. Ideologjia e konsideron rëndom polin pozitiv të marrëdhënies 

dikotomike si shpalosës të një identiteti të pafrakturuar. Ndërkohë që në diatribat e tij 

kundër marksizmit si shprehje teorike e komunizmit, Ngjela e klasifikon këtë të fundit si 
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 Kjo e dallon ligjërimin politik të PD-së nga ai i PS-së në të cilin orientalizmi filokristian shpërfaqet 

mjaft më gjerësisht.  

394
 “Shoqëria shqiptare e uzurpuar për 5 shekuj nga pushtimi osman, trashëgoi një mentalitet paternalist, i 

cili me psikologjinë bazë të tij ka disa mangësi. Është një mentalitet që ndjek prijësin dhe jo idenë, jeton 

mbi mitin, pa dashur të ndjeje vetë individi gëzimin e lirisë së tij.” - Gramoz Pashko - Të ndërtojmë një 

platformë të studiuar saktë për të ardhmen. Gazeta Rilindja Demokratike. 12 tetor 1991 nr. 78, f. 5 

395
 “Ne jemi ende saktësisht në otomanizëm. Kjo do të thotë që administrohemi nga pashallarë, të cilët 

emërohen nga Porta e Lartë dhe të cilët operojnë me nepotizëm. Ky është otomanizmi ku ndodhemi. Unë, 

regjimin e Enver Hoxhës...e kam quajtur: neootomanizëm.” - Spartak Ngjela - Protestat, shpejt në revolta 

antiqeveri. Gazeta Shqip. 17 tetor 2010, f. 5 
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orientalizëm të prodhuar në vetë gjirin e Evropës.
396

 Megjithë kompleksitetin që fut në 

identitetin evropian, ligjërimi mbetet ideologjik. Vërtet që Evropa është më komplekse se 

ç’e shpalos ideologjia sidomos në momentin e vet propagandistik, por ky kompleksitet 

nuk është një fushë e hapur shumidentitare, por mbizotërim i disa karakteristikave. 

Kështu që trupi qytetërimor, duke përdorur metaforën e sëmundjes, mund të gjenerojnë 

edhe qeliza kancerogjene brenda vetes. Mirëpo specifika e Evropës (ose e Perëndimit, 

shënjues i cili përdoret më shpesh prej Ngjelës) qëndron në faktin se defekti është i 

kufizuar në shtrirje, i pikasshëm dhe, rrjedhimisht, i ndreqshëm. Evropa në këtë kuptim, 

megjithëse e prodhoi marksizmin (kupto: jo vetëm teorinë, por krejt lëvizjen politiko-

shoqërore punëtore antikapitaliste të shekujve XIX-XX), kishte burime të mjaftueshme 

force dhe vlere për ta kapërcyer atë. Ndryshe është puna për shoqëri orientale si ajo 

shqiptare, në të cilën defekti nuk është bishtnim nga identiteti, por vetë identiteti; ose së 

paku një pjesë kushtetimore e tij që shfaqet herë pas here në betejën manikeike Lindje-

Perëndim brenda Shqipërisë.
397

  

Përpara se të shkojmë te përvijimi i betejës manikeike brenda shqiptarëve duhet të bëjmë 

një detour për t’i dhënë përgjigje pyetjes se si e kuptojnë perëndimin përfaqësuesit 

kryesorë të ligjërimit neoliberal. Për ta, ngjashëm me PD-në e klimakseve të veta 

ligjërimore neoliberale, Perëndimi është mishërim i ndërthurjes së kapitalizmit dhe 

demokracisë. Nuancat këtu kanë rëndësi ideologjike. Nëse për përfaqësuesit e liberalizmit 

politiko-kulturor theksi i marrëdhënies vihet më shumë te demokracia sesa te kapitalizmi 

- madje ky i fundit me ekseset e tij konsiderohet më së shumti një kosto që duhet paguar 

për të gëzuar liritë politiko-shoqërore
398

 -, për neoliberalët kapitalizmi konsiderohet si 

kusht i pazëvendësueshëm i lirisë dhe demokracisë.
399

 Rrjedhimisht mangësitë në 

zhvillimin e demokracisë politike në Shqipëri, qoftë edhe sipas përkufizimit ideologjik 

liberal-përfaqësues të demokracisë, nuk lidhen me avancimin e tepruar të marrëdhënieve 

kapitaliste brenda formacionit shoqëror, por me avancimin e pamjaftueshëm të tyre. 
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 “...marksizmi, në funksion të qytetërimit dhe personalitetit, është një defekt oriental i shoqërisë 

europiane.” - Shkruar në: Klosi, Ardian. (1991). Shqipëria zgjim i dhimbshëm. Albania painful aëakening. 

Tiranë: Botimet Albania, f. 73 

397
 Nëse e shtyjmë një hap më tutje kritikën, mund të themi se sipas këtij versioni orientalizmi epërsia 

qytetërimore e Perëndimit-Evropës qëndron në krijimtarinë e saj, e cila nuk i përjashton dot ekseset, madje 

te këto të fundit, si marksizmi, shihet edhe simptoma e krijimtarisë së saj. Ndërkohë që tipar i lindorëve 

është pezulltia, moskrijimi që riprodhon pambarimisht një të shkuar problematike. Kështu edhe 

përkeqësimet e simptomave të tyre nuk vijnë kurrë prej vetëlëvizjes së këtij qytetërimi, por prej 

“infektimit” të tij nga simptomat e qytetërimit perëndimor. Ky infektim, duke gjetur terren mikpritës në 

Lindje, e thellon hendekun qytetërimor-vleror të kësaj të fundit me Perëndimin.  

398
 “…kapitalizmi është çmimi që ajo duhet të paguajë për të arritur demokracinë dhe lirinë.” - Piro Misha i 

cituar në: Morozzo della Rocca, Roberto. (2000). Shqipëria, rrënjët e një krize..., f. 64 

399
 “...qytetërimi i sotëm perëndimor sot është njësuar me kapitalizmin, kurse kapitalizmi është njësuar me 

lirinë. Të gjitha vlerat e kulturës perëndimore janë përqendruar tek eficenca që vjen e shfaqet konkretisht si 

shkencë dhe si teknologji, si barazi dhe moralitet që vjen e jetësohet në të drejtat e njeriut, të cilat 

garantohen me anë të ligjit dhe pushtetit gjyqësor të pavarur, dhe që sigurohen me anë të një votimi të lirë 

për të zgjedhur qeverisjen, e cila gjithmonë është ë kufizuar me anë të kushtetutshmërisë.” - Ngjela, 

Spartak. (2006). Reformë shqiptare. Shmangia e karakterit tiranik të politikës. Tiranë: MNS, f. 122 
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Ashtu si fundamentalistët, rëndom fetarë, neoliberalët e gjejnë shpjegimin e dështimit të 

ideve të tyre jo te vetë idetë, por te pazbatueshmëria e kulluar e tyre; te fakti që ato 

tradhtohen rrugës, ku devijimi më i vogël sjell katastrofën. Prandaj konsiderohet e udhës 

kthimi te burimi i pastër doktrinar. 

Nëse vazhdojmë ta ndërtojmë imazhin e Perëndimit të ligjërimit neoliberal duke ndjekur 

përfaqësuesin më të zëshëm të saj, Ngjelën, del se ai i ngjan mjaft ndërtimit ideologjik të 

aparateve ideologjike shtetërore perëndimore gjatë Luftës së Ftohtë
400

, të gërshetuar me 

rimëkëmbjen e tij si luftë qytetërimesh sidomos pas sulmit terrorist të 11 shtatorit 2001. 

Në njërën anë Perëndimi konsiderohet një lloj heroi romantik që është gati t’i vërë zjarrin 

vetes dhe botës për hir të lirisë universale, në anën tjetër, si plotësues i logjikës 

manikeiste, Lindja përshkruhet me karakteristikat më barbare të mundshme. Si në 

antikitet, barbari nuk është vetëm i huaj, por edhe i huaj i pagjuhë (në kuptimin e 

artikulimit kompleks dhe të arsyeshëm të saj si logos); për pasojë i pafutshëm në rendin e 

arsyes, lirisë, demokracisë, tregut etj., çka fqinjëron me racizmin.
401

  

Kësisoj detyrë e shqiptarëve si komb ishte të renditeshin frontalisht me Perëndimin në 

këtë betejë qytetërimore, pikërisht sepse identitarisht, pavarësisht ndërdyshjeve historike, 

i përkisnin Perëndimit. Ndërdyshjet në fjalë nuk kanë pasqyruar kontradikta të mirëfillta 

historiko-shoqërore, por më tepër tallaze e marramendje aksidentale, një lloj kapriçoje 

historike që e kap një popull identitarisht perëndimor, por të papjekur sa ç’duhet. 

Aksidentalizmi i komunizmit shpjegohet prapaveprueshëm duke përgjithësuar 

properëndimorizmin masiv të shqiptarëve të pas 91-shit, pa menduar për kushtet 

shoqërore të këtij entuziazmi ideologjik.
402

 Madje aq shumë konsiderohet komunizmi 

aksident historik, saqë përfaqësuesit e tij më të pushtetshëm merren për të sëmurë 

mendorë.
403

 Patologjizimi biologjik dhe mendor i kundërshtarëve historikë i shërben 

ideologjisë jo edhe aq për të dënuar bëmat e tyre në të shkuarën, sesa për të hequr një vijë 

bashkëmarrëzie midis të parëve dhe çdokujt që vendos në dyshim formacionin shoqëror 
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 Antikomunizmi i Ngjelës arrin në nivele grotekse kur pohon joreflektueshëm: “...në të shumtën e vet, 

burrat e shtetit që kanë drejtuar vendet perëndimore përgjatë Luftës së Ftohtë, janë shprehur shpesh se për 

mbrojtjen e idealeve ishin gati që të pranonin një holokaust bërthamor...” - Shkruar në: Klosi, Ardian. (Ed. 

Antologji). (1993). Quo vadis, Shqipëri? Tiranë: Botime Albania, f. 19; duke shpërfillur kësisoj shumësinë 

e kritikave brendaperëndimore ndaj marrëzisë gjithëshfarrosëse që Lufta e Ftohtë arriti herë pas here, 

sidomos gjatë krizës së raketave në Kubë. Në nivelin më propagandistik të mundshëm, kjo qasje i bën 

jehonë parullës së fajkonjve të Luftës së Ftohtë “Better dead than red.” 

401
 “Barbari nuk mund ta pranojë lirinë e niveleve perëndimore, dhe tanimë ky fenomen e ka shumë të qartë 

shpjegimin e vet psikologjik: vetëm niveli i lirisë nuk mund të importohet, sepse ai është konstitucion i 

brendshëm i individit në fillim dhe i gjithë shoqërisë më pas...” - Ngjela, Spartak. (2006). Reformë 

shqiptare. Shmangia e karakterit tiranik të politikës..., f. 111-112 

402
 “Shqiptarët më në fund e duan demokracinë dhe këtë e kanë provuar të paktën në këta njëqind vjetët e 

fundit, kur nuk u tjetërsuan dot nga ideologjia leniniste dhe nga propaganda puniste, por menjëherë u 

paraqitën gjithë vrull në Perëndim dhe vetëm atje, për të marrë me vendosmëri pjesën e tyre nga qytetërimi 

të cilit i përkasin; nga qytetërimi perëndimor. “ - Po aty, f. 11-12 

403
 “…Enver Hoxha ... ishte në ndërtimin e vetë që i gjeneronte së brendshmi antipersonalitet, një i sëmurë 

që urrente çdo gjë perëndimore...” - Po aty, f. 44 
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aktual. Vetëm të çmendurit dhe të sëmurët, të cilëve u shtohen edhe të infiltruarit nga 

jashtë, mund të marrin guximin të vënë në dyshim kapitalizmin, Perëndimin apo 

përkatësinë e shqiptarëve, lëre më pastaj të rezistojnë kolektivisht ndaj tyre.   

Pas këtij detour-i i kthehemi betejës manikeike në ligjërimin neoliberal midis forcave 

identitare perëndimore dhe atyre të tëhuajsuara lindore. Ku duken rrënjët perëndimore të 

shqiptarëve? Për neoliberalët, për të cilët kapitalizmi përbën substancën e Perëndimit, 

rrënjët e sipërmarrësit të sotëm do të gjendeshin tek individualizmi arkaik i shqiptarëve të 

moçëm
404

, i përmendur herë pas here në shënimet antropologjike të udhëtarëve të 

shekullit XIX dhe fillimshekullit XX. Ky protoliberalizëm shqiptar, që e ka origjinën në 

errësirën e fillesave historike, shërben si garanci për rimëkëmbjen e perëndimorizimit 

kapitalist. Sipas këtij përgjithësimi ahistorik neoliberal, te kryeneçësia individualiste e 

ilirëve mund të gjejmë shpirtin sipërmarrës dhe iniciativën e biznesmenit të ri shqiptar, e 

atij që, sipas të njëjtit përfytyrim, e nis tranzicionin me fare pak para mënjanë me të cilat 

ndërton kapitalizmin shqiptar.   

Kundër këtij individualizmi të pashpërbëshëm nuk janë renditur vetëm 

shkaktuesit/bartësit e aksidenteve historike, si p.sh. osmanët e komunistët, por edhe elita 

politike e dy dekadave të fundit, e cila i kundërvë kësaj prirjeje kolektivizimin arkaik që 

prodhon klientelizëm dhe korrupsion. Edhe në këtë rast, korrupsioni nuk konsiderohet si 

simptomë e kushtetimit të formacionit kapitalist neoliberal, por si devijues dhe 

kontradiktor me të.
405

 Si bartëse e autoritarizmit orientalo-komunist, elita politike e 

kufizon dhe e përthyen kapitalin, efekti më i dëmshëm i të cilës nuk është zgjerimi i 

përfitimeve të saj sesa përforcimi i marrëdhënieve kolektiviste - një lloj gërshetimi midis 

klientelizmit dhe fisnorizmit - të papërputhshme me identitetin individualist të 

shqiptarëve.  

Sidoqoftë, nëse figurat historike të neoliberalizmit shqiptar si Pashkoja dhe Ngjela 

ndërtojnë një ligjërim ideologjik rreth elementeve identitaro-qytetërimore, për të cilat 

kërkohet një vizion global i zhvillimeve historike, brezi i ri i neoliberalëve, të cilët nisën 

të ndërhyjnë në terrenin e ligjërimësisë shqiptare përpara zgjedhjeve të vitit 2005 si krahu 

ideor i përpjekjes së PD-së për të ardhur në pushtet, e shtron ligjërimin në terma politiko-

ekonomikë më pak qytetërimorë, ku abstraksionet e parimeve bashkëjetojnë me 

pragmatizmin. Ndjekësit e Milton Friedman-it theksojnë pragmatikisht përparësinë e 

ristrukturimit ekonomik neoliberal duke marrë si pikë reference suksesin e ekonomive të 
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 “Shqiptarët janë sigurisht perëndimorë në psikikën dhe kulturën e tyre, ata janë historikisht 

individualistë, të paktën në dymijë vjet.” - Po aty, f. 11. Në një shkrim kolektiv autorësh të përmbledhur në 

Shqipëria zgjim i dhimbshëm, individualizmi protoperëndimor i shqiptarëve vihet përballë imponimit 

shtetëror komunist me sfond kulturor kolektivizmin sllav. Kjo kundërvënie nuk konsiderohet vetëm si 

mospërputhje, por edhe si rezistencë pasive e shqiptarëve ndaj regjimit sllavo-komunist. Megjithëse në këtë 

rast mungon referenca e zakonshme orientaliste ndaj osmanizmit, prapëseprapë zëvendësimi i fqinjit lindor 

problematik thjesht e transferon problemin brenda Lindjes. Për më tepër, shih: Klosi, Ardian. (1991). 

Shqipëria zgjim i dhimbshëm. Albania painful aëakening..., f. 11 

405
 “Klasa politike aktuale vjen thuajse e gjitha nga një edukatë puniste antikapital, prandaj ne konstatojmë 

hapur sot së Shqipëri një qëndrim armiqësor ndaj kapitalit. Punizmi po e bllokon atë dhe ne nuk po e 

shohim sepse vetë partitë e mëdha drejtohen nga fryma antitrag e antikapital.” - Po aty, f. 205 
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Tigrave të Azisë. Si çdo pragmatizëm ideologjik, edhe ky i fundit vuan nga 

pareflektueshmëria, duke mos pasur parasysh se edhe pas pragmatizmit më jovleror 

shtrihen një rrjetë vlerore implicite që i mundëson arsyes instrumentale të shtrojë çështjet 

e veta. Kësisoj të marrësh për kriter mirëqenieje rritjen e GDP-së për frymë dhe ta 

përdorësh arsyen instrumentalisht duke matur nivelet e saj nga vendi në vend, kërkon që 

paraprakisht të abstraktosh nga lidhja midis mirëqenies dhe GDP-së për frymë, të mos 

mendosh mbi të, të mos vëresh antinomitë e saj etj. Po ashtu, si çdo pragmatizëm 

ideologjik edhe ai neoliberal e kërkon çelësin e humbur jo aty ku ka rënë, por aty ku ka 

më shumë dritë. Kësisoj, nuk përmenden konvulsionet ekonomike të vetë Tigrave të 

Azisë në vitet 1997 dhe 2008-2009, apo përvoja e krizave të njëpasnjëshme ekonomike të 

mjaft vendeve të Amerikës Latine. Edhe përmendja e historive më të suksesshme 

ekonomike si ajo e Kilit shoqërohet me heshtimin e kushtit të ekzistencës së saj: 

diktaturës së ashpër të gjeneralit Pinoçet.   

Nga ana tjetër ata që mund të klasifikohen më mirë në rrymën hajekiane
406

 ose nozikiane 

të neoliberalizmit theksojnë drejtësinë parimore të tij, pavarësisht efekteve varfëruese 

ekonomike që mund të prodhojë herë pas here një ristrukturim i tillë i ekonomisë.
407

 

Është pikërisht ky abstraksionizëm teorik - karakteristik i Perëndimit të fillimeve të 

kapitalizmit ku ndërtohej ideologjikisht miti i sipërmarrësit të devotshëm që thyente 

barrierat feudale e kësisoj realizonte natyrën njerëzore - që e shtyn ligjërimin neoliberal 

të kërkojë duele epike në fushën e ideologjisë. Në vitet e progresit përfundimtar të 

ristrukturimit neoliberal të ekonomisë - ku kritika ndaj ideologjisë ishte pothuajse 

inekzistente dhe, kur pluskonte ndrojtur, nuk ishte më pak ideologjike në moderimin e vet 

-, neoliberalët prodhonin ideologji në emër të shqetësimit për mungesën e ideologjisë.
408
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 Në frymën e Friedrich Hayek-ut të shprehur te Ligji, ligjvënia dhe liria, mund të përmendim idenë e 

Neritan Sejaminit për futjen e parimeve ekonomike të neoliberalizmit në kushtetutë.: “Baza e shtetit të 

vogël padyshim që duhet të sanksionohet në Kushtetutë. Kjo duhet të përcaktojë qartë limitet e ndërhyrjes 

së shtetit si dhe të bëjë praktikisht të pamundur që maxhorancat e thjeshta të jenë në gjendje të prodhojnë 

ligje, që sanksionojnë ndërhyrjen e tepruar të shtetit në ekonomi apo jetën e qytetarëve.” - Colloquim 

Liberal. Teza për një qeverisje të djathtë liberale..., f. 110. Kësisoj hajekianisht fushëveprimi i demokracisë 

reduktohet. Madje rëndom preferohet të mos flitet më për të, pasi ajo përbën një shënjues me konotacion 

radikal që i lejon popullit të bëjë ligje në vend që t’i zbatojë ligjet e trashëguara nga urtësia e të shkuarës. 

Demokracia duhet të zëvendësohet me liberalizmin e qeverisjes së kufizuar. Për herë të parë në ligjërimin 

ideologjik shqiptar neoliberalët vënë në dyshim nominalisht barazimin mes liberalizmit dhe demokracisë.  

407
 “...taksimi progresiv është tërësisht i pandershëm. Mund të pranohet si i dobishëm për shoqërinë, por 

nuk diskutohet që është i pandershëm sepse i trajton qytetarët në mënyrë të pabarabartë.” - Çili, Henri. 

(2013). Kundër-reforma. Një shpjegim (subjektiv) për 23 qershorin. Tiranë: Fondacioni për Liri 

Ekonomike, f. 71 

408
 Kësisoj E. Hasimja në shkrimet e kohës më një anë nënqesh cinikisht ndërgjegjen joklasore të punëtorit 

shqiptar (shih: Instituti Liberal Shqiptar. (2006). Polis. Tiranë: Dita 2000, f. 44), në anën tjetër pohon me 

konotacion qortues se e majta shqiptare nuk ekziston; ose së paku se triumfi ideologjik i të djathtës do të 

sigurohej nëse do të tregohej se kjo e majtë, përtej nominalizmit, nuk ekziston, çka afërmendsh do të sillte 

për pasojë ripërmbajtësimin e të majtës në përgjigje të forcimit të identitetit ideologjik të rivales së saj. 

(Shih: Colloquim Liberal. Teza për një qeverisje të djathtë liberale..., f. 190) 
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Ky abstraksionizëm bën që ideologjia të përkufizohet teorikisht në cektinë e një tërësie 

parimesh moralo-politike, duke e varfëruar konceptualisht në shumësi ideologjish 

politike. Siç është trajtuar gjerësisht në pjesën e parashtrimeve teorike mënyra më e 

suksesshme e fshehjes së ideologjisë është besimi ligjërimor, nga pozicioni i thëniesimit, 

se mund ta shmangim ideologjinë (në njëjësin riprodhues të formacionit shoqëror). Në 

rastin e neoliberalëve shqiptarë, kësaj fshehjeje përmes shumimit varfërues të konceptit 

në ideologji politike i shkon për shtat dialogu i papërgjigje i At Braunit të G. K. 

Chesterton-it: “ - Ku do ta fshihte një njeri i mençur një  gjethe? Në pyll...Nëse nuk do të 

kishte pyll, atëherë ai do të pyllëzonte. Dhe nëse kishte dashur të fshihte një gjethe të 

thatë
409

 , do të bënte një pyll të thatë... Dhe nëse do të kishte dashur të fshihte një kufomë, 

do ta mbushte fushën plot me kufoma për ta fshehur në të.”
410

 

C. Ligjërimi i të djathtës orientaliste 

Është e vështirë të vizatosh një vijë ndarëse të saktë midis orientalizmit të ligjërimit 

intelektual të së djathtës me atë të së majtës. Mjaft prej temave që ceken prej tij dhe 

mënyra e përfytyrimit të Tjetrit ngjajnë me atë të orientalizmit të majtë. Mirëpo për të 

klasifikuar ideologjinë ndihmojnë edhe raportet ligjërimore dhe politike brenda të njëjtit 

kamp. Kësisoj, orientalizmi ushqen intelektualisht një pjesë të qëndrimeve të PD-së, dhe 

përfiton prej kësaj të fundit përhapjen e jehonës së një pjese të tezave të veta. Sidoqoftë, 

siç u trajtua më sipër, raporti i orientalizmit të djathtë me PD-në mbart edhe tensionet dhe 

distancën e vet. PD-ja, edhe në përbërjen e saj socio-kulturore, ka qenë këto vite 

shprehësja më e plotë e pikëpamjeve që më së paku bashkëndajnë me Orientin e 

fetishizuar të orientalistëve një pjesë karakteristikash. Kësisoj, si përfaqësuese edhe e 

shtresës së ish-pronarëve, sidomos në zonat e Shqipërisë së mesme ku besimi islam është 

i shtrirë dhe depërton thellë në ndërgjegjen e qytetarëve, PD-ja nuk mund t’ia lejonte 

vetes që në ligjërimin zyrtar të mbizotëronin temat orientaliste të fajësimit të osmanizmit 

dhe islamit për prapambetjen e Shqipërisë. Megjithatë, si përfaqësuese edhe e një pjese të 

konsiderueshme të frymës katolike, sidomos në Shkodër të lidhur fort me 

antikomunizmin, tezat e orientalistëve gjejnë jehonë në margjinat e ligjërimit të PD-së. 

Në të gjitha rastet, orientalizmi i djathtë i ndih dhe e plotëson ligjërimin e PD-së përmes 

ideimit të Evropës si kryeshënjuese qytetërimore.  

Orientalizmi i djathtë ka të njëjtën marrëdhënie afrimi-tensioni, së paku intelektualisht, 

me boshtin e tretë të ligjërimit të djathtë, konservatorizmin. Me të bashkëndan 

antikomunizmin, por distancohet kur vjen puna tek ideja moderne e progresit, çka i bën 

përfaqësuesit e saj më të ngjashëm me liberalizmin. Po ashtu, vetë konservatorizmi 

ndahet në dy rryma, ku njëra shfaqet më mikpritëse ndaj tipareve qytetërimore që 

ligjërimi orientalist i veçon si shprehëse të prapambetjes. Edhe këtu nënshtresa fetare 

luan rol. Një nga shtyllat e ligjërimit konservator është ruajtja e botëkuptimit, vlerave dhe 

mënyrës tradicionale të jetesës, të kërcënuara nga moderniteti radikal (liberal) ose 

                                                           
409

 Chesterton-i pëdor “dead leaf” që në shqip nuk shkon si gjethe e vdekur, çka në përkthimin shqip e 

humb ritmin kur pjesa tjetër do të përkthehet si trup i vdekur “dead body”. 

410
 Marrë nga: https://ebooks.adelaide.edu.au/c/chesterton/gk/c52fb/chapter11.html. Parë për herë të fundit 

më 13.9.2014 
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revolucionar (komunist). Ndryshe nga universalizmi i modernes, tradicionalja është për 

përkufizim bartëse e shumë traditave, të cilat i bashkon me njëra-tjetrën vetëm 

kundërvënia ndaj modernes. Kësisoj konservatorizmi filokatolik dhe ai filoislamik brenda 

të djathtës gjejnë ura komunikimi me ndërmjetësinë e PD-së kryesisht në kundërvënien e 

tyre ndaj komunizmit, ose atyre forcave politike që në përfytyrimin e tyre dalin 

pasardhëse të komunistëve. Me t’u larguar kundërshtari i përbashkët, këto dy tradita 

shpalosin papajtueshmëritë brenda tyre duke u ndërshtyrë për të zënë sa më shumë 

hapësirë në terrenin e ligjërimësisë së djathtë.  

Sidoqoftë orientalizmin e një pjese të ligjërimit konservator shqiptar do ta trajtojmë në 

kapitullin pasardhës, duke ia lënë vendin këtu vetëm ligjërimit të atyre intelektualëve që, 

megjithëse në vija të përgjithshme mund të renditen pranë parimeve të së djathtës, nuk e 

përziejnë orientalizmin e tyre me forma të konservatorizmit; disa prej tyre madje mund të 

jenë politikisht më afër liberalizmit politik. 

Figura kyçe e orientalizmit të djathtë mund të konsiderohet shkrimtari Ismail Kadare. Si 

shembuj të ligjërimit të tij orientalist nuk do të merren veprat me karakter letrar, të cilat 

efektet ideologjike i shprehin në një rrafsh kulturor, por veprat publicistike ose sprovat te 

të cilat përdoret regjistri politik i ligjërimit. Filli që përshkon kryekreje ligjërimin politik 

të Kadaresë është përfytyrimi i historisë së shqiptarëve si të karakterizuar nga një 

aksident me shtrirje shekullore, që jo vetëm shpjegon prapambetjen shumëpërmasore të 

shqiptarëve, por edhe pengimin e një prirjeje zhvillimore të shkruar në thelbin e identitetit 

të tyre. Kësisoj, për Kadarenë, bota është e ndarë në qytetërime, ku në historinë e 

Shqipërisë kjo ndarje merr trajtën e një ballafaqimi midis identitetit evropian të 

shqiptarëve dhe ndikimeve orientaliste. Përfaqësuese kryesore e kësaj të fundit është 

Perandoria Osmane dhe mbi të gjitha shtrati i saj kulturoro-fetar islamik.
411

 Përvoja e 

pushtimit osman jepet përmes metaforave të gjumit/natës
412

 shekullore të robërisë dhe 

zgjimit/ditës së vonuar, por jetike, që përkon me Rilindjen Kombëtare dhe me përpjekjet 

e mëpasshme për ta kthyer përfundimisht rrugën e shqiptarëve kah potenciali që mbart 

identiteti i tyre evropian.   

Më shumë sesa interpretimi i metaforës së natës - e cila është një nga nocionet manikeiste 

më të përdorshme si e kundërvënë ndaj ditës (ose të errësirës dhe dritës, të zezës dhe të 

bardhës, të cilat në ligjërime të caktuara marrin edhe konotacione raciste) -, me rëndësi në 

leximin simptomatik të tekstit ideologjik është metafora e gjumit. Çfarë fashit duke 

mbithënë metafora e gjumit të shqiptarëve? Në shtresën e parë ligjërimore metafora e 

gjumit jep idenë se historia e shqiptarëve prej shekullit të XV deri në gjysmën e dytë të 

shekullit të XIX nuk është mirëfilli histori, pasi në të nuk zhvillohet asgjë, madje mirëfilli 

nuk mbetet as në syhapjen e kohës paraosmane; shqiptarët flenë në robëri, koha për ta 

ngrin, sipërfaqësisht ata marrin tiparet e sundimtarëve orientalë, paçka se substancialisht 

                                                           
411

 Raportit kompleks të ligjërimit kadarejan me islamin do t’i kthehemi gjerësisht më poshtë, kur të 

trajtohet specifikisht ndarja midis islamit oriental dhe atij shqiptar.  

412
 “...ende nën terrin osman, Shqipëria...po përmendej nga gjumi tepër i gjatë i robërisë...Shqipëria e 

vonuar doli më në fund nga nata osmane...” - Kadare, Ismail. (2012). Mosmarrëveshja. Shqipëria përballë 

vetvetes: Sprovë letrare në tri pjesë. Tiranë: Onufri, f. 17, 31 
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nuk ndryshojnë. Në një shtresë të dytë, kjo metaforë shërben për të kalitur ideologjikisht 

te shqiptarët shpresën te e ardhmja e tyre evropiane, pavarësisht aksidentit të gjatë osman. 

Nëse shqiptarët kanë fjetur në robëri gjatë pesë shekujve, tanimë, syhapur, mund të bëjnë 

një hap prapa në origjinën e tyre paraosmane për të marrë vrullin e nevojshëm të 

përparimit kah ajo formë organizimi politik dhe shoqëror që karakterizon Evropën. 

Meqenëse gjatë gjumit të robërisë osmane nuk janë trazuar shtyllat identitare të 

shqiptarëve, për të rimarrë kahun e duhur do të mjaftonte vetëm një shkundje që do të 

hidhte tutje të gjitha defektet sipërfaqësore të shtëna në identitetin shqiptar gjatë 

osmanizmit. Po ashtu - dhe këtu nis leximi simptomatik që do të nxjerrë në pah atë që 

teksti fsheh drejtpërdrejt - çdo tentativë e sotme për të devijuar rrugëtimin shqiptar drejt 

Evropës do të përbënte jo vetëm një kauzë të pambrojtshme moralisht
413

, por edhe të 

humbshme strategjikisht. Nëse nuk ia arritën osmanët ta çmontojnë identitetin evropian të 

shqiptarëve për pesë shekuj, zor se mund ta arrijnë anakronistët e sotëm neoorientalë, 

pavarësisht se prania e tyre konsiderohet gjithnjë problematike dhe penguese e ritmit të 

përparimit drejt identifikimit të plotë me Evropën.   

Ajo çka i mungon kritikës së përmendur në hyrje të esencializmit kadarejan është kuptimi 

kritik i marrëdhënies midis osmanizmit dhe komunizmit në ligjërimin e tij politik. 

Komunizmi konsiderohet vazhduesi i shkulmave orientale që, nëse u referohemi 

pikëpamjeve të kudogjendura të së djathtës, nuk ka pasur shtrat të mirëfilltë shoqëror në 

Shqipëri, por është importuar sidomos prej fqinjëve. Mirëpo për Kadarenë komunizmi 

nuk është edhe aq importim konspirativ i serbëve sesa vazhdim i logjikës antievropiane të 

osmanëve. Ndërsa e krahason me format pararendëse të regjimeve në shekullin XX, 

qofshin ato edhe pushtuese, Kadareja e veçon komunizmin si lemerinë më të madhe.
414

 

Karakteri oriental i komunizmit nuk zbulohet vetëm në mohimin e tij ndaj qytetërimit 

evropian, por edhe në obskurantizmin, antiindividualizmin apo autoritarizmin që e afron 

me osmanët.
415
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 Këtu s’bëhet fjalë vetëm për elementët kulturorë të qytetërimit evropian, por edhe për ato politiko-

ekonomikë si liberalizmi, kapitalizmi etj. 

414
 “Në pushtimet e ardhshme, shqiptarët nuk do të njihnin as tmerrin italian, madje as atë gjerman, por fati 

do t’u ruante një lemeri të ardhshme, të panjohur, më të pabesën e më burracaken e të gjithave: lemerinë 

komuniste.” - Po aty, f. 203 

415
 Në këtë kontekst duhet përmendur ideja e Arshi Pipës sipas të cilit preferenca e komunizmit për islamin 

zbulohet edhe në shkrimet e Enver Hoxhës, veçanërisht në Shënime për Lindjen e Mesme: “Fakti që ai qe 

bir i një familjeje të fesë bektashiane, një fé heretike e degës shiite, shpjegon deri dikund qysh Hoxha, tue 

folë për revolucionin persian të prímë nga ajatollat, shkroi se ai pati karakter klasor, qe revolucion shoqnor, 

jo revolucion me karakter fetar. Hoxha përnaltoi islamizmin tue degradue krishtenizmin: ‘E vërteta âsht se 

Kurani âsht mâ i plotë dhe mâ i pastër se Bibla e izraelitëve dhe se Ungjilli i të krishtênëve.” Shprehje si 

kto, typikisht fundamentaliste, tingëllojnë të pabesueshme në gojën e nji ateisti.’” - Klosi, Ardian. (Ed. 

Antologji). (1993). Quo vadis, Shqipëri?..., f. 25-26. Kjo tezë e Pipës - që abstrakton nga kushtet shoqërore 

dhe situata ndërkombëtare e Shqipërisë kur është shkruar ky pasazh dhe e përjetëson komunizmin, ose së 

paku enverizmin si kriptoislamizëm - është përmendur shpesh në ligjërimin orientalist (p.sh. nga Maks 

Veloja) për ta konsoliduar perceptimin  komunizmit si vazhdim të frymës orientale, pa i njohur atij asnjë 

lidhje me raportet shoqërore të epokës historike.  
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Nëse i referohemi një tjetër përfaqësuesi të orientalizmit të djathtë, Aurel Plasarit, për të 

cilin raporti Lindje-Perëndim i shqiptarëve shihet në kompleksitetin e një ndarjeje të 

brendshme të simbolizuar nga Vija e Teodosit
416

, komunizmi shqiptar nuk ishte vetëm 

përfaqësues i krahut oriental brendashqiptar. Edhe në kuadrin e lëvizjes komuniste 

botërore, pikërisht si bartës i tipareve më të theksuara orientale, ai mishëronte formën e tij 

më të ulët: “Si stalinizëm specifik, ai i Hoxhës do të ishte një stalinizëm ndyrash, cinik, 

shtinjak, i gatshëm për kompromiset më të fëlliqura, dredharak dhe oportunist, shkurt, një 

stalinizëm i Portave të Orientit.”
417

 Në ligjërimin politik të djathtë theksohet herë pas here 

veçantia e komunizmit shqiptar. Ndodh që represioni i tij të veçohet nga përvoja e 

vendeve të tjera ish-socialiste, duke i shndërruar shqiptarët si viktima par excellence. 

Edhe kur bëhet krahasimi me Bashkimin Sovjetik stalinist, përvoja e regjimit shqiptar 

konsiderohet në mos më represive, së paku e barabartë me të.
418

   

Për t’iu rikthyer Kadaresë, për të cilin manikeizmi nuk është brendashqiptar por i 

injektuar së jashtmi, dhe zbritur një rrafsh interpretues më thellë, do të dalë në pah ideja 

se një nga karakteristikat e komunizmit shqiptar është përçarja brendapopullore, theksimi 

i kontradiktave klasore që pamundësojnë unitetin organik të shoqërisë. Përderisa 

shqiptarët konsiderohen një popull substancialisht unitar dhe shprehës i këtij uniteti është 

edhe identiteti i tyre evropian, çdo tentativë historike që do të theksonte hendeqet 

shoqërore, sidomos klasore, midis tyre do të konsiderohej e huaj dhe subversive. 

Meqenëse i Huaji (në njëjësin e polit të posaçëm të kundërshtisë) nuk mund të jetë veçse 

bartës i frymës orientale, atëherë ndasitë dhe lufta komuniste e klasave nuk ka se si të 

jenë produkte brendashoqërore, por veçse të injektuara forcërisht ose “burracakërisht”.
419
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 Në tekste të mëvonshme, Plasari duket se e lë mënjanë ndarjen e brendshme identitare të shqiptarëve për 

të përkrahur tezën e “konstantes evropiane” të shqiptarëve. Mund të interpretohet se kjo konstante përbën 

edhe substancën identitare të tyre, në raport me të cilën përpjekjet alternative bien në statusin e 

devijancave. Për më tepër, shih: Plasari, Aurel. (2005). Rrëmbimi i Europës. Tri ese..., f. 39 

417
 Plasari, Aurel. (1992). Vija e Teodosit rishfaqet. Nga do t’ia mbajnë shqiptarët?, f. 51 

418
 Në një karikaturë të E. Veizit të titulluar “Kur nxënësi ua kalon mësuesve”, të botuar në Rilindjen 

Demokratike të 27 korrikut 1991, Enver Hoxha pasqyrohet si xhelat më i madh se Hitleri dhe Stalini. 

Përveç metodës së çalë krahasimore që shpërfill kushtet e ndryshme historike dhe mbledhjes serioze të të 

dhënave për të krahasuar numrin e viktimave të të trija regjimeve, ky krahasim me efekte ideologjike 

përbën edhe një minimalizim problematik të efekteve katastrofike të nazizmit dhe stalinizmit në vitet 30’ të 

shekullit XX.  

419
 Pothuajse në të gjitha krahët e ligjërimit ideologjik shqiptar komunizmi kritikohet për prishje të unitetit 

kombëtar në emër të luftës së klasave. Edhe nga përfaqësuesit e ligjërimit të majtë, për të cilët nuk ka vend 

teza e konspiracionit fqinj në origjinën e lëvizjes komuniste shqiptare, pohohet se efekti më shkatërrimtar i 

sundimit komunist ishte përçarja kombëtare në emër të luftës së klasave. Paradoksi i këtij qëndrimi është se 

duke e marrë për të mirëqenë se gjatë socializmit shtetëror është zhvilluar luftë klasash, implikohet fakti se 

ka klasa antagoniste ku triumfi i njërës çon logjikisht në fundosjen e tjetrës. Kësisoj, sado shkatërrimtare të 

kenë qenë efektet e luftës së klasave mbi popullsinë - madje edhe mbi vetë klasat ku përfshihen shtresat e 

varfra -, kjo tezë implikon faktin se komunistët përfaqësonin vullnetin implicit të klasave të nënrenditura. 

Rrjedhimisht rënia e komunizmit nuk shënon vetëm fundin e sundimit të një burokracie sunduese, por edhe 

rizhytjen në fund të ish-klasave të nënrenditura. Afërmendsh që - si sipas qasjes liberale të mohimit të 

klasave në emër të mobilitetit të vazhdueshëm ndërshtresor, ashtu edhe sipas asaj konservatore që e pohon 

hierarkinë klasore duke e konsideruar organikisht të pashmangshme dhe të drejtë - triumfi i përkohshëm i 

klasave të nënrenditura në instancë të fundit është edhe në dëm të vetë atyre. Ama simbolikisht këtu 
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A nuk përsëritën komunistët me luftën klasore ndarjen fetare brenda kombit shqiptar që 

imponuan osmanët?! 

Në të njëjtën vijë argumentimi, identifikimi i komunizmit me osmanizmin nuk mund të 

jetë ideologjik nëse nuk ka efekte heshtuese ose parandaluese në situatën politiko-

shoqërore aktuale. Kështu që në ligjërimin politik të Kadaresë ka vend edhe për 

konsiderimin e përfshirjes së grupeve të gjera shoqërore në jetën politike si formë të 

rrezikshme populizmi, karakteristikë e të majtës radikale jo vetëm evropiane.
420

 Nëse e 

lidhim këtë ide me qëndrimin e kudogjendur mbi ngjarjet e vitit 1997 - sidomos në 

ligjërimin e djathtë dhe atë liberal të së majtës -, atëherë ato dalin ideologjikisht vetëm si 

një marrëzi kolektive pa asnjë element emancipues. Rrjedhimisht sa herë që masat, 

sidomos të vetorganizuara, hyjnë me hapin e tyre të pakujdesshëm në fushën politike, 

efektet do të jenë gjithnjë shkatërrimtare jo vetëm për elitën drejtuese e paqen sociale, por 

edhe për interesat autentike të vetë masave.  

Megjithatë si komunizmi, si tentativat e herëpashershme postkomuniste për ta devijuar 

rrugëtimin shqiptar drejt Evropës vetëm mund ta vonojnë një proces të pakthyeshëm. 

Rrugëtimi i shqiptarëve drejt Evropës nuk do parë si shkuarje drejt një vendi të ri e të 

dallueshëm nga vetja, por, përmes një përdredhjeje dialektike, si rrugëtim drejt vetes, ose 

më saktë një kthim në vete.
421

 E shkuara dhe e ardhmja bashkohen për të kapërcyer të 

                                                                                                                                                                             
ideologjia pëson një të çarë të paparashikuar: Pohon se socializmi shtetëror, pavarësisht deformimeve dhe 

degradimit, përfaqësonte në mënyrë implicite vullnetin dhe interesin e të varfërve. Për ta shmangur këtë 

implikim problematik të ideologjisë, Edi Rama, nga pozicioni i intelektualit/publicistit, shkruante më 1993 

se nuk duhej marrë seriozisht teza e ideologjisë komuniste se në Shqipëri zhvillohej luftë klasash: “Nuk ka 

pasur në Shqipëri luftë klasash, por luftë të të gjithëve kundër të gjithëve, nuk ka as rrezik të një lufte të re 

klasash, por shenja të reja të luftës së vjetër, të cilat po marrin formë pasi jeta politike në Shqipëri 

zhvillohet mbi një suport totalitar.” - Klosi, Ardian. (Ed. Antologji). (1993). Quo vadis, Shqipëri?..., f. 58. 

Ky tour de force ideologjik, duke propozuar në vend të kontradiktave klasore gjendjen imagjinare hobsiane 

të luftës të të gjithëve kundër të gjithëve, siç del në pjesën e dytë të pasazhit, i frigohet rishfaqjes së 

kontradiktave klasore, duke i paraprirë klasifikimit të tyre si një lloj ndeshjeje paraqytetërimore.      

420
 “Në kushtet e demokracisë turmat vulgare të fshehura prapa fjalës ‘popull’ mund të kthehen në 

varrmihës të demokracisë, po aq sa tiranët, në mos më keq. Kjo është edhe arsyeja që grekët e vjetër, kur 

diskutonin për demokracinë, për të mirat dhe të këqijat e saj, ishin tepër gjakftohtë, pa paragjykime, 

rrjedhimisht pa entuziazëm. Nën trysninë e populizmit të majtë, bota e sotme, ashtu siç ka harruar mjaft 

mësime të historisë, e ka harruar, me sa duket, edhe këtë mençuri antike.” - Kadare, Ismail. (2005). Kombi 

shqiptar në prag të mijëvjeçarit të tretë. Tiranë: Onufri, f. 18. Edhe në këtë rast mund të vërehet tentativa 

ideologjike për të pajtuar prapaveprueshëm atë që historikisht ka qenë e papajtueshme. Kadareja, duke 

marrë shembullin e grekëve të vjetër, nuk kërkon ta zhbëjë demokracinë si të tillë, pasi tanimë shënjuesi 

demokraci është element i pashmangshëm i ideologjisë, por. në frymën e liberalizmit, ta kufizojë atë. Në 

këtë rast kemi jo vetëm identifikimin problematik të demokracisë të drejtpërdrejtë antike me atë të kufizuar 

përfaqësuese të modernitetit, por edhe shpërfilljen e faktit se ithtarë të demokracisë në antikitet nuk ishin 

“diskutuesit gjakftohtë dhe pa paragjykime”, pra filozofët për të cilët demokracia ishte sundim i 

papranueshëm i turmave, por masat e të varfërve dhe vetë demokracia kishte karakter klasor. Mjafton të 

kujtojmë Aristotelin i cili demokraci nuk quante thjesht sundimin e shumicës, por sundimin e të varfërve.  

421
 “E duam Shqipërinë si gjithë Europa! Ishte britma ngadhënjyese e njëherësh tragjike, e cila, ashtu si 

klithma e dikujt që përmendej nga agonia e gjatë, shpallte përpara vetvetes dhe botës ardhjen në vete të 

Shqipërisë.” -  Kadare, Ismail. (2012). Mosmarrëveshja. Shqipëria përballë vetvetes: Sprovë letrare në tri 

pjesë..., f. 206 
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tashmen problematike të shqiptarëve. Ata kanë qenë evropianë, nuk po rreshtin së qeni 

substancialisht edhe në të tashmen, mirëpo mund të aktualizohen si të tillë vetëm nëse e 

pranojnë identitetin e tyre dhe përdorin potencialet evropianizuese që gjenden si fara të 

papërdorura në të shkuarën.  

Në këtë rrugëtim të shqiptarëve drejt vetes së tyre evropiane një rol të rëndësishëm luan 

feja islame. Sipas Kadaresë problemi i evropianizimit të plotë të shqiptarëve nuk gjendet 

në besimin islam
422

 të një pjese të konsiderueshme të tyre, por në faktin që herë pas here 

islami autentik shqiptar infiltrohet nga botëkuptime dhe praktika orientale të cilat janë të 

papajtueshme me idenë e Evropës. Këtu Kadaresë i duhet të kryejë një lakim ideologjik 

interesant. Sipas kësaj ndarjeje midis islamit oriental (ndoshta burimor) dhe atij 

shqiptaro-evropianist, feja nuk shihet si përcaktuese e qytetërimeve, por e përcaktuar prej 

tyre, një lloj ornamenti që kur kalon nga një qytetërim në tjetrin merr tiparet përkatëse. 

Afërmendsh këtu po përjashtojmë një konotacion më problematik - përçmues fetarisht - 

sipas të cilit besimtarët myslimanë shqiptarë janë evropianë sepse nuk janë autentikisht 

islamikë; d.m.th. janë vetëm sipërfaqësisht pa qenë substancialisht të tillë.
423

 Kësisoj fesë 

i hiqet karakteri interpelues universal, për t’u shndërruar në fe kombëtare, që mbruhet nga 

veçantitë e një kombi ose, nëse e zgjerojmë partikularitetin, të një qytetërimi. Besimtari 

shqiptar, si shqiptar e rrjedhimisht besimtar, duhet ta kërkojë solidaritetin brenda kombit 

dhe, përmes tij, te qytetërimi evropian. Një implikim i tillë krijon tension me thirrjen 

universaliste të teksteve që e frymëzojnë dhe e kodifikojnë besimin, mirëpo është në 

funksionin e ideologjisë të pajtojë të papajtueshmet duke imponuar koherencë kuptimore.  

Një tjetër tipar i ideologjisë - që nuk shprehet vetëm në ligjërimin orientalist të majtë ose 

të djathtë, por është i kudogjendshëm - është ngritja e Evropës në stadin e Tjetrit të madh 

ekzistenca e të cilit jo vetëm na orienton për të kuptuar se çfarë duhet të bëjmë, por edhe 

se çfarë duhet të duam, si duhet të mendojmë etj. Evropa nuk na interpelon vetëm si 

subjekte evropeiste, por shërben edhe si një entitet vlerësues përpara të cilit duhet të 

justifikojmë sjelljen tonë. Pyetje të tipit - çfarë pret Evropa prej nesh, apo çfarë kërkon 

Bashkimi Evropian prej nesh? - hasen rëndom në ligjërimin politik shqiptar. Evropa si 

Tjetër i madh materializohet herë institucionalisht si Bashkimi Evropian, herë në mënyrë 

efemere si Evropa në tërësi - duke nënkuptuar një Tjetër vleror - si përmbledhëse e 

                                                           
422

 “Programi i një Shqipërie evropiane ishte i pandarë nga ai i një myslimanizmi kombëtar e njëherësh 

evropian.” - Kadare, Ismail. (2006). Identiteti evropian i shqiptarëve. Tiranë: Onufri, f. 34. Megjithatë 

autorë të tjerë të frymëzuar prej shkrimeve të tij, si Maks Veloja, pohojnë se së paku në fillim të viteve 90 

Kadareja ushqente shpresën se myslimanët shqiptarë do të rikonvertoheshin në fenë e të parëve: “Ai ish i 

pari që bëri thirrjen: shqiptarët duhet të kthehen në fenë e të parëve, në fenë që kishin para pushtimit Turk.” 

- Velo, Maks. (2000). Kohë antishenjë. Tiranë: Onufri, f. 252 

423
 Një tezë të tillë e ka hedhur ish-presidenti shqiptar Alfred Moisiu: “Shqiptarët janë quajtur shpesh 

popullsi myslimane ose me shumicë myslimane. Ky është një lexim i përciptë i realitetit shqiptar. Kjo së 

pari sepse feja Islame në Shqipëri nuk është as fe burimore, as fe e shpërndarë që në fillim të lindjes së saj. 

Nuk është një besim vendas, por është një dukuri e sjellë dhe trashëguar nga gjuha dhe liturgjia e faktorit që 

e solli. Feja Islame në Shqipëri është Islame me fytyrë evropiane. Si rregull ajo është një fe Islame e cekët. 

Nëse dikush gërmon pak në çdo shqiptar ai do të zbulojë thelbin e tij të krishterë.” - Cit. në: Adrian Brisku: 

Oksidentalizimi i së shkuarës dhe orientalizimi i së tashmes te Revista Përpjekja. Nr. 23, Vjeshtë 2006..., f. 

61 
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trashëgimisë qytetërimore evropiane përpara të cilës duhet të justifikohemi.
424

 Kësisoj 

aparatet ideologjike prodhojnë imagjinarisht një sy që shikon, ose më saktë një shikim të 

pamaterializuar në një sy, funksioni i të cilit është si syri i Zotit, por pozicioni i tij nuk 

është i gjithëshikueshëm. Si ta kuptojmë këtë dallim? Nëse për besimtarët syri i Zotit 

depërton kudo - atij nuk mund t’i fshihesh as në errësirën e mendimeve mëkatare -, 

shikimi i Evropës është i rëndësishëm pasi na fshikullon për të ecur drejt saj, por 

pafuqishëm për të dalluar të gjitha devijancat tona. Atij mund t’i përvidhemi pikërisht si 

bartës të dredhisë orientale brenda nesh, të hiqemi sikur ia pranojmë parimet dhe 

udhëzimet, e më pas të bëjmë siç dimë vetë.
425

 Ndryshe nga shikimi i Zotit që shoqërohet 

me dorën e tij që na hedh në ferr, Evropa nuk ka as fuqinë e as vullnetin për të na hedhur 

në një ferr jashtë nesh. E keqardhur ajo mund të na lërë në ferrin që kemi ndërtuar vetë 

duke mos na hapur portat e saj. Metafora e portës përdoret rëndom në ligjërimin 

evropeist, çka kërkon një ripërfytyrim brehtian të ferrit: Ferri nuk është një vend në botën 

tjetër, por të jetuarit pranë parajsës tokësore pa pasur mundësinë e shijimit të saj.
426

  

Megjithatë ideologjia nuk gjendet në përmbysjen e thjeshtë të rendit të gjërave. P.sh. në 

vend që të shtrojmë pyetjen pragmatike se për çfarë na duhet Evropa, shtrojmë atë 

simbolike se si dukemi në sytë e Evropës duke i dhënë përparësi kësaj të fundit ndaj 

vetes. Ideologjia funksionon në mënyrë më komplekse. Duke shtruar pyetjen se çfarë pret 

Evropa prej nesh, merret si i vetëkuptueshëm fakti se ajo që kërkon Evropa prej nesh 

është në të mirën tonë. Ideologjia qëndron pikërisht në këto të afërmendshme që jo vetëm 

nuk vihen në dyshim, por as që vlen të përmenden ngaqë duken sheshit. Evropa nuk 

mund të mos na e dojë të mirën dhe për të mirën tonë duhet të na i mbyllë dyert derisa t’i 

marrim seriozisht udhëzimet e saj (detyrat e shtëpisë në zhargonin e elitës politike). 

Kështu imazhi i Evropës nuk është ai i një nëne të dhembshur që na do të mirën duke na 

falur, por i një ati të urtë e mësuesi të devotshëm, që për të mirën tonë duhet të na nxisë 

duke kombinuar ndëshkimin e lënies jashtë me faljet e herëpashershme.
427
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 Kadareja, kur flet për revoltën fshatare të udhëhequr nga Haxhi Qamili, ndërthur shqetësimin e mënyrës 

se si shqiptarët iu dukeshin evropianëve me besimin se tentativat për t’iu larguar Evropës ishin 

vetëshkatërrimtare, së paku për lirinë si premisë evropiane e emancipimit: “Në sytë e europianëve që 

ndiqnin ngjarjet në Ballkan, e sidomos në sytë e ballkanasve, shqiptarët u shfaqën befas me një fytyrë aspak 

të lakmueshme: një popull që s’ndahej dot nga robëria, thënë ndryshe, që ngrihej kundër lirisë së vet.” 

425
 Diçka e tillë nuk vlen vetëm për elitën politike, por edhe për qytetarët. 

426
 Brehti shkruan në Elegjitë hollivudiane: Fshati i Hollivudit u planifikua sipas nocionit/ Që populli i 

këtyre anëve kishte për parajsën. Në këto anë/ Ata kanë arritur në përfundimin se zoti/ Të cilit i duhej një 

parajsë e një ferr, nuk kishte nevojë të/ Planifikonte dy vende, por/ Thjesht një: parajsën. Ajo/ U shërben të 

pabegatëve, të pasuksesshmëve/ Si ferr. 

427
 Megjithatë në dallim me këtë përfytyrim të kudogjendshëm të Evropës ndër orientalistët shqiptarë, 

Kadareja e paraqit Perëndimin (sinonimin dhe strehën konceptuale më të gjerë të Evropës) me veset e një 

gjeniu artistik, ku epërsia bashkekziston - madje simptomatizohet - me shpërfilljen e herëpashershme ndaj 

shqiptarëve. Por kjo nuk mund të shërbejë si legjitimim të vënies në pikëpyetje të Perëndimit, pasi 

shqiptarët nuk kanë rrugë tjetër përpos tij: “...ky Perëndim ashtu siç është, i vështirë, problematik, arrogant, 

më shumë mospranues se pranues, ky Perëndim që ashtu si demokracia, ashtu si vetë liria nuk qenkësh as 

aq i bukur e as aq i përsosur siç e kishim përfytyruar në kohën e fatkeqësisë sonë, ky Perëndim mbetet 

zgjidhja jonë e vetme.” - Ismail Kadare - Në kërkim të një fati të ri. Gazeta Shekulli. 5 qershor 2001, f. 15   
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Nëse e ndjekim ligjërimin politik të Kadaresë duke përdorur aparatin konceptual 

altyserian (subjektet e vogla të interpeluara ideologjikisht nga Subjekti i madh), do të 

vëmë re se marrëdhënia e subjekteve të interpeluara (shqiptarëve) dhe Subjektit 

interpelues (Evropës si Tjetër i madh) është e dykahshme. Nuk ndodh vetëm që në 

ligjërim subjektet të prodhojnë imagjinarisht një Subjekt të madh në raport me të cilin 

duhet të sillen siç duhet dhe të justifikojnë veprimet. Edhe Subjekti i madh ka nevojë për 

investimin e dëshirës së subjekteve të vogla për të funksionuar siç duhet. Pra nuk pret 

vetëm Evropa nga shqiptarët që të jenë evropianë, por edhe shqiptarët nga Evropa që të 

jetë Evropë. Një përdredhje e tillë dialektike do të hapte një të çarë interesante në terrenin 

e ideologjisë, duke i dhënë udhë strategjive kundërideologjike. P.sh. në emër të besimit 

mbi vlerat imagjinare të Evropës, shqiptarët, bash si subjektet “leshko” që 

mbiidentifikohen me mesazhin sipërfaqësor ideologjik, mund ta vinin në krizë 

ideologjinë evropeiste. Kësisoj nuk do të dështonin vetëm shqiptarët përpara provimit të 

Tjetrit të madh evropian, por edhe Evropa përpara pritshmërive të ekzagjeruara të tyre. 

Prandaj ndërhyrja ideologjike është e nevojshme në këtë pikë. Ajo merr herë pas here 

trajtën e kritikës intelektuale ndaj entuziazmit të papërligjshëm popullor mbi Evropën, 

duke e justifikuar atë, megjithatë, përmes foshnjërisë së pashmangshme popullore të 

përkeqësuar nga izolimi komunist.
428

 Herë tjetër, nëse u kthehemi sërish teksteve të 

Kadaresë, ajo merr trajtën e një investimi dashuror të shqiptarëve për Evropën e cila nuk 

ka efekte kurative vetëm për të parët, por edhe e përplotëson të dytën: “Kombi shqiptar, 

pavarësisht nga imazhi i shfytyruar që jep, ka shumë rezerva dashurie e sinqeriteti në 

brendësinë e vet. Europa e sotme, sado e kompletuar të duket, ka gjithmonë nevojë për 

dashurinë e popujve të vegjël, shpesh të harruar.”
429

 Në këtë mënyrë pritshmëritë e 

ekzagjeruara të shqiptarëve ndaj Evropës sublimohen në falje dashurie duke e rimbyllur 

të çarën në terrenin e ideologjisë. Tanimë ideja e Evropës shpëton nga kriza duke u 

shndërruar në lutjen kolektive për të na pranuar; afërmendsh jo për meritat tona në 

marrjen e mësimeve të saj, por për hir të dashurisë së papërsëritshme tonën për të. Këtu 

ideologjia bëhet transparente. Ajo e përmbys përmbysjen fillestare kur subjektet e 

përfytyronin veten pasekzistues dhe të pafuqishëm ndaj Tjetrit të madh Evropë, mirëpo 

kjo përmbysje e dytë e heshton momentin kritik duke i rindërtuar marrëdhëniet midis 

shqiptarëve dhe Evropës në formën e dashurisë së njëkahshme.  
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 Ideologët këtu marrin pozitën e të urtit që s’mund t’i thotë në fillim të gjitha të vërtetat. Nëse e 

përfytyrojmë parafrazimin e fjalës së tij, ajo mund të ketë këtë përmbajtje: “Në momentin e përmbysjes së 

komunizmit iluzioni i masave është i domosdoshëm. Ne e dinim se Evropa nuk ishte bash krejt ashtu siç 

imagjinohej, por s’bën t’ia trazosh iluzionet një populli të etur për liri. Mirëpo tash që iluzioni mund të 

kthehet në shkatërrimtar, duhet marrë pozicioni i cinikut: Pse ju gënjen mendja se Evropa është ashtu siç 

doni ju?! Shtrojuni punës e lërini llafet, se Evropa është Evropë vetëm prej punës e jo prej ëndrrave!” Jo më 

kot një nga përfaqësuesit e orientalizmit të djathtë, Besnik Mustafaj, iu drejtohet pedagogjikisht lexuesve 

mbi Perëndimin: “Në perëndim asgjë nuk bie nga qielli, por fitohet dhe me një mundim një qind herë më të 

madh se në vendin e tyre, ku thuhej se njerëzit bënin sikur punonin dhe shteti bënte sikur i paguante.” - 

Mustafaj, Besnik. (2003). Midis krimeve dhe mirazheve. Tiranë: ORA, f. 47 
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 Kadare, Ismail. (2005). Kombi shqiptar në prag të mijëvjeçarit të tretë..., f. 45-46. Në të njëjtën logjikë 

përplotësimi, Besnik Mustafaj i sheh marrëdhëniet e Evropës me shqiptarët në formën e borxhit që e para u 
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përplotëson këtë të fundit, e cila do duhej t’i përgjigjej shqiptarëve me pranim. Shih: Po aty, f. 157-158, 
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Sidoqoftë orientalizmi i djathtë e gjen shprehjen e vet më radikale në shkrimet e Maks 

Velos. Megjithëse është vështirë ta klasifikosh Velon si të afërt partiakisht me PD-në, 

veneracioni i këtij të fundit për shkrimet politike të Kadaresë, antikomunizmi i fortë dhe 

identifikimi i komunizmit me islamizmin dhe një lloj protofashizmi social-estetik
430

 bën 

që ligjërimi i tij të gjejë vend shkurtimisht në këtë kapitull.  Veçantia e orientalizmit të 

Velos nuk gjendet te çiftimi i kudohasur islam-komunizëm, por te drejtpërdrejtshmëria e 

pohimit të tezave orientaliste. Aty ku ligjërues të tjerë përdorin ndërmjetësime 

ligjërimore, Veloja është i drejtpërdrejtë duke përfaqësuar krahun “troçtë” të ideologjisë. 

P.sh. nëse për autorë të tjerë nuk është drejtpërdrejt besimi islam problematik për 

evropianizimin e Shqipërisë, por pushtimi osman (duke heshtuar apo lënë për t’u marrë 

me mend faktin se islamizimi i shqiptarëve përkon me sundimin osman dhe vetë 

Perandoria Osmane e kishte fenë shtyllë kryesore), për Velon problemi gjendet te besimi 

i huaj drejtpërdrejt; për pasojë te barbaria që përçon ky besim te myslimanët shqiptarë.
431

 

Në këtë rast ideologjia nuk duhet gjendur te heshtimi i drejtpërdrejtë në atë që thuhet 

(p.sh. gjuha eufemike e korrektesës politike), por në heshtimin e ligjërimeve alternative 

duke prodhuar e më pas mbitheksuar kundërvënie qytetërimore. Në këtë betejë 

qytetërimesh ku palët ftohen të mbajnë anë, ku preken emocionet intime të një pjese të 

popullsisë, jo vetëm nuk trajtohen historikisht kushtet e ndarjeve fetaro-kulturore, por 

disiplinohet fusha e ligjërimësisë duke hequr mënjanë kontradiktat social-ekonomike. 

Kësisoj formacioni shoqëror, e mbi të gjitha struktura e tij kyçe ekonomike, riprodhohet 

duke zëvendësuar kontradiktat shoqërore me kundërshtitë kulturore.  

Në këtë plan tensionesh kulturore specifikohet edhe marrëdhënia midis islamit dhe 

komunizmit. Për Velon, të dy janë shprehje e të njëjtit qytetërim të dhunshëm dhe 

joestetik, barbar në kuptimin e kundërvënies ndaj qytetërimit të konceptuar 

josociologjikisht por metafizikisht. Pikërisht te joestetizmi i komunizmit Veloja zbulon 

edhe njërin prej shkaqeve të dhunës së shqiptarëve ndaj Evropës: “Kur i shoh 
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 Protofashizmi social i Velos, në formën e racizmit social dhe fetar, mund të gjendet në intervistën e 

dhënë gazetës Mapo, ku pasi veçon Veriun e Shqipërisë si vatër krimi, pohon antimyslimanizmin e tij: 

““Po, jam antimysliman. Jam prej 500 vitesh. Kam qenë luftëtar krahas Skënderbeut dhe jam vrarë nga 

hordhitë osmane. Islami nuk ka ardhur si fe apostolike, paqësore në tokat e Arbërisë. Islami është fe që 

është përhapur me dhunë. Islamin e sollën Hordhitë osmane... Këta donin të gjunjëzonin kontinentin e 

vjetër, kulturën më të përparuar. Dëmi i tyre është kolosal. Dhe veçanërisht i yni. Osmanët për 500 vjet 

vetëm na shkatërruan dhe shkretuan. Prandaj jemi sot kështu që nuk po e marrim dot veten. Islami edhe sot 

është e vetmja fe e dhunës.” - http://mapo.al/2014/09/06/maks-velo-pse-jam-antiverior-e-antimysliman/ 

Parë për herë të fundit më 15.9.2014. Ndërsa estetikisht mund të përmenden konsideratat e tij për 

arkitekturën fashiste: “Nga të gjithë stilet që u aplikuan në diktaturat e shek. XX: Naziste, Fashiste, 

Komuniste, ai fashisti ish më me vlera. Në Shqipëri pruri të vetmin fond modern. Arti i Realizmit Socialist 

u dallua për mungesë origjinaliteti dhe varfëri shprehjeje artistike...” - Maks Velo - Zhvillimet urbane në 

këto dhjetë vjet demokraci në Tiranë. Gazeta 55. 23 mars 2002, f. 6 

431
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Tiranës.” - Velo, Maks. (2000). Kohë antishenjë..., f. 17 
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monumentet e realizmit socialist më shtien frikën. Ato dhunojnë peizazhin, objektet 

përreth, njerëzit. Kjo shihet qartë kur kanë për sfond një peizazh të virgjër si ‘Monumenti 

i Drashovicës’ i M. Dhramit. Monumenti përdhunon tërë peizazhin e afërt dhe të largët. 

Nuk ka se si nga ato anë të mos dalin skafistë që përdhunojnë çdo natë kufijtë e 

Evropës.”
432

 Veçoria ideologjike e këtij qëndrimi vihet re në çuarjen në skaj të 

dikotomisë midis shqiptarëve dhe Evropës. Për të gjithë orientalistët hendeku midis të 

dyve është problemi që duhet kapërcyer, duke e parë afrimin me Evropën si një kurim 

progresiv të shqiptarëve nga sëmundjet e Orientit. Ndërkohë që për Velon ky hendek 

është aq i madh, gati i pakapërcyeshëm si rezultat i mbizotërimit të islamizmit edhe në 

bashkëkohësi, saqë shqetësim kryesor nuk mund të jetë më afrimi i shqiptarëve me 

Evropën, por ruajtja e Evropës nga shqiptarët - së paku nga ata shqiptarë që janë bartës të 

barbarisë orientale. Këtu ideologjia merr trajtën e fatalizmit. Nëse asgjë nuk ndryshon në 

këtë vend, përgjegjësi nuk ka ligjërimi evropeist, as ristrukturimi ekonomiko-shoqëror i 

imponuar institucionalisht, por tharmi kulturor i një shoqërie orientalisht të 

parikuperueshme.  

D. Ligjërimi politik konservator 

Ligjërimi konservator shqiptar dallohet prej rrymave të tjera ideologjike të së djathtës 

edhe në gjerësi përmbajtësore - duke prekur tema të lëna pas dore prej të tjerave -, edhe 

në intensitetin dhe përthyerjen e temave të kudohasura brenda ligjërimit të djathtë. Që në 

fillim duhet bërë dallimi intelektual midis tij dhe neoliberalzmit. Nëse për neoliberalët
433

 

problematika ekonomike përbën elementin kyç ligjërimor dhe raporti me të shkuarën 

karakterizohet ose nga hedhja poshtë në bllok (së bashku me komunizmin) si arkaizëm i 

panevojshëm në kushtet moderne të jetës shoqërore shqiptare, ose nga lënia mënjanë si 

temë. Ndërkaq për ligjërimin politik konservator e shkuara nuk është vetëm çështje që 

meriton vëmendje, por edhe model, kontakti me të cilin duhet rivendosur për të bërë të 

qëndrueshëm çdo hap përpara. Nga ana tjetër raporti i konservatorizmit me ligjërimin 

orientalist, përveç ngjashmërive në theksimin e të shkuarës, karakterizohet edhe nga 

tensione sidomos kur shtrohet për diskutim qëndrimi ndaj epokave apo fenomeneve të 
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 Po aty, f. 239 
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 Është interesante mënyra se si për një prej përfaqësuesve të konservatorizmit filokatolik shqiptar, A. 
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ekonomike radikalisht të kundërta me ideologjinë pararendëse.  
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caktuara historike të së shkuarës. P.sh. nëse për orientalistët e djathtë identifikimi i 

komunizmit me osmanizmin/islamizmin është tipar kyç, për konservatorizmin - së paku 

për rrymat jofilokatolike të tij - ky identifikim është i pavend, përderisa konfliktin 

historik ata e shohin të shtrirë në marrëdhëniet midis traditës (edhe orientale) shqiptare 

dhe komunizmit si projekt hipermodernizues e rrjedhimisht shkatërrues totalitar të 

traditës së mirë shqiptare.   

Në ligjërimin politik konservator filli më i trashë që kalon nga pika nyjore e idesë së 

Evropës është ai i qëndrimit ndaj komunizmit
434

. Ky i fundit, edhe më fort se në rrymat e 

tjera ideologjike të së djathtës, konsiderohet sa aksident katastrofik, aq edhe ngjarje 

konspirative që gjen vend në Shqipëri duke pasur për origjinë vendet fqinje historikisht 

armiqësore ndaj shqiptarëve. Ndryshe nga ligjërimi orientalist që e sheh Tjetrin tek 

osmanizëm-islamizmi, për pjesën kryesore të konservatorizmit shqiptar Tjetri është 

serbo-greku. Është interesante të hiqet një paralele e pjesshme midis togfjalëshit të 

ligjërimit fashist perëndimor mbi rrezikun judeo-bolshevik dhe atij të konservatorizmit 

shqiptar mbi rrezikun sllavo-komunist. Nëse për ligjërimin fashist, të vendosur në 

kontekstin e shoqërive me karakter të pjesshëm multietnik dhe me komunitete të gjera 

hebraike, komunizmi është produkt i të paatdheve që jetojnë mes një kombi/race, e për 

pasojë si ngritja e lëvizjeve komuniste ashtu edhe kërcënimi i lëvizjeve revolucionare 

shpjegohen përmes konspiracionit të këtyre të huajve të futur tradhtisht brenda trupit të 

kombit/racës - afërmendsh me bashkëpunimin e çifutërisë botërore nga Bashkimi 

Sovjetik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës -, për konservatorizmin shqiptar, të 

vendosur në kushtet e një shteti pothuajse monoetnik dhe historikisht nga më të dobëtit të 

rajonit, konspiracioni komunist nuk e ka origjinën te të huajt brenda trupit të kombit, por 

tek ata jashtë kombit, te interesat dhe infiltrimet e shteteve fqinje. Këto të fundit, duke 

gjetur bashkëpunëtorë “apatridë" brenda vendit, realizojnë qëllimet shekullore të 

copëtimit dhe dobësimit të kombit shqiptar. Kësisoj, megjithëse herë pas here në 

ligjërimin konservator përdoren referenca për të huajin minoritar brenda shqiptarëve
435

, 

ky i fundit, i pakët në numër, mund të ketë vetëm rol dytësor në shkatërrimin e kombit 

shqiptar nëpërmjet themelimit të sundimit komunist. Sundimi komunist mbetet produkt i 

infiltrimeve të fqinjëve greko-serbë dhe i apatridëve vendas.  

Lidhja e kundërshtarit me antikombëtarizmin nuk mbaron vetëm me regjimin komunist, 

por shtrihet si akuzë edhe për forcat politike të majta të cilat këto dy-tri dekada shquhen 
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 Inflacioni ideologjik i përdorimit të shënjuesit “komunistë” në ligjërimin politik konservator mund të 

vërehet edhe në mënyrën se si konsiderohen rëndom praktikat politike të PS-së si revolucionare. Këtu 
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ban përpjekje/ n’epruvetë revolucioni.” - Agron Tufa - AntiRevolucionare. Gazeta Standard. 10 maj 2010, 

f. 11   
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rëndom si kriptokomuniste. Meqenëse në përfytyrimin e të djathtës konservatore fqinjët 

karakterizohen qytetërimisht jashtë Perëndimit/Evropës, agjentët e tyre politikë në 

Shqipëri dalin bartës të frymës antiperëndimore dhe antievropiane. Kjo frymë shprehet sa 

në politikën e brendshme dhe të jashtme gjatë komunizmit
436

, aq edhe në pozicionimet e 

të majtëve të sotëm. Kësisoj e djathta, e vetëpërfytyruar si shprehëse e shqiptarisë - ku 

kjo e fundit i përket qytetërimit evropian/perëndimor, e konsideron të majtën 

antievropiane/perëndimore; rrjedhimisht edhe antishqiptare.
437

  

Nëse akuza e antishqiptarizmit të një pjese të shqiptarëve do të mbetej në nivel lufte 

propagandistike nuk do t’i shërbente ideologjisë përpos tërthorazi si heshtuese e çështjeve 

social-ekonomike nëpërmjet mbitheksimit të çështjeve identitare. Nuk duhet harruar se 

ideologjia ka për funksion të riprodhojë një formacion të caktuar shoqëror rrafshi 

ekonomik i të cilit është jetik. Veçantia e konservatorizmit shqiptar është se formacionin 

shoqëror passocialist nuk e përfytyron si një hap radikal përpara, por si një restaurim të 

institucioneve të formacionit shoqëror parasocialist. Midis këtyre dy formacioneve 

qëndron hendeku pothuajse pesëdhjetëvjeçar, ku ndërhyrjet dhe shembjet e institucioneve 

shoqërore parasocialiste e vështirësojnë restaurimin. Pasuksesi i formacionit të ri 

shoqëror shpjegohet kësodore si me ndërhyrjen të ndërmjetme radikale komuniste, ashtu 

edhe me mungesën e vullnetit politik në bashkëkohësi - në të cilën vazhdon në forma të 

tjera konspiracioni komunist - për të mos restauruar deri në imtësi institucionet e shkuara, 

sidomos ato pronësore.  

Përpara se t’u kthehemi raporteve pronësore, duhet të ndalemi pak në veçoritë e 

komunizmit shqiptar në përfytyrimin konservator. Si çdo konservatorizëm, edhe ai 

shqiptar në parim e sheh shoqërinë si një unitet të shtresëzuar organik. Prandaj nocioni 

më i përdorur është ai i kombit. Kombi nuk shihet në dinamikën e raporteve shoqërore 

globale apo rajonale, por si njësi e veçuar prej historisë; më saktë si njësi të cilës historia i 

ndodh sipërfaqësisht. Marrëdhëniet ekonomike të brendshme që prodhojnë marrëdhënie 

të caktuara ekonomike së jashtmi janë të huaja për konceptimin konservator të kombit. 

Ky i fundit është një, thelbësisht i pandryshueshëm, me miq dhe armiq të përhershëm, ku 
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 Për L. Stanin konstantja kolaboracioniste e të majtës me sllavizmin shkon deri vitet 20’ të shekullit të 

shkuar me Fan Nolin: “Prifti Noli njohu i pari në Europë shtetin e pafe të sovjetëve dhe ftoi pranë tij 

këshilltarë sovjetikë, kurse komunistët e krijuan partinë dhe e konsoliduan pushtetin e vet, duke marrë 

frymë me laringun e Titos.” - Stani, Lazër. (1998). Ad absurdum. Procese dhe kundërprocese..., f. 43. 

Ndërkaq për Ç. Hoxhën historia e marrëdhënieve të së majtës me serbët shkon deri në kryengritjen fshatare 

të Shqipërisë së Mesme, dhe hiqet paralele midis saj dhe asaj që në ligjërimin konservator quhet rebelimi 

komunist i 1997-s: “Organizatorët e lëvizjes së Haxhi Qamilit, në vitin 1928, Mid’hat Frashëri i përkufizoi 

si ata ‘që inauguruan bolshevizmën në Shqipëri, me djegie, plaçkitje e rrënime, tre vjet më parë se sa të 

buçasë bolshevizma në Rusi’. Nipërit e kësaj lëvizjeje, më 1997, e përdorën edhe njëherë tjetër rrugën 

bolshevike të marrjes së pushtetit. Në të dyja rastet, veç shkaqeve të brendshme, një rol të rëndësishëm 

kanë luajtur edhe faktorët e jashtëm, sidomos fqinjët. Grekërve, serbëve, malazezëve dhe maqedonasve nuk 

iu ka interesuar kurrë një Shqipëri e fortë...” - Çelo Hoxha - Rutinë tragjike. Gazeta Tema. 9 mars 2008, f. 

10  

437
 “Socialistët shqiptarë distancuan në programin e tyre qeverisës prioritetet e bashkëpunimit me 

Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare, duke konkluduar si primare linjën e vjetër ortodokse Athinë-

Beograd-Moskë.” - Krasniqi, Afrim. (1997). Rënia e demokracisë. Shqipëria në muajt janar-qershor 1997. 

Tiranë: Eurorilindja, f. 308 
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ndeshja me këta të fundit i ngjan një dueli mitik të pafundmë.
438

 Si çdo komb, edhe ai 

shqiptar përfytyrohet si natyralisht i shtresëzuar në mënyrë hierarkike. Forca e një kombi 

mbi të tjerët varet nga riprodhimi i hierarkisë natyrore e cila kërcënohet nga dy forca: 

barazimtaria që rrafshon diferencat dhe nga kokëposhtja e hierarkive në të cilën këmbët 

drejtojnë kokën. Për konservatorët, kohëzgjatja shekullore e elitave në pozicione 

hierarkike është dëshmi e natyralitetit të tyre. Rrjedhimisht barazimtaria dhe kokëposhtja 

e hierarkisë janë ndërhyrje në rendin natyror të gjërave, duke sjellë për pasojë dobësimin 

e kombit. Të qenët i fundit në hierarkinë shoqërore përbën një fatalitet të cilit nuk mund 

t’i shpëtohet, paçka se trajtimi i të nënrenditurve mund të zbutet përmes bujarisë elitare. 

Barazimtaria dhe kokëposhtja hierarkike konsiderohen akte antikombëtare pasi e privojnë 

kombin nga klasat udhëheqëse shoqërore dhe nga elitat politike e kulturore.
439

 Po ashtu, 

futja e kontradiktës në marrëdhëniet shoqërore e dobëson kombin në raport me kombet e 

tjera të cilat, unitare, arrijnë të mbizotërojnë ndaj kombit shqiptar.  

Këtu shpalosen edhe efektet e drejtpërdrejta ideologjike të ligjërimit konservator. Jo 

vetëm në të shkuarën, por kurdoherë, theksimi i kontradiktave të brendshme - vendosja 

në rend të ditës e pakënaqësive themelore të klasave të nënrenditura - i shërben dobësimit 

të kombit dhe fuqizimit të armiqve të tij. Afërmendsh, artikuluesit politikë kryesorë të 

këtyre kontradiktave reduktohen në pozicionin e shërbyesve të interesave të armiqve të 

kombit.  

Forma kryesore e çnatyralizimit komunist është ristrukturimi i marrëdhënieve pronësore. 

Ligjërimi konservator në këtë pikë është i ndarë në dy pjesë. Në formën e vet më 

intransigjente ai vë në dyshim edhe reformën agrare të miratuar me ligjin 7501
440

 si 

koncesion që PD-ja e kohës i bëri fshatarësisë duke kufizuar kërkesat e krahut 

konservator brenda saj. Herë pas here ky ligjërim i bashkëngjitet atij neoliberal brenda 

PD-së që, sidomos gjatë qeverisjes së fundit të PD-së, theksonte nevojën e përqendrimit 

të kapitalit, gjë e cilia do të arrihej përmes masave shtrënguese mbi fermerët që nuk e 

punonin tokën e tyre. Sidoqoftë, klimaksi ligjërimit pronësor arrihet te rikthimi i tokave 

urbane, ku kontradiktat sociale midis pronarëve të vjetër dhe atyre të rinj nuk përfshijnë 

                                                           
438

 Ose së paku fundi përfytyrohet aq larg sa ç’janë mundësitë e kombit për të ngadhënjyer mbi të tjerët.  

439
 Në ligjërimin konservator theksohen vazhdimisht efektet shkatërrimtare të komunizmit si në 

persekutimin e elitave kulturore të paraluftës, ashtu edhe të atyre politike dhe klasave ekonomike, duke 

krijuar ideologjikisht përfytyrimin e një aksidenti tragjik që shpjegon prapambetjen e mëpasshme 

kombëtare. Në skajet e veta në këtë ligjërim gjend vend jo vetëm ideja e rehabilitimit të plotë të elitës 

kulturore parakomuniste (pavarësisht nuancave filofashiste të një pjese syresh), por edhe një spastrim i 

kuadrit intelektualo-administrativ të prodhuar gjatë komunizmit, ekzistenca e të cilëve në poste kyçe 

administrative përbën një kërcënim konstant për formacionin e ri shoqëror: “...e djathta ka hezituar dhe - 

fatkeqësisht - po e paguan, të shkatërrojë armikun kryesor të saj: trurin e prodhuar në Rusi dhe Kinë, i cili 

ka ardhur në Shqipëri në kohën e diktaturës, dhe që është pengesa më e madhe e proceseve demokratike në 

këtë vend. Administrata shtetërore, gjykatat, prokuroria dhe politika - në shumicë të konsiderueshme - janë 

një municion njerëzor, i gatshëm të shpërthejë sa herë iu vënë shkrepësen padronët e tyre.” - Çelo Hoxha - 

Shmangia e tragjedive, vetëm duke lëvizur djathtas. Gazeta Tema. 21 mars 2008, f. 10  

440
 Për më tepër, shih: Ismet Elezi - Ligji 7501 i vitit 1991 për tokën, ligji antidemokratik…, në: 

http://www.voal-online.ch/index.php?mod=article&cat=INTERVIST%C3%8BPRESS&article=36403. 

Parë për herë të fundit më 15.9.2014 
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një numër aq të konsiderueshëm popullsie sa në fshat. Moskthimi i plotë i pronave urbane 

është shenjë e vazhdimit të efekteve të sundimit komunist në Shqipëri, duke ndërtuar një 

ligjërim ligjor që abstrakton nga ndryshimet e mëdha shoqërore të ndodhura prej vitit 

1944 e këtej. Edhe në këtë rast antikomunizmi i ligjërimit konservator kalon përmes pikës 

nyjore të idesë së Evropës, posaçërisht integrimit në Bashkimin Evropian i cili, për 

konservatorët, i ka vënë Shqipërisë si kusht të panegociueshëm kthimin e plotë të pronave 

urbane. Bashkimi Evropian përfaqëson institucionalisht më së miri premisat e veta 

qytetërimore të përparësisë dhe “shenjtërisë” së pronës private.
441

  

Nëse e konstekstualizojmë shoqërisht ligjërimin e konservatorëve mbi marrëdhëniet e 

pronësisë, ai dallohet prej rrymës neoliberale. Për këtë të fundit rëndësi ka akumulimi dhe 

investimi i kapitalit, zvogëlimi i pengesave për transaksionet tregtare, duke përfaqësuar 

kësisoj kapitalistët e rinj të formuar gjatë viteve të kushtetimit të formacionit të ri 

shoqëror. Kurse konservatorët përfaqësojnë interesat dhe botëkuptimin e elitave të vjetra 

ekonomike, të një formacioni shoqëror ku mbizotëronin marrëdhënie parakapitaliste 

prodhimi, të mbështetur në pronën e trojeve ose njësive tregtare dhe jo atë të mjeteve 

moderne të prodhimit. Sidoqoftë konservatorët nuk mëtojnë thjesht të restaurojnë të 

shkuarën parakomuniste si qëllim në vetvete, pasi në botëkuptimin e tyre ky restaurim do 

të përbënte hapin e domosdoshëm prapa që do t’i mundësonte shoqërisë shqiptare 

kërcimin e shpejtë në modernitet. Meqenëse kuadri ligjor i formacionit shoqëror shqiptar 

që në fillimet e veta e njohu ligjërisht pronësinë e vjetër urbane, ligjërimi konservator e 

vë theksin jo vetëm mbi padrejtësitë historike të komunizmit, por edhe mbi 

pazbatueshmërinë e ligjit, duke u shndërruar kësisoj në ligjërim legjitimist.   

Nëse e zgjerojmë pozicionin restaurues të ligjërimit konservator përtej elementit 

pronësor, do të vëmë re se për ta komunizmi
442

 përbën një aksident historik i cili ndërpreu 

një rrugëtim të natyrshëm dhe dorë për dore të Shqipërisë me Evropën.
443

 I kuptuar si 

devijim historik, komunizmi duhet t’i lërë vendin jo një formacioni të ri shoqëror që 

reflekton ndryshimet e pakthyeshme të përbërjes shoqërore dhe kontekstin e ri historik, 

por restaurimit të formacionit të vjetër shoqëror - herë në aspektet e tij politike (rasti i 

monarkistëve), herë në atë shoqërore e kulturore
444

. Në këtë regjistër, ligjërimi 
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 “Në radhën e parakushteve apo e kushteve që duhet të plotësojë Shqipëria duket se është afër një prej 

sfidave më delikate për politikën dhe institucionet, kthimi dhe kompensimi i pronave. Nëse ka gjë të 

shenjtë, për vlerat e demokracisë perëndimore është pa dyshim prona. Besoj se askush nga drejtuesit e BE-

së dhe NATO-s nuk arrijnë ta kuptojnë dot qëndrimin dhe konceptin ndaj çështjes së pronave të 

manifestuara nga politika shqiptare pa dallim kahu apo ngjyrimi.” - Nebil Çika - Mesazhet që vijnë nga 

Strasburgu. Gazeta Standard. 26 tetor 2007, f. 15  

442
 Në ligjërimin politik konservator, ashtu si në rryma të tjera ideologjike ku parafrazohen drejtpërdrejt ide 

politike kyçe, shënjuesi “komunizëm” do të preferohet ndaj “formacionit shoqëror të socializmit 

burokratik” për t’i qëndruar besnikë terminologjisë ideologjike të përfaqësuesve të kësaj rryme.  

443
 Për konservatorizmin filofashist të Luftës së Dytë Botërore, edhe bashkëpunimi me pushtuesit italianë 

dhe gjermanë konsiderohej pjesë e mbrojtjes së përkatësisë evropiane të shqiptarëve që kërcënohej nga 

infiltrimi sllavo-komunist.  

444
 “Përpjekjet për të formuar vetëdijen e përkatësisë së një kombi europian u zëvendësuan nga përpjekjet 

për të qenë produkt i një ideologjie. Një zëvendësim ky i mangët që gjymtoi popullin tonë, që po hidhte 
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konservator i afrohet në logjikën restauruese atij orientalist. Mirëpo nëse ky i fundit 

kërkon, në rastet e skajshme të tij, të rikthejë epokën paraosmane, së paku si vokacion 

dhe frymë, konservatorizmi ka kërkesa më modeste, e për pasojë më praktike: kërkon të 

restaurojë Shqipërinë e viteve 20-30 të shekullit XX, pra formacionin shoqëror përpara 

themelimit të socializmit burokratik.
445

 Dhe siç ua do puna ligjërimeve ideologjike, 

konservatorizmi jo vetëm heshton kontradiktat shoqërore dhe gjendjen social-ekonomike 

të një pjese të konsiderueshme të shoqërisë së asokohshme, por prodhon një imazh 

imagjinar të së shkuarës duke i përzier elementët e saj me karakteristikat kyçe të 

demokracive liberale perëndimore të pasLuftës së Dytë Botërore. Kësisoj në emër të 

afrimit me qytetërimin evropian, apo integrimin në Bashkimin Evropian, parashtrohet 

ideja e një kthimi historik restaurues.  

Mirëpo një kthim të tillë (që njëkohësisht do të përbënte edhe një hap përpara) e pengojnë 

jo vetëm forcat politike të majta (sipas tyre trashëgimtare të komunizmit), por edhe 

mefshtësia e të djathtës (posaçërisht PD-së). Kjo e fundit, e infiltruar nga elementë 

kulturalisht dhe politikisht të majtë, e është e mefshtë përpara rithemelimit komunist.
446

 

Në ligjërimin konservator merr trajta edhe më të theksuara ideja, e gjendshme edhe në 

ligjërimin e PD-së, se formacioni i ri shoqëror nuk është mirëfilli kapitalist, por një formë 

e re e sundimit të komunistëve, pra një kriptokomunizëm. Trajtat e para ky ligjërim i 

merr në fund të vitit 1991, me rastin e privatizimit të dyqaneve dhe punishteve të vogla 

nga punonjësit e tyre. Të konsideruar si besnikë të regjimit të vjetër, këta nëpunës (që në 

ligjërimin e socialistëve të kohës përbënin klasën e re kapitaliste shqiptare, për ta dalluar 

në moderitet nga anakronizmi i klasave të vjetra eprore) ishin simptomë e një plani 

                                                                                                                                                                             
hapat e para të jetës së tij të qytetëruar. Përpara se ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, do të ishte mirë të 

përpiqeshim ta fillonim punën aty ku u ndërpre, në fund të viteve tridhjetë: është e domosdoshme të 

rikuperohen vlerat historike e kulturore të traditës, që u mohuan, që u shformuan, që u heshtën.” - 

Kasoruho, Amik. (2013). Pa mëri. Publicistika e jetës sime. Tiranë: Pegi, f. 235 

445
 Ideja e një të shkuare të humbur aksidentalisht afrohet në kohë pas ngjarjeve të vitit 1997 dhe merr 

trajtën e përfytyrimit idilik të Shqipërisë së viteve 1992-1997 e cila, njëlloj si parakomunistja, u pre në mes 

si rezultat i konspiracionit antishqiptar sllavo-greko-komunist: “Ndërkaq tërmeti i fajdeve pati filluar të 

ndjehej; firma e parë piramidale pati falimentuar, por askush nuk priste që rrebeshi i fajdeve të digjte dhe 

shkatërronte gjithçka, edhe shpresën bile. Shqiptarët, gjithsesi festuan të gëzuar (viti i ri 97. Shën. aut.), të 

qetë e të sigurt; në qiellin e Tiranës kurrë nuk u dogjën aq fishekzjarre dhe kurrë më parë fëmijët nuk qenë 

gëzuar me aq shumë lodra. Për kryeqytetasit dhe qytetarët e tjerë të Shqipërisë ëndrra evropiane nuk kish 

qenë kurrë kaq e afërt, kaq e prekshme dhe e mundshme. Me qetësinë dhe sigurinë e tillë, shqiptarët 

përjetuan motmotin e ri dhe u nisën si pasagjerët e Titanikut, mes uiskit, verërave dhe shampanjës, drejt 

katastrofës... Tashmë tabloja ishte bërë deri diku e qartë. Tashmë mund të renditeshin si pjesë e skenarit të 

zi, bojkotimi i zgjedhjeve të 26 majit nga socialistët dhe bojkotimi i mëpastajmë i institucioneve dhe sulmi i 

shfrenuar propagandistik kundrejt tyre. Gjithçka ishte përgatitur me kujdes dhe në momentin e krijimit të 

situatës së përshtatshme - rënia e skemave piramidë - hakmarrja kundrejt demokracisë së brishtë shqiptare 

shpërtheu me gjithë egërsinë e vet.” - Stani, Lazër. (1998). Ad absurdum. Procese dhe kundërprocese..., f. 

70, 71-72 

446
 “Partia Demokratike, që në fillimet e ekzistencës së vet, pavarësisht nga programi i saj, nuk mundi dot të 

çlirohej nga komplekset majtiste, qofshin këto si konceptim i veprimit politik, qofshin në rrafshin tjetër dhe 

më të rëndësishëm njëkohësisht - aplikimin e veprimit politik. Në diskursin e vet politik shtatëvjeçar, kjo 

parti nuk shkoi më larg se partitë social-demokrate dhe partitë socialiste të perëndimit, duke besuar 

verbërisht në tezën e shpikur, se shqiptarët, duke qenë të varfër, janë të majtë.” - Po aty, f. 35 
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konspirativ edhe më të gjerë: kapjen e pikave nevralgjike të ekonomisë nga të 

përzgjedhurit e elitës së vjetër sunduese.
447

   

Këtu duhet t’i kthehemi edhe njëherë efekteve ideologjike që prodhon një konceptim i 

tillë i ndërtimit dhe zhvillimit të formacioneve shoqërore. Konservatorizmi shqiptar mban 

një qëndrim paradoksal ndaj historisë. Më një anë zhytet në histori për të restauruar të 

shkuarën, por bash për këtë arsye i mungon sensi historik, d.m.th. kuptimi historik global 

i ngjarjeve dhe transformimeve të mëdha shoqërore. Duke e ahistorizuar problemin, për 

konservatorët kalimi nga një formacion shoqëror në një tjetër nuk ka të bëjë me 

marrëdhëniet reale të prodhimit apo me riorganizimin institucional dhe përmbajtjen e re 

ideologjike, por me biografinë e të pozicionuarve në vendet e reja të shtresëzimit 

shoqëror. Për ta nuk mund të ketë kapitalizëm, pavarësisht marrëdhënieve kapitaliste të 

prodhimit, përderisa pronar i një vendi apo mjetesh të mëdha prodhimi është dikush 

origjina e të cilit nuk përputhet me imagjinatën konservatore të pronarit të hershëm e 

fisnik. Për ta një sistem klasor është parësisht çështje vlerash, duke shpërfillur 

kontekstualizimin historik të këtyre vlerave, mënyrën se si ato shërbejnë për të riprodhuar 

një formacion shoqëror (formacionin shoqëror parakapitalist shqiptar, atë kapitalist të 

tashëm). Ngjashëm në logjikë me themeluesit teorikë të konservatorizmit, ata hedhin një 

perde harrese për të mjegulluar origjinën e strukturimit hierarkik të formacionit 

parakapitalist shqiptar, marrëdhëniet feudale dhe kuazifeudale të prodhimit, raportin e 

klasave shoqërore me Perandorinë Osmane, privilegjimin mbi bazë fetare etj. Mirëpo 

ndryshe nga etërit e konservatorizmit teorik, për të cilët kjo mjegullnajë e nevojshme 

pranohet në ligjërim teorik për t’u fshehur në atë politik, për konservatorët shqiptarët 

mjegulla është thjesht sfondi i bardhë historik mbi të cilin mund të ndërtohen mite të 

parësisë së zënies së pronës, dhuntive sipërmarrëse të paraardhësve apo patriotizmit të 

tyre. Sidoqoftë pika ku ligjërimin konservator prodhon efektet më të prekshme 

ideologjike është mbushja e terrenit të copëzuar dhe kryesisht ilegal pronësor (në 

origjinë) të akumulimit të kapitalit shqiptar me idenë e një prone të hershme fisnike 

restaurimi i të cilës do ta bashkonte privatësinë e pronës (sidomos asaj të madhes) me 

ligjshmërinë e shenjtë, duke i ngrirë e justifikuar si të pandryshueshme më marrëdhëniet e 

pronësisë.
448

  

Nëse thellohemi edhe më në raportin e ligjërimit politik konservator me ekonominë do të 

vërejmë se përveçse konceptimi i kapitalizmit lidhet ngushtësisht me kthimin e pronave 

dhe njohjen e përparësisë së elitave të vjetra ekonomike, ai, ngjashëm në këtë pikë me 
                                                           
447

 “Ndërmarrjet dhe dyqanet më fitimprurëse i blenë ish-funksionarë komunistë, duke krijuar përshtypjen e 

gjerë se, ndërsa mund të kishte humbur pushtetin politik në nivel mbarëkombëtar, e ashtuquajtura mafia e 

kuqe vazhdonte prapë të kishte në dorë ekonominë.” - - Biberaj, Elez. (2001). Shqipëria në tranzicion: 

rruga e vështirë drejt demokracisë..., f. 292. Shih gjithashtu: Krasniqi, Afrim. (1997). Rënia e demokracisë. 

Shqipëria në muajt janar-qershor 1997..., f. 12; Nikolla, Albert P. (2012). Njeriu i ri shqiptar. Ndërmjet 

moralit komunist dhe krizës së tranzicionit..., f. 181 

448
 Për riprodhimin ideologjik të formacionit aktual shoqëror shqiptar pak rëndësi ka nëse ish-pronarët nuk i 

kanë marrë në një masë të madhe pronat e tyre. Efektet ideologjike prodhohen edhe nëpërmjet hendekut që 

krijohet përmes dhënies atyre të së drejtës abstrakte ligjore dhe pohimit pragmatik se përkohësisht kthimi i 

pronës “tek i zoti” është i pamundur, bash për hir të këmbënguljes së masës së madhe të pronarëve të vegjël 

të krijuar në fazat e para të kapitalizmit shqiptar.  
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neoliberalizmin, nuk bëhet përgjegjës për falimentimet e herëpashershme ekonomike. 

Kriza e firmave piramidale përbën një pikë nevralgjike të mbarë ligjërimit politik të së 

djathtës, pasi gjatë saj nuk hyri në krizë vetëm ekonomia shqiptare, por krejt formacioni 

shoqëror. Rrjedhimisht ideologjisë, edhe në planin konservator, i nevojitej zhvendosja e 

përgjegjësisë drejt qytetarëve. Këta të fundit përfytyrohen si keqkuptues të kapitalizmit 

dhe bartës të iluzioneve se kapitalizmi nuk kishte të bënte me punën e palodhur, por me 

parazitizmin e jetës rentiere.
449

  

Karakteri ideologjik i kësaj qasjeje qëndron në heshtimin e analizës së mirëfilltë historike 

të zhvillimeve social-ekonomike të asaj periudhe themelimi të formacionit shoqëror 

shqiptar. Siç është sipërtrajtuar, formacioni passocialist nuk u themelua pavarësisht 

entuziazmit fillestar popullor me shtysë utopike, por edhe për shkak të atij entuziazmi. 

Ky i fundit nuk ishte vetëm produkt subversiv dhe emancipues popullor, por në momente 

të caktuara u ushqye edhe nga ligjërimi politik i PD-së dhe i intelektualëve pranë saj. Si 

në rastin e “çekut të bardhë”, ashtu edhe në atë të krijimit të imagjinatës kolektive të 

sipërmarrësit të vogël që e nis nga zeroja dhe pasurohet prej punës dhe, më shumë, 

zgjuarsisë së investimit, ligjërimi në fjalë parapërgatiste terrenin ideologjik të firmave 

piramidale. Po ashtu papunësia masive, lidhjet me emigracionin, shumëfishimi i 

remitancave etj., krijonin një situatë të favorshme për zgjidhjen “aventureske” të varfërisë 

përmes kthimit të qytetarëve në rentierë. Njëkohësisht si çdo ideologji, edhe ajo e 

formacionit shoqëror kapitalist e mbështillte mekanizmin e funksionimit të strukturës 

ekonomike me një tis misteri, ku dihej vetëm se nëse i investon paratë diku, si me magji 

ato shumëfishohen pasi “ashtu e do tregu” apo “kështu e kanë punët e pista të pastrimit të 

parave në këtë botë” etj. Kritika e mëpasshme ndaj firmave piramidale si spekulative - në 

to si me magji paraja prodhonte paranë - mund të tingëllonte e arsyeshme si pozicionim 

abstrakt, por nuk merrte në konsideratë faktin se në kapitalizmin e vonë, investimi 

spekulativ i kapitalit (mbizotërimi i kapitalit financiar ndaj atij prodhues) nuk është ekses 

strukturor, por zemra e strukturës, çka ndoshta shpjegon edhe “skrupujt” teorikë të 

përfaqësuesve të FMN-së për t’i denoncuar në kohën e duhur firmat piramidale.   

                                                           
449

 “Arsyeja kryesore e nisjes së revoltave ishte se vetë shqiptarët humbën një model jetese të krijuar 

lehtësisht. Ata nuk i alarmoi shumë fakti që nuk do të merrnin më 2 mijë apo 100 mijë dollarët e investuara 

në këto skema, por ideja se ata nuk do të merrnin më përqindjet e fitimit nga ky investim. Pra, tronditja ka 

të bëjë me mbijetesën e tyre, me modelin e kapitalizmit që ata kishin parasysh dhe jo aq me humbjen 

konkrete të kapitalit fillestar në këto skema.” - Baze, Mero. (1997). Realitete shqiptaro-amerikane..., f. 9-

10. Po ashtu shih: Krasniqi, Afrim. (1997). Rënia e demokracisë. Shqipëria në muajt janar-qershor 1997..., 

f. 27; Pjetër Arbnori në: Stani, Lazër. (1998). Ad absurdum. Procese dhe kundërprocese..., f. 101. Nga ana 

tjetër E. Biberaj kërkon ta shtrijë gjatë krejt periudhës passocialiste paaftësinë/dembelizmin e një pjese të 

popullsisë që nuk diti të përshtatej me kapitalizmin, të cilët u përfaqësuan politikisht prej Partisë Socialiste, 

çka mund të ekstrapolohet edhe në marrëdhënien e humbësve të parave në firmat piramidale me PS-në 

gjatë protestave dhe revoltave të shkurt-marsit 1997. Për më tepër, shih: Biberaj, Elez. (2001). Shqipëria në 

tranzicion: rruga e vështirë drejt demokracisë..., f. 475. Madje në butaforinë e vet konspirative, ligjërimi 

konservator ka vend edhe për idenë se ngritja dhe kriza e firmave piramidale ishte vepër e kryetarit të PS-së 

së kohës, Fatos Nano, nga burgu i Bënçës në bashkëpunim me sektorët okultë të ish-Sigurimit të Shtetit dhe 

qarqeve greke. Për më tepër, shih: Fahri Balliu - Nano në burg projektoi piramidat. Gazeta 55. 22 mars 

2002, f. 2 
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Nga ana tjetër ligjërimi konservator përdor një logjikë të kundërt ndaj rentierëve të rinj 

shqiptarë duke i dalluar nga të vjetrit. Si ligjërim përfaqësues i ish-pronarëve që mëtojnë 

të ribëhen pronarë pikërisht për të jetuar përmes rentës (së trojeve kryesisht), 

konservatorizmi e ndal tek ta rentierizmin dhe i frigohet shtrirjes së skajshme të tij në 

popullsi. Këtu shpërfaqet një prej karakteristikave bazike të ideologjisë - kufizimi i 

udhëzimeve të saj. Për t’u bërë të pranueshme, ato interpelojnë gjithkënd në rrafshin e 

dukshëm ligjërimor, por në një rrafsh të dytë të nënkuptuar ky interpelim iu drejtohet 

vetëm disa të zgjedhurve. Kundërideologjizmi i masave ka të bëjë pikërisht me 

mosvënien re të këtij dyrrafshizmi të mesazhit ideologjik - një lloj mbiidentifikimi me 

mesazhin publik që fut në krizë jo vetëm ideologjinë, por krejt formacionin shoqëror. 

Masat kërkuan të bëheshin të gjithë rentierë duke e marrë seriozisht mesazhin e një 

demokracie rentierësh. Këtu, post festum, ndërhyn ligjërimi konservator sipas të cilit 

mesazhi fillestar është keqkuptuar qëllimisht nga populli pasi - jo në rrafshin e 

nënkuptimit, por në atë të kuptimit - gjithçka kishte qenë e qartë që në fillim. Mirëpo 

masat, të karakterizuara nga mefshtësia intelektuale historike nuk e kuptuan domethënien 

e qartë të kapitalizmit. Sepse në këtë të fundit ka pak vend për rentierët, të cilëve nuk 

mund t’u përkasë gjithsekush, por vetëm ata që tradita i ka përgatitur si klasën e 

përgjegjshme rentiere, ish-pronarët.  

Në këtë mënyrë përcjellja e besimit ideologjik te kapitalizmi dhe Evropa/Perëndimi në 

popull është kusht i riprodhimit të formacionit shoqëror në momentin e krizës së tij. Më 

së miri kjo nxitje besimi vihet re në një tekst të Mero Bazes të 1997-s: “Është e 

rëndësishme që në këto momente shoqëria shqiptare të ruajë ekuilibret e saj themelore, 

orientimin e fortë perëndimor, shmangien e rrezikut të regjimeve me të vërtetë totalitare 

për të stabilizuar gjendjen dhe ruajtjen e besimit te kapitalizmi si rendi ku duhet besuar 

më shumë se kudo tjetër, tek liria, edhe kur ajo nuk funksionon mirë.”
450

 Ideologjikisht 

raporti i agjentit shoqëror me strukturën ekonomike merr trajtat e atij të besimtarit me 

Zotin. Edhe kriza e besimit në kapitalizëm ngjason me krizën e besimtarit në raport me 

një Zot që nuk e dëgjon. Zoti nuk është bashkëbisedues i çiltër, por interpelues misterioz. 

“Ai është ai që është” dhe “rrugët e tij janë të pafundme”. Kësodore edhe mospërgjigjia e 

tij ndaj lutjeve të besimtarit ose persekutimi i përkohshëm dhe i paarsyeshëm i besimtarit 

të devotshëm duhen konsideruar si gur prove për devotshmërinë e besimtarit ndaj Zotit. 

Ashtu si kurbani njerëzor i Abrahamit apo fatkeqësitë e Jobit, edhe krizat ekonomike të 

formacionit shoqëror nuk duhet të shërbejnë për ta vënë në dyshim atë, por për të vënë në 

provë besimin e agjentëve shoqërorë te më e mira strukturë ekonomike (kapitalizmi) dhe 

më e mira ide e praktikë qytetërimore (Evropa/Perëndimi). Madje në periudhë krize është 

i nevojshëm një kërcim i madh besimi, që prapaveprueshëm e ristabilizon formacionin 

shoqëror.
451

 Në kohën kur besimi vihet në krizë, ideologjia e interpelon agjentin shoqëror 
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 Baze, Mero. (1997). Realitete shqiptaro-amerikane..., f. 225 

451
 Gjatë krizës ekonomike globale të 2008-s, e cila preku më së pari SHBA-në, presidenti i asokohshëm 

amerikan Bush u kërkonte qytetarëve amerikanë që të mos tkurreshin gjithë frikë duke kursyer, por të 

shpenzonin edhe më tepër pasi vetëm asisoj mund të kapërcehej kriza ekonomike. Paradoksaliteti 

ideologjik i kësaj nxitjeje kishte të bënte me faktin se një nga simptomat e krizës ishte humbja e vendit të 

punës dhe rënia e të ardhurave, mirëpo kapitalizmi mund të riprodhohej vetëm nëse sakrifica shkonte deri 
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duke i sjellë në vëmendje rolin e kryeshënjuesit ideologjik (Evropës) në ndihmën që i pat 

dhënë vendit për të kapërcyer efektet e formacionit të vjetër shoqëror, madje edhe faljet e 

shkeljet lejuese të syrit.
452

 Tanimë, në kulmin e krizës, ideja e Evropës kishte nevojë për 

mbështetjen e tyre të hapur.  

Në një rrafsh tjetër të ligjërimit politik konservator gjen vend edhe qasja orientaliste. Në 

terrenin konservator kjo qasje përdoret më shumë prej ligjëruesve që mund të 

klasifikohen si filokatolikë, d.m.th. autorë që përparësinë e qytetërimit evropian e lidhin 

me vlerat e besimit dhe institucioneve fetare katolike. Jo të gjithë orientalistët 

konservatorë mund të renditen si filokatolikë, por filokatolicizmi përbën shtyllën 

kurrizore të këtij orientalizmi. Pikësëpari orientalizmi filokatolik mbithekson karakterin 

shkatërrimtar të pushtimit osman të Shqipërisë duke e fajësuar atë jo vetëm për 

shkëputjen e vendit nga “rrjedha e natyrshme” e përbashkët me Evropën, por edhe për 

shkulturim dhe barbarizim masiv
453

, e jo më pak edhe për kombshformim
454

. Edhe në 

këtë rast ideologjia e njëtrajtëson historinë si ndeshje apokaliptike qytetërimesh duke e 

viktimizuar si rrallëkënd popullin shqiptar, të cilit nuk i është dashur të durojë vetëm 

sundimin e një perandorie të largët, por edhe shpërbërjen e pjesshme kombëtare, humbjen 

e lidhjeve natyrore me Evropën dhe në përgjithësi një prapambetje vështirësisht të 

rekuperueshme. Nëse sundimi osman pati për efekt kompaktësimin territorial të popullit, 

shkundjen dhe transformimin e një pjese të marrëdhënieve feudale, mobilitetin social që 

lejonte konvertimi në islam apo zhvillimin e pjesshëm të jetës qytetare, këto janë 

elementë të shpërfillshëm ose të mohueshëm në këtë formë të artikulimit orientalist.  

Po ngjashëm me orientalistët e tjerë, edhe ata konservatorë shtrojnë si paradigmë 

ngjashmëritë e osmanizmit me komunizmit përkundër idesë së Evropës.
455

 Për disa 

                                                                                                                                                                             
në fund. Pra i papuni, i kërcërnuari me papunësi dhe punëtori me pagë në rënie të shpenzonin edhe më 

tepër, përndryshe do të humbnin edhe ato pak para që kishin.  

452
 “Për hir të këtyre vuajtjeve (në komunizëm. Shën. aut.) evropianët u ambientuan me ne dhe me 

dashamirësi filluan të qëndronin pranë nesh në përpjekjet madhështore për rindërtimin e vendit dhe 

realizimin e hapave të guximshëm drejt ekonomisë së tregut.” - Krasniqi, Afrim. (1997). Rënia e 

demokracisë. Shqipëria në muajt janar-qershor 1997..., f. 26 

453
 “...shekujt e pushtimit otoman në Shqipni s’kanë lanë vetëm turqizma, bejte dhe do rrënoja pa vlerë, por 

edhe disa rrënoja morale të lyeme me varak europian...përpara se ata të vinin me na qytetnue prej fushave 

të Anadollit, tue pru me vete daulle dhe çadra, bollgur dhe salep, ne kishin nji kulturë që na bashkonte me 

Europën. Prej trysnisë mbytëse otomanë për shekuj rresht gjuha jonë mbeti e palavrueme, monumentet e 

saja humbën, e ajo u bdar e u bastardue. Qytetet antike u shpërbane, mermeri i statujave dhe tempujve u 

dogj për me ba qëlqere për feudalët, deri gurët e rrugës Egnatia u zhgulën për me ndërtue saraje bejlerësh, 

mbi të gjitha shqiptarët u përçanë, koha u ndal në muzg, dhe asnji gja të mirë nuk mund t’i kujtojmë asaj 

nate të gjatë pesëshekullore.” - Ardian Ndreca - Kryeministri me gjak turk ndër vena. Gazeta Mapo. 7 prill 

2012, f. 11 

454
 “Pushtimi turk, jo vetëm që e mbajti këtë popull larg zhvillimit të pjesës tjetër të Europës, por 

këmbënguli me keqdashje në qëllimin e vet për ta detyruar të humbiste origjinalitet dhe origjinën, mbi të 

gjitha duke favorizuar kthimin e pjesës më të madhe të popullit në fenë islame.” - Kasoruho, Amik. (2013). 

Pa mëri. Publicistika e jetës sime..., f. 71 

455
 Në trajtën më groteske, në orientalizmin konservator mund të gjejmë edhe heqje aq të gjata paralelesh 

historike saqë në të njëjtin kamp renditen terroristët islamikë, komunistët e vjetër, socialistët e sotëm dhe 
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syresh ngjashmëria e të mësipërmve dallohet qartë në intensitetin e ndryshëm të 

persekutimit fetar gjatë komunizmit. E persekutuara par excellence e tij ishte Kisha 

Katolike dhe klerikët e saj
456

, të cilët në përfytyrimin e orientalizmit konservator janë 

mishërim sa i evropianizimit, aq edhe i nacionalizmit shqiptar. Duke i shndërruar 

kontradiktat politike midis klerit katolik dhe regjimit socialist burokratik në manikeizëm 

qytetërimor me përmasa apokaliptike, orientalizmi konservator i çkontestualizon dhe e 

çhistorizon ato. Lihen jashtë vëmendjes, bie fjala, pavarësia organizative e klerit katolik 

nga shtetet ku shtrihet veprimtaria e tij dhe kushtëzimi i marrëdhënieve mes tyre nga 

raporti i shteteve me qendrën e organizimit institucional katolik, Vatikanin. Nga ana tjetër 

institucionet e dy besimeve të tjera të mëdha të pranishme te shqiptarët, islamit dhe 

ortodoksisë, pikërisht prej autoqefalisë së tyre mund të gjenin më lehtë një modus 

vivendi, sado diskriminues dhe të kufizuar në kohë, me një regjim politik me prirje të 

forta antifetare.  

Në ligjërimin konservator dallohet po ashtu një mbitheksim i pozicionit të veçantë të 

SHBA-së në raport me Shqipërinë. Nëse në ligjërime të tjera ideologjike ideja e Evropës 

është dukshëm mbizotëruese ndaj asaj të SHBA-së, në atë konservator këto dy ide janë në 

një raport më të drejtpeshuar, ku herë pas here roli i SHBA-së ia kalon Evropës. Kjo 

veçori mund të shpjegohet si me faktin se në ligjërimin konservator antikomunizmi merr 

karakter më të theksuar - rrjedhimisht si riprodhuese e ideologjisë së Luftës së Ftohtë 

SHBA-ja konsiderohet fajkua i antikomunizmit
457

 -, ashtu edhe me pozicionimin 

nacionalist që e sheh me më shumë skepticizëm rolin e shteteve evropiane në të shkuarën 

e shtetformimit shqiptar. Si më e skajshme në mbrojtjen e logjikës klasore të formacionit 

të ri shoqëror - i cili për konservatorët nuk është aq klasor sa ç’duhet - SHBA-ja 

përfytyrohet gjithashtu si më radikalisht klasore sesa eksperimentet sociale të shteteve 

evropiane, sidomos në dekadat pas Luftës së Dytë Botërore.  

Ky ligjërim kulmon në kohën e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO, që konsiderohet 

rëndom si vepër e SHBA-ve. Në përfytyrimin e NATO-s, ligjërimi konservator pasqyron 

ideologjinë konservatore perëndimore për të cilën NATO-ja nuk ka qenë as në themelim 

                                                                                                                                                                             
Brigadat e Kuqe të terrorizmit modern majtist: “Në motorin që vrau Marko Biaxhin mund të ishte Zani 

Çaushi. Gjithë bota përjeton të njëjtën histori dhe gjithçka duhet ta gjykojmë si për veten tonë, si për vendin 

tonë. Në themel të Fondamentalizmit Islamik është gënjeshtra, në themel të komunistëve, që krijojnë 

brigada të kuqe, është gënjeshtra, mashtrimi, demagogjia. Pikërisht, për të mos u zbuluar gënjeshtra 

ekonomike dhe shpifjet e brigadave të kuqe, u vra Marko Biaxhi.” - Fahri Balliu - Vrasja e Marko Biaxhit, 

ose një kat i Kullave Binjake. Gazeta 55. 21 mars 2002, f. 2  
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 “Po të vëresh ateizmin e diktatorëve të kuq, vë re me shifra e fakte tmerrin e madh që ndiente ai më 

shumë se nga çdo besim tjetër, nga katolicizmi. Ai u përpoq që komunizmi i tij ortodoks të prekej sa më 

pak dhe prandaj i ruajti objektet e tij më shumë, duke i paraqitur ato si trashëgimi kulturore të vetme. dy 

besimet e tjera, janë ato besime që e diferencojnë prerazi shqiptarin nga rreziku shovinist i qarqeve 

shoviniste fqinje.” - Balliu, Fahri. (1996). Berisha përmes kasandrave. Tiranë: Ombra GVG, f. 96-97 

457
 “…diktatura komuniste nuk arriti të mbjellë në popullin shqiptar urrejtje ndaj SHBA. SHBA 

përbën...Shtëpinë e Lirive dhe modelin e demokracisë për t’u ndjekur. SHBA, kur vendos të mbështesë, 

është në gjendje të të ndihmojë e të mbrojë, me fuqinë e vet të pakonkurrueshme.” - Qemal Sakajeva - 

Britanikët e Ballkanit. Gazeta 55. 26 mars 2002, f. 9 
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e as në aktualitet gjë tjetër përpara se të ishte një aleancë e madhe vlerash demokratike.
458

 

Aq i theksuar ishte proamerikanizmi dhe proNATOizmi saqë edhe kur në fushën e 

ligjërimësisë shqiptare nuk gjendeshin zëra kritikë intelektualë ose partiakë për 

anëtarësimin në NATO, këtij ligjërimi i duhet t’i shpikte duke i gërmuar në qëndrimet e 

tërthorta destabilizuese të opozitës së kohës.
459

 Ndryshe nga ligjërimet e tjera ideologjike, 

edhe brenda të djathtës, atij konservator i nevojitet antiperëndimorizmi jo vetëm si 

dëshmi e të shkuarës antiperëndimore, por edhe si rrezik konstant i të tashmes e cila 

gjithnjë vuan nga mungesa e konsekuencës antikomuniste.  

Në fund të analizës kritike të ligjërimit konservator i duhet lënë pak vend një prerjeje të 

afërt me konservatorizmin, por që është vështirë të klasifikohet mirëfilli si e tillë, pasi në 

disa aspekte është i ngjashëm me komunitarizmin. Këtu është vendi të trajtohen 

shkurtimisht shkrimet e Shinasi Ramës. Me konservatorizmin këtë formë komunitarizmi 

e bashkon regjistri nacionalist i ligjërimit. Kësisoj në rrafshin nacionalist, i jepet përparësi 

unitetit kombëtar ndaj kontradiktave shoqërore. Këto të fundit kërcënojnë atë përbashkësi 

gjuhe e gjaku që i bën shqiptarët popull të veçantë.
460

 Sidoqoftë historia është përplot me 

aksidente, në të cilat ndasitë antishqiptarizuese i kanë zënë vendin përbashkimit 

kombëtar.  

Mirëpo një qasje e tillë përmban edhe elemente moderniteti teorik, të cilat e distancojnë 

prej nacionalizmit tradicional duke e afruar me komunitarizmin. Kështu, si rrallëkund në 

ligjërimin politik u jepet zë kontradiktave midis sistemit politik demokratik dhe 

strukturës ekonomike kapitaliste, të cilat në ligjërimin ideologjik konsiderohen kushte të 

njëra-tjetrës.
461

 Sidoqoftë kjo hapje e parë kundërideologjike mbyllet në një etapë të dytë 

kur zgjidhja e kontradiktave midis sferës ekonomike dhe politike (dhe atyre 

brendashoqërore në përgjithësi) konsiderohet lehtësisht e zgjidhshme prej një bashkësie 

vlerore dhe riformatimit institucional të bazuar mbi parimet e nacionalizmit, qoftë edhe 

në kuptimin modern shtetformues të fjalës. Ky besim në fuqinë pajtuese (ose së paku 

përmbajtëse) të nacionalizmit mbi kontradiktat politiko-shoqërore bazohet më gjerësisht 

në idenë se vetë kapitalizmi ofron mundësitë ekonomike të zbutjes së kontradiktave të tij. 

Rrjedhimisht nacionalizmit i duhet të ofrojë shtratin shtetformues dhe vleror të kthimit në 

“kapitalizmin me fytyrë njeriu” - kapitalizëm me rregulla e human, karakteristik për 

vendet e qytetëruara evropiane/perëndimore. Për Sh. Ramën në rastin shqiptar ky 

kapitalizëm është përçudnuar nga ndikimi i katundarisë - duke quajtur kësisoj shqiptarin 

                                                           
458

 Shih: Mehmet Elezi - Anëtarësia në NATO si një çështje vlerash. Gazeta 55. 3 nëntor 2004, f. 12 

459
 “...Edi Rama dhe Skënder Gjinushi, përfaqësuesit e dy brezave të ndryshëm të bolshevikëve të 

Shqipërisë janë frymëzuar nga protestat ruso-sllave në Moskë, Krime e Beograd dhe kanë paralajmëruar 

protesta anti-NATO në Tiranë...” - Protesta sovjetike në Moskë, Krime, Beograd dhe Tiranë. Gazeta 55. 1 

prill 2008, f. 1 

460
 “Shqiptarët janë i vetmi komb në Ballkan që mbahet me vetëdijen e lidhjes së gjakut e të gjuhës e jo të 

fesë e elementeve të tjera të identitetit. Vetëdija e lidhjes së gjakut i zbut të gjitha pasojat e dasive të tjera. 

Vetëm ajo vetëdije i shmang përplasjet e grupimeve që mbështeten në ideologjitë fetare e përkatësitë në 

qytetërime të ndryshme.” - Rama, Shinasi A. (2012). Përrallat e tranzicionit shqiptar..., f. 78 

461
 Shih: Po aty, f. 79 
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bartës të karakteristikave paramoderne - dhe përfitimi i parisë menaxhuese të 

katundarisë.
462

 Kësisoj shqiptarët nuk vuajnë efektet e kapitalizmit, por të kapitalizmit 

allashqiptar. Në instancë të fundit, ideologjia, pasi ka lënë vend të lirë për ide subversive, 

qëndron në llogoren e fundit: kapitalizmi është e vetmja lojë e mundshme dhe 

konsiderohet më i lehtë ndryshimi i popullit sesa i formacionit shoqëror. 

 

E. Ligjërimi politik i Partisë Socialiste 

Ligjërimi politik i Partisë Socialiste nuk mund të ndahet nga ai i PPSH-së së muajve të 

fundit të ekzistencës së saj. Jo vetëm ngaqë PS-ja formohet si parti në gërmadhat e PPSH-

së, por edhe sepse në qëndrimet e saj politike vihet re një proces i gjatë transformimi i 

nisur nga ato të PPSH-së. Ndryshe nga ligjërimi politik i PD-së - i cili në fazat e para 

mishëronte karakterin antiideologjik të subversionit ndaj formacionit të vjetër shoqëror 

dhe utopik po në trajta subversive -, ligjërimi i PS-së kalon në të dyja etapat formuese si 

ligjërim ideologjik. Në parahistorinë e vet si ligjërim ideologjik ai rreket ta riprodhojë 

formacionin e vjetër të socializmit burokratik duke e transformuar në mënyrë të moderuar 

atë. Kurse me kushtetimin e formacionit të ri shoqëror kërkon ta riprodhojë këtë të fundit 

duke ushqyer shpresat kolektive të një tranzicioni më të butë, po prapëseprapë të 

njëkahshëm.  

Tentativat vetëreformuese të socializmit burokratik vihen re së paku prej vitit 90’, edhe 

më parë se të shpërthenin revoltat studentore e punëtore qyteteve të mëdha. Ato nisën si 

hapje e moderuar ndaj Perëndimit në politikën e jashtme, ndaj kritikës imanente 

brendasistemore në fushën kulturore
463

 dhe në disa eksperimente të ndrojtura në fushën 

                                                           
462

 “Ky sistem, një model ekonomik i ndërtuar mbi parimin laissez faire, laissez passé, ishte plotësisht i 

përshtatshëm për parinë. Ajo kishte dijet, profesionalizmin, lidhet e aftësitë për t’u pasuruar shpejt e në 

mënyrë marramendëse...Përfundimi qe i trishtë: në shtetin shqiptar u ndërtua ‘kapitalizmi’ me 

karakteristika tipike katundare, një rast i veçantë në historinë bashkëkohore të ndërrimeve të sistemeve 

shoqërore.” - Po aty, f. 80. Kësisoj neoliberalizmi nuk është ristrukturim global i kapitalizmit, i gjendshëm 

edhe në vendet më të zhvilluara perëndimore, por konspiracion i parisë dhe bashkëfajësi e viktimizim i 

katundarisë.  

463
 Pak ditë përpara nisjes së protestave studentore, fryma e kësaj kritike imanente mund të zbulohet në një 

artikull të Alfred Uçit në Zërin e Popullit: “Pengesa kryesore është burokratizimi, i kuptuar si forcë sociale 

me interesa të veçanta, si tip mendimi dhe si sistem rregullash e metodash drejtimi. Këtij sistemi i janë 

dhënë e po i jepen goditje, por ai vazhdon të ketë fuqi, sado i urryer dhe i përbuzur është në sytë e popullit. 

Ai nënvlerëson potencialin intelektual, kulturor e politik të inteligjencies dhe rolin e saj shoqëror.” -  Alfred 

Uçi - Inteligjencia në rrjedhat e demokratizimit. Gazeta Zëri i Popullit. 9 dhjetor 1990, nr. 294 (13238), f. 

3. Siç ndodh rëndom në parashtrimet ideologjike, simptomat e krizës së një formacioni shoqëror merren për 

shkaqe të saj. Vërtet socializmi ishte atrofizuar burokratikisht, por kjo nuk ishte shkak i degradimit të tij, 

por simptomë e shkaqeve më të thella të strukturimit ekonomik dhe përfaqësimit politik të shoqërisë. Të 

pamundur për përfytyrimin e një shoqërie socialiste që të mos reduktohej gjithçka në pronë shtetërore, ku 

aspekti kolektivist dhe shoqëror i pronës nuk mund të ishte thjesht fasadë apo ku jeta politike të pasqyronte 

pluraritetin e pozicioneve shoqërore, edhe brenda vetë klasave që deklarativisht konsideroheshin drejtuese, 

ky konceptim i problemeve afërmendsh do të ishte ideologjik pasi ushqente shpresën se mjaftonte përkulja 

e burokracisë për të ruajtur gjithçka tjetër në shoqërinë socialiste. Madje edhe efektet e burokratizmit nuk 

konsideroheshin posaçërisht alarmante në kurriz të shtresave të gjera popullore (punëtorëve, fshatarëve 
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ekonomike. Mirëpo prej dhjetorit të vitit 1990, si në çdo rast revolucionesh politiko-

shoqërore që shpërthejnë atëherë kur regjimi bën tentativat e para hapëse, revoltat 

studentore (e më pas punëtore) i çuan kërkesat përtej cakut të riprodhimit të formacionit 

të vjetër shoqëror duke e shtënë atë në krizë ideologjike dhe politike. Këtë çarje politiko-

shoqërore, ligjërimi politik i PPSH-së u rrek ta mbyllte ideologjikisht përmes pajtimit 

imagjinar të kontradiktave politiko-shoqërore. Ndërkohë që studentët dhe punëtorët, duke 

shfrytëzuar një pjesë të parimeve të tradhtuara kushtetuese të socializmit burokratik 

(çlirimin social, barazinë, emancipimin, kultin e të resë dhe rinisë etj.), hapnin një hendek 

të thellë midis popullit në masë dhe elitës politike, kjo e fundit mundohej t’i afronte 

pragjet e hendekut duke i bërë thirrje sa urtësisë ideologjike, aq edhe patriotizmit 

përbashkues. Urtësinë ideologjike mund ta dallojmë që prej takimit të presidentit të 

asokohshëm, njëherazi Sekretar i Parë i PPSH-së, Ramiz Alia me një përfaqësi të 

studentëve protestues. Duke simpatizuar me qëllimet e mira të studentëve, Alia u rrek t’i 

çaktivizojë ato si shprehëse të pakënaqësive të përligjura ekonomike mbi kushtet e jetesës 

studentore. Duke bërë për herë të parë çiftimin ideologjik midis ideve të demokracisë dhe 

Evropës (sigurisht në shtratin socialist), Alia, me urtësinë e të vetidentifikuarit me 

Subjektin që hamendësohet se di (po ashtu Subjektit paternalist që hamendësohet se e do 

popullin e vet e aq më shumë filizat e tij të mbarë), shtronte ideologjikisht përpara 

studentëve dhe publikut të gjerë dy alternativa: ose theksim të kontradiktave politiko-

shoqërore - që nuk do të vinin në rrezik vetëm elitën sunduese, por stabilitetin dhe vetë 

jetën shtetërore-kombëtare e paqen sociale -, ose sheshim kontradiktash që do të 

ndërtonin një urë bashkëveprimi për të sjellë në jetë ndryshime të matura politiko-

shoqërore, por gjithnjë brenda formacionit shoqëror të socializmit burokratik.
464

 Po ashtu, 

si në çdo rast ligjërimi politik partie që ka frerët e pushtetit politik, edhe në atë rast 

aludohehej se ushqyesit e thellimit të kontradiktave shoqërore nuk ishin shprehës të 

raporteve imanente shoqërore, por u shërbenin armiqve të jashtëm të popullit.  

Ideologjia rreket po ashtu ta riprodhojë formacionin shoqëror duke i konsideruar 

konceptimet e guximshme teorike, antagoniste me të, jo vetëm si të padobishme, por edhe 

si të rrezikshme për paqen e imagjinuar sociale. Ngjashëm me logjikën e kritikës 

konservatore ndaj ideve iluministe, në ligjërimin e Alisë mund të vihet re barazimi i 

shkëputjeve radikale teorike me anarkizmin e kuptuar si luftë hobsiane e të gjithëve 

kundër të gjithëve.
465

 Në vend të abstraksionit (që duket abstraksion vetëm nga 

                                                                                                                                                                             
etj.), por të shtresës relativisht të privilegjuar të socializmit burokratik, inteligjencies, pa kuptuar se 

pavarësisht tensioneve të saj me burokracinë politike, ajo ishte pjesë e një burokracie më të gjerë shoqërore.  

464
 “Duhet t’i ndërpritet rruga ndërhyrjeve të elementëve keqdashës apo provokatorë që nuk ia duan të 

mirën as popullit, as rinisë, as zhvillimit të vendit, as lirisë së atdheut, as demokratizimit të vërtetë të 

jetës...Demokracia nuk pranon as kushte, as imponime, as detyrime. Ajo kërkon dialog, argumente, logjikë, 

në interesin e përgjithshëm, respekt për shokun, respekt për të drejtën, norma mirësjellje dhe të etikës. Në 

qoftë se nuk respektohen këto i hapet rruga anarshisë...Drejt Evropës ne duhet të shkojmë, por duhet të 

shkojmë me pasurinë tonë kulturore, ne duhet të shkojmë me traditën tonë, me origjinalitetin tonë, dhe jo si 

kopje e keqe e të tjerëve, prandaj ne duhet të jemi të matur, pa u ndalur aspak në rrugën e demokratizimit, 

që është rruga e interesave të atdheut, të socializmit, të popullit.” - Shoku Ramiz Alia takohet me 

përfaqësues të studentëve. Gazeta Zëri i Popullit. 12 dhjetor 1990, nr. 296 (132340), f. 1  

465
 “Në qoftë se të tilla qëndrime dhe veprime do të shtohen e zgjerohen paraqitet rreziku që vendi të 

destabilizohet dhe të bjerë në anarshi...Sot nuk është koha për teorizime, por për diskutime të urta se si të 
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këndvështrimi i riprodhimit të një formacioni shoqëror,) kërkohej përdorimi pragmatik i 

arsyes, paraprirës i arsyes instrumentale. Siç do të ndodhë edhe në ligjërimin ideologjik të 

formacionit të ri shoqëror, teoria përçmohet për radikalitetin e saj, për mosbindjen dhe 

ndryshimin paralaksitik të pozicionit që e fut në krizë ideologjinë pasi ia prish vijat e 

trasha të hartës konjitive që ajo prodhon. Çoroditja teorike e ideologjisë nuk mund të mos 

përfytyrohet edhe si çoroditje politiko-shoqërore e formacionit sundues, pikërisht për 

shkak të funksionit riprodhues që ka ideologjia.  

Asokohe idetë radikale nuk ishin produkt i mendjeve individuale, por i një mase në rritje 

shoqërore që me vetorganizimin e saj po pavarësohej politikisht dhe ideologjikisht nga 

elita politike. Madje nëse i shqyrtojmë (siç u bë në rastin e trajtimit të fillesave 

kundërideologjike të ligjërimit politik të PD-së), ato që ideologjia i konsideronte 

spekulime të rrezikshme teorike nuk ishin të huaja për premtimet e mëdha kushtetimore 

të vetë socializmit burokratik. Idetë e barazisë dhe çlirimit shoqëror, e pjesëmarrjes 

politike të masave, e kritikës deri në zemër të fenomeneve sociale, e përparësisë së të resë 

ndaj të vjetrës, madje edhe e karakterit dialektik të kontradiktave, nuk ishin imanente në 

sipërfaqen publike të ligjërimit hegjemonik të kohës. Mirëpo mbiidentifikimi i masave 

me to, duke shpërfillur rrafshin e dytë të nënkuptuar që shtynte të mos merreshin edhe aq 

seriozisht mesazhet e rrafshit publik, e vinin në krizë ideologjinë.  

Në këtë kontekst mund të kuptohet edhe karakteri kundërideologjik i një pjese të 

margjinalizuar të ligjërimit politik të PPSH-së, e cila nuk vinte nga zyrtarët e lartë të saj, 

as nga drejtuesit e rinj të PS-së në themelim e sipër nga gërmadhat e PPSH-së, por nga 

përfaqësues të anëtarësisë së thjeshtë të partisë në kongresin e kalimit nga PPSH-ja në 

PS. Një grup delegatësh nga Fieri e vunë theksin mbi përgjegjësitë e anëtarëve të Byrosë 

Politike jo thjesht për rënien e socializmit burokratik, por më së shumti për shndërrimin e 

socializmit në burokratik, në kastë të privilegjuarish; me një fjalë, u akuzuan si tradhtues 

të parimeve autentike të socializmit.
466

 Në ato kushte historike një kritikë e tillë mund të 

ngjajë utopike, sidomos kur merren parasysh gjasat e një rimëkëmbjeje të socializmit 

autentik në kulmin e krizës ekonomike vendase dhe në zhvendosjen tektonike të 

raporteve ndërkombëtare të fuqisë. Sidoqoftë utopizmi i asokohshëm pati efekte serioze 

në shpërbërjen e socializmit burokratik. I ardhur nga radhët e veta, nga anëtarë të 

devotshëm të PPSH-së që shfaqnin besim të plotë në parimet themeluese të saj, kjo 

kritikë nuk i lejonte më atij formacioni asnjë pikë mbështetëse. Tanimë ishin revoltuar 

“leshkot”.  

                                                                                                                                                                             
zgjidhen më mirë problemet konkrete që preokupojnë popullin...Demokracia dhe pluralizmi, qoftë ky 

ideologjik apo politik, duhet të çojnë drejt unitetit popullor e kombëtar, jo drejt përçarjes.” - Mesazh i 

shokut Ramiz Alia drejtuar popullit - Zhvillimet demokratike do t’i arrijmë vetëm me mjete demokratike. 

Gazeta Zëri i Popullit. 13 dhjetor 1990, nr. 297 (132341), f. 1 

466
 “Ajo pjesë që po i bënte gjyqin Byrosë Politike po kërkonte që ata të shpreheshin dhe të jepnin 

shpjegime përse nuk mundën të tregoheshin marksistë të vërtetë dhe të ruanin partinë edhe Shqipërinë nga 

kaosi, që e kishte përfshirë.” - Spiro Dede, cit nga: Progni, Luljeta. (2009). Trashëgimtarët. Partia 

Socialiste midis transformimeve dhe vazhdimësisë..., f. 127. “Kërkesa e llogarisë ndaj Byrosë Politike nuk 

ishte: pse s’e vendosët pluralizmin më përpara. Kërkesa ishte: pse ju abuzuat me atë modelin socialist, 

abuzuat me luftën e madhe dhe e reduktuat këtë në disa blloqe, si ai i Tiranës dhe u shkëputët dhe 

s’menduat për popullin.” - Maqo Lakrori, cit. nga: Po aty, f. 174 
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Mirëpo interpretimi i mëpasshëm i atyre ngjarjeve rreket t’i shndërrojë kritikat radikale 

imanente të anëtarëve të PPSH-së në ndihmë të paqëllimtë “idiotësh të dobishëm”. Ky 

coup de main
467

 ideologjik nuk ka për efekt vetëm rikonceptimin historik të një ngjarjeje, 

por edhe ekstrapolimin e logjikës së pamundësisë së premisave të saj në të ardhmen e 

formacionit të ri shoqëror. Kësisoj, ideologjia e re orvatet të ndërtojë përfytyrimin 

kolektiv të pamundësisë së eksperimenteve të reja shoqërore të bazuara në ide radikale të 

barazisë. Në rastin më të mirë, kur nuk konsiderohen si ide të rrezikshme të subjekteve 

subversive, ato rimarrin formën e përfytyrimeve qesharake të naivëve - apo metaforikisht 

të “idiotëve” tanimë të padobishëm.  

Gjithsesi midis dhjetorit të 1990-s dhe qershorit të 1991-shit (kohë që përfshin etapat 

kryesore të kalimit nga një formacion në tjetrin, çka shënohet nga transformimi i PPSH-

së në PS), ligjërimi ideologjik i PPSH-së prodhon ideologjinë e transformimit ekonomik 

të vendit duke ruajtur disa nga shtyllat e socializmit. Këtyre të fundit i duheshin shtuar 

shtylla të reja të ekonomisë së tregut në një strukturë ekonomike në të cilën do të 

bashkëjetonin prona shtetërore, kooperativiste dhe private.
468

 Siç do ta vihet në dukje në 

vazhdim, kjo paradigmë ndërmjetësie midis socializmit dhe kapitalizmit shënon edhe 

pikënisjen e një transformimi të vazhdueshëm programor të PS-së, e cila nga 

ndërmjetësia me anësi socialiste zhvendoset me kalimin nga PPSH-ja në PS në 

ndërmjetësi me anësi kapitaliste, duke e theksuar mbizotërimin e kësaj të fundit 

pavarësisht aspekteve sociale të viteve të qëndrimit në opozitë.  

Sidoqoftë, së paku në janar të 1991-shit, kur PPSH-ja e shënon ekonominë e përzier në 

programin e saj politik, ky ndërmjetësim mund të konsiderohet iluziv. Ekonomia e 

përzier duket se ka edhe më pak mundësi zhvillimi sesa socializmi i vjetër burokratik. 

Transformimi rrënjësor i situatës ndërkombëtare, shembja e Bashkimit Sovjetik 

mbështetja ekonomike dhe politike e të cilit kishte shërbyer për të mbajtur në këmbë 

ekonomitë lindore, distancimi prej kohës i Kinës nga subvencionimi i ekonomive 

socialiste dhe kolapsi i kuaziautarkisë së deriatëhershme shqiptare e bënte të pamundur 

vijimin e socializmit shtetëror. Në anën tjetër mbështetja ekonomike e vendeve 

perëndimore kushtëzohej para së gjithash me transformimin kapitalist të strukturës 

ekonomike, që në vendet e tjera lindore po fillonte të merrte trajtat e ristrukturimit radikal 

neoliberal. Po ashtu mungesa e mbështetjes nga klasa kyçe shoqërore, posaçërisht nga 

punëtoria urbane dhe inteligjencia
469

, i pamundësonin regjimit çfarëdo hopi 

eksperimental në rikonceptimin e ekonomisë socialiste, sidomos mbi baza 

vetadministrimi e kooperativizmi joshtetëror. Në këtë mënyrë formula as/edhe 
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 Këtu në kuptimin e të papriturës.   
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 Shih: Program i Partisë së Punës të Shqipërisë  për fushatën elektorale dhe për të tërë legjislaturën e 

ardhshme. Gazeta Zëri i Popullit. 2 janar 1991, nr. 2 (13.258), f. 1 

469
 Deri atë kohë PPSH-ja mund të mbështetej vërtet te pjesa më e madhe e fshatarësisë, por kjo mbështetje, 

për vetë pozicionin shoqëror dhe përthyerjen ideologjike specifike të fshatarësisë, nuk mund të 

konsiderohej aktive, por më së shumti vijim i kontratës së heshtur midis ish-reformuesve agrarë të cilët, 

pavarësisht problemeve të kooperativizmit, ende mund të luanin politikisht me frikën nga rikthimi i 

bejlerëve.  
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socializëm, as/edhe kapitalizëm shërbente ideologjikisht për të ruajtur pezulltinë politiko-

shoqërore përpara shtysave radikale të masave për ndryshime.   

Në ata muaj fillestarë, të përfshirë nga vala e rezistencës masive, PPSH-ja u rrek të 

çaktivizojë duke ripronësuar parullën radikale dhe utopike të kohës “E duam Shqipërinë 

si gjithë Evropa!”. Kritika e ideologjisë këtu na ndihmon posaçërisht në evidentimin e 

faktit se ideologjizmi i një ligjërimi nuk ka të bëjë me strukturën rreptësisht gjuhësore, as 

me terminologjinë e tij, por me mënyrën se si shënjuesit dhe të shënjuarit gjuhësorë 

lidhen me forca të ndryshme shoqërore apo me aspiratat dhe përfytyrimet kolektive të 

këtyre forcave. Kështu, për masat e studentëve dhe punëtorëve ideja e Evropës shënjonte 

në imagjinatën kolektive një model lirie, demokracie dhe mirëqenieje (në barazi 

afërmendsh, siç mund të ëndërrohet me sy hapur në manifestime entuziazmi masiv). Ajo 

shënjonte gjithashtu vetë procesin e konfrontimit politiko-shoqëror si kusht të 

transformimit të dëshiruar. Ndërsa në ligjërimin e PPSH-së ideja e Evropës e interpelonte 

popullin për të shpalosur virtytet e urtësisë, durimit, tolerancës dhe marrëveshjes me 

elitën politike. Evropa ishte mbi të gjitha rend publik
470

 i cili, për këtë ligjërim, ishte i 

kërcënuar nga destabilizimi politik i vetë formacionit shoqëror. Në një konceptim hobsian 

të politikës, PPSH-ja pretendonte se shpalosja e kontradiktave politiko-shoqërore nuk do 

të sillte vetëm dobësimin e pushtetit të saj, por njëkohësisht do ta kthente shoqërinë në 

një fushëbetejë të luftës së të gjithëve kundër të gjithëve - një distopi kriminaliteti 

simptomat e të cilës po viheshin re gjithnjë e më shpesh atyre muajve.  

Një nga simptomat e shpërbërjes së rendit (në kuptimin më të gjerë që përfshin jo vetëm 

rendin publik, por edhe rendin ekonomiko-shoqëror) ishin edhe subversionet spontane 

ose të organizuara të punëtorisë në fabrika e ndërmarrje. Ku si shprehje pakënaqësie 

individuale ndaj shpërblimit të pamjaftueshëm apo punës së rëndë deri dje të disiplinuar 

në mënyrë policore, ku si shpalosje e rezistencës së organizuar punëtore, braktisjet e 

punës patën për efekt gjunjëzimin përfundimtar ekonomik të socializmit burokratik. 

Prandaj ligjërimi i PPSH-së, përmes idesë së Evropës, i interpelonte punëtorët për punë 

dhe jo organizim, për djersitje dhe jo aventura politike apo lojëra sofiste me shprehje si 

demokracia, liria apo sindikalizmi.
471

 Evropa nuk shënonte më shtratin gjeografik të 

kapitalizmit të anatemuar deri pak më parë, por atë të një strukture ekonomike të 

papërcaktuar e cila, përpara se të ishte ose jo kapitaliste, karakterizohej nga vullneti dhe 

përkushtimi i njerëzve në punë - çka e moralizonte dhe e abstraktonte përmbajtjen e 
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 “Dakort, me të dy duart, me ëndrrën që ta bëjmë ‘Shqipërinë një Zvicër të dytë të Evropës’. Po si? Duke 

mos u paraqitur në punë çdo ditë me mijëra e mijëra vetë? Duke shkatërruar me histerizëm të papërmbajtur 

pasurinë tonë të përbashkët? Dridhen si trumcakë fëmijët në disa shkolla sepse xhamat janë bërë shoshë 

nga bataretë e gurëve. Kështu veçse largohemi nga Evropa dhe nuk i qasemi asaj.” - Përparim Xhixha – 

Kori i nihilistëve. Gazeta Zëri i Popullit. 14 shkurt 1991, nr. 38 (13.294), f. 3 
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 “Lënien e punës, lëvizjet greviste, ndjenjën për t’i marrë shoqërisë në mënyrë të pamerituar, e nxisin 

forcat destruktive, ato që dëshirojnë jo stabilizimin e vendit, por destabilizimin e tij. Prandaj është koha që 

ata që duan demokracinë e vërtetë , të thërrasin në apel ndërgjegjen e popullit për punë, se nga kjo burojnë 

të gjitha të mirat, se drejt Evropës nuk shkohet me duart bosh e duke predikuar ‘ndihmat’ që mund të na 

japin të tjerët ‘po të fitojë kjo apo ajo forcë politike’, por me djersë e me mund të madh.” - Tonin Shtjefni – 

Demokracia dhe traditat tona kombëtare. Gazeta Zëri i Popullit. 2 shkurt 1991, nr. 28 (13.284) 
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saj.
472

 Kriza e formacionit shoqëror po shpalosej kësisoj edhe në krizë të ideologjisë, të 

cilës i duhej të pohonte haptazi parime kontradiktore: në njërën anë përkushtimin 

deklarativ historik me klasën punëtore dhe rezistencën e saj (edhe me greva), nga ana 

tjetër konsiderimin e grevave aktuale produkte të kapriçove dhe iluzioneve të masave. 

Nëse në periudha stabiliteti shoqëror ideologjia ka efekte duke i bërë të papajtueshmet të 

pajtueshme, në periudha destabiliteti këto kontradikta të brendshme e fusin edhe më fort 

në krizë atë. Me ç’rast partia paraqitet si Subjekt që hamendësohet se di, ekzistenca e të 

cilit ka nevojë për një Subjekt që hamendësohet se beson (populli). Kriza vjen pikërisht 

kur Subjekti që hamendësohet se beson nuk beson më, as mendon se partia është Subjekti 

që di, por thjesht një gerontokraci që pengon zhvillimet emancipuese.   

Po ashtu, nëse i paraprijmë kalimit ligjërimor nga PPSH-ja në PS do të vërejmë te kjo e 

fundit një skepticizëm të vazhdueshëm ndaj masave, sidomos në vitet e para të 

ekzistencës së saj. PPSH-ja dhe PS-ja e sapoformuar konsideronin si bazë mbështetëse të 

PD-së jo edhe aq klasën tradicionale punëtore sesa lumpenproletariatin e prodhuar në 

fazat e dekadencës ekonomike të socializmit burokratik. Operacioni ideologjik i ligjërimit 

të PPSH-së nuk mund të shkëputej tërësisht  nga frazeologjia e saj politike tradicionale 

dhe t’i kundërvihej klasës punëtore si klasë, pavarësisht nuancave kritike ndaj 

pakuptimësisë dhe padurimit të punëtorëve në kushtet e krizës ekonomike. Këtu 

konceptimi marksist i marrëdhënieve klasore ishte ende i dobishëm pasi e transferonte 

problemin nga klasa punëtore te lumpenproletariati, d.m.th. te mbetjet e zvetënuara dhe të 

pashpresa shoqërore karakteristikë e të cilëve është vetëm shkatërrimi dhe përkundër të 

cilëve ligjërimi ideologjik i PPSH-së sillte si alternativë urtësinë e transformimeve të buta 

brendasistemore.  

Mirëpo përtej efekteve riprodhuese të socializmit burokratik, ideologjia e kësaj qasjeje 

mund të shpërfaqet prej një leximi simptomatik të ligjërimit në fjalë. Pikësëpari vetëm 

ideologjia mund të prodhojë harmoni mes kontradiktave të konceptimit të strukturës 

shoqërore. Midis shënjuesve klasë punëtore, proletariat dhe lumpenproletariat ka 

diferenca të rëndësishme pasi ata shprehin të shënjuar dhe marrëdhënie të ndryshme 

midis tyre. Sipas këndvështrimit të ideologjisë zyrtare të PPSH-së në Shqipërinë 

socialiste nuk kishte proletariat, pasi proletariati shënjon klasën punëtore të zhveshur nga 

mjetet e prodhimit; afërmendsh kërkon edhe ekzistencën e borgjezisë. Po ashtu, nëse i 

qëndrojmë fjalë për fjalë teorisë marksiste, lumpenproletariati është mbetja e 

kontradiktave shoqërore midis proletariatit dhe borgjezisë që prodhohet sistematikisht 

prej papunësisë strukturore që shkakton kapitalizmi nëpërmjet rritjes së kapitalit konstant 

në raport me kapitalin e ndryshueshëm. Diçka e tillë kërkon që në një shoqëri socialiste, 

ku s’ka as proletariat e as borgjezi, të mos ketë vend as për lumpenproletariatin. Në 

socializëm duhet të kishte vend vetëm për klasën punëtore që me ndërmjetësinë e shtetit 

ushtron kontroll mbi mjetet e prodhimit dhe klasa/shtresa aleate të saj si fshatarësia 

kooperativiste dhe inteligjencia. Theksimi i ekzistencës dhe kërcënimit destabilizues të 

lumpenproletariatit heshtonte faktin se gjatë socializmit burokratik klasa punëtore ishte 
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 “Parullës “Shqipërinë e duam si Europa” duhet medoemos t’i shtojmë edhe anën tjetër të medaljes, duke 

dërsitur si Europa e duke zhvilluar debatin e demokracinë me tolerancë si Europa.” - Kastriot Islami – 

“Lugë të florinjtë” s’të jep askush. Gazeta Zëri i Popullit. 19 janar 1991, nr. 16 (13.272), f. 2  
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shndërruar në proletariat, burokracia në një gjysmëborgjezi dhe marrëdhënia midis tyre 

në momentet e krizës ekonomike prodhonte një shtresë të gjerë lumpenësh (kryesisht të 

papunë, endacakë, “huliganë”
473

 etj.). Identifikimi me ta do të përbënte një gjest të 

rëndësishëm kundërideologjik pasi do të theksonte paplotërinë dhe mbetjet e nëndheshme 

të ideologjisë.  

Ky përfytyrim i momentit revolucionar formacionndryshues të fundvitit 90’-fillimvitit 

91’ haset edhe në ligjërimin e Partisë Socialiste, edhe më vonë sesa viti 1991. Tanimë 

lumpenproletariati nuk është më kërcënuesi i formacionit të vjetër, por i formacionit të ri, 

i mundësisë për ta bërë të lindë të dytin pa dhimbje nga barku i të parit. Identifikimi me 

lumpenproletariatin, që i atribuohet PD-së, e përjetëson destabilitetin shoqëror dhe vë në 

rrezik bash atë formacion shoqëror për të cilin tanimë bien dakord të dyja palët.
474

 Në 

këtë mënyrë - çka do të trajtohet gjerësisht më poshtë - funksioni ideologjik i ligjërimit të 

PS-së është ai i riprodhimit të formacionit shoqëror duke theksuar moderimin e qëllimeve 

dhe forcave shoqërore në të cilat mbështetet
475

; dhe kritika konstante që i drejtohet 

ligjërimit dhe praktikës politike të saj është formë mbiidentifikimi problematik me 

formacionin e ri shoqëror, çka paqëllimshëm mund ta vendoste në krizë këtë të fundit 

bash si besimtarët fanatikë vendosin në krizë fenë që i frymëzon.  

Pas këtij detour-i i kthehemi nyjëtimit të ligjërimit të PPSH-së në idenë e Evropës, i cili 

shpërfaq edhe pranimin politik të transformimit të formacionit shoqëror që me kalimin e 

kohës gjithnjë e më pak ka sigurinë se mund të mbijetojë. Kalimi i PPSH-së në PS 

shënon dorëzimin përfundimtar të formacionit të vjetër shoqëror nga elita sunduese dhe 

tentativën e kësaj të fundit për t’u shndërruar në elitë sunduese të formacionit shoqëror 

kapitalist në gjenezën e vet. Këtë pashmangshmëri transformimi e jep më së miri një nga 

metaforat e përdorura në Zërin e Popullit të marsit 1991, ku raporti i Shqipërisë me 

Evropën përfytyrohet si rrugëtim i të parës drejt të dytës me ndërmjetësimin e virtyteve 
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 Ligjërimi publik i PPSH-së nisi të përvijojë tiparet e lumpenproletariatit që gjatë hyrjes në ambasada të 

qershor-korrikut 1990, duke i quajtur ata herë pas here “huliganë”, “vandalë” etj.  
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 “Është fatkeqësi që në jetën e disa intelektualëve po hyn psikologjia e turmës, psikologjia e lumpenit. 

Njerëz me këtë psikologji po shijojnë në lëmin me pak bereqet të ekonomisë. Ka rrezik që ata ta marrin 

edhe lëmin politik dhe pastaj aq do të shijnë sa do të na çuditin. Megjithatë shoqëria e re shqiptare tani 

është zgjuar dhe nuk do ta lejojë lumpenin të shijë... Lumpeni në fillim duket se është me ty, por pastaj 

kthehet me çmenduri kundër teje si një valë e madhe e turbullt e një lumi të tërbuar.” Agolli, Dritëro. 

(2011). Kam penën e mprehtë, mendjen e kthjellët. 50 vjet intervista. Tiranë: UET Press, f. 76, 77 
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 Në vitin 1993, i cili shënon edhe protestat e para të mëdha të PS-së me rastin e arrestimit të F. Nanos, 

Dritëro Agolli bën dallimin midis popullit të qytetëruar të atyre protestave dhe turmës lumpene 

shkatërrimtare të viteve 1991-1992, duke i përthyer ngjarjet e fundit si produkte të infiltrimeve të huaja: 

“...Populli nuk thyen xhama, nuk shkatërron trotuare, nuk i pret pemët që i ka mbjellë vetë, nuk fyen dhe 

nuk rreh njeri. Turmat e para dy vjetëve nga kalonin sillnin shkatërrim, djegie e vjedhje, binte erë tym dhe 

pluhur. Plani i huaj ishte që zhdukja e komunizmit të shoqërohej me shkatërrime deri në fund, me djegie, 

me rrënime monumentesh, lapidarësh, varrezash, pa marrë parasysh as traditën e fesë dhe as traditën 

shqiptare. Fatkeqësisht ky plan i huaj u vu në zbatim nga njerëzit tanë dhe tani nuk ka mbetur asgjë, por po 

harxhojmë miliona dollarë për të meremetuar diçka. Madje, edhe hidrovorët, që tërhiqnin ujërat e lumenjve 

pas shirave, i prishëm si mbeturina të komunizmit dhe tani përmbytemi, siç ndodhi në fushat e Lezhës dhe 

të Shkodrës.” - Dritëro Agolli - Nil Admirari. Gazeta Zëri i Popullit. 13 gusht 1993 nr. 183, f. 2 
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autentike shqiptare si besa: “Evropa njeh shumë gjëra, por ndonjë pabesi shqiptare nuk ka 

njohur kurrë. As do të njohë. Jemi nisur drejt saj me burrëri e besë, shqiptarisht.”
476

 Ky 

rrugëtim i shqiptarit drejt Evropës, si metaforë e kalimit nga një formacion shoqëror në 

tjetrin, më një anë shpalos përkushtimin e elitës politike të PPSH-së për ta mundësuar 

këtë transformim, në anën tjetër kërkon ta rendisë atë në të njëjtin hap me popullin duke 

huazuar prej këtij të fundit “monedhën” që Evropa dëshiron për të na pranuar: 

besnikërinë ndaj formacionit të ri shoqëror dhe heshtimin e çdo alternative të mundshme 

ndaj saj dhe formacionit të vjetër.  

Në këtë kontekst, fill pas zgjedhjeve të fituara nga PPSH-ja, që nëse pesha elektorale do 

të përkthehej në peshë politike do të quheshin plebishitare
477

, kjo e fundit shpalosi 

publikisht zotimin e saj për kalimin nga formacioni shoqëror socialist-burokratik në atë 

kapitalist. Ajo që po ofronte tanimë partia e konsideruar ende komuniste ishte një 

tranzicion i butë dhe “i qytetëruar” drejt kapitalizmit.
478

 Kështu, në programin ekonomik 

të qeverisë Nano nuk flitej më në terma abstraktë për bashkekzistencën e pronësisë 

shtetërore, kooperativiste dhe private, por për një ekonomi të përzier ku roli i 

ndërmarrjeve shtetërore kufizohej në sektorë kyçë të ekonomisë. Madje edhe në to 

mënyra e organizimit të brendshëm dhe e ndërtimit të marrëdhënieve me jashtë të 

ndërmarrjeve shtetërore duhet t’u afrohej mekanizmave të tregut.
479

 Sidoqoftë programet 

qeveritare s’shkojnë më larg sesa zyrat shtetërore kur raportet e forcave shoqërore e 

pamundësojnë zbatimin e tyre. Fill pas fitores së PPSH-së, PD-ja dhe forca të tjera 

shoqërore, sidomos punëtoria e organizuar nëpër sindikata të pavarura, ndërmorrën një 

lëvizje të gjerë kontestimi politik dhe grevash që përfundimisht shënuan jo vetëm 

dorëzimin e qeverisë së PPSH-së për t’u zëvendësuar nga qeveria me bazë të gjerë e 

Stabilitetit, por edhe fundin e saj për t’i lënë vend Partisë Socialiste. Me këto akte 

përcaktohet edhe fundi simbolik i formacionit shoqëror të socializmit burokratik.  
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 Zeqir Lushaj – ‘Qoftë mallkue kush nxjerr ngatërrime...’. Gazeta Zëri i Popullit. 13 mars 1991, nr. 

61(13.317), f. 3  
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 Mbizotërimi i PD-së në qytetet e mëdha, sidomos te punëtoria dhe inteligjencia, përkundër atij të PPSH-

së te fshatarësia, e bënte të pamundur fitoren politike të PPSH-së, sidomos për të ruajtur formacionin e 

vjetër shoqëror, qoftë edhe të vetëreformuar. Nyjet e jetës shoqërore kalonin nga qytetet e mëdha dhe 

sidomos nga roli kyç i punëtorisë, opozitarizmi radikal i të cilëve dhe aftësia për t’u vetorganizuar përbënin 

një peshë shumë herë më të madhe sesa mbështetja pasive e fshatarësisë dhe pamundësia objektive e 

vetorganizimit të saj. Fshatarët mund të votonin për PPSH-në, por nuk mund të luftonin për të, ndryshe nga 

punëtorët që mund të luftonin kundër saj dhe të bllokonin jetën ekonomike të vendit, siç ndodhi fill pas 

kushtetimit të qeverisë së parë të zgjedhur demokratikisht të PPSH-së të kryesuar nga Fatos Nanoja.  

478
 “Alternativa e PPSH në fushën ekonomike ishte e tillë që do ta futë Shqipërinë në rrjedhat ekonomike 

botërore, pa tronditje të mëdha sociale, por në mënyrë të sigurt e të qytetëruar.” - Musa Ulqini – Fitoi 

PPSH, fitoi Shqipëria. Gazeta Zëri i Popullit. 2 prill 1991, nr. 78 (13.334), f. 3 

479
 “Është e domosdoshme që prona shtetërore të ruhet në degët që kanë rëndësi vendimtare për zhvillimin 

e ekonomisë. Por ndërmarrjet shtetërore do të riorganizohen në një formë të re. Ato do të jenë të pavarura 

nga shteti në marrjen e vendimeve për orientimin e prodhimit e të shitjeve, për formimin e çmimeve e të 

pagave etj., duke iu përgjigjur detyrimeve kontraktore e fiskale.” - Nga fjala e shokut Fatos Nano. Gazeta 

Zëri i Popullit. 10 maj 1991, nr. 111 (13.367), f. 1  
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Ridimensionimi politik i PS-së shkonte krah për krah me riformatimin shoqëror. Në 

kongresin e kalimit, PS-së së re i duhej të ruante një ekuilibër të brishtë midis distancimit 

nga e shkuara e PPSH-së dhe ruajtjes së disa vijave vazhdimësie në mos me PPSH-në si 

parti, të paktën me disa prej reformave kryesore të formacionit të vjetër shoqëror. Në 

ligjërimin ideologjik të mëvonshëm, që e rishkruan prapaveprueshëm historinë, ky 

ekuilibër konceptohet në dy mënyra të kundërta: në njërën anë, e djathta vërente në të 

kriptokomunizmin e pashuar të PS-së, konvertimi i të cilës në parti socialdemokrate 

legjitimiste ndaj formacionit kapitalist për shumë vite vihej në dyshim; në anën tjetër, 

elitat politiko-intelektuale të PS-së, sidomos me afrimin e PS-së në qeverisje, e 

konsideronin atë ekuilibër deklarativ si lëshim të domosdoshëm që elitat e ndriçuara u 

bënin zgjedhësve të tyre ende nostalgjikë. Në të vërtetë, ndryshe nga distancimi steril i 

partisë me pjesën mbështetëse të shoqërisë dhe nga teoritë konspirative, ai shënonte një 

ekuilibër shoqëror ende të fortë në periudhën e kalimit nga një formacion shoqëror te 

tjetri. Përmes atij ekuilibri një pjesë e shoqërisë shprehte frikën e vet nga ristrukturimi i 

pritshëm kapitalist i ekonomisë, të tjerë nga marrëdhëniet pronësore në fshat, të cilat së 

paku deklarativisht kërcënoheshin nga rikthimi i ish-pronarëve të tokës. Por mbi të gjitha, 

ai ekuilibër simbolik shënonte ndërdyshjen e një pjese të shoqërisë mbi efektet e 

socializmit shtetëror, sidomos riformatimit radikal klasor të shoqërisë shqiptare gjatë më 

shumë se katër dekadave, ngritjen sociale të një pjese të konsiderueshme të fshatarësisë, 

kalimin e një pjese tjetër të saj në jetën urbane të punëtorisë, mobilitetin e madh social të 

mbushjes së radhëve në zgjerim të inteligjencies teknike etj. Socializmi burokratik nuk 

kishte vetëm viktimat, por edhe përfituesit e vet; ata të cilët në fund, si pothuajse 

gjithkush, pësuan kolapsin ekonomik të socializmit shtetëror, por e përjetuan atë nga një 

pozicion social radikalisht i përmirësuar në raport me disa breza më parë. Ekuilibri 

ideologjiko-programor i PS-së pasqyronte dhe riprodhonte pikërisht këtë dyzim të një 

pjese të konsiderueshme të shoqërisë.   

Shkëputja politike e PS-së nga PPSH-ja simbolizohet edhe në braktisjen e ideologjisë 

zyrtare marksiste-leniniste në emër të një sistemi që do të vijojë të quhet socializëm 

demokratik. Ky transformim shprehet më së miri në rikonceptimin e teorisë marksiste 

brenda parimeve dhe programit të PS-së. Nga Marksi dhe marksizmi u hoqën elementët 

subversivë - sidomos lufta e klasave - të cilët në gjykimin e PS-së së kohës ishin 

kompromentuar mjaft prej zhargonit politik të PPSH-së. Nga një ndërthurje sociologjiko-

politike, me prapavijë filozofike dialektikën hegeliane, lufta e klasave në përfytyrimin 

kolektiv të fillimviteve 90’ nënkuptonte një gjueti shtrigash jo vetëm ndaj kontestuesve të 

themeleve politiko-shoqërore të formacionit të vjetër shoqëror, por edhe ndaj rrethit të 

tyre familjaro-shoqëror që e katandiste këtë koncept në një praktikë persekutimi me 

karakter fisnor. Afërmendsh një përfytyrim i tillë nuk mund t’i vishet thjesht 

konspiracionit propagandistik antikomunist, por praktikës shumëvjeçare të sundimit të 

Partisë së Punës e cila ishte e zhytur në kontradiktën historike ku edhe i duhej t’i trondiste 

bazat tradicionale (fisnore) të shoqërisë, edhe t’i përforconte ato përmes mbiidentifikimit 

në faj të anëtarëve të familjes me çdokënd që konsiderohej armik i tij.  
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Kësodore që në ditët e kongresit të kalimit nga PPSH-ja në PS gjen vend anatemimi i 

luftës së klasave.
480

 Ky punim nuk ka për qëllim të trajtojë domethënien historike të këtij 

transformimi ligjërimor, as thjesht të kuptojë arsyet e këtij transformimi, por përmes një 

leximi simptomatik të kuptojë efektet ideologjike të tij në riprodhimin e formacionit të ri 

shoqëror. Duke e lidhur pazgjidhshëm konceptin e luftës së klasave me interpretimin 

stalinist të tij (shih: citimin më poshtë nga M. Zeqo), PS-ja po niste një proces të gjatë 

ideologjizimi jo vetëm duke i hequr karakterin aktiv kontradiktave klasore, por edhe duke 

i shuar këto të fundit nga ligjërimi politik. Kur nuk ka kontradikta klasore, lëre pastaj 

edhe aktive, nuk ka vend as për klasat në strukturimin e formacionit shoqëror. Diçka e 

tillë i lë vendin një përfytyrimi formacioni shoqëror sipas rrafshizmit abstrakt të 

qytetarëve përkundër qeverive abuzive, interesi i të cilëve është një qark i mbyllur dhe 

jopërfaqësues i forcave në shoqëri.  

Nëse i kthehemi shënjuesit Marks, ai - njëlloj si marrëdhënia komplekse e PS-së me të 

shkuarën e PPSH-së - mbetet ende simbol programor poshtë të cilit formohet një i 

shënjuar krejt i ndryshëm si nga trajtimi i PPSH-së, ashtu edhe nga trashëgimia më e mirë 

teoriko-subversive e tij. Fillimisht teza e ligjëruesve politikë të PS-së ishte se Marksi i 

zbatuar në Shqipëri ishte një përçudnim i karakterit të mirëfilltë të teorisë së tij
481

, ku kjo 

mirëfillje kishte të bënte me interpretimin e hershëm socialdemokrat të tij. Një 

interpretim i tillë ka qenë mbizotërues deri nga mesi i shekullit XX në socialdemokracinë 

evropiane
482

, por më pas u zvetënua deri në asgjësim çka kulmoi me përfundimin e 

procesit të transformimit të socialdemokracisë evropiane gjatë viteve 90’ si fytyra 

humane e neoliberalizmit. Identifikimi me socialdemokracinë klasike kërkonte që PS-ja 

                                                           
480

 “Teoria primitive e djallëzore e luftës së klasave e pabazuar në normën juridike solli deformime dhe 

situata që dëmtuan unitetin. Kjo qe shpikje makabre e stalinizmit – murtajë ideologjike që duhet hedhur tej 

e që për ne shqiptarët qe dyfish e dëmshme.” - Moikom Zeqo – Çmitizimi i retorikës politike. Gazeta Zëri i 

Popullit. 15 qershor 1991, nr. 134 (13.390), f. 2-3 

481
 Shih: Fatmir Zanaj – Rreth idealit të Partisë Socialiste. Gazeta Zëri i Popullit. 20 qershor 1991, nr. 138 

(13.394), f. 2 

482
 Në fillesat e veta pikë referimi e vetëpërfytyrimit krahasimor të PS-së ishin socialdemokracitë nordike, 

që edhe më gjerë se Shqipëria janë përdorur ideologjikisht si rruga e mesme e artë midis socializmit dhe 

kapitalizmit. Ky referim nuk merrte në konsideratë as specifikat e burimeve natyrore, raportin e territorit 

me popullsinë, ndërgjegjen politike të punëtorisë apo pozicionin e tyre gjeopolitik, as nivelin e 

industrializimit të tyre. Edhe në shtrirjen dialektike të fenomeneve, vendi midis dy të kundërtave nuk mund 

të jetë i gjerë e as i shtrirshëm në të dy skajet. Sidoqoftë, në ligjërimin e PS-së së 1991-shit mund të 

veçojmë një artikull të Adem Mezinit, i cili bënte dallimin midis socializmit totalitar dhe atij demokratik të 

vendeve nordike: “Socializmi totalitar, këtu, përgjithësisht mbështetet në monizmin politik e ideologjik, në 

rolin udhëheqës e të pandarë të një partie, në centralizmin ekstrem, në kufizimin e skajshëm të 

demokracisë, të lirisë së njeriut, në zgjidhjen e problemeve kryesisht me imponim e dhunë, në shndërrimin 

e organizatave shoqërore në shtojca të partisë etj. Në të kundërt, socializmi demokratik nënkupton 

pluralizmin e ideve dhe të mendimeve, luftën e gjallë politike dhe tolerancën, kufizimin maksimal të 

centralizmit, liritë dhe të drejtat e pakufizuara të shtetasve, krijimin e shtetit real juridik, barazinë reale dhe 

jo fiktive para ligjit, përdorimin e dhunës vetëm atëherë kur e parashikon ligja etj...Socializmi demokratik 

nënkupton ekzistencën e tri lloj pronësish: shtetërore ose publike, kooperativiste dhe private.” - Adem 

Mezini – Rreth socializmit demokratik. Gazeta Zëri i Popullit. 31 korrik 1991, nr. 173 (13.429), f. 1 
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ta përkufizonte rolin e saj në formacionin shoqëror si mbrojtëse e shtresave në nevojë dhe 

të sipërmarrësve jo të mëdhenj.
483

  

Këto parime politike hasen që në programin e parë të Partisë Socialiste, të hartuar në 

korrik të 1991-shit. Pasi njihet kontributi i pjesshëm i teorisë marksiste në kushtetimin 

politik të PS-së
484

, theksi vihet në alternativën utopike të realizimit të idealeve socialiste 

brenda strukturës ekonomike kapitaliste
485

, çka nyjëtohet pas idesë pajtuese të Evropës 

integrimi në të cilën përfytyrohet si i natyrshëm
486

. Karakteri utopik i realizimit të 

premtimeve barazimtare të socializmit në kapitalizëm nuk pati të njëjtin efekt subversiv si 

utopia kolektive e muajve të parë të 1991-shit. Utopizmi nuk kishte të bënte vetëm me 

pamundësinë apo iluzionin e një ndërthurjeje të tillë, bash në kohën kur socialdemokracia 

evropiane po thërrmohej bashkë me Murin e Berlinit - Lufta e Ftohtë e kishte garantuar 

territorin e saj si pikë ndërmjetëse midis kapitalizmit të pafre dhe socializmit burokratik 

dhe zhdukja e këtij të fundit nuk linte vend për “tokën e askujt” të socialdemokracisë 

duke i dhënë jetë përshkallëzimit global të ristrukturimit ekonomik neoliberal. Ai kishte 

efekte ideologjike sepse nga njëra anë ushqente shpresën se mund të ndërtohej në 

Shqipëri një strukturë ekonomike që do të ndërthurte magjishëm të mirat e socializmit 

dhe të kapitalizmit - duke i trajtuar kësisoj strukturat si të prodhueshme në laboratorë 

mendimi - dhe nga ana tjetër nuk ishte utopia e masave popullore aktive, në subversion e 

sipër si në fillim të 1991-shit, por ajo pasive e klasave dhe grupeve shoqërore në 

shpërbërje, të lidhura tanimë vetëm mohueshëm me atë çka do të shënonte si risi 

formacioni shoqëror neoliberalizues. Utopizmi i parë ishte ai i një ndryshimi radikal të 

papërcaktuar - rrjedhimisht të hapur për vizione kolektive nga më të ndryshmet. I 

mëvonshmi ishte ai i një ruajtjeje a kontrolli të ekseseve të një rrjedhe të konsideruar të 

pakthyeshme, ku për virtyt kolektiv nuk do të njihej më përshpejtimi i ngjarjeve, por 

vetëpërmbajtja dhe pranimi i pandryshueshmërisë. 

Ky utopizëm i ligjërimit të PS-së, që do të vazhdojë për pjesën më të madhe të viteve 

1992-1997, pati efekte kundërideologjike pavarësisht qëllimeve të artikuluesve të tij. 

Duke theksuar alternativën e një kapitalizmi “me fytyrë njeriu”, ligjërimi në fjalë 

konsolidoi një përfytyrim kolektiv të mundësisë së jetësimit të kësaj strukture ekonomike 

                                                           
483

 “Partia Socialiste do të qëndrojnë në mbrojtje të interesave të punonjësve të qytetit dhe të fshatit, të 

pronarëve të vegjël e të mesëm, duke u orientuar në realizimin e një politike fiskale të drejtë, që lejon 

mbrojtjen e interesave të të gjitha subjekteve ekonomike e sociale, që shmang polarizimet e mëdha e të 

papërligjura.” - Fatmir Zanaj – Rreth idealit të Partisë Socialiste. Gazeta Zëri i Popullit. 20 qershor 1991, 

nr. 138 (13.394), f. 2   

484
 Bazat teorike të PS-së: “...Në kulturën teorike të trashëguar nga njerëzimi e në veçanti në filozofinë 

humaniste, në idetë e Marksit, të para të gjitha në mënyrë kritike në përputhje me zhvillimet e sotme...” - 

Program i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Gazeta Zëri i Popullit.3 korrik 1991, nr. 139 (13.395), f. 1 

485
 “…ekziston mundësia që një shoqëri me demokraci pluraliste dhe me ekonomi tregu lejon edhe 

afirmimin e idealeve socialiste, alternativën e socializmit demokratik evropian.” - Po aty.  

486
 “Partia Socialiste është për një politikë të jashtme aktive në shërbim të interesave të kombit shqiptar; të 

integrimit të gjithanshëm të vendit dhe të integrimit të tij të natyrshëm e dinjitoz në Evropën e Bashkuar...” 

- Po aty.  
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që lidhej me rrëzimin e qeverisë së PD-së. Ky përfytyrim gjeti mishërim të posaçëm në 

revoltat e vitit 1997, karakteri i të cilave nuk ishte vetëm mohor apo kontestues në emër 

të asaj që nisi të konsiderohej si vjedhje qeveritare, por edhe pohues dhe entuziazmues 

për një shoqëri të strukturuar politikisht dhe ekonomikisht krejt ndryshëm nga ç’kishte 

qenë pesë vjet me radhë. Mirëpo, siç do të trajtohet gjerësisht më poshtë, më 1997-n PS-

ja as nuk ishte në të njëjtin pozicion ligjërimor si më 1991-n, as i besonte vërtet parimeve 

të socializmit demokratik; e mbi të gjitha, struktura shoqërore e 1991-shit kishte pësuar 

ndryshime radikale gjatë pesë viteve të ristrukturimit ekonomik neoliberal.  

Sidoqoftë muajt e fundit të mbizotërimit parlamentar të PS-së, që përfundojnë në mars 

1992, karakterizohen nga një ligjërim pajtues kontradiktash shoqërore në emër të 

harmonisë kombëtare, e shprehur asokohe në thirrjet për pajtim kombëtar.
487

 Kërkesë 

kryesore u bë sheshimi i kontradiktave shoqërore bash në momentin kur po kushtetohej 

formacioni i ri shoqëror. Në vend të tyre duhet të mbizotëronte uniteti popullor, me 

popullin abstrakt si agjent historik i cili nuk i kundërvihej askujt politikisht, por kërkonte 

unitet shëndoshës në kuadrin e ndeshjeve të ardhshme me shovinizmin e fqinjëve.
488

 Në 

këtë kontekst ligjërimi politik i PS-së u orvat të përvetësonte nacionalizmin e PD-së së 

1991-shit, duke e parë çështjen kombëtare si të lidhur fort me sheshimin e kontradiktave 

shoqërore të brendshme. Për t’i dhënë fuqi ideologjike këtij sheshimi nevojitej kalimi i 

ligjërimit në fjalë nga ideja e Evropës e cila, në përfytyrimin e PPSH-së së muajve të 

fundit të ekzistencës së saj, merrte trajtat e frymëzueses së pajtimit dhe tolerancës në 

marrëdhëniet midis klasave/shtresave shoqërore. Kjo do t’i shërbente më së miri edhe 

çështjes kombëtare, pasi një Shqipëri demokratike dhe evropiane do të kishte autoritet më 

të madh mes shteteve.
489

 Ideja e Evropës i interpelonte shqiptarët për të ruajtur stabilitetin 

e vyer të kalimit nga njëri formacion shoqëror në tjetrin, për t’iu përveshur punës dhe jo 

ëndrrave të bollëkut evropian
490

, e mbi të gjitha për punë e tolerancë ndaj njëri-tjetrit. 
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 Në dhjetor të 1991-shit mori jetë iniciativa për thirrjen e një Kuvendi të Pajtimit Kombëtar, me 

përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare, në krye të të cilës u vunë figura si Rexhep Qosja etj. Qëndrimi i 

PD-së së kohës ishte ai i theksimit të papajtueshmërive historiko-politike, megjithëse nuk përjashtohet 

mundësia e një kuvendi të tillë në të ardhmen, por vetëm pas zgjedhjeve të cilat pritej të fitoheshin prej PD-

së.  

488
 “Populli i përçarë s’mund të arrijë asnjë qëllim e aq më pak qëllimet historike. Populli i përçarë s’mund 

të qëndrojë para asnjë rreziku e aq më pak para rreziqeve të bashkuara...Pajtimi kombëtar medoemos 

mbështetet në devizën mbi të cilën është ndërtuar kultura evropianë: kërkojmë ndjesë dhe japim ndjesë. 

Mbi këtë devizë ndërtohet toleranca – zbulimi më i rëndësishëm në jetën njerëzore.” - Projektplatformë e 

Kuvendit të Pajtimit dhe të Bashkimit Kombëtar. Gazeta Zëri i Popullit. 29 dhjetor 1991, nr. 275 (13.531), 

f. 1-3 

489
 “Kosova e martirizuar, e rraskapitur nga serbët kërkonte një nënë të përparuar, një nënë me vizion 

Evropian, një nënë të vërtetë demokratike. Me mentalitetin tonë të vjetër, me dogmatizmin e ngrirë në 

ideologji dhe në politikë, ne nuk mund ta ndihmonim atë me shkathtësi, me logjikë, me filozofi. Autoriteti 

ynë në botë kishte rënë.” Progni, Luljeta. (2009). Trashëgimtarët. Partia Socialiste midis transformimeve 

dhe vazhdimësisë..., f. 141 

490
 “…Evropa e bota s’na jep ndihmë për asistencë sociale, por për të bërë reformën e plotë. Dhe reforma 

s’bëhet pa stabilitet, pa punë, duke kërkuar rroga të larta me sytë nga deti e aeroporti.” - Sadri Rrahmani – 

Evropa po bindet për demokracinë shqiptare. Gazeta Zëri i Popullit. 22 shtator 1991, nr. 219 (13.475), f. 1 
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Ndryshe nga paradigma marksiste, të cilës ligjërimi i PS-së ende i bënte pjesërisht 

homazhe, kontradiktat shoqërore kishin mbaruar me një formacion shoqëror që 

vetëpërfytyrohej si zgjidhës kontradiktash. Në të riun, aty ku klasat do të përvijoheshin 

objektivisht, nuk duhej të kishte vend për kontradikta shoqërore, por vetëm për urtësi, 

tolerancë dhe pajtim kombëtar.  

Megjithatë inercia historike e frazeologjisë politike dhe raportet klasore të fazave të para 

të kushtetimit të formacionit të ri shoqëror e shtynte PS-në që në zgjedhjet e 22 marsit të 

1992-shit të hynte me një interpelim rendi i të cilit pasqyronte edhe rëndësinë e klasave 

shoqërore të kohës. Kësisoj, ajo interpelonte më së pari punëtorët - edhe për inerci, edhe 

për faktin se gjatë vitit 1991 ata kishin qenë forca me peshën më të madhe shoqërore - e 

pastaj me radhë fshatarët, të rinjtë, intelektualët etj.
491

 Po ashtu, gjatë muajve të parë të 

opozicionit politik PS-ja nisi ta përdorë në ligjërim kauzën punëtore për t’iu kundërvënë 

ristrukturimit neoliberal të ekonomisë që u shoqërua me mbylljen e një numri të 

konsiderueshëm ndërmarrjesh publike. Mirëpo PS-ja nuk i thërriste punëtorit në 

marrëdhënie kontradiktash klasore brenda ndërmarrjes - pronari privat i ndërmarrjeve 

ishte ende në fillesat e shfaqjes së vet -, por punëtorit të kërcënuar nga papunësia, 

kontradikta e të cilit ishte drejtpërdrejt me pronarin-shtet i cili donte të hiqte nga kurrizi 

barrën dhe përgjegjësinë e administrimit të pronës shtetërore.  Kësisoj në dhjetor të 1992-

shit Zëri i Popullit u dha zë protestave të punëtorëve për mbylljen e ndërmarrjeve
492

, e 

cila në rastin e Poliçanit mori edhe trajtën e rezistencës ndaj autoritarizmit të ri 

qeveritar
493

. Po ashtu, këtej e tutje PS-ja do t’i kthehej kritikës ndaj sindikalizmit, por jo 

si gjatë vitit 1991 ku kërkesat sindikale konsideroheshin të ekzagjeruara. Tanimë 

sindikalizmi zyrtar veçohej për kolaboracionizëm me qeverinë e PD-së, çka 

komprometonte fuqizimin e protestave punëtore.  

Po ashtu PS-ja zuri të vetëpërfytyrohej jo më si parti e një klase të posaçme, si dikur 

PPSH-ja, por si parti e masave të gjera popullore në të cilat përfshiheshin një larmi 

klasash përbashkësia e të cilave ishte se përjashtoheshin prej pjesëmarrjes dhe 
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 Shih: Gazeta Zëri i Popullit. 20 mars 1992 nr. 43 (13.675) f. 1 
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 Shih: Bulqiza kërkon përgjigje. Gazeta Zëri i Popullit. 6 dhjetor 1992, f. 1; Minatorët e Spaçit në gjendje 

të vështirë. Gazeta Zëri i Popullit. 13 dhjetor 1992, f. 1 

493
 Referenca të tërthorta ndaj autoritarizmit qeveritar të PD-së gjenden që në paralajmërimin e thirrjes 

zgjedhore të PS-së përpara 22 marsit të 1992, ku u kërkohej zgjedhësve të votonin kundër diktaturës 

(potenciale të së djathtës në pushtet). Shih: Gazeta Zëri i Popullit. 20 mars 1992 nr. 43 (13.675), f. 1. Gjatë 

muajve të fundit të vitit 1992 në Zërin e Popullit gjente vend edhe paralelja midis qeverisjes së PD-së dhe 

asaj komuniste, ku dy gishtat e PD-së karikaturohen bashkë me drapër e çekanin komunist. Shih: Gazeta 

Zëri i Popullit. 17 tetor 1992, f. 1. Në muajin dhjetor, sidomos pas dhunës policore në shtypjen e protestave 

të punëtorëve të Poliçanit, PS-ja hidhte alarmin e shfaqjes së simptomave të një shteti diktatorial që 

kombinonte terrorin ekonomik të shpunësimeve me atë policor e politik: “Dhuna dhe terrori ekonomik po 

godet vetë themelet e shtetit të së drejtës, duke u zhvendosur nga presioni i popullsisë së pafajshme (të një 

Poliçani të shndërruar si mjaft zona të tjera në ‘geto varfërie’), tek persekutimi i përfaqësuesve të saj në 

Parlament...” - Fatos Nano - Dhuna dhe terrori ekonomik po godet vetë themelet e shtetit të së drejtës. 

Gazeta Zëri i Popullit. 23 dhjetor 1992, f. 1 
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përfitimeve në formacionin e ri shoqëror.
494

 Kjo hapje përtej kufijve të ngurtë të 

sociologjizmit klasor që aplikonte PPSH-ja shënonte jo vetëm shkëputjen e saj nga 

ideologjia e socializmit të zhdukur burokratik, por edhe një hapje interesante 

kundërideologjike në formacionin e ri shoqëror i cili po përjashtonte një masë në rritje të 

popullsisë. Megjithëse identiteti mohor (të qenët të përjashtuar) përbën çarje 

kundërideologjike, ligjërimi socialist e mbyll atë kur nuk kërkon të gjejë fijet lidhëse 

pohore midis të përjashtuarve të formacionit shoqëror. Pra çfarë e lidhte të papunin, 

punëtorin, fshatarin, intelektualin, gruan apo të riun e pashpresë përveçse të qenët viktima 

sociale të të njëjtit formacion shoqëror? Sigurisht që përgjigjja nuk mund të gjendej në 

studimin e karakteristikave të përbashkëta të thelbeve të tyre shoqërore, përderisa vetë 

përfytyrimi i këtyre thelbeve si të shkëputura nga marrëdhëniet përbën gjest metafizik 

dhe ideologjik. Mirëpo ajo që nuk u shfaq asnjëherë në ligjërimin politik të PS-së është 

mënyra se si logjika e kapitalizmit neoliberal prodhonte territore të ndryshme të 

përjashtuarish - të ndara mes tyre në drejtpërdrejtshmëri, por të lidhshme me 

ndërmjetësimin e mohimit (përjashtimit) që iu bënte ky ristrukturim ekonomik dhe, mbi 

të gjitha, nga mohimi i mohimit; pra nga mënyra se si bashkërisht ata mund t’i 

kundërviheshin asaj logjike duke ndërtuar kësisoj një shtrat të përbashkët përkatësie 

politike. Historikisht kjo nuk ndodhi as si parashtrim teorik, as si praktikë politike 

rihegjemonizuese e PS-së, e cila, në gjuhën e Gramsci-t, nuk arriti të ndërtonte as 

konturet e një blloku historik.  

Nënsekuenca historike nga fundviti 1992 në kapërcyellin e viteve 1993-1994 shënohet 

nga një transferim simboliko-historik i kontradiktave shoqërore dhe politike midis PD-së 

dhe PS-së. Ngjarjet më të spikatura janë ndryshimi i datës së çlirimit gjatë Luftës së Dytë 

Botërore dhe arrestimi e nisja e ndjekjes penale të kryetarit të PS-së Nano. Nga 

pikëpamja e ligjërimit simboliko-historik fill pas zgjedhjeve të 1992-shit, në të cilat në 

ligjërimin e PD-së mbizotëronte pajtueshmëria e “bashkëfajtorë e bashkëvuajtësve”, 

brenda ligjërimit të së djathtës nisi të marrë trajtë një formë radikale antikomunizmi e cila 

e identifikonte edhe më fort PS-në me traditën politiko-persekutuese të PPSH-së. Kjo 

solli jo vetëm në rehabilitimin e një pjese të viktimave të regjimit të vjetër, por edhe, siç u 

cek gjatë analizës së transformimit historik të ligjërimit të PD-së, të një pjese e shkuara 

parasocialiste e të cilëve përmbante gjurmë kolaboracionizmi e filofashizmi. Në ato 

kushte, PS-ja zuri ta lidhë kritikën ndaj protoautoritarizmit të PD-së me atë që e quante 

revanshizëm politik, i cili kulmoi me revizionizmin historik të ndërrimit të datës së 

çlirimit nga 29 në 28 nëntor.   

Bash atëherë kur prej më se një viti në ligjërimin politik të PS-së po konsolidohej pajtimi 

me formacionin e ri shoqëror kapitalist - duke mbajtur brenda tij pozicionin e reformave 

më graduale -, në aspektin simboliko-historik patëm një radikalizim që e lidhi edhe më 

fort PS-në me traditën e Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare. Në fushëbetejën 

partiake, kundërshtitë brendasistemore mbi formën e zhvillimit të kapitalizmit u ngritën 
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 “...Partia Socialiste nuk është parti e tipit klasik, sepse ajo nuk i drejtohet vetëm një klase, pra s’është e 

tipit pararojë, avangardë, e tipit monist. Ajo është parti që iu drejtohet punëtorëve, fshatarëve, 

inteligjencies, të rinjve, të rejave, burrave e grave, shkurt, të gjitha shtresave të paprivilegjuara të 

shoqërisë.” - Pëllumbi, Servet. (2000). Dritëhije të tranzicionit. Tiranë: Rinia 2000, f. 28 
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simbolikisht në luftën midis neofashistëve dhe neokomunistëve. Megjithëse në ligjërimin 

zyrtar të PD-së nuk iu la vend mbizotërues revizionizmit të plotë historik mbi LANÇ-in, 

duke theksuar përkatësinë e PD-së në parimet kryesore të asaj lufte, në pjesë të tjera 

ligjërimore të saj antikomunizmi fqinjëronte me një protofashizëm të tërthortë. Diçka e 

tillë i vlente PS-së për ta akuzuar PD-në se kishte rënë pre e krahut të vet ballist 

përkundër pozicionimeve parazgjedhore liberale. Nga ana tjetër, theksimi i rëndësisë së 

LANÇ-it në ligjërimi politik të PS-së shoqërohej me jehonën e pjesshme të konceptimit 

të saj nga PPSH-ja si luftë çlirimtare e kombinuar me revolucionin popullor.
495

 Kjo i 

jepte territor PD-së të rriste dozat e rrezikut të restaurimit komunist të përfaqësuar nga 

PS-ja.  

Ky konflikt i theksuar simboliko-historik duhet parë si shprehës i kontradiktave të reja 

shoqërore që po shfaqeshin në Shqipërinë e fillimit të ristrukturimit neoliberal. PD-ja, si 

përfaqësuese e shpejtësisë relative të këtij ristrukturimi, kishte nevojë jo vetëm t’u 

thërriste paraklasave që po shfaqeshin si përfitueset e formacionit të ri shoqëror, por edhe 

gjithkujt që shpresonte në restaurimin e pjesshëm të formacionit shoqëror parasocialist 

apo që e refuzonte totalisht traditën politiko-shoqërore të socializmit burokratik. 

Anasjelltas PS-së, në këtë rivënie në skenë simbolikisht të kontradiktave politiko-

shoqërore të Luftës, i duhej të interpelonte jo vetëm ato shtresa shoqërore që 

identifikoheshin plotësisht apo pjesërisht me traditën e socializmit burokratik, por edhe 

paraklasat e të përjashtuarve nga përfitimet në formacionin e ri shoqëror: të shpunësuarve 

në masë, punëtorëve të kërcënuar nga shkrirja e ndërmarrjeve etj. Gjithsesi radikaliteti 

simboliko-historik i PS-së shprehte pafuqinë e saj reale për t’u bërë zëdhënëse e të 

përjashtuarve të rinj; e asaj klase që nuk kishte më tiparet e klasave të shfrytëzuara 

tradicionalisht në vendin e punës, por që shfrytëzohej tërthorazi përmes përjashtimit nga 

mundësia për të punuar apo që po niste të shfrytëzohej në kushte objektivisht të vështira 

organizimi punëtor, të lidhura me vogëlsinë e ndërmarrjeve etj. Efektet ideologjike të 

kësaj lufte simbolike kishin të bënin pikërisht me simbolizmin e kulluar të saj, me faktin 

që pas ndeshjes së titanëve historikë zhvillohej kundërshtia e liliputëve politikë. Ose më 

mirë, lufta mes të shënjuesve (simboleve historike) shprehte tensionin e brendshëm të 

secilit prej përdoruesve të tyre për gërryerjen e terrenit të luftës së të shënjuarve (lidhjen e 

simboleve me forcat dhe raportet e reja shoqërore) dhe mungesën e përfytyrimit të një 

alternative radikale social-ekonomike nga e majta.  

Në një prej kulmeve të kontrastit simboliko-historik në ligjërimin politik të PS-së gjen 

vend edhe një ripërfytyrim i të shkuarës që pajton radikalizmin shoqëror të komunistëve 

të viteve të para të pasluftës me idenë e Evropës/Perëndimit të shprehur në karakterin 
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 “Lufta nacional-çlirimtare nuk ishte luftë civile, nuk ishte luftë vëllavrasëse, por një revolucion popullor 

kundër pushtuesve, tradhtarëve dhe bashkëpunëtorëve të armikut.” - Gëzuar 29 Nëntorin, ditën e çlirimit të 

atdheut nga pushtuesit e huaj dhe tradhtarët vendas. Gazeta Zëri i Popullit. 29 nëntor 1992, f. 1. Referenca 

e pjesshme ndaj konceptimit të PPSH-së e bën, në kushtet e formacionit të ri shoqëror, ideologjik ligjërimin 

e PS-së. 29 Nëntori konsiderohet revolucion popullor kundër, përveç pushtuesve, edhe bashkëpunëtorëve të 

tyre, pa cekur kësisoj karakterin klasor të tij. Që këtej e tutje në ligjërimin e PS-së nuk do të gjejë më vend 

referenca klasore ndaj 29 Nëntorit, i cili do të transformohet dalëngadalë nga luftë çlirimtare kundër 

pushtuesve nazi-fashistë dhe revolucion abstrakt kundër tradhëtarëve, në vetëm luftë çlirimtare kundër 

nazi-fashistëve, për të përfunduar në luftë që e renditi Shqipërinë në krahun e duhur të historisë.  
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përparimtar të krishterimit ndaj islamit. Megjithëse filokristianizmi do të përbëjë një prej 

shtyllave të ligjërimit politik të PS-së ndër vite, lidhja e drejtpërdrejtë e tij me karakterin 

modernizues të komunizmit nuk do të përsëritet më kaq haptazi. Roli modernizues i 

komunizmit shprehet në shkatërrimin e mënyrës parakapitaliste të prodhimit, të 

mbështetur kryesisht te pronësia thuajsefeudale e tokës dhe forcat shoqërore dhe 

ideologjike të lidhura me të. Kësisoj Lufta e Dytë Botërore në Shqipëri merrte trajtat e një 

përplasjeje të brendshme midis antifeudalëve patriotë me ide përparimtare, e rrjedhimisht 

perëndimore, të përfaqësuar nga Partia Komuniste, dhe kolaboracionistëve anakronikë që 

kërkonin të riprodhonin një formacion shoqëror paramodern të Ballit Kombëtar dhe 

Lëvizjes së Legalitetit, e për pasojë edhe ideologjinë orientale islamike të atij 

formacioni.
496

 Ky konflikt historik konceptohej prapaveprueshëm nga pozicionimi i 

forcave politike të kësaj nënsekuence historike. Duke theksuar revanshizmin e PD-së - të 

lidhur ekonomikisht me pretendimet pronësore të ish-pronarëve, në radhët e të cilëve 

mbizotëronin, për arsye historike të lidhura me pabarazitë e trashëguara nga Perandoria 

Osmane, qytetarët e besimit ose kulturës islame, dhe politikisht me afrimin e qeverisë së 

PD-së me shtete dhe organizata të Lindjes së Mesme -, në ligjërimin e PS-së kishte vend 

edhe për një lloj pozicionimi fetar ku krishterimi konsiderohej shoqërues historik 

përparimtar i komunizmit. Këtij të fundit, përtej kritikave ndaj ndalimit të fesë, i njihej 

edhe merita se përmes represionit fetar kishte krijuar kushtet e përshtatshme të avancimit 

bashkëkohor të krishterimit ndaj islamit si mbizotërim i përparimtarisë evropiane ndaj 

anakronizmit oriental.
497

 

Ngjarja e dytë kulmore e nënsekuencës në trajtim shënohet nga arrestimi dhe nisja e 

gjykimit të kryetarit të PS-së Fatos Nano. Në ligjërimin e PS-së arrestimi i tij u quajt akti 

më i rëndë në kushtetimin e një diktature të re në Shqipëri, e cila po merrte karakter 

simbolik dhe klasor të veçantë. Për PS-në ky ishte triumfi i paralajmëruar i revanshizmit 

të së djathtës tradicionale - ballistëve. Revanshizmi shkonte bashkë me një restaurim të 

pjesshëm ekonomik të elitave të vjetra, të cilat në vend të kthimit të plotë të pronave të 

vjetra po përfitonin nga korrupsioni qeveritar që shkatërronte ndërmarrjet publike dhe 
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 “Ka gjashtë shekuj që fryma obskurantiste osmane-lindore përpiqet të depërtojë të ngjitet, të zejë vend e 

të deformojë shpirtin e shqiptarëve, që ka predispozitën nga natyra jonë, të jetë mbase ndër më 

perëndimorët në kombet e Ballkanit...gjatë Luftës së Dytë Botërore në Shqipëri u shfaqën përsëri të ndarë 

qartësisht organizativisht dhe ushtarakisht dy kampet: ai i forcave obskurantiste bejlerë-çifligare të 

grupuara rreth forcave kuislinge dhe organizatave tradhtare kolaboracioniste të Ballit Kombëtar dhe të 

Legalitetit - nga ana tjetër, ai i forcave popullore progresive të grupuara në Frontin Nacional-çlirimtar të 

udhëhequra prej PKSH.” - Fatmir Zanaj - ‘Kushtrimi i të parëve’. Gazeta Zëri i Popullit. 13 dhjetor 1992, f. 
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 “...duhet të bëjmë kujdes se mos pragmatizmi i pastërvitur i politikës sonë të jashtme ia fiksojnë fytyrën 

Shqipërisë drejt botës islamike. Eksperimenti komunist i krijimit të shtetit të parë ateist goditi kryesisht 

fenë myslimane...klerikët e të cilit ishin të pashkolluar e faltoret e të cilit të rrënuara...Nuk është e rastit që 

edhe në ka ndonjë rilindje të ndjenjës fetare te të rinjtë e lindur pas vitit 1967, ajo nuk drejtohet më drejt 

Allahut, por drejt Jezu Krishtit.” - Po aty.  
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hidhte në rrugë punëtorinë për të mundësuar privatizimin e lirë pikërisht nga këto ish-

elita.
498

  

Një ligjërim i tillë mbartte edhe përthyerje interesante që nga njëra anë çelnin një shteg 

kundërideologjik, sakaq në tjetrën e mbyllnin sërish atë. Atyre muajve në ligjërimin e PS-

së nisi të theksohej në mënyrë kritike jo vetëm bashkëpunimi i ngushtë i qeverisë 

amerikane me PD-në, ku aludohej deri në përfshirjen e tyre në nxitjen e arrestimit të 

Nanos
499

, por edhe roli i institucioneve financiare ndërkombëtare të cilat, të lidhura me 

politikën e jashtme të qeverisë amerikane, konsideroheshin përgjegjëse për efektet 

shkatërrimtare dhe varfëruese të ristrukturimit neoliberal
500

.  

Në këtë periudhë del në pah dallimi ideologjik i PS-së që reflekton edhe qëndrimin e saj 

ndaj zhvillimit të formacionit të ri shoqëror. PS-ja e kritikon amerikanizmin jo vetëm për 

mbështetjen konkrete për qeverisjen autoritariste të PD-së, por edhe si burim frymëzimi 

të ristrukturimit të shpejtë neoliberal të ekonomisë. Shpejtësia e atyre reformave, me 

kosto të mëdha sociale në shtresa të gjera të popullsisë, mund të sigurohej vetëm e 

shoqëruar nga një shtet thuajseautoritar. Deri këtu ligjërimi i PS-së hap një të çarë në 

shtresëzimin ideologjik të ligjërimit. Mirëpo kjo e çarë mbyllet menjëherë prej mënyrës 

së nyjëtimit të ligjërimit në idenë e Evropës. Kjo e fundit nuk interpelon vetëm subjekte 

që kërkojnë tolerancë demokratike ndaj autoritarizmit qeverisës
501

, por në një sens iluziv 
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 “Shkatërrimi ishte një strategji e qëllimtë mbas së cilës fshiheshin synimet e mbrapshta të PD-së. 

Duheshin nxjerrë jashtë përdorimit fabrikat, duheshin mbyllur ato, me qëllim që prej tyre të largoheshin 

punëtorët, sepse kështu privatizimi mund të bëhej më ‘lehtë’. Nga ana tjetër, këto objekte duheshin dëmtuar 

rëndë që kur të privatizoheshin, vlera e tyre të ishte sa më e ulët, në mënyrë që simpatizantët e PD-së, krerët 

e saj dhe familjet e ish-ballistëve, të mund t’i blinin ‘lehtësisht’.” - Sokol Drini - Privatizimi, ose 

shpronësimi i detyruar i atyre që krijuan pasuritë e vendit. Gazeta Zëri i Popullit. 24 korrik 1993 nr. 164, f. 
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 “...Diplomatë të tipit Hill dhe Rajerson, pasi bënë karrierë me CIA-n në Beograd, i vunë në tavolinë 

Berishës skenarin...Nuk është e rastit kënaqësia e tyre patologjike...për të zbuluar planet e pluhurosura 

makartiste të hartuara, jo vetëm për vendin tonë në periudhën e pasluftës, të doktrinës Truman...Është 

fatkeqësi e madhe dhe fatalitet që Shqipëria nuk drejtohet sot në Shqipëri. Ky është alarmi...dhe jo thjesht 

heqja e imunitetit dhe cungimi i lirisë sime...por kthimi në një shtet klient ideal, pa dinjitet dhe sovranitet.” 

- Balla, Sokol. (2005). Antishqiptari. Ditari i çrregullt i muajve të nxehtë dimër 2003-dimër 2004. Tiranë: 

55, f. 37-38 

500
 “Por deziluzionin më të madh ndaj politikës amerikane shqiptarët e pësuan kur, në këto dy-tre vitet e 

fundit të një varfërie ekstreme e të nevojave të mëdha e të ngutshme ekonomike, shteti më i pasur i botës u 

tregua shteti më kurnac, shteti më shpresëdhënës doli më shpresëhumbur. Dhe pakënaqësia në këtë fushë ka 

marrë përmasa më të mëdha për faktin që, siç pohojnë shumë ekonomistë, bile edhe të PD-së, Banka 

Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar që kontrollohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kanë 

ngadalësuar jo pa qëllim reformat tona ekonomike dhe e kanë vënë ekonominë shqiptare nën darën e hekurt 

të ligjeve të egra kapitaliste, jashtë realitetit social ekonomik shqiptar, pasojat e të cilave i ndjejmë orë e 

çast në papunësinë masive, në çmimet stratosferike pa themele e pa tavan, në paralizimin e gjithë degëve 

ekonomike. Ndërsa qeveritarët tanë mediokër e servilë, të pazotë për punë të mençura e të ndershme, i janë 

futur pasurimit të jashtëligjshëm vetjak, korrupsionit mafioz.” - Sejdi Musarai - Politika aktuale amerikane 

dhe Shqipëria. Gazeta Zëri i Popullit. 16 korrik 1993, nr. 162, f. 2 

501
 “700 mijë njerëz që kërkojnë Evropën e lirë dhe jo izolimin. - 700 mijë njerëz që aspirojnë ëndrrën e 

tyre; jetë më të mirë si të gjithë bashkëkontinentasit e tyre.” - Gazeta Zëri i Popullit. 26 shtator 1993 nr. 

224, f. 1 
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- po të kihen parasysh efektet globale të neoliberalizmit në fillimvitet 90’ - jep shpresë se 

në Shqipëri formacioni shoqëror kapitalist mund të lakohet për të marrë forma më 

sociale. Jo se dallimi midis kapitalizmit social evropian dhe atij më të përshpejtuar 

amerikan është i pavërtetë, por se në Evropë socialdemokracia ishte në prapakthim prej 

kohësh dhe elementet sociale që e dallonin atë nga SHBA-ja po pakësoheshin dhe mund 

t’i atribuoheshin vetëm inercisë së strukturës së shkuar ekonomike dhe rezistencës 

sindikale që vetëm mund ta ngadalësonte ristrukturimin neoliberal pa e shmangur dot atë. 

Kësisoj evokohej një Evropë që po perëndonte si strukturë e veçantë ekonomike.  

Sidoqoftë me kalimin e befasisë traumatike të arrestimit të Nanos, në ligjërimin politik të 

PS-së shquhet një prirje e re që fillimisht duket kundërthënëse me radikalizmin 

simboliko-historik
502

, por dalëngadalë e zëvendëson atë. Çështja e autoritarizmit qeveritar 

shoqërohet gjithnjë e më pak me evokimin e antifashizmit të Luftës dhe përpiqet të 

përvetësojë të shkuarën e afërt të protestave studentore të simbolizuara nga parulla “liri-

demokraci”. Në letrën që Fatos Nanoja iu dërgonte mbështetësve nga burgu, përpjekjet e 

opozitës socialiste, përveçse paralelizohen me përpjekjet për çlirim të shqiptarëve të 

Kosovës nga regjimi shovinist serb, gjejnë burim frymëzimi dhe konsiderohen 

vazhdimësi e Lëvizjes së Dhjetorit.
503

 Në atë kontekst përvetësimi të pjesshëm të 

simbolikës historike të PD-së, në ligjërimin politik të PS-së bëhej dallimi midis karakterit 

emancipues të lëvizjes dhe protestave studentore të fundvitit 90’ dhe muajve të parë të 

1991-shit me lëvizjet më radikale të atyre muajve, të cilat më herët ishin klasifikuar si 

pjesë e të njëjtës shkatërrimtari lumpenproletarësh.
504

 Studentët ishin bartës të 

demokratizimit dhe qytetërimit tolerant evropian, ndryshe nga turmat e lumpenëve të 

përdorur politikisht nga PD-ja e kohës. Kësisoj, karakteri joantagonist dhe paqësor i 

protestave që mban PS-ja për të kundërshtuar arrestimin e Nanos paraqitet si pasardhës i 

denjë i evropianizimit studentor të 1990-1991-shit. Madje vetë antagonizmi studentor i 

kohës rikonceptohet si pandërgjegjshëm i majtë - afërmendsh i të majtës evropiane 

socialdemokrate.
505

   

                                                           
502

 Në gusht të 1993-shit, në Zërin e Popullit gjen vend një parullë që shërben si sintezë e re historike që fut 

në të njëjtin pozicion ideologjik antifashizmin e Luftës me protestat studentore të 91-92-shit: “Vdekje 

fashizmit, Liri Demokraci.” Oshëtijnë malet e Skraparit. Gazeta Zëri i Popullit. 6 gusht 1993 nr. 175, f. 1 

503
 “Bashkëluftëtarë, socialistë, eurosocialistë, demokratë të vërtetë kudo që jeni! Jam me Ju! Për 

vazhdimin e lëvizjes sublime të dhjetorit, si e vetmja rrugë shpëtimi që na largon nga përçarja e vëllavrasja 

e këtij shekulli dhe na afron si shqiptarë të qytetëruar me Evropën e Bashkuar të pragshekullit të ardhshëm! 

Vëllezër opozitarë të progresit, që luftoni revanshizmin dhe, ashtu si socialistët, kërkoni ta shpëtoni kombin 

shqiptar nga konfliktet civile dhe përsëritja e pafund e ciklit infernal të hakmarrjes! Burgjet e Shqipërisë, të 

Kosovës e gjetkë janë mbushur përsëri plot me shqiptarë, me bindje të ndryshme politike dhe me fatkeqësi 

të ndryshme në jetë.” - Fatos Nano - Jam me ju! Mesazh solidariteti. Gazeta Zëri i Popullit. 6 gusht 1993 

nr. 175, f. 1   

504
 Shih më sipër! 

505
 “Sulmi i rinisë dhe i popullit ndaj kësaj elite burleske qe me koncepte të së majtës evropiane, ‘E duam 

Shqipërinë si Europa’, kundër privilegjeve të tyre, kundër monopolizimit pushtetor, për shumësinë e 

alternativave politike e ekonomike etj...mjafton të rishikohet programi i parë elektoral i PD për të kuptuar 

se është krejt i platformave të së majtës evropiane...(demonstrata e 20 korrikut, shën. aut.) nuk ishte një 

dukuri populiste, nuk pati demonstrues të paguar me dollarë, as vandalë, që djegin dhe thyejnë. Nuk u thye 
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Në këtë periudhë ndodh edhe një transformim tjetër i ligjërimit politik socialist në 

aspektin e klasave ekonomike të cilat interpelohen prej saj. Megjithëse interpelimi i 

punëtorëve mbetet në rend të parë
506

, ligjërimi socialist kërkon t’u thërrasë edhe 

pronarëve të rinj, sidomos atyre të vegjël që i patën privatizuar dyqanet dhe punishtet 

shtetërore përpara ardhjes së PD-së në pushtet
507

. Gjatë gjysmës së parë të 1993-shit 

qeveria nisi të vërë në dyshim pronësinë e kësaj shtrese të re pronarësh, e shtyrë edhe nga 

presioni i ish-pronarëve të vjetër. Në këtë kontekst, një konflikt i ri shoqëror u ngrit 

ideologjikisht si konflikt midis dy llojeve të pronësisë dhe dy mënyrave të konceptimit të 

kapitalizmit. Nëse për PD-në kapitalizmi shqiptar duhet të mbështetej, të paktën 

pjesërisht, në restaurimin e marrëdhënieve parasocialiste të pronësisë, PS-ja bëhej 

mbështetëse e një kapitalizmi të palidhur me të shkuarën parasocialiste dhe që duhej 

përfytyruar si një hop cilësor përpara. Kësisoj ajo vetëpërfytyrohet si mbrojtësja e 

kapitalistëve të rinj shqiptarë, e rrjedhimisht e një kapitalizmi modern. Afërmendsh 

moderniteti i pretenduar nuk ka të bëjë as me mënyrën e përdorimit të pronës (prodhimit), 

as me sasinë e kapitalit të investuar/investueshëm, por vetëm me origjinën e pronës: nëse 

ajo do të ruante pabarazitë parasocialiste apo do të përforconte idealin e kapitalizmit të ri 

shqiptar: atë të nisjes nga një vijë relativisht e barabartë.  

Kjo kthesë botëkuptimore e ngadaltë gjeti më vonë shprehje edhe në qëndrimin e PS-së 

ndaj ristrukturimit neoliberal të nxitur dhe mbështetur nga institucionet financiare 

ndërkombëtare si FMN-ja. Nëse për PS-në e dy viteve të para, problemi ishte ritmi i 

shpejtë i privatizimeve, që më 1993-shin në ligjërimin e saj zuri vend kritika ndaj 

qeverisë për ngadalësim të qëllimshëm të privatizimeve. Tanimë privatizimet nisën të 

konsiderohen shmangëse të korrupsionit qeveritar dhe ngurrimi i qeverisë për të 

përshpejtuar edhe më privatizimin provë e keqbesimit dhe korruptimit të saj.
508

 Madje në 

konfliktin e ri shoqëror midis dy formave të kapitalizmit dhe dy llojeve të kapitalistëve, 

ristrukturimi neoliberal i udhëzuar nga FMN-ja paraqitej si pengesë për privilegjimin e 

atyre që në botëkuptimin e PS-së dalin si krahu ballist i PD-së.
509

  

                                                                                                                                                                             
një xham, nuk u këput një lule. Po revolta qe domethënëse. Kjo demonstratë është frymëzim i demokracisë 

dhe jo kundërvënie ndaj saj...Në Shqipëri sot ekziston dhe jeton gandizmi antiberishian.” - Moikom Zeqo - 

Intelektualët janë e duhet të jenë heretikë ndaj pushtetarëve. Gazeta Zëri i Popullit. 29 gusht 1993 nr. 202, 

f. 2-3. Kjo qytetari tolerante evropiane i bënte jehonë rezistencës paqësore rugoviste në Kosovë, çka i lejon 

M. Zeqos të flasë për gandizëm evropian. 

506
 “Të gjithë në miting! Ju punëtorë, të papunë, studentë, nxënës dhe pensionistë...” - Gazeta Zëri i 

Popullit. 30 korrik 1993 nr. 171, f. 1  

507
 “Shqetësim mbarëpopullor rreth miratimit të ligjit për kthimin e ish pronave. - Kjo është një goditje 

tjetër që u jep shteti kapitalistëve të rinj shqiptarë. - Duke njohur të drejtën e pronës socialistët shqiptarë 

nuk mund të pranojnë shpronësime të reja, por kërkojnë që me anë të kompensimeve të vihen në vend 

padrejtësitë e kaluara.” - Gazeta Zëri i Popullit. 16 prill 1993 nr. 82, f. 1 

508
 “Përsa i përket privatizimit mendoj që ritmet janë tepër të ngadalta aq sa shpesh më krijohet ideja që me 

qëllime të caktuara kjo çështje diku pengohet.” - Shkëlqim Cani - Kur midis nesh të mbretërojë arsyeja ky 

vend do të gjejë vetveten. Gazeta Zëri i Popullit. 24 prill 1993 nr. 89, f. 2 

509
 Shih: Antikomunizmi i PD-së synon mbajtjen me çdo kusht të pushtetit. Gazeta Zëri i Popullit. 4 tetor 

1994, f. 1  
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Me këtë transformim ligjërimor PS-ja hyri në referendumin për projektkushtetutën e 

nëntorit 1994. Zgjerimi i kompetencave të Presidentit të Republikës i jepte një shkas të 

dytë për ta përqendruar ligjërimin te kërcënimi i demokracisë. Emergjenca demokratike 

kërkonte që të liheshin mënjanë dallimet socio-ekonomike. Për të ndërtuar një front të 

gjerë demokratik PS-së i duhej ta thellonte interpelimin e klasave shoqërore të cilat në dy 

vitet e para të ekzistencës së saj kishin zënë vend në margjina. Kështu, politikisht shihej 

nevoja e një koaliciont të të gjithë spektrit politik, të majtë e të djathtë, në mbrojtje të 

kushtetutshmërisë dhe demokracisë.
510

 Rrjedhimisht në referimin ndaj strukturës 

shoqërore duheshin interpeluar edhe klasa si tregtarët e pronarët, problemi shoqëror i të 

cilëve nuk artikulohej vetëm si marrëdhënie me administratën e korruptuar shtetërore, por 

edhe me parime rishpërndarëse deri vonë pjesë e programit të PS-së si taksimi i lartë i 

biznesit.
511

 Kështu nëse vërejmë renditjen e subjekteve shoqërore të interpeluara në 

thirrjen përpara ditës së referendumit për projektkushtetutën, punëtorët ia kanë lënë 

vendin e parë intelektualëve, për t’u ndjekur më pas nga fshatarët, të rinjtë e të rejat, deri 

te pronarët dhe tregtarët.
512

  

Intelektuali përbën një shënjues përbashkues shoqëror, pasi duke mos pasur pozicion 

ekonomik dhe politik sipëror, nuk ka gjasë të ngjallë kundërvënie klasore nga poshtë ose 

lart shkallares shoqërore. Ai shërben, në këtë mënyrë, si një ndërmjetës në zhdukje i 

lidhjes së punëtorit e fshatarit me tregtarin dhe pronarin të cilët, në rrethana të tjera në 

mos do t’i kundërviheshin aktivisht njëri-tjetrit, do t’i konsideronin interesat përkatëse si 

të huaja. Po ashtu intelektuali shërben ideologjikisht edhe si mishërim i mobilitetit social. 

Sidomos në modernitet ai banon territorin nga ku mund të kalohet prej klasave të 

nënrenditura tek ato eprore. Nga ana tjetër, përparësia simbolike e intelektualit 

bashkëvendos përfytyrime politiko-shoqërore nga më të ndryshmet, deri edhe 

kontradiktore. Për këtë rol të veçantë bien në një mendje si tradita ideore e Rilindjes 

Kombëtare me patriotin mësues të popullit, ashtu edhe ajo e socializmit burokratik me 

partinë si intelektualja e masave dhe intelektualin si pjesë përbërëse e pararojës punëtore, 

apo ajo e formacionit të ri shoqëror që gjenezën e vet e gjente te revolta e intelektualëve 

të rinj, studentëve.   

Në atë situatë “fronti demokratik”, PS-së i duhej të ndahej më fort në ligjërim me 

trashëgiminë komuniste. Tanimë komunistët nuk ishin vetëm “kontribuesit në çlirimin e 

Shqipërisë nga pushtimi nazi-fashist”, por edhe bartësit e një fryme të sëmurë metastazat 

e të cilës gjendeshin në prirjen autoritariste e qeverisjes së PD-së e sidomos të presidentit 

Berisha. Madje në një përthyerje kulturaliste të ligjërimit, kryetari i burgosur i PS-së 

                                                           
510

 “Në kundërshtim me dispozitat kushtetuese, Kushtetuta nuk do të miratohet nga parlamenti para se t’i 

kalohet popullit për referendum....Partia Demokratike e vetme përpallë partive të tjera shqiptare të majta 

dhe të djathta. Socialistët duke kërkuar respektimin e ligjit sot, kërkojnë për nesër një kushtetutë 

demokratike , që të mos ketë më diktat personal, mbret dhe sekretar të parë.” - Gazeta Zëri i Popullit. 11 

tetor 1994, f. 1 

511
 “...tregtarëve dhe pronarëve që jeni të mbytur nga taksat e rënda të shtetit...” - Thirrje e Partisë Socialiste 

të Shqipërisë. Gazeta Zëri i Popullit. 5 nëntor 1994, f. 1 

512
 Shih: Po aty.  
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Nano e konsideronte Berishën ndërthurës të frymës bajraktariste me atë bolshevike. Duke 

vendosur në polin e epërm moral evropianizimin, Nanoja e karakterizonte në këtë mënyrë 

qeverisjen bolsheviko-kanunore të Berishës: “...ai dhe regjimi i tij nuk kanë kulturë tjetër, 

veç asaj bolsheviko-kanunore, që është kultura e sundimit në vend të bashkëjetesës, e 

rekrutimit në vend të dialogut, e përçarjes në vend të pajtimit, e nënshtrimit në vend të 

iniciativës së lirë, e korrupsionit në vend të ligjit.”
513

 Në këtë mënyrë bolshevizmi nuk 

përfytyrohet më si modernitet donkishotesk që pamundësinë për të transformuar shoqëri 

të papjekura e kompensonte me dhunë sistemore, por një sistem po aq anakronik sa 

anakronizmat që donte të kapërcente. Sakaq liberalizmi evropian, i mbështetur në 

kulturën e dialogut dhe bashkëjetesës, të cilat kalojnë në shtratin e iniciativës së lirë 

(kupto: kapitalizmit), përbënte të vetmen alternativë, që tanimë përfaqësohej nga Partia 

Socialiste.  

Sigurisht që si çdo ligjërim politik, edhe ai i PS-së, nuk mund të merret thjesht si unitar. 

Kundërshtitë e brendshme që do të shpalosen në vitin 1996 e dëftojnë prapaveprueshëm 

këtë. Mirëpo fundviti 1993-1994 mund të përfytyrohet si koha kur divergjencat 

botëkuptimore nisin të pluskojnë. Kështu, programi i PS-së i shpallur në dhjetor të 1994-s 

bëhet sfondi ku këto divergjenca nisin të shquhen. Në njërën anë kemi ripohimin e rolit të 

teorisë marksiste në traditën politike të PS-së.
514

 Po ashtu ritheksohet alternativa e 

ekonomisë sociale të tregut, pra e një kapitalizmi të moderuar ku privatizimet do të 

bashkëjetonin me forma të tjera pronësore (publike ose shoqërore) dhe do t’iu kushtohej 

rëndësi të drejtave të punëtorëve dhe mbështetjes së shërbimeve bazike shoqërore si 

shëndetësia dhe arsimi.
515

 Mirëpo nga ana tjetër në të njëjtin program theksohet qëndrimi 

i ri i PS-së ndaj integrimit të Shqipërisë në NATO, megjithëse ende duke përdorur një 

ligjëratë evazive si “vlerësimi i bashkëpunimit...”.
516
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 Fatos Nano - Vetëm vota JO mund ta shndërrojë 6 Nëntorin në ditë të PAJTIMIT KOMBËTAR. Gazeta 

Zëri i Popullit. 2 nëntor 1994, f. 1 

514
 “Këto parime burojnë nga trashëgimia e mendimit social politik përparimtar shqiptar, nga përvoja 

historike e trashëguar e njerëzimit, në veçanti nga filozofia humaniste; iluministe e marksiste; si dhe nga 

rrymat me orientim socialist demokratik të kohës sonë...” - Programi i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 

Gazeta Zëri i Popullit. 8 dhjetor 1994, f. 1  

515
 “Ne socialistët hedhim poshtë si format e kapitalizmit të egër të shek. 19-të ashtu edhe ekonominë e 

centralizuar tërësisht në dorë të shtetit sipas modelit të ish-vendeve komuniste...Ekonomia sociale e tregut 

për ne socialistët kërkon një legjislacion të plotë që garanton pagën minimale; kohën dhe kushtet e punës, 

që i detyron të gjitha subjektet të zbatojnë sigurimin e detyrueshëm të punëtorëve kundër aksidenteve, 

mbështetjen publike të sektorëve të arsimit, kulturës, shëndetësisë, të sigurimeve shoqërore...Ne e 

konsiderojmë privatizimin si komponentin bazë të reformës ekonomike për krijimin e ekonomisë së tregut 

me pluralizëm pronësor. Për socialistët privatizimi i studiuar dhe i mbështetur në ligj krijon hapësirën e 

nevojshme për institucionalizimin e pronës private, për iniciativën e lirë private dhe konkurrencën midis 

pronave.” - Po aty.  

516
 “Ne e vlerësojmë dhe e çmojmë bashkëpunimin me NATO-n, duke nisur me partneritetin për paqe, si 

një hap për zgjerimin e nocionit të sigurimit kolektiv dhe të krijimit të atmosferës së mirëbesimit në shkallë 

evropiane e transatlantike.” - Po aty.  
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Kjo rrymë e dytë në zgjerim brenda ligjërimit të PS-së i shpalos veçoritë sidomos në 

riinterpelimin e grupeve mbështetëse në shoqëri. A është më PS-ja parti e punëtorëve, të 

papunëve, fshatarëve, intelektualëve etj? Sigurisht që një renditje e tillë që në fillimet e 

saj e ka bërë PS-në parti joklasore. Mirëpo përmendja e rreshtuar e këtyre klasave dhe 

shtresave shoqërore prodhonte një parti e cila duhet të ishte shprehëse e interesave të 

pjesshme klasore dhe, si rëndom në historinë e partive politike, të shërbente si urë lidhëse 

midis tyre, ku ose njëra do të hegjemonizonte të tjerat duke iu dhënë botëkuptimin e vet, 

ose interesat dhe botëkuptimet do të ekuilibroheshin brenda programit të partisë. Në 

programin e dhjetorit të 1994-s, PS-ja nuk është më as parti klasore (siç nuk kishte qenë 

asnjëherë), as parti e një konglomerati klasash dhe shtresash me interesa të përafërta, por 

një bashkim subjektesh morale. Ajo bëhet parti e “shqiptarëve të ndershëm”.
517

 

Afërmendsh që për PS-në shqiptarët e ndershëm duhet të besonin edhe në vlera me 

karakter shoqëror ku mbizotëronte liria, barazia dhe solidariteti, por tanimë ajo renditej si 

partitë e tjera bashkëkohore evropiane e më gjerë: parti e të gjithëve. Këtu mund të vihet 

re gjeneza e një konceptimi ideologjik që vjen dhe forcohet me kalimin e kohës: ai i 

interpelimit përtejklasor që për të bërë ndarje ka nevojë jo për objektivitet marrëdhëniesh 

shoqërore, por për subjektivitet moral. Nëse fillimisht aludohet për një ndarje midis 

shqiptarëve të ndershëm dhe të pandershëm, dhe secila parti (PS-ja e para) mëton të 

përfaqësojë të parët duke i lënë kundërshtarit të dytët, më vonë interpelimi moralist zë të 

banojë në truallin e populizmit ku dikotomia është vetëm midis të gjithë shqiptarëve në 

njërën anë (të ndershëm afërmendsh) dhe qeverisë së pandershme. Kjo zhvendosje 

ideologjike shpjegon edhe mbizotërimin e konceptit të korrupsionit në ligjërimin politik 

të viteve 2000. 

Vitet 1995-1996 shënojnë po ashtu përparimin dhe mbizotërimin përfundimtar të rrymës 

së dytë socio-ekonomike në ligjërimin politik të PS-së. Në pjesën e parë të vitit 1995, siç 

u cek edhe më sipër, fusha e ligjërimësisë u uniformua politikisht nëpërmjet ridaljes në 

skenë të kapitalizmit me bazë të gjerë, që tanimë nuk përfaqësonte iniciativën e lirë të 

fillimviteve 90’, por privatizimin e një pjese të ndërmarrjeve shtetërore nëpërmjet bonove 

të privatizimit (letrave me vlerë). PS-ja u shpreh në parim pro privatizimit masiv 

nëpërmjet bonove, duke e ruajtur kritikën vetëm për pastudiueshmërinë dhe korruptimin e 

mundshëm të procesit. Gjithsesi, as zërat më kritikë brenda saj nuk parashikonin një 

zhvlerësim aq të madh e të shpejtë të vlerës së tyre reale.
518

 Ajo çka e varfëronte 

ideologjikisht kritikën e PS-së nuk ishte evidentimi i efekteve korruptive të atij 

privatizimi, por mungesa e një konceptimi të totalitetit kontradiktor të një shoqërie 

klasore. Nëse kapitalizmi me bazë të gjerë mund të kishte ndonjë shans historik për t’u 

jetësuar, koha i kishte kaluar prej shekujsh, bash atëherë kur në Evropën Perëndimore 

shënohej kalimi nga mënyra feudale tek ajo kapitaliste e prodhimit që bazohej fillimisht 
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 “PSSH bashkon njerëzit e ndershëm, të përkushtuar ndaj interesave kombëtare, të frymëzuar nga 

aspiratat shoqërore të lirisë, demokracisë, barazisë, drejtësisë, solidaritetit dhe paqes.” - Po aty.  
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 “Abstenimi ynë nuk lidhet me privatizimin masiv me letra me vlerë, për të cilin edhe një herë themi se 

kemi qenë e jemi pro, por nuk mund të pranojmë të privatizojmë pa një koncept e vizion të qartë. Nga 

mënyra se si po dëgjojmë e veprohet na krijohet bindja se bonot nuk do t’i shpëtojnë zhvlerësimit, bile me 

sa duket edhe nën 50%.” - Shkëlqim Cani - PS është pro privatizimit, por kundër një privatizimi pa 

koncepte dhe vizione të qarta. Gazeta Zëri i Popullit. 15 prill 1995, f. 3  
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në manifakturat e vogla dhe të vetëpunësuarit. Tanimë, gjatë avancimit të përshpejtuar të 

ristrukturimit neoliberal, i cili ka nevojë për një bazë të gjerë të shpronësuarish për të 

mbushur radhët e fuqisë punëtore të bleshme me çmim sa më të lirë, alternativa e 

kapitalizmit me bazë të gjerë ishte krejt iluzive. Edhe sikur qytetarët pronarë të letrave të 

pronësimit të gjenin mundësi për t’u koordinuar në masa të gjera sa për t’i blerë 

ndërmarrjet e fabrikat, atyre do t’u mungonte kapitali investues për t’i futur në punë 

mjetet e prodhimit. Po ashtu, heshtohet logjika e brendshme e zhvillimit të kapitalizmit, 

në të cilin ideologjia e pronësisë së gjerë bashkëjeton kundërthënshëm me të 

shpronësuarit në masë të cilët janë burimi më i leverdisshëm i fuqisë punëtore.  

Në gjysmën e dytë të vitit 1995 mbizotërimi i rrymës së dytë shpërfaqet edhe në 

ndryshimin simbolik të botëkuptimit politik socialist. Nëse deri atëherë shënjuesi politik 

përbashkues i PS-së ishte “socializmi demokratik”, atë nis ta zëvendësojë “iniciativa e 

lirë plus solidaritet social” e propozuar nga kryetari Nano.
519

 Po ashtu ndryshon edhe 

referenca ndërkombëtare, e cila nuk u drejtohet më socialdemokracive tradicionale, 

sidomos autriako-gjermane, por laburizmit të ri britanik, të përfaqësuar nga “liderët e 

rinj” si Tony Blair-i, e ca më pak edhe Bill Clinton-i.  

Neolaburizmi, edhe më gjerë se përthyerja e saj në Shqipëri, shënon përkuljen e fundit të 

socialdemokracisë perëndimore ndaj ristrukturimit neoliberal. Hiqet dorë përfundimisht 

nga administrimi publik i një pjese të industrive kyçe të vendit apo nga shumësia e 

formave të pronësisë sipërmarrëse, duke u pajtuar përfundimisht me shtyllën kryesore të 

neoliberalizmit. Po ashtu, neolaburizmi shënon edhe prapakthimin e taksimit serioz 

progresiv i cili, në botëkuptimin e tyre, do të largonte investimet private në një botë 

gjithnjë e më të integruar ekonomikisht, me shumë më pak barriera doganore etj. Veçoria 

e neolaburizmit ndaj të djathtës konservatore (sidomos në Evropë) do të kufizohej në 

theksimin e multikulturalizmit, tolerancës, të drejtave të njeriut dhe, ekonomikisht, një 

minimumi rishpërndarës që shprehej jo vetëm në ngadalësimin e rrënimit të shërbimeve 

publike, por edhe në trajnimin e vazhdueshëm të fuqisë punëtore për të përballuar kushtet 

gjithnjë e më dinamike të zhvillimit të tregut të punës.  

Ndryshimi në fjalë e arrin pikën kulmore ligjërimore në programin elektoral të PS-së për 

zgjedhjet e majit 1996. Tanimë nuk ka referim as ndaj Marksit, as ndaj socializmit 

demokratik. Privatizimet masive nuk konsiderohen më problem ekonomik, por zgjidhja e 
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 “Kur eurosocialistët e rinj bënë kongresin e tyre ata as që e zunë në gojë Karl Marksin, sepse nuk i 

shqetësonte, sepse veç një emri në hyrje të programit, asgjë marksiste nuk ka në të...Sepse fatmirësisht 

marksizëm as ka patur dhe as që ka edhe në programin e PS-së. Natyrisht edhe marksistë. Kështu që edhe 

‘antimarksistët’ janë bllofe, krijesa të shtira, ireale, me prapamendime të tjera...Lideri i saj Toni Bler 

propozoi (dhe kjo u miratua) që neni katër i statutit të partisë të ndryshonte. Ishte për ‘kolektivizim të 

mjeteve të prodhimit, të shkëmbimit dhe të shpërndarjes’ dhe u bë për ‘një bashkëjetesë të sektorit privat të 

lulëzuar dhe shërbimeve publike me cilësi të lartë’...në qershor të vitit 1991 programi socialist ishte me po 

atë formulim që katër vjet më vonë u korrigjua nga Partia Laburiste angleze. Kurse më 3 qershor 1995 zoti 

Nano formuloi një tezë akoma më progresive dhe laburiste, ultramoderne. Ai foli për ‘iniciativë të lirë plus 

solidaritet social’.” - Ylli Polovina - Mjekra e Marksit si Përralla e rrepës. Gazeta Zëri i Popullit. 8 shtator 

1995, f. 2 
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vështirësive ekonomike
520

; sigurisht duke e përdorur ideologjikisht shënjuesin “masiv” në 

të dyja kuptimet kundërthënëse: edhe privatizim progresiv i të gjitha ndërmarrjeve 

shtetërore, edhe privatizim në të cilin do të marrin pjesë masat, pra ku gjithsecili do të 

mund të kthehet në bashkëpronar aksionar. Po ashtu nuk ka më vend për kritikat ndaj rolit 

të institucioneve financiare ndërkombëtare, si p.sh. FMN-së, në ristrukturimin ekonomik, 

duke u lënë vend bashkëpunimit të ngushtë me to, një prej efekteve të të cilit do të jetë 

edhe një politikë fiskale e moderuar me progresivitet të zbutur taksash.
521

  

Nëse i referohemi cilësisë së interpelimeve të subjekteve shoqërore, nga ligjërimi i PS-së 

fshihen klasat shoqërore, sidomos punëtorët me të cilët niste rendi i interpelimeve të 

mëparshme. Subjektet e interpeluara tanimë nuk ndahen sipas kritereve klasore për të 

mos sjellë në vëmendje kontradiktat shoqërore mes tyre, por sipas atyre kulturore, 

gjinore, moshore apo historike. Në mitingun përmbyllës të fushatës parazgjedhore të 

majit 1996, e vetmja kategori me njëfarë pozicionimi ekonomik që interpelohet janë 

“punonjësit në asistencë”.
522

 Po ashtu, më fort se më parë, interpelohet shtresa e ish-

pronarëve. PS-ja kërkon mbështetjen e tyre duke parë si urë lidhëse kundërvënien e 

përbashkët ndaj korrupsionit qeveritar në procesin e kthimit të pronave që e tëhuajson 

pronën nga pronari i ligjshëm te klientela qeveritare. Diçka e tillë do të thotë se në 

ligjërimin politik të PS-së nuk ka më vend për ndarjen midis “kapitalistëve të rinj” dhe 

“pronarëve të vjetër”, as për dy forma kapitalizmi, por për pajtim përfundimtar me të 

vetmin model ekonomik brendakapitalist ku pronarët e të gjitha origjinave, shtresave dhe 

funksioneve shoqërore konsiderohen të barazvlefshëm dhe të persekutuar nga korruptimi 

qeveritar.
523
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 “PS do të shtrijë privatizimin në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe do të kërkojë realizimin e tij me 

metoda të larmishme. Prioriteti ynë është privatizimi masiv. Ne do të ridimensionojmë privatizimin masiv 

për të siguruar pjesëmarrjen aktive në këtë proces të të gjithë shtresave të shoqërisë shqiptare përmes 

informimit të plotë dhe të menjëhershëm të shtetasve për objektet e privatizimit...Ne do të garantojmë 

përdorimin real të letrave me vlerë dhe rivlerësimin e tyre...” - Platforma elektorale e Partisë Socialiste. 

Gazeta Zëri i Popullit. 2 maj 1996, f. 4 
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 “PS do të zbatojë një politikë fiskale të bazuar kryesisht në parimet e tatimit proporcional, që është 

‘neutral’ ndaj akumulimit të kapitalit dhe zhvillimit të ekonomisë, duke e harmonizuar me kujdes e maturi 

edhe me një tatim progresiv me shkallë të butë...Ne do të vazhdojmë dhe forcojmë bashkëpunimin me 

institucionet financiare e monetare ndërkombëtare si FMN, Bankën Botërore, BERZH, PNUD...” - Po aty, 

f. 5 

522
 “Anëtarë e simpatizantë të Partisë Socialiste, popull i Tiranës, të rinj e të reja eurosocialistë, gra të 

kryeqytetit, punonjës në asistencë, veteranë të nderuar...” - Miting i madh i fushatës elektorale ‘Pranvera 

96’. Gazeta Zëri i Popullit. 23 maj 1996, f. 1 
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 Hapja e PS-së ndaj shtresave shoqërore të identifikuara tradicionalisht me të djathtën mund të vihet re 

edhe në ndryshimin e mënyrës së nderimit të saj ndaj LANÇ-it. Në 29 nëntor të 1996-s nuk ka vend jo 

vetëm për përmendjen e kontributit të komunistëve në atë luftë, por ajo përgjithësohet abtraktisht si vetëm 

si luftë patriotike. Po ashtu, ndryshe nga pak vite më parë, nuk ka vend as për ndarjen e kohës midis 

partizanëve patriot dhe kolaboracionistëve të së djathtës historike: “Nderim për fitimtarët që bënë 

Shqipërinë. Sot mirënjohja dhe nderimi mbarëpopullor u bën homazh të rënëve në luftën partizane që solli 

lirinë e Atdheut, të gjithë atyre që me heroizmin dhe sakrificat e pashembullta kontribuan në renditjen e 

Shqipërisë midis fitimtarëve të koalicionit antifashist botëror.” - Gazeta Zëri i Popullit. 29 nëntor 1996, f. 1 
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Neolaburizimi i ligjërimit politik të PS-së shprehet edhe në vendosmërinë përfundimtare 

për të mbështetur integrimin e Shqipërisë në strukturat politiko-ekonomike perëndimore, 

sidomos në NATO.
524

 Kjo nënsekuencë historike karakterizohet edhe nga afrimi politik i 

PS-së me SHBA-në
525

, politika e jashtme e të cilës në raport me Shqipërinë deri dy vjet 

më parë kritikohej si mbështetëse e regjimit autoritarist të Berishës dhe e ristrukturimit 

radikal neoliberal të ekonomisë.  

Afrimi programor i PS-së me shtyllat e ristrukturimit neoliberal dhe politikës së jashtme 

amerikane duhet parë si pagesa e çmimit të duhur shteteve e institucioneve të fuqishme 

ndërkombëtare dhe strukturës ekonomike neoliberale për t’u pranuar si pushtetmbajtëse e 

ardhshme. Ky transformim shpërfaqej pikërisht në muajt përpara zgjedhjeve të 

përgjithshme të majit 1996. Megjithëse që në zanafillë ligjërimi dhe praktika politike e 

PS-së kanë pasur karakter të theksuar ideologjik, kthesa e fundit do të shënojë mbylljen 

edhe të hendekut të fundit programor që ideologjia i lejonte vetes. Kjo shënon edhe 

përmbylljen e fazës së kushtetimit të formacionit shoqëror me mbizotërim neoliberal. 

Gjatë kësaj faze, si rezultat i kontradiktave më të forta shoqërore dhe rezistencës pasive të 

shtresave të vjetra shoqërore dhe klasave në formim e sipër, ristrukturimi ekonomik 

neoliberal shkonte bashkë me një distancë të vogël brendaideologjike që e shihte si të 

mundshme ngadalësimin apo përthyerjen sociale të tij. Pas kësaj faze, tranzicioni i të 

cilës shprehet ideologjikisht në vitet 1995-1996, sidomos pas ardhjes në pushtet të PS-së 

më 1997-n neoliberalizmi nuk do të ketë më kundërshtarë ligjërimorë partiakë.   

Sidoqoftë zhvendosja politiko-ligjërimor përfundimtare e PS-së në neoliberalizëm nuk 

kalon pa dy momente krizash të brendshme, kapërcimi dhe riinterpretimi ideologjik i të 

cilave e konsolidon qeverisjen e mëpasshme të PS-së. Krizat shfaqen gjatë kongresit të 

gushtit 1996 dhe në revoltat popullore të 1997-s. Pas zgjedhjeve problematike të majit 

1996, kryetari Nano nisi prej burgut një mocion në të cilin përveçse kritikonte drejtuesit 

partiakë për mefshtësi në parandalimin e abuzimit qeveritar me zgjedhjet, kërkonte edhe 

reformimin përfundimtar botëkuptimor të PS-së. Meqenëse nga ana programore ky 

reformim neoliberalizues po ndodhte progresivisht prej vitit 1995, nyja simbolike e 

debatit u bë qëndrimi ndaj figurës së Marksit. Dallimi simbolik midis palëve vihet re 
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 “Socialistët janë për një integrim më të shpejtë në strukturat euro-atlantike; për një anëtarësim më të 

shpejtë në NATO; për një anëtarësim me të drejta të plota në BE; për një politikë të jashtme të hapur dhe 

pragmatiste me prioritet SHBA dhe vendet e KE...” - Garancitë e socialistëve për fitore. Gazeta Zëri i 

Popullit. 9 shkurt 1996, f. 2 
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 Pas zgjedhjeve problematike të majit 1996, pozicionimet ndërkombëtare të PS-së dhe PD-së këmbehen, 

ku e para veçon këmbënguljen e SHBA-ve për dënimin e zgjedhjeve të 26 majit, kurse e dyta duke iu 

larguar SHBA-së shpreh afri ligjërimore më të mëdha ndaj BE-së: “Mirënjohje ndaj qëndrimit konsekuent 

amerikan në mbrojtje të demokracisë shqiptare...Partia Socialiste rikonfirmon angazhimin e saj të 

palëkundur për të punuar edhe në të ardhmen për shpejtimin e proceseve integruese të vendit tonë, drejt 

aleancave euroatlantike...” - Gazeta Zëri i Popullit. 1 gusht 1996, f. 1. Po ashtu, duke u mbështetur te 

perceptimi i qëndrimit të SHBA-së si antiqeveritar, në ligjërimin politik të PS-së rizë vend edhe më serioz 

përfytyrimi i vetes si parti e një fronti të madh për shpëtimin e demokracisë së kërcënuar nga diktatura 

qeveritare. Në këtë kontekst, rishfaqet edhe më fort identifikimi simbolik i PS-së me Lëvizjen e Dhjetorit 

1990, duke e parë projektin e vet politik si vazhdim të një rruge të nisur, por të tradhtuar, për demokraci. 

Për më tepër, shih: Antiamerikanizmi i Berishës. Gazeta Zëri i Popullit. 14 dhjetor 1996, f. 2 
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edhe në mënyrat e ndryshme të interpelimit të anëtarëve të kongresit socialist, ku 

udhëheqësi i “socialdemokratëve” Servet Pëllumbi e niste fjalimin si tradicionalisht me 

“shokë e shoqe”
526

, ndërsa ai i “neolaburistëve” me shënjuesin apolitik “vëllezër e 

motra”
527

. Një pjesë prej përkrahësve të dikurshëm të përdorimit simbolik të shënjuesit 

Marks në ligjërimin dhe programin politik të PS-së tanimë e arsyetonin atë qëndrim në 

emër të subjekteve të hamendësuara që besonin naivisht në ndofarë vazhdimësie politike 

të PS-së në antikapitalizmin e dikurshëm.
528

 Ai kishte vdekur, por fantazma e tij ende 

merrej për reale nga nostalgjikët që përbënin një pjesë të mbështetësve të PS-së. Distanca 

historike dhe ftohja e emocioneve të Luftës së Ftohtë e lejonte kalimin përfundimtar të 

PS-së jo vetëm simbolikisht, por edhe social-ekonomikisht në pozitat e neoliberalizmit.  

Sidoqoftë fati i shënjuesit Marks në ligjërimin politik të PS-së reflektonte cektinë teorike 

të konceptimit të PS-së ndaj marksizmit. Nëse marksizmi i llojit stalinist kishte vdekur 

përfundimisht më 1989-1990-n, Marksi i socialdemokracisë klasike kishte vdekur edhe 

më parë, paçka se deri vonë gjendeshin referime të tërthorta simbolike ndaj tij në një 

pjesë të partive socialdemokrate evropiane. Ky Marks, gjysmë menshevik, gjysmë 

bernshtajnian, nuk përbënte më alternativë politike të qenësishme në Perëndim së paku 

prej periudhës midis dy luftërave botërore. Ajo që i mungonte qasjes së PS-së ndaj teorisë 

së Marksit - dhe nuk mund të mos i mungonte duke gjykuar pozicionimin e saj politik si 

njëri prej krahëve laujalë të formacionit shoqëror kapitalist me prirje neoliberale - ishte 

shumëllojshmëria e marksizmave, të vendosur teorikisht në kritikën e ekonomisë politike 

dhe në atë të ideologjisë (çka në ligjërimin teorik perëndimor nuk kishte perënduar 

ndonjëherë); po ashtu shumëllojshmëria e marksizmave të përfaqësuar nga rryma politike 

të rëndësishme gjatë shekullit XX, prej trockizmit te luksemburgizmi, për të mos 

përmendur pastaj pasurinë organizativo-botëkuptimore të lëvizjeve radikale shoqërore të 

viteve 60-70 në Evropë e më gjerë. Këtë larmi teoriko-politike, PS-ja si pasardhëse e 

denjë e PPSH-së në varfërinë e interpretimit teorik të marksizmit, nuk e pasqyroi 

ndonjëherë intelektualisht.  

Kriza e dytë, megjithëse e pashfaqur hapur ligjërimisht, ndodhi gjatë revoltave popullore 

të shkurt-marsit 1997. Pozicioni i PS-së ishte ai i akuzimit të qeverisë për mbështetjen e 

firmave piramidale, çka linte të dyshohej për përfshirje korruptive të zyrtarëve të lartë 

politikë të PD-së në të. Në këtë mënyrë, distancimi i saj ligjërimor nga qeveria nuk kishte 

të bënte me aspektet e strukturimit neoliberal të ekonomisë, por me mënyrën korruptive 

të përdorimit qeveritar të këtij modeli të vetëm. Kështu, ngjashëm me ligjërimin 

demokrat të kohës që shkakun e krizës nuk e gjente tek kapitalizmi neoliberal, por tek 

aksidentet shoqërore të pengimit të tij, në ligjërimin socialist gjente vend ideja se 
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 Shih: Servet Pëllumbi - Partia Socialiste, një parti me vizion të qartë për të sotmen dhe të ardhmen. 

Gazeta Zëri i Popullit. 25 gusht 1996, f. 3 
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 Shih: Fatos Nano - Mocioni, vizion i ri i PSSH për të ardhmen. Po aty, f. 9 

528
 “. Disa referenca tek filozofia marksiste të përfshira në vitin 1992 në hyrje të programit të saj themelor 

shprehnin qëndrimin pragmatist të udhëheqjes së PS për të tërhequr pas vetes tërë masën e elektoratit të 

majtë, një segment i caktuar i të cilit ende vuante në atë kohë nga nostalgjia marksiste.” - Fatmir Zanaj - 

PSSH, parti elektorale masive. Gazeta Zëri i Popullit. 7 gusht 1996, f. 2 
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ekonomia e fajdeve nuk ishte shprehje e ekonomisë së tregut, por përçudnim i saj
529

, duke 

mos marrë në konsideratë shkaqet strukturore që sollën lindjen dhe zhvillimin e 

spekulimit financiar. Ky ligjërim publik ndeshej në terren me një radikalitet shoqëror që, 

megjithëse donte ta shtratëzonte brenda antiqeveritarizmit autoritar të zakonshëm, i 

shpëtonte asaj. Roli i PS-së së muajve shkurt-mars shfaqej në përdorimin dhe kontrollin e 

ekseseve të veprimtarisë radikale masive. Kjo e fundit, megjithëse ruajti deri në fund 

marrëdhënie me drejtuesit e PS-së (dhe të koalicionit opozitar të mbledhur në Forumin 

për Demokraci), kishte autonominë e vet që shprehej si në metodat e protestës, 

këmbënguljen në to, ashtu edhe në radikalitetin e kërkesave. Sidoqoftë vetorganizimi i 

tyre rudimentar, i shprehur në ditët e para të marsit me Komitetet e Shpëtimit Publik, bëri 

që pasuria e narrativave social-politike të asaj rezistence të shtratëzohej brenda hullisë 

ideologjike të PS-së për të cilën nuk bëhej fjalë për krizë të formacionit shoqëror, por 

vetëm për krizë të prodhuar nga një qeveri e korruptuar dhe autoritariste.   

Siç u cek më sipër, me ardhjen e PS-së në qeverisjen e vendit kemi hyrjen në fazën e dytë 

të formacionit shoqëror: konsolidimin dhe thellimin e ristrukturimit neoliberal të 

ekonomisë. Kjo fazë do të shtonte në ligjërimin politik të PS-së intensifikimin e nyjëtimit 

të ligjërimeve politiko-shoqërore me idenë e Evropës, të përfytyruar tanimë si sintezë 

midis kapitalizmit dhe qytetërimit evropian. Në këtë kontekst, qeverisja e PD-së, sidomos 

roli i ish-presidentit Berisha, konsiderohej pengesë autoritariste në rrugëtimin e 

Shqipërisë drejt qytetërimit që i përkiste që në gjenezë, atij evropian.
530

 Qeverisja e re do 

të shënonte - në ligjërimin socialist - përmbushjen kulturore të nevojshme të formacionit 

shoqëror me idenë e tolerancës dhe bashkëjetesës, afërmendsh të rrezikuar nga qëndrimi 

në pushtet i demokratëve të personifikuar nga autoritarizmi i Berishës.
531

 Po ashtu, në një 

risi të përdorimit të orientalizmit shqiptar, ligjërimi i kryeministrit të ri shqiptar Fatos 

Nanos prodhonte ideologjikisht një vazhdimësi barbarie dhe intolerance që niste prej 

pushtimit osman, kalonte përmes regjimit komunist dhe përfundonte me qeverisjen e PD-

së dhe të Berishës. Duke përdorur simbolikisht misticizmin numerologjik, Nanoja i 

referohej të shkuarës antievropiane dhe intolerante të shqiptarëve si trashëgimi 555-
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 Shih: Jorgji Kote - Në vend të ekonomisë së tregut Shqipëria ka vrapuar drejt ekonomisë së fajdesë. 

Gazeta Zëri i Popullit. 24 janar 1997, f. 7 

530
 Gjatë fushatës para zgjedhjeve të qershorit 1997, kryetari i PS-së Nano ligjëronte mbi përkatësinë 

gjenetiko-kulturore evropiane të shqiptarëve, e cila do të materializohej politikisht vetëm pas kalimit të 

pushtetit politik: “Të gjithë jemi shqiptarë, të tërë jemi vëllezër. Dinjiteti ynë i nëpërkëmbur në raportet me 

fqinjët dhe më gjerë nga politika e Berishës, do të rivihet medoemos në vendin e merituar. Gjenetikisht, 

historikisht, shpirtërisht dhe intelektualisht shqiptarët janë evropianë dhe do të integrohen shumë shpejt në 

rrjedhat e botës së përparuar demokratike.” - Fatos Nano - Fitorja merr udhë në Vlorë. Gazeta Zëri i 

Popullit. 10 qershor 1997, f. 3 

531
 “Ne do të forcojmë koalicionin e shqiptarëve duke larguar armiqësitë, vëllavrasjet, gjakmarrjen dhe 

aparteidin politik. Dashuria do të zëvendësojë urrejtjen, dialogu konstruktiv dhe luajal do të jetë metoda e 

punës me opozitën e ardhshme.” - Fatos Nano - Socialistët kanë alternativën që i shërben realizimit të 

aspiratave tuaja të drejta. Gazeta Zëri i Popullit. 29 qershor 1997, f. 1 
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vjeçare (500 vjet osmanizëm, 50 vjet komunizëm dhe 5 vjet berishizëm - ky i fundit si 

përzierje e osmanizmit, komunizmit dhe bajraktarizmit).
532

  

Evokimi i tolerancës evropianiste përkundër antagonizmave orientalë pati efekte 

ideologjike të shumanshme, bash në momentin e hyrjes së formacionit shoqëror në fazën 

e dytë të të konsolidimit dhe thellimit të reformave neoliberale. Pikësëpari konfliktualiteti 

politik i pesë viteve të para nuk paraqitej si shprehës, sado i përçudnuar, i kontradiktave 

të thella shoqërore që shoqëruan kushtetimin e formacionit të ri shoqëror, por si shprehës 

i prapavijave kulturore të ndryshme të elitës politike. Meqenëse në ligjërim nuk ka më 

vend për interpelimin e klasave, të cilat zëvendësohen nga një unitet abtrakt popullor, 

vendi i kundërshtive gjendet vetëm në elitën politike, sidomos në atë qeveritare e cila, e 

ndikuar prej frymës së saj orientale intolerante, e shtrin konfliktualitetin në shoqëri ku 

palët nuk janë as klasa, as shtresa shoqërore, por thjesht mbështetës emocionalë të dy 

partive kryesore. Së dyti, ideologjia e tolerancës kërkon të shmangë shfaqjen e 

kontradiktave të reja që do ta shoqërojnë vazhdimin dhe konsolidimin e ristrukturimit 

neoliberal. Çdo artikulim kritik radikal ndaj saj nuk do të kishte legjitimitet pasi nuk do të 

pranohej se lidhej me forca të caktuara shoqërore, por vetëm me ata që ideologjia 

evropesite do t’i konsideronte ngaherë bartës të frymës orientale në vend.  

Po ashtu vitet qeverisë të PS-së, 1997-2005, dëftojnë edhe transformimin e plotë të 

interpelimit të grupeve shoqërore. Hiq ndonjë rast sporadik, sidomos gjatë qeverisjes së 

Nanos, PS-ja krenohej me antimajtizmin e saj - programin e parë qeverisës Nanoja e ka 

konsideruar të qendrës së djathtë - dhe në ligjërimin  saj ka një përmbysje të nënkuptuar 

klasore sipas të cilës PS-ja nuk ishte më përfaqësuesja e të varfërve, por e klasës së re të 

mesme. Në përfytyrimin e PS-së kjo e fundit, edhe si ruajtëse e kapitalit kulturor të 

trashëguar nga privilegjet arsimore të pjesës më të madhe të mbështetësve të saj gjatë 

socializmit burokratik, i kundërvihej një mase të madhe të varfërish, të pakulturuar, 

thuajsebarbarë dhe orientalë që, megjithëse duheshin edukuar dhe rikuperuar shoqërisht, 

përbënin rezervatin e madh të mbështetësve të PD-së.
533

  

Sidoqoftë në ligjërimin politik të PS-së në pushtet, për shkak të divergjencave të 

brendshme, gjen nga pak vend edhe një artikulim kritik i efekteve kulturore të 

kapitalizmit. Ky ligjërim - i artikuluar prej kryetarit të dorëhequr të partisë Nano në vitin 

                                                           
532

 “Pjesëmarrja aktive në procesin e konsolidimit të demokracisë, bashkëjetesa në diversitet pikëpamjesh e 

programesh do të bëjë të mundur që edhe ne shqiptarët të shkëputemi përfundimisht nga institucionet 

kanunore dhe atavizmat 555 vjeçare që na harxhojnë energji dhe na lënë në prapambetje...” - Përshëndetje e 

Kryetarit të PSSH, Fatos Nano, drejtuar Kongresit të Parë të Partisë Aleanca Demokratike. Gazeta Zëri i 

Popullit. 1 nëntor 1997, f. 3 
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 “Mitingjet ku tregohet vetëm forca, kur shfrytëzohet fukarallëku dhe kur shihen nga lideri i partisë që i 

organizon si një festë e përjavshme janë tepër të rrezikshme dhe përdoren vetëm nga diktatorët...pjesa 

intelektuale dhe qytetare e Tiranës që është e djathtë e ka tepër të vështirë t’u afrohet këtyre mitingjeve, 

sidomos ditën e shtunë kur është edhe ditë pushimi për shqiptarët.” - A. Shazivari - Fukarallëku që po bëhet 

i djathtë. Gazeta Zëri i Popullit. 31 tetor 1999, f. 4 
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1999 - e shoqëronte kritikën ndaj abuzivizmit të ri qeverisës me atë ndaj ngatërrimit të 

ekonomisë së tregut me shoqërinë e tregut.
534

  

Përveç përdorimit dhe efekteve mjaft të shkurtra të këtij ligjërimi brendasocialist, dallimi 

midis ekonomisë dhe shoqërisë së tregut fton për një përsiatje teorike në frymën e kritikës 

së ideologjisë. Ideja e Nanos, e hasur në një pjesë të ligjërimit socialdemokrat evropian, 

bazohet në mundësinë për të kombinuar një ristrukturim neoliberal të ekonomisë me një 

hapësirë kulturore dhe politike të padepërtuar nga parimet e efiçencës dhe 

instrumentalitetit kapitalist; pra një ndarje hegeliane të shoqërisë civile të zhytur në 

prozaizmin e konkurrencës, individualizmit dhe efiçencës, nga poetizmi i shtetit dhe i 

kulturës që i shërben si sferë publike kuvendimi, barazie e tolerance. Një mundësi të tillë 

ndarëse e ka studiuar që në vitet 60’ të shekullit të shkuar teoricieni i Shkollës së 

Frankfurtit, Jürgen Habermas-i, për të cilin ngritja shoqërore e borgjezisë krijoi kushtet e 

ndarjes së sferës ekonomike nga ajo politiko-kulturore. Mirëpo, siç e vë në dukje 

kritikisht edhe vetë Habermas-i - megjithëse ai ende ruan besimin se institucionet politike 

demokratike dhe ato kulturore universaliste mund të ruhen nga kolonizimi i pushtetit dhe 

parasë -, në kapitalizmin e vonë një ndarje e tillë vihet në rrezik.  

Për autorë edhe më kritikë si Fredric Jameson-i, kapitalizmi i vonë - i përthyer 

ideologjikisht si postmodernizëm - realizon mbivendosjen e sferës së prodhimit dhe 

qarkullimit të mallrave nga ajo e prodhimit kulturor. Produkti kulturor - siç është vërejtur 

më herët te themeluesit e Shkollës së Frankfurtit -, si rezultat i ekspansionit progresiv të 

kapitalit në gjithnjë e më shumë sfera të jetës shoqërore, është shndërruar në mall, 

prodhohet në seri dhe për qëllime fitimi si mall, fuqia krijuese është kthyer në fuqi 

punëtore të pagueshme me mëditje etj. Mirëpo Jameson-i në një përdredhje dialektike të 

problemit vëren se kur kultura kthehet në mall, edhe malli i zakonshëm ka efekte 

kulturore, e për pasojë ideologjike. Siç mendonte Adorno-ja, ideologjia nuk shprehet 

vetëm në ligjërimin publik masiv, por në mënyrën se si malli qarkullon dhe kalon duke i 

shndërruar konsumatorët në nyje të tij. Malli e humb përfundimisht dobishmërinë e tij, 

nuk është nyjëtimi i një vlere përdorimi me një vlerë këmbimi, por përçues i një kapitali 

simbolik që konsumatorët e tij të pjesshëm e përdorin për të ndërtuar hierarki simbolike 

të cilat riprodhojnë hierarkitë shoqërore.
535

 Në këto kushte kur vetë sfera kulturore dhe 

ajo e qarkullimit të kapitalit i kanë humbur dallimet, kërkesa për bashkëjetesën e 

ekonomisë së tregut me një hapësirë kulturore jashtë tregut, sidomos në kushtet e 

Shqipërisë së angazhuar tërësisht në thellimin e ristrukturimit neoliberal të ekonomisë, 

vetëm sa krijon përshtypjen iluzive të larmisë së botëkuptimeve politike, pa pasur efekte 

subversive antiideologjike.  
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 Shih: Fatos Nano - Po ekonomisë së tregut! Jo shoqërisë së tregut! Gazeta Zëri i Popullit. 14 nëntor 

1999, f. 2. “...socialdemokracia moderne lufton që të ndjekë hap pas hapi dhe të kontrollojë efektet e 

globalizimit të tregjeve, duke ruajtur, konsoliduar dhe zhvilluar vlerat e shoqërisë civile dhe të hapur, sipas 

parimit të barazisë së shanseve midis qytetarëve dhe kombeve...” Fatos Nano (intervistë) - Ne do ta 

ndërtojmë të ardhmen me dhe për rininë. Gazeta Zëri i Popullit. 16 nëntor 1999, f. 3  
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 Shih në kapitullin teorik kontributin e Pierre Bourdieu-së në kritikën e ideologjisë.  
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Nga ligjërimi politik i PS-së në qeverisje mund të veçohet në fund edhe ndërhyrja e 

kryeministrit shqiptar Nano në kundërshtitë politike midis një pjese të vendeve 

themeltare të BE-së dhe SHBA-së gjatë luftës në Irak. Asokohe Sekretari amerikan i 

Mbrojtjes Donald Rumsfeld e ndante Evropën gjeopolitikisht dhe moralisht, ku 

mbështetësit evropianë të ndërhyrjes në Irak (më së shumti vendet e Evropës Qendrore 

dhe Lindore) i quante Evropa e re, kurse kundërshtuesit përfaqësues të Evropës së vjetër. 

Megjithëse nuk ishte as së afërmi pjesë e BE-së, qeveria shqiptare mbështeti luftën 

amerikane në Irak, ndërsa kryeministri Nano shkroi një artikull për shtypin amerikan në 

të cilin i kujtonte Evropës së vjetër borxhin që ajo i kishte SHBA-së për çlirimin nga 

nazizmi dhe mbrojtjen nga depërtimi i komunizmit. Ndryshe nga kjo Evropë e vjetër, 

Shqipëria si pjesë e Evropës së re nuk ia harronte amerikanëve borxhin e çlirimit të 

Kosovës.
536

 Sidoqoftë nga pikëpamja e nyjëtimit ideologjik kjo kritikë ndaj Evropës nuk 

shënon devijim serioz në favor të idesë së SHBA-së. Në fakt kemi të bëjmë me një 

rikonceptim të idesë së Evropës e cila është e pandashme nga euroatlantizmi dhe që 

bashkon një pjesë të Evropës (të renë) me SHBA-në. Janë vendet themeltare të BE-së ato 

që kanë tradhtuar domethënien e idesë së Evropës, që në ligjërimin socialist bazohet në 

përparësinë e demokracisë deri në zgjerimin e dhunshëm të kufijve të saj. Po ashtu, sipas 

këtij ligjërimi, sjelljet e shteteve nuk shtyhen prej interesave e raporteve të forcës, por 

prej virtyteve të popujve të tyre, dhe në rastin shqiptar kemi bashkëvendosjen e 

mirënjohjes autentike shqiptare me vullnetin mesianik amerikan të zgjerimit të 

demokracisë nëpër botë. Vetë ky nyjëtim mëton të jetë shprehës besnik i vetë idesë së 

kulluar të Evropës.  

Pas kalimit në opozitë, radhët drejtuese të PS-së ndryshojnë me zëvendësimin e Nanos si 

kryetar partie nga Edi Rama.
537

 Afërmendsh nuk ka ndryshim për sa i përket nyjëtimit të 

ligjërimit politik të PS-së në idenë e Evropës, por mënyra se si kjo e fundit përfytyrohet 

dhe përkulja e ligjërimeve të lidhura me të kërkojnë trajtim më vete. Ligjërimi i PS-së së 

tetëvjeçarit opozitar mund të ndahet në dy pjesë, ku prej 2005-s deri në mes të viteve 

2009-2013 thellohet identifikimi programor dhe botëkuptimor i PS-së me projektin 

neoliberal, kurse së paku prej vitit 2012 e tutje vërehet një hap i kujdesshëm prapa kah 

trashëgimia e hershme socialdemokrate. Periudha e parë e kësaj sekuence historike mund 

të përmblidhet simbolikisht me parullën me të cilën PS-ja hyn në zgjedhjet e 2009-s: 

Përtej të majtës dhe të djathtës! Alternativën botëkuptimore dhe qeverisëse PS-ja e 

emërtoi si “politika e re” e cila, sipas tyre, nënkuptonte një ndarje themelore me krejt 
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 “Sot ndoshta është koha që udhëheqësit europianë të vizitojnë Plazhin e Normandisë për të parë me sytë 

e tyre atë çfarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bërë në emër të lirisë... Dhe për pesëdhjetë vjet pas 

Luftës së Dytë Botërore, Europa ishte në gjendje të rimëkëmbej dhe begatohej nën mbrojtjen e Shteteve të 

Bashkuara kur u konfrontua me kërcënimin e komunizmit dhe doli fitimtar mbi të. Njerëzit mund të 

harrojnë. Disa vende në Europë gjithashtu mund të harrojnë. Por ka vende të tjerë në Europë, të cilët janë 

vende më të vjetër, kanë kujtesë historike më të gjata dhe tek të cilët kujtesa e tyre më e afërt është ajo e 

koalicionit të udhëhequr nga SHBA, i cili i dha fund tiranisë së Sllobodan Millosheviçit. Ne, shqiptarët, 

nuk harrojmë.” - Fatos Nano - Shpirti kurajoz amerikan. Gazeta Shekulli. 10 shkurt 2003  f. 1, 14 
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 Përpara se të bëhej pjesë e elitës politike, Rama është shquar në ligjërimin publik edhe si publicist. Në 

këtë pjesë do të trajtohet vetëm ligjërimi i tij si kryetar partie.  
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tranzicionin shqiptar.
538

 Karakteri ideologjik i kësaj qasjeje qëndron në dallimin e thellë 

midis radikalitetit metaforik të shkëputjes nga e shkuara dhe konformizmit maksimal 

programor. Përveç propozimit të ndrojtur të shëndetësisë falas, në ligjërimin politik të 

PS-së nuk gjen dallime të rëndësishme programore nga ai i PD-së.
539

 Kësisoj “e reja” 

është vetëreferecialitet i shënjuesit i cili, në pamundësi për t’u lidhur me të shënjuar 

specifikë (program të ri), e nxjerr veten në sipërfaqe vetëm përmes gjestit të përsëritjes 

skenike të fjalës “e re” - politikë e re etj.  

Veçoria ideologjike qëndron në pranimin e idesë se korrupsioni i shumëpërfolur qeveritar 

nuk është produkt i strukturës ekonomike neoliberale, por i interpretimit të keq të saj, i 

paaftësisë dhe antievropianizmit kulturor të forcës qeverisëse.
540

 Kjo qasje ka për efekt 

krijimin e një përfytyrimi kolektiv që kontradiktën e brendshme e transferon në 

kundërshti të jashtme, pamundësinë (Realen traumatike) e zhvendos si pengesë 

aksidentale dhe të kapërcyeshme. Kësisoj ushqehet shpresa kolektive se mjafton të 

zëvendësohet qeveria dhe struktura ekonomike do të marrë formën e vet natyrore. 

Sigurisht që ideologjia mund ta riprodhojë një formacion shoqëror vetëm nëse i shtyn 

pragmatikisht kufijtë e saj. Kështu, përpara çdo ndërrimi pushtetor në imagjinatën 

kolektive prodhohet imazhi se kapërcimi i pengesës korruptive qeveritare do të sjellë 

ndryshimin e shumëpritur, megjithëse pak të artikuluar. Zhgënjimi i mëpasshëm me 

forcën e re qeverisëse, që do ta vinte në krizë ideologjinë, kapërcehet përmes 

rimëkëmbjes dhe rifreskimit opozitar të cilët paraqiten si protagonistë të ndryshimit të ri, 

si vënës në vend të premtimeve të pambajtura nga shpresëdhënësit e dikurshëm.  

Sidoqoftë përpara zgjedhjeve të 2013-s, ligjërimi i PS-së i largohet edhe simbolikisht të 

qenit përtej të majtës dhe të djathtës dhe e paraqit PS-në si parti e të majtës moderne, ku 

risitë programore më të spikatura janë rivendosja e taksës progresive (me shkallë të butë 

rritëse, që më shumë do të operojë si tatim mbi pagat sesa mbi fitimin e kompanive) dhe 

theksimi më i fortë i alternativës së shërbimit shëndetësor falas. Në programin qeverisës 

të PS-së zë vend edhe një kritikë e ndrojtur ndaj ristrukturimit neoliberal të llojit të 

“terapisë së shokut” i cili, gjithsesi, nuk kritikohet sistematikisht, por vetëm si modelim 
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 “Sot zgjidhja është më e qartë se asnjëherë, mes një politike të re dhe një politike të vjetër, shqiptarët 

janë domosdoshmërisht shumë herë më të mençur se sa i mendon politika, dhe shqiptarët do të vendosin më 

28 qershor nëse duan një ndryshim radikal, nëse duan një qeverisje radikalisht të ndryshme, nëse duan një 

rrugë të re, një qeverisje të re, shqiptarët do të votojnë për këtë koalicion që unë kam privilegjin të udhëheq 

që është një koalicion përtej kufijve të partive, përtej së majtës dhe të djathtës.” - Edi Rama - Në 28 

Qershor shqiptarët do të votojnë për ndryshimin radikal. Gazeta Zëri i Popullit. 2 maj 2009, f. 11 

539
 Domethënës është fakti se gjatë fushatës parazgjedhore PS-ja propozonte si risi fiskale heqjen e TVSH-

së për universitetet private, masë tipike neoliberale e avantazhimit të biznesit. Fare pak kohë përpara datës 

së zgjedhjeve qeveria e PD-së e realizoi si masë.  

540
 “Mes nesh dhe Shqipërisë si gjithë Europa qëndron kundërshtari ynë i vjetër, politika e vjetër e së 

shkuarës që e kapur me thonj pas një pushteti të pamerituar dhe e rreshtuar në një aleancë që i ka rrënjët në 

kraterin e korrupsionit në Gërdec, do të përdorë të gjithë baltën e hiletë e saj për ët na penguar në rrugën 

tonë.” - Edi Rama - Më 28 qershor ndryshim për një Shqipëri të re. Gazeta Zëri i Popullit. 29 maj 2009, f. 4 
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ekonomik të cilit po i ikën koha dalëngadalë.
541

 Prapëseprapë në të njëjtin program 

theksohet rilidhja e marrëdhënieve të bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare 

përçuese të modelit neoliberal si FMN-ja dhe Banka Botërore.   

Nga ana tjetër mënyra se si ndërtohet përfytyrimi i marrëdhënieve të reja midis 

Shqipërisë dhe BE-së tregon edhe fillimin e fazës së pjekjes së formacionit shoqëror 

shqiptar, i cili me anëtarësimin e Shqipërisë në BE do të konsolidohej dhe mbyllej 

përfundimisht.
542

 Pashmangshmëria e rrugës dhe afrimi i pikëmbërritjes prodhon 

ideologjikisht legjitimimin e mbramë të formacionit shoqëror neoliberal, në zemër të të 

cilit mund të hamendësohet pak vend edhe për një reformizëm të ndrojtur social. 

Përtej marrëdhënieve me BE-në, në ligjërimin e PS-së vërehen ndryshime edhe në 

kuptimin e domethënies qytetërimore të idesë së Evropës. Në ligjërimin socialist, më 

shumë sesa në atë demokrat, Evropa është lidhur me traditën e krishterimit duke 

nënkuptuar distancën ndaj qytetërimit oriental dhe fesë islame. Sidomos në ligjërimin e 

Ramës Evropa merr trajta edhe më të forta botëkuptimi orientalist duke e lidhur atë 

veçanërisht me traditën fetare dhe qytetërimore të katolicizmit. Katolicizmi - në këtë 

ligjërim - do të shërbejë si ndërmjetësues i evropianzmit me antikomunizmin, i cili me 

Ramën arrin pikën e vet kulmore në ligjërimin politik të PS-së.
543

 Kësisoj konsolidimi i 

formacionit shoqëror përkon ideologjikisht me theksimin e radikalitetit qytetërimor të 

idesë së Evropës, e cila gjithnjë e më tepër merr karakter jo vetëm fetar universal, por 

partikularisht fetar, të lidhur me një prej feve tradicionale, duke lënë në këtë mënyrë vend 

për mbizotërim të një debati kulturalist në fushën e ligjërimësisë, efektet e të cilit do të 

heshtojnë ngjitjen në ligjërim të kontradiktave ekonomiko-shoqërore.  

 

F. Ligjërimi politik i liberalizmit social 

                                                           
541

 “Njëzet e dy vjet pas fillimit të zbatimit të ‘terapisë së shokut’ dhe ndërtimit të ‘ekonomisë së tregut’ 

kemi shkuar drejt ‘mbylljes’ përfundimtare të një cikli të rëndësishëm të tranzicionit ‘nga planifikimi i 

centralizuar, drejt tregut të lirë’...Kemi ndërtuar një model ekonomik tipik të tranzicionit, një profil të vetë 

ekonomisë shqiptare që me të mirat dhe defektet e tij u bë ‘lokomotiva’ që na tërhoqi deri në fund të 

dekadës së dytë të këtij tranzicioni radikal, ndoshta nga më radikalët në gjithë grupin e vendeve të Evropës 

Qendrore dhe Lindore. Megjithatë, kohës dhe përmbajtjes së këtij modeli duket se i ka ardhur fundi...” - 

Aleanca për Shqipërinë Evropiane: Programi i qeverisë 2013-2017: Marrë nga: 

http://www.shtetiweb.org/2013/09/11/programi-i-qeverise-rama/?aid=9978&sa=1 Parë për herë të fundit 

më 24 qershor 2014. 

542
 “Procesi i anëtarësimit në Bashkimit Evropian është një objektiv kombëtar, në funksion të 

demokratizimit dhe transformimit të shoqërisë shqiptare, në përputhje me vlerat dhe parimet e Evropës së 

Bashkuar, për t’i dhënë fund kësisoj, një tranzicioni të pafund...” - Po aty.  

543
 “Këtu në Shkodër lindi gjyshja që i dha fëmijërisë sime jehonën e kambanave të kishës dhe aromën e 

librave të shenjtë, ndërsa në Vlorë lindi nëna ime që më mësoi se nderi dhe dija janë më të vyera se 

dhelpnia dhe batakçillëku. Këtu në Shkodër, unë përjetova fare i ri si dëshmitar rilindjen e fesë në varrezat 

e Rremajit, ku i ndjeri Don Simon Jubani, rebeli i pavdekshëm antikomunist i burgjeve të diktaturës dha 

meshën e parë mes të gjallëve, të vdekurve dhe statujave të shpuara nga plumbat e ushtarëve të Enverit 

teksa regjimi i vjetër vëzhgonte rreth e rrotull mureve.” - Edi Rama - Bëjeni 23 Qershorin të dielën e 

madhe të historisë së Shqipërisë! Gazeta Zëri i Popullit. 22 qershor 2013, f. 5 
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Ngjashëm me kapitujt pas ligjërimit politik të PD-së, dy pjesët në vijim, ligjërimi politik i 

liberalizmit social dhe ai i orientalizmit të majtë do të analizohen kritikisht në raportet e 

përkatësisë dhe tensioneve me ligjërimin politik të PS-së. Emërtimi i kësaj pjese nxjerr në 

pah disa vështirësi pasi shënjuesit e përdorshëm mund të ishin të ndryshëm; mund të 

emërtohej edhe ligjërim politik i socializmit demokratik apo socialdemokrat. Këto dy të 

fundit kanë qenë shënjues të përdorur nga artikuluesit e këtij ligjërimi sidomos në 

gjysmën e parë të formimit të formacionit shoqëror kapitalist shqiptar. Mirëpo kalimi nga 

socializmi demokratik në pozicione të liberalizmit social kryhet brenda vetë artikuluesve 

kryesorë të të parës, çka shënon simbolikisht edhe kalimin prej një farë radikaliteti 

brendasistemor të fazës së parë në atë të nuancave social-ekonomike ndaj ligjërimit 

hegjemonik neoliberal të fazës së dytë. Kësisoj liberalizmi social do të shënojë 

përmbylljen e kësaj qasjeje ku rendi i shënjuesve (liberalizëm + karakteri i tij social) 

dëfton edhe përkuljen e këtij ligjërimi më shumë nga parimet e liberalizmit sesa nga ato 

të rishpërndarjes sociale - më saktë ku parimet dhe mirëfunksionimi i rendit politik liberal 

konsiderohen qëllim i mbramë, kurse karakteri social i një pjese të strukturës ekonomike 

si kusht i jetësimit të tyre.  

Liberalizmi social nisi në ligjërimin e intelektualëve pranë PS-së në formën më radikale 

të socializmit shtetëror. Në këtë nënndarje të parë, ky ligjërim do të lidhet kryesisht me 

shkrimet e Servet Pëllumbit.
544

 Si figura kryesore teorike e PS-së, ligjërimi i hershëm i 

Pëllumbit mund të shihet si artikulues i idesë së socializmit demokratik, i frymëzuar 

programatikisht prej përvojës së socialdemokracisë klasike evropiane. Nëse në fillim, 

bashkë me ligjërimin politik të PPSH-së, mendohej mundësia e bashkëjetesës së formave 

plurale të pronës dhe lirive demokratike në kuadrin e  socializmit burokratik
545

 - një 

vetëreformim progresiv i tij -, me themelimin e PS-së teza kryesore e Pëllumbit është se 

ndërtimi i një kapitalizmi me shtylla të forta sociale ishte i mundshëm në kushtet 

shoqërore të asaj situate historike. Qëllim ishte shmangia e atij që në ligjërimin e 

socializmit demokratik etiketohej “kapitalizëm i egër i shekullit XIX”
546

. Po ashtu, nëse 

ristrukturimi kapitalist konsiderohej i pashmangshëm bash për shkak të falimentimit të 

strukturës ekonomike socialiste, ritmi i transformimit kapitalist mendohej si i ngadaltë 
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 Për pjesën më të madhe të kohës në shqyrtim Pëllumbi ka pasur edhe rol kyç në artikulimin e 

pozicioneve programore të PS-së. Megjithatë, edhe asokohe kontributi i tij veçohej si intelektual, çka u 

lejoi konceptimeve të tij politiko-shoqërore, edhe pas daljes nga skena drejtuese e PS-së, të ruanin një farë 

konsistence, pavarësisht ndryshimeve. Në këtë kapitull, ligjërimi i S. Pëllumbit do të renditet si pjesë e 

intelektualizmit të liberalizmit social.  

545
 “fakti që ai do të jetë pluralizëm në kushtet e një shoqërie me unitet social, me një bazë të konsoliduar 

socialiste, që lejon edhe larmi interesash, pronash, dallime esenciale e diferencime social-politike, 

shumëllojshmëri mendimesh, idesh e organizimesh e bën atë të një lloji të veçantë dhe një faktor pozitiv në 

luftën kundër burokratizmit, në luftën ‘për të siguruar veten nga deputetët dhe nëpunësit e vet’” - Pëllumbi, 

Servet. (2000). Dritëhije të tranzicionit..., f. 14 

546
 “...jemi e vetmja forcë politike serioze e me peshë që nuk duam që vendi ynë të kthehet te kapitalizmi i 

konkurrencës së lirë të shekullit të 19-të, që gjithë barrën e transformimit e hedh mbi rrogëtarët dhe 

prodhuesit e vegjël.” - Po aty, f. 79 
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dhe i mirëstudiuar - nëse përmbysim termat e frazës së Buharinit mbi transformimin 

socialist të Bashkimit Sovjetik, del të jetë një ndërtim i kapitalizmit me hap breshke.
547

  

Mirëpo në asnjë rast artikuluesit e socializmit demokratik nuk e shtruan pyetjen se si 

mund të ruheshin ekuilibrat midis kapitalistëzimit (për ta të pashmangshëm) të sektorëve 

të gjerë të strukturës ekonomike dhe karakterit socialist të një pjese syresh. Përfytyrimi i 

ekuilibrave të strukturës ekonomike si abstraktë dhe të përcaktueshëm përmes koherencës 

ligjërimore, e cila kërkon logjikisht harmoni në vend të kontradiktave, nuk mund të 

përbënte më shumë sesa një parashtrim ideologjik dhe prodhim të iluzionit kolektiv të një 

pjese të popullsisë që përndryshe do të ndihej e kërcënuar socio-ekonomikisht nga 

ndryshimi radikal i formacionit shoqëror. Karakteri ideologjik i një pozicionimi nuk varet 

edhe aq nga mënyra se si merr përgjigje një pyetje e caktuar, por nga lloji i pyetjes që 

shtrohet pasi vetë pyetja e orienton përgjigjen drejt riprodhimit ose subversionit të një 

formacioni shoqëror. Kështu, pyetja që shtron ligjërimi i socializmit demokratik në 

fillimet e veta është nëse mund të përfytyrohet “në përgjithësi” një formacion shoqëror ku 

mënyrat kapitaliste dhe socialiste të prodhimit të ruanin njëfarë ekuilibri mes tyre, ose 

edhe nëse mënyra kapitaliste e prodhimit do të mbizotëronte, a do të kishte vend në 

sektorë kyçë edhe për mënyrën socialiste. Afërmendsh modelet ndërkombëtare ishin një 

hapje librash larg, ku përvoja e socialdemokracisë nordike mbizotëronte në vitet e para. 

Pyetje të tilla ishin ideologjike në abstraksionin e tyre, pasi çfarëdo përgjigjeje që mund 

të merrnin, ato do të ishin të pahedhshme poshtë përderisa çështja shtrohej në parim. 

Nëse pyetjet do të shtroheshin konkretisht si: në ç’kushte shoqërore të brendshme është e 

mundur socialdemokracia nordike? Ç’situatë ndërkombëtare ua mundësonte atyre 

lulëzimin? Cili duhet të ishte raporti klasor dhe niveli teknologjik i forcave të prodhimit 

që të mundësohej ajo? Në cilat klasa shoqërore apo koagulim forcash shoqërore duhet të 

mbështetet një parti socialdemokrate për ta mundësuar ekuilibrin strukturor? Mosbërja e 

këtyre pyetjeve tregonte pajtimin përfundimtar të ligjërimit intelektual pranë PS-së me 

ritmin e kushtetimit të formacionit të ri shoqëror. Jo se përgjigjet e të mësipërmeve, edhe 

sikur të shtroheshin si pyetje, ishin të thjeshta. Por sqarimi i tyre mund të prodhonte 

mundësi të reja artikulimi politik, mbase edhe një radikalitet politik i cili do ta përshkonte 

në mënyrë të vetëdijshme kontradiktore kushtetimin e formacionit të ri shoqëror, më së 

paku duke e vonuar kushtetimin dhe konsolidimin e tij, e më së shumti duke e përkulur 

atë deri në pikën ku të krijoheshin territore të huaja brenda tij nga ku mund të 

sendërtoheshin praktika politike autonome dhe kundërhegjemonike.   

Po ashtu ky qëndrim i ndërdyshur midis strukturave ekonomike paraqitej në besimin e 

kahershëm ideologjik se nga govata mund të derdhim ujin e pisët pa hedhur edhe fëmijën 

bashkë me të. Kjo qasje vendos të mos i trajtojë formacionet shoqërore si totalitet 

kontradiktor, ku polet e kontradiktave janë të kushtëzuara nga njëra-tjetra - për pasojë 

rënia e njërës shtyllë sjell me vete rënien e shtyllës së kundërvendosur e rrjedhimisht të 

krejt formacionit shoqëror. Kështu socializmi burokratik ishte bartës i një kontradikte të 

brendshme midis karakterit popullor të një pjese të konsiderueshme të përfitimeve sociale 

dhe atij diktatorial sidomos në sferën politike. Kjo kontradiktë që prodhonte një ekuilibër 
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 “...të respektohet një bashkezistencë midis sektorit privat dhe sektorit publik, i cili zbërthehet në favor të 

sektorit privat, por gradualisht, i llogaritur për dhjetëra vjet.” - Po aty, f. 177 



204 

 

të tensionuar nuk ishte i rastësishëm, por produkt i ndërthurjes së forcave shoqërore të atij 

formacioni dhe situatës ndërkombëtare në të cilën gjendej. Rënia e këtyre ekuilibrave 

kontradiktore e bënte të pamundur ruajtjen e pjesës së karakterit popullor të përfitimeve 

sociale (fëmija i shëndetshëm) pas derdhjes së ujit të pisët (diktaturës politike). Kësisoj 

liria liberale e kritikës dhe e sipërmarrjes nuk mund të bashkëjetonte me punësimin e 

plotë dhe të sigurt dhe me shërbime sociale bazike relativisht cilësore dhe të shtrira deri 

në katundin më të largët. Po ashtu në formacionin shoqëror kapitalist nuk mund të 

bashkëjetonte solidariteti social me konkurrencën, siguria me shtrirjen e skajshme të lirisë 

së veprimit individual, pavarësia si liri negative me mbështetjen shoqërore që mundëson 

lirinë pozitive.  

Afërmendsh elementët e mësipërm nuk e përjashtojnë në mënyrë abstrakte njëri-tjetrin, 

por më të rrallë dhe situacional bëjnë ekuilibrin midis tyre sesa kontradiktën që prish 

çfarëdo ekuilibri të tensionuar. Bie fjala, shpesh herë thirren shembujt e 

socialdemokracisë nordike apo të të tjera vendeve perëndimore sidomos gjatë viteve 50’-

70’, epokë e artë kjo e pajtimit midis kapitalizmit, shtetit social dhe demokracisë. Mirëpo 

ajo që i mungon ligjëruesve shqiptarë të socializmit demokratik dhe të tjerëve që 

evokojnë shembuj të tillë është vëmendja ndaj veçantive kontekstuale historike të pajtimit 

të mësipërm.  

Këtu duhet hapur një parantezë teorike për të kuptuar kushtet e mundësisë së pajtimit 

klasor të evokuar dhe materializuar nga social-demokracia perëndimore për një pjesë të 

konsiderueshme të shekullit XX. Më konkretisht, do t’i referohemi ndarjes së Immanuel 

Wallerstein-it mbi vendet qendrore, gjysmëperiferike dhe periferike të sistemit-botë të 

kapitalizmit. Afërmendsh që formacioni shoqëror shqiptar i dy dekadave të fundit nuk 

mund të renditet as në vendet qendrore (me akumulim të madh kapitali, industrializim, 

dominim tregjesh, hegjemoni politike ndërkombëtare etj.), as në ato gjysmëperiferike 

(ish-vende qendrore me pozicion të ndërmjetëm në ekonominë botërore). Shqipëria në 

skemën valershtajniane mund të klasifikohet si një vend që kaloi nga statusi i zonës 

gjysmë të jashtme të ekonomisë-botë të kapitalizmit (një lloj tërheqjeje merkantilisto-

izolacioniste nga ekonomia-botë, por prapëseprapë e kushtëzuar nga ndikimet e saj) në 

atë të një vendi periferik të integruar plotësisht brenda kësaj ekonomie apo sistemi.
548

 

Raporti i zhdrejtëpeshuar midis vendeve qendrore dhe periferike bën që të parat të 

përfitojnë edhe nga shpërndarja e tepricave të prodhimit në rang global,
549

 çka u 

mundëson vendeve të qendrës akumulime të tilla kapitali dhe pasurie të cilat do t’i bënin 

më të mundshme pajtueshmëritë klasore në terrenin e shtetit social.  

                                                           
548

 “Periferia e një ekonomie-bote është ai sektor gjeografik i saj në të cilin prodhimi përfshin parësisht 

mallra të dorës së fundit (domethënë, mallra puna për prodhimin e të cilave shpërblehet më pak), por që 

është pjesë integrale e sistemit të përgjithshëm të ndarjes së punës, pasi mallrat e përfshira janë thelbësore 

për përdorim të përditshëm.” - Wallerstein, Immanuel. (1974). The Modern World-system I: Capitalist 

Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. Orlando: Academic 

Press, Inc., f. 301 

549
 “Kapitalizmi përfshin jo vetëm përvetësimin e mbivlerës së punëtorit nga pronari, por edhe përvetësimin 

e tepricave të të gjithë ekonomisë-botë nga zonat e qendrës.” - Wallerstein, Immanuel. (2000). The 

Essential Wallerstein. New York: The New Press, f. 86 



205 

 

Kësisoj në vendet e qendrës së ekonomisë-botë kapitaliste është më e lehtë të prodhohen 

dhe akumulohen teprica, bilanci tregtar është më i favorshëm, niveli dhe organizimi i 

kapitalit më i madh, papunësia më e ulët, rendimenti dhe kompleksiteti i punës po ashtu, 

ekzistenca e shtresave të ndërmjetme të punonjësve të intelektit edhe më i madh, kostoja 

e bllokimit të punës kushtëzuese etj. Madje në raste të caktuara, si p.sh. në ato të krizave 

ciklike të kapitalizmit global, ku nevojitet rritja e kërkesës së brendshme për konsum, 

këto vende kanë mundësi më të mëdha rishpërndarjeje ekonomike pa vënë në rrezik 

pozitën e tyre konkurruese në tregun global. Efekt i këtyre kushteve është edhe historiku i 

organizimeve dhe ndërgjegjes së lëvizjeve antisistemike (siç i quan Wallerstein-i lëvizjet 

e mëdha shoqërore si ato të punëtorëve, fshatarëve, studentëve e shtresave të mesme etj.), 

të cilat bëjnë të mundur një ekuilibër më kompleks forcash shoqërore se gjetkë.
550

  

Pra pajtimi i sipërpërmendur klasor, mu për shkak të pabarazive strukturore botërore, 

është më i mundshëm në vendet e qendrës. Karakteri ideologjik i kësaj pajtueshmërie në 

rastin shqiptar ka të bëjë me abstraksionizmin rrafshues të dallimeve, duke i veshur një 

vendi periferik si Shqipëria avantazhet e një vendi qendror në strukturën e kapitalizmit 

global. Kësisoj, mungesa e shtrimit të çështjeve në gjerësinë që kërkon konceptimi si 

totalitet kontradiktor i strukturës ekonomike botërore dhe i një formacioni shoqëror të 

veçantë i redukton përgjigjet në abstraksion ideologjik efekti i të cilave, siç u trajtua gjatë 

analizës kritike të ligjërimit politik socialist, është thjesht riprodhimi i formacionit 

shoqëror kapitalist me tendencë neoliberale.  

Kthehemi në ligjërimin politik të PS-së. Me gjithë kritikat ndaj radikalizmit neoliberal të 

ligjërimit dhe praktikës qeverisëse të PS-së në vitet e para të qeverisjes së saj
551

, më vonë 

edhe vetë Pëllumbi hoqi dorë nga shtyllat teorike të socializmit demokratik duke u 

renditur në radhët e liberalizmit social, ku nis të mbizotërojë përfytyrimi unitar i popullit 

dhe vlerat e hamendësuara të qytetërimit evropian.
552

 Karakteri liberalsocial i këtij 

                                                           
550

 Për më tepër, shih: Wallerstein, Immanuel. (2004). World-systems analysis. Durham: Duke University 

Press, f. 79 Po të marrim një shembull aktual, sot një vend i qeverisur nga një forcë politike konservatore si 

Gjermania i lejon vetes përkujdesje sociale më të madhe se vende të tjera evropiane, paçka se në arenën 

evropiane nxit ristrukturim të thellë neoliberal. 

551
 “Bibla politike e veprimtarisë së ardhshme të PS-së deklaron ai (Nanoja - shën. aut) - është programi 

politik i Qeverisë së re, që është i qendrës së djathtë... Vëllezër përfshihuni në reforma standarde! (term ky 

që nënkupton reformat me karakter të djathtë, liberal).” - Pëllumbi, Servet. (2001). Të mendosh ndryshe. 

Tiranë: Dudaj, f. 66. Nga ana tjetër, një tjetër kontribuues në ligjërimin socialliberal brenda PS-së është 

Luan Shahollari, pozicionet ideore të të cilit nuk shprehin kontradiktat e brendshme të Pëllumbit, por 

pasqyrojnë me besnikëri zhvendosjet ligjërimore të PS-së. Kështu, nëse në vitin 1995 kishte ende vend për 

ekonominë sociale të tregut ku sektorët jetikë do të mbeteshin në pronësi dhe administrim shtetëror (Shih: 

Shahollari, Luan. (2009). Në tunelin e tranzicionit...f. 431), pas 1997-s vendin kryesor e zë mbështetja e 

ristrukturimit neoliberal (Shih: Shahollari, Luan. (2009). Dritë në fundin e tunelit..., f. 17, 45). Ndërsa me 

afrimin e zgjedhjeve të 2013-s gjen vend edhe kritika e ndrojtur ndaj disa elementeve të ristrukturimit 

neoliberal si taksimi i sheshtë. (Shih: Shahollari, Luan. (2012). Goditjet e krizës financiare. Shkrime, 

analiza, intervista: 2009-2012. Tiranë: Emal, f. 217-219) 

552
 “...ideja e integrimit në Europën e Bashkuar, ndër të tjera, shërben si një ide konsensuale, integruese e 

kombëtare që nxit zhvillimin e vendit dhe të demokracisë shqiptare.” - Pëllumbi, Servet. (2008). 

Demokracia dhe zëri i moralit. Tiranë: Instituti i Sociologjisë, f. 24 
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transformimi ligjërimor del në pah në mënyrën se si përfytyrohet ekonomia e re globale 

(kapitalizmi i vonë) pak përpara shpërthimit të krizës ekonomike botërore në fund të 

2008-s. Me kalimin nga ekonomia prodhuese në atë të shërbimeve, nga prodhuesi fizik në 

atë intelektual, shënohet edhe rindërtimi i marrëdhënieve shoqërore të cilave nuk mund 

t’iu shkojë më për shtat një konceptim antagonisto-klasor, ku klasat janë shuar për t’i lënë 

vendin shtresave fluide shoqërore dhe individëve edhe më të lëvizshëm nga njëra shtresë 

në tjetrën.
553

  

Kjo qasje karakteristike e liberalizmit social të llojit më të moderuar neolaburist (që 

gjendet ndër të tjera në shkrimet e Anthony Giddens-it) kalon prej dyshit të kontradiktës 

në larminë e elementëve ekzistenca e të cilëve vendoset në sfondin e përbashkët 

ideologjik. Të pasurit shumë agjentë shoqërorë, identitete, pozicione shtresore e, mbi të 

gjitha, lëvizshmëria e tyre nënkupton se kontradikta e dy pozicioneve të bashkëlëvizshme 

shoqërore zëvendësohet me tregun e përditshëm të veprimeve e ndikimeve që ndërtojnë 

një ekuilibër në ndryshim e sipër, por prapëseprapë harmonik - bash si në rastin e 

ekuilibrit midis ofertës dhe kërkesës në mikroekonomi. Ajo që e bën një qasje të tillë 

abstrakte në ligjërimin perëndimor dhe dyfish provinciale në atë shqiptar është fakti se në 

kapitalizmin e vonë ky kompleksitet strukture ekonomike e ka mpakur punën fizike dhe 

zvogëluar proletariatin tradicional vetëm në nyjet qendrore të qarkullimit të kapitalit 

(kryesisht në vendet perëndimore), ndërkohë që anekënd periferive e gjysmëperiferive 

kemi rritje dramatike të kalimit nga marrëdhëniet parakapitaliste të prodhimit në ato 

kapitaliste, ku puna fizike dhe masa e proletariatit dhe nënproletariatit është në rritje të 

shpejtë dhe po bëhet mbizotëruese. Nëse do ta mendonim kapitalizmin si sistem botëror - 

duke iu referuar qasjes së Immanuel ëallerstein-in -, entuziazmi i të liberalizmit social 

s’do të ishte më shumë sesa provincializëm perëndimor, ndërsa ai shqiptar dyfish 

provicializëm ideologjik përderisa periferinë shqiptare e njëson me qendrat perëndimore 

të qarkullimit të kapitalit dhe problemet e brendshme i përkufizon dhe i zgjidh si imitime 

abstrakte të atyre perëndimore.  

Kalimi i ligjërimit të Pëllumbit nga socializmi demokratik në atë të liberalizmit social 

shoqërohet edhe me ripërkufizimin e konceptit të ideologjisë. Nëse në fazën e parë 

ideologjia konceptohej ende në shtratin e teorisë kritike marksiste - si mendim 

hegjemonik -, tanimë ajo reduktohet në qasjen liberale që i sheh ideologjitë si shumësin e 

pozicioneve fanatike të partive politike në vend të të cilave propozohet mirëkuptimi dhe 

dialogu pragmatist - afërmendsh në kuadrin e integrimit evropian.
554

 Nëse shprehja e 

                                                           
553

 “…si prirje kryesore e së ardhmes, me sa duket, ka për të qenë investimi për njeriun, për arsimimin dhe 

edukimin e tij, si kushti vendimtar për arritjen e një ‘shoqërie informacioniste’, që nuk është thjesht një 

sistem prodhimi dhe shpërndarjeje, por, para së gjithash, një botëvështrim i ri, synim dhe mundësi e 

njerëzve për një jetë të denjë, harmonike dhe të sigurt.” - Po aty, f. 252 

554
 “Forcat reformatore socialiste janë për një alternativë teorike të hapur ndaj realitetit social, që ngulmon 

në pluralizmin e ideve dhe të teorive, në çideologjizimin e mendimeve dhe këndvështrimeve, në dialogun 

dhe konkurrencën e alternativave të ndryshme... Rëndësi ‘të jashtëzakonshme’...do të kishte që 

konkurrenca politike të mos merrte karakter ideologjik, që partitë të mos mbyllen secila në ‘bunkerin e vet 

ideologjik’, por që të zbutin dallimet, të kapërcejnë konfliktualitetin e skajshëm që pengon bashkëpunimin 

dhe frenon reformat e nevojshme për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-

Asocimit me Bashkimin Europian. Për këtë, e domosdoshme është që partitë të konvergjojnë në një filozofi 
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Althusser-it se vetëm një pozicionin ideologjik ka vetëbesimin se nuk gjendet në 

ideologji do të merret seriozisht, atëherë ky transformim i ligjërimit politik të Pëllumbit 

do ta materializonte atë më së miri.  

Liberalizmi i mirëfilltë social është më i pasur në kontribute ligjërimore sesa socializmi 

demokratik. Nëse ky i fundit lidhet historikisht me fazën e parë të evoluimit programor 

dhe politik të PS-së - që mbaron përfundimisht me ardhjen në pushtet të socialistëve më 

1997-n, i dyti ka një histori relativisht autonome ndaj zhvillimeve të PS-së së kësaj faze, 

dhe lidhet me këtë të fundit, pavarësisht tensioneve, vetëm pas 1997-s, për të ndërtuar 

raporte më intensive pas ardhjes së Ramës në krye të PS-së më 2005-n. 

Një pjesë e artikuluesve të liberalizmit social do t’i gjejmë edhe në kapitullin pasardhës 

mbi të majtën orientaliste. Gjithsesi në këtë pjesë botëkuptimi i tyre social-ekonomik do 

të trajtohet veçmas. Ndryshimi i parë i liberalizmit social ndaj socializmit demokratik ka 

të bëjë me qëndrimin ndaj “komunizmit”. Nëse të dytët reflektojnë ndërdyshjen e PS-së 

ndaj trashëgimisë së socializmit burokratik duke veçuar pozitivisht prej tij jo vetëm 

rezistencën gjatë LANÇ-it, por edhe efektet e pjesshme modernizuese të tij, për 

përfaqësuesit e liberalizmit social thelbi dhe efektet e atij formacioni ishin tërësisht 

obskurantiste. Madje një pjesë e mirë syresh veçohet në fillimvitet 90’ për 

antikomunizmin më radikal.
555

 Të kundërvënë ndaj asaj trashëgimie strukturore dhe 

botëkuptimore, në liberalizmin social nuk ka vend për eksperimentet e marrëdhënieve të 

ekuilibruara midis mënyrës kapitaliste dhe asaj socialiste të prodhimit. Për ta kapitalizmi 

përbën një sistem ekonomik të pashmangshëm dhe kushtëzues të zgjerimit të lirive 

politike, kulturore e shoqërore.  

Megjithatë ajo çka e veçon liberalizmin social ka të bëjë me evidentimin e ekseseve 

social-ekonomike të kapitalizmit, sidomos në modelin e vet neoliberal.
556

 Përpara se të 

flasim për ekseset, duhet thënë se liberalizmi social e pranon në tërësi kapitalizmin në 

baza morale, duke u afruar së paku në shtyllat legjitimuese me ligjërimin neoliberal të 

llojit nozikian. Kapitalizmi, ndryshe nga socializmi, vlerëson punën dhe krijimtarinë. 

Duke marrë pozicionin prapaveprues paternaliste, Piro Misha fliste për iluzionin 

foshnjarak të masave që e keqkuptuan kapitalizmin si një sistem mundësish dhe arritjesh 

për të gjithë, kur në fakt ai - sipas Mishës - ishte një sistem ekonomik i bazuar në shtylla 

të moralit shpagues ku fitimtarë do të dilnin vetëm punëdashësit dhe të zotët.
557

 Po ashtu, 

                                                                                                                                                                             
politike të përbashkët kombëtare, që nuk e përjashton ruajtjen e ngjyrës përkatëse dhe identitetin e partive 

të veçanta politike.” - Po aty, f. 258, 263 

555
 Këtu duhen përmendur divergjencat midis ligjëruesve intelektualë si Edi Rama dhe Ardian Klosi në 

kapërcyellin e 1990-1991-shit me ligjërimin e moderuar antisistemor të PD-së.  

556
 “...shpesh paaftësia e shtetit për të kontrolluar proceset u përligj me pseudo-teori liberaliste e 

neoliberaliste, të cilat në praktikë sollën një situatë të dallueshme nga anarkia.” - Misha, Piro. (2008). 

Arratisja nga burgjet e historisë: Ç’do të thotë sot të jesh shqiptar. Tiranë: Toena, f. 187 

557
 “Atyre u duhej shpjeguar se mirëqenia s’do të vinte dot kurrë vetëm në saje të ndihmave që na jepte 

bota, se kapitalizmi s’është një parajsë, por një shoqëri ku shpërblehet puna e vetëm puna e zotësia, ku 

konkurrenca është po aq e rëndësishme sa dhe bashkëpunimi...” - Po aty, f. 189-190 
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nëse i referohemi të njëjtit përfytyrim moral të kapitalizmit nga Ardian Klosi, ai duhet të 

prodhojë një shoqëri të mirështresëzuar, ku vetëm merita do të përcaktojë se ku do të 

gjendet secili; mbi të gjitha marrëdhëniet midis shtresave (jo klasave) duhen parë si 

bashkëpunuese në prodhimin e të mirës së përbashkët dhe riprodhimit harmonik të 

formacionit shoqëror.
558

 Ky çlegjitimim i karakterit të brendshëm të kontradiktave 

shoqërore prodhon ideologjikisht ose heshtimin e plotë të tyre, ose lidhjen e tyre 

shkakësore me Tjetrin si agjent patogjen që nga jashtë futet në gjirin e kolektivit 

harmonik të mirëdiferencuar.  

Nga ana tjetër, edhe sikur të lihet mënjanë nga kritika ideologjizmi i përfytyrimit të 

momenteve të transformimeve radikale shoqërore si klasa ku mësuesit e ditur dhe 

dashamirës (intelektualët, partitë e përgjegjshme politike etj.) duhet t’iu mësonin masave 

të dëgjueshme se si bëhej historia dhe ç’pozicion u takonte atyre (çka në të vërtetë do të 

riprodhonte të njëjtën foshnjëri që kritikon autori), vetë konceptimi i kapitalizmit si një 

sistem ekonomik në bazë të të cilit nuk janë marrëdhëniet ekonomike të forcave 

shoqërore, por imperativët moralë, është kryekëput ideologjik. Ai karakterizon veçimin e 

intelektualit nga kontradiktat e jetës shoqërore dhe mëtimin iluziv se mund të zërë një 

pozicion transhendental nga ku parashikon dhe parashkruan fatet e shoqërisë. Dhe kur kjo 

e fundit nuk e ndjek, përgjegjësia nuk bie te bartësi i ideve, as te pozicioni vetëreferues 

transhendental, por te papërgatitja e masave të cilat, të lëna në rrëmujën që prodhojnë, 

veç do t’i hynë një spiraleje vetëshkatërrimtare.  

Megjithatë pasi e pranojnë kapitalizmin si moralisht të mbështetshëm, liberalët socialë e 

vënë theksin edhe te teprimet e tij. Njëri prej përfaqësuesve më të spikatur të liberalizmit 

social, Fatos Lubonja, gjatë nisjes së procesit të kushtetimit të formacionit të ri shoqëror 

parashtronte një model kapitalizmi kontradiktor ku në njërën anë shquante si problem 

privatizimin abuziv të llojit amerikano-latin që mund të kërcënonte me shpërfillje lirinë 

intelektuale, në anën tjetër qortonte ngurrimin e qeverisë së PD-së për ta thelluar e 

përshpejtuar procesin e privatizimit çka mbartte rrezikun e vijimit të logjikës shtetërore-

komuniste të monopolizimit të jetës ekonomike.
559

 Edhe në këtë rast ideologjia kërkon të 

harmonizojë kundërshtitë: edhe kërkon urtësi dhe mirëprogramim të privatizimeve 

(ndërtimin e kapitalizmit me hap breshke), por edhe antikomunizmi tradicional e shtyn të 
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 Kjo utopi zë vend posaçërisht gjatë krizës së socializmit burokratik, duke luajtur për kohën një karakter 

subversiv. Sidoqoftë një ide e tillë gjendet rëndom në përfytyrimet idealiste të social-liberalëve: “Jo më 

shpresa ‘me lugë floriri’ si dikur, por shpresa me llogari, ku përfundimi duket këtu e aty në dërrasa të zeza 

dhe në ekranin e kompjuterit, që të marrë zemër edhe punëtori, edhe fshatari, edhe tregtari, edhe 

intelektuali, edhe oficeri. Punëtorit duhet t’i thuhet se si bëhet rentabël ndërmarrja e tij, fshatarit t’i kthehet 

e plotë dashuria për tokën, tregtari ta dijë se mund të fitohet edhe pa hile, intelektuali ta ndajë 

përfundimisht fjalën nga gënjeshtra. Polici, ushtari apo oficeri të shohin se sa pak mjete dhune janë të 

nevojshme për të mbajtur një shtet të qytetëruar, se sa mirë është të mos godasësh mbi qytetarët dhe 

vëllezërit e tu.” - Klosi, Ardian. Rama, Edi. (1991). Refleksione. Tiranë: Botime Albania, f. 29. 

559
 “…fakti që ne nuk kemi ndërtuar ende struktura privatizimi të shëndosha dhe solide, përkundrazi, shumë 

ndërmarrje shtetërore nuk po shkatërrohen pikërisht për shkak të nevojës për të centralizuar dhe forcuar 

pushtetin, të bën të mendosh edhe rrezikun e ndërtimit tek ne të një diktature hibride komunisto-

amerikanolatine.” - Lubonja, Fatos. (1999). Liri e kërcënuar. (Publicistika e viteve 1991-1997). Tiranë: 

Botime Përpjekja, f. 110 
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kërkojë përshpejtim të privatizimit për t’i hequr shtetit monopolin e fuqisë ekonomike. 

Mirëpo nga pozitat ideologjike të liberalizmit social diçka e tillë mund të shpjegohet në 

pikënisje vetëm si kundërvënie radikale ndaj komunizmit (çdo përqendrim shtetëror 

pushteti dhe burimesh ekonomike sjell robëri) dhe brendasistemore ndaj kapitalizmit 

neoliberal (më pak shtypës të lirisë, por gjithsesi tëhuajsues të saj brenda suazës së 

komercializimit të “botës së jetës”).   

Zhgënjimi me cilësinë e privatizimeve (jo themelisht me shtrirjen e tyre) vihet re disa vite 

më vonë. Më 1996-n - vit kur faza e parë e sendërtimit të formacionit shoqëror po 

mbyllej dhe kritikohej politikisht mënyra autoritariste e qeverisjes - kritika liberale 

antiautoritariste arrinte radikalitetin e saj më të madh dhe korrupsioni e abuzimi me 

pushtetin konsideroheshin shkaktarë të dëmeve sociale nga shkelja e të drejtave të njeriut 

deri te shkatërrimet ekologjike. Bash në këtë kontekst, kundërvënia politike nuk mund të 

vinte prej pozicioneve “ideologjike” të partive (në kuptimin liberal të fjalës)
560

, por prej 

zëdhënies abstrakte të të gjitha pakënaqësive ndaj një regjimi politik.
561

 Ky artikulim 

ligjërimor përkoi me theksimin e karakterit “front-demokratikas” të ligjërimit të PS-së, 

sipas të cilit divergjencat programore duhet të kalonin në rresht të dytë pas emergjencës 

demokratike. Nëse do të shtrohej pyetja se nga buronin korrupsioni e abuzivizmi 

pushtetor - që s’kishin si të ishin “lëvizës të palëvizshëm aristotelianë” - përgjigjja e 

liberalëve socialë kalon në hullinë e orientalizmit të majtë duke e vënë theksin te 

koncepte efemere dhe ahistorike si “mendësia popullore” përgjegjëse për të cilën 

konsiderohet osmanizmi dhe komunizmi, diferencat e thella midis të cilëve rrafshoheshin 

në emër të abstraksionit liberal të “tolerancës” së pandërmjetësuar as historikisht, as 

ekonomikisht.  

Ky unitet ideologjik pragmatik me të cilin përfytyrohen marrëdhëniet e duhura politiko-

shoqërore në Shqipëri kalon prej kryeshënjuesit Evropë. Evropa përfytyrohet si bartëse e 

një thelbi unik qytetërimor ku parimet e liberalizmit politik përmbushen nga ato të 

liberalizmit social që pamundëson ekseset ekonomike të neoliberalizmit.
562

 Përfytyrimi i 
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 Të njëjtin qëndrim mban edhe Ardian Klosi i cili më 1997-n entuziazmohej nga rruga e tretë 

neolaburiste dhe pragmatizmi amerikan: “Për fat të mirë në këtë fund shekulli ideologjitë militante po 

tërhiqen gjithnjë e më shumë nga skena për t’ua lënë vendin pragmatizmit apo platformave praktike. 

Kështu partitë kryesore të demokracive evropiane po u afrohen edhe ato tipit të dy partive të mëdha 

amerikane, të cilat tradicionalisht nuk janë ngritur mbi baza ideologjike por mbi nevojat praktike të një 

epoke.” - Klosi, Ardian. (1997). Shqipëria ç’mund të jetë. Shpjegime për një të ardhme tjetër. Tiranë: 

Botime Përpjekja, f. 57 

561
 “Sot partitë opozitare duhet të kuptojnë se realisht askush nuk i ndjek për programet e tyre; se ato nuk 

janë as të majta as të djathta, as liberale as konservatore, por, nëse ekzistojnë, ekzistojnë si parti të të 

përjashtuarve dhe të pakënaqurve: të të përjashtuarve dhe të pakënaqurve nga shkeljet e lirive themelore të 

njeriut, nga fakti se përsëri nuk po kemi një sistem që të sigurojë barazinë e mundësive, por ku mundësitë 

sigurohen sipas shkallës së mercenarllëkut; të të pakënaqurve dhe të të përjashtuarve që nga paaftësia 

skandaloze e qeveritarëve që po e izolon përsëri Shqipërinë’ nga korrupsioni i thellë; ngaqë privatizimi u 

kthye në grabitje; nga shkatërrimi ekologjik; ngaqë policia, SHIKU, televizioni, gjykatat janë vegla të një 

pale kundër tjetrës.” - Po aty, f. 333-334 

562
 “Askush nuk u kujtua për vlerat morale, askush nuk propagandoi se Evropa është bërë demokratike pse 

respektoi institucionet demokratike në njërën anë dhe vlerat morale në anën tjetër, ku hyjnë edhe të drejtat e 
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Evropës sociale dhe të kujdesshme ekonomikisht mund të shihet si poli i kundërt i 

përfytyrimit më shumë proamerikan të së djathtës neoliberale. Sidoqoftë në të dyja rastet 

kryeshënjuesi është pa të çara, pa kontradikta të brendshme. Vetë ideja e Evropës nuk 

jepet në dinamikën e vet, nuk shtrohet pyetja se çfarë është Evropa për evropianët, se si 

ndarjet dhe raportet e forcave shoqërore prodhojnë edhe aty përfytyrime të ndryshme mbi 

Evropën, ku fusha e ligjërimësisë hegjemonizohet herë nga njëri e herë nga tjetri si 

rezultat i raportit të sapopërmendur të forcave.   

Efekt kundërideologjk i fragmentimit të kryeshënjuesit Evropë do të ishte zhvendosja e tij 

simbolike si sy vëzhgues unitar, si një Tjetër i madh përpara të cilit duhet të justifikojmë 

veprimet. Evropa e fragmentuar nuk vëzhgon, por lejon të analizohet, çel hapësira nga ku 

mund të depërtojë shikimi i të vëzhguarve të derisotëm. Ky fragmentim do ta 

zëvendësonte mbikëqyrjen me kundrimin reciprok, rishkrimin e kufijve dhe të 

identiteteve. Sipas kësaj qasjeje kritike - tërësisht të munguar në ligjërimin ideologjik 

shqiptar -, nuk ka Evropë përkundruall nesh, por shumë Evropa dhe shumë “ne”. Dhe në 

këtë fragmentim të shumanshëm që prodhohet prej kontradiktave shoqërore, identitetet 

metafizike dikotomike ua lënë vendin identiteteve të lëvizshme që nuk mjaftohen me 

zënien e një pozicioni në terrenin e kontradiktës, por mëtojnë të vendosin se cila 

kontradiktë është kryesorja. Në këtë kuptim ka një Evropë konservatore, raciste-

protofashiste, liberale dhe antikapitaliste, e për pasojë secila prej tyre interpelon dhe 

interpelohet prej pozicionimeve shoqërore dhe ligjërimore shqiptare.  

 

G. Orientalizmi i majtë 

Ligjërimi i orientalizmit të majtë është i lidhur ngushtë me atë të liberalizmit social jo 

thjesht për hir të vendosjes së një pjese të autorëve në të dyja kategoritë, por edhe për 

vazhdimësinë botëkuptimore që ndërton një ide Evrope sa të përkundërt me Lindjen, aq 

edhe tolerante e minimalisht sociale. Duhet thënë se kontributi i socializmit demokratik 

në orientalizmin e majtë është i papërfillshëm, ndoshta edhe për shkak të referimit të 

vagullt ndaj marksizmit socialdemokrat, mbështetja e të cilit në bazën ekonomike e 

pamundësonte një këndvështrim me bazë kulturore e antropologjike, aq karakteristik për 

të gjitha llojet e orientalizmit. Pikërisht për shkak të vendosjes në të majtë të segmentit 

ligjërimor, ky orientalizëm, megjithëse bashkëndan me të djathtin shtyllat kryesore të 

përfytyrimit ideologjik të Evropës, prapëseprapë ka veçoritë e tij. Nëse orientalizmi i 

djathtë fqinjëron politikisht me konservatorizmin ose neokonservatorizmin, ai i majtë 

është më i afërt me liberalizmin. Kështu, orientalizmi i djathtë dikotominë midis Evropës 

(Perëndimit) dhe Lindjes e jep në terma të luftës qytetërimore hantingtoniane, ku roli i 

Evropës është ta konfrontojë aktivisht kërcënimin oriental, që në rastin e Shqipërisë 

kërkon masa më të forta politiko-shoqërore të zhvendosjes përfundimtare kah Evropa. 

Ndërsa i majti thekson në traditën liberale forcën evropiane të shembullit dhe rezistencën 

                                                                                                                                                                             
njeriut - por oburra, fitim i shpejtë, ekonomi tregu, terapi shoku etj.” - Klosi, Ardian. (1997). Shqipëria 

ç’mund të jetë. Shpjegime për një të ardhme tjetër..., f. 17 
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ndaj influencave orientale e përfytyron më pasive. Rrjedhimisht ai është më pak 

shpresëplotë për zhvendosjen përfundimtare të Shqipërisë kah Evropa.  

Ç’karakteristika ka Evropa në përfytyrimin e orientalizmit të majtë? Ajo, si e përkundërta 

e Lindjes, më së pari karakterizohet nga virtytet liberale të tolerancës të cilat, për një 

pjesë të artikuluesve, lidhen ngushtë me trashëgiminë kulturore të krishterimit, sidomos 

në aspektet e faljes përkundër drejtësisë shpaguese. Një prej figurave kundërthënëse të 

orientalizmit të majtë, Fatos Lubonja - në shkrimet e të cilit gjejmë edhe kritikë 

poststrukturaliste-multikulturaliste të esencializmit evropian -, është i mendimit se 

specifika e Evropës (Perëndimit) qëndron në bazimin mbi traditën më të mirë të 

tolerancës së krishterë, e cila nuk zë vend te shqiptarët e përshkuar kryekreje prej 

ndikimeve orientale, pavarësisht përkatësisë së tyre fetare.
563

 Te dimensioni kristiano-

evropian i tolerancës dhe faljes Lubonja kërkonte në fillim të viteve 90’ edhe frymëzimin 

kolektiv të zëvendësimit të drejtësisë shpaguese me faljen për sa u përkiste ndarjeve të 

thella ideo-klasore me efekte persekutuese që kishte prodhuar socializmi burokratik.
564

 

Evropa përfytyrohet si interpeluese e shqiptarëve, si një Tjetër i madh përpara të cilit ata 

duhet të luajnë pjesën e kërkuar. Afërmendsh të interpeluarit - shqiptarët - nuk 

përfytyrohen si të shtënë në ankth nga pyetja se çfarë do Evropa prej nesh pasi në këtë 

prerje të orientalizmit përgjigjja është fare e qartë: Evropa do dhe pret prej nesh që të 

jemi evropianë; pra të karakterizohemi nga virtytet kristiane të tolerancës dhe faljes. 

Afërmendsh shmangia e shqiptarëve nga pritshmëria evropiane nuk ka të bëjë me 

paqartësinë e çështjes, as me mënyrën se si kjo paqartësi riprodhon autoritetin e Tjetrit të 

madh interpelues, por me mendësinë e tyre orientale të injektuar nga shekuj sundimi 

osman dhe komunist, të ndërmjetësuara këto me tradicionalizmin intolerant fisnor.
565

  

Po si bashkëjeton kritika e mëvonshme ndaj esencializmit evropeist me këtë esencializëm 

të tolerancës? Së pari, për orientalizmin e majtë esencializmi mund t’i atribuohet 

orientalizmit konservator të së djathtës, një lloj lufte qytetërimore që për të majtët është 

kapërcyer nga Evropa. Për ta Evropa e sotme nuk është ajo e kryqtarëve, por e mikpritjes 

së tjetrit. Edhe nëse brenda saj pluskojnë hera-herës sjellje raciste apo neokolonialiste, ato 

janë kundërshti që thelbi liberal i Evropës mund t’i tejkalojë duke i qëndruar besnik 

                                                           
563

 “...ne mbetemi një shoqëri që ka dalë vonë nga gjendja fisnore; ku ka depërtuar si faktor përbashkues 

kryesisht besimi mysliman; ku përdëllimi i krishterë tek pjesa më e madhe e popullsisë katolike të veriut ka 

qenë vetëm një cipë e hollë nën të cilën ka gjalluar kulti fisnor i gjakmarrjes; ku popullsia ortodokse ka 

ruajtur kryesisht frymën lindore të krishterimit dhe ku shpirti kritik thuajse ende s’ka hyrë.” - Lubonja, 

Fatos. (1999). Liri e kërcënuar. (Publicistika e viteve 1991-1997)..., f. 271-272 

564
 “...Europa drejt së cilës duam të shkojmë, po të vepronim kësisoj (duke falur), do të na quante më 

humanë, prandaj dhe më të denjë për t’u pranuar në familjen e saj.” - F. Lubonja, H. Baçinovski në: Klosi, 

Ardian. (1991). Shqipëria zgjim i dhimbshëm. Albania painful aëakening..., f. 118 

565
 “…rreziku më i madh që na kanoset është mostoleranca që ekziston në shpirtin e shqiptarit, e kombinuar 

me mosbesimin që kemi tek njëri-tjetri dhe me mungesën e respektit ndaj hierarkisë, ose, më saktë, me 

faktin se hierarkinë e respektojmë vetëm kur ia kemi frikën, kur kjo na imponohet me dhunë.” - Lubonja, 

Fatos. (1999). Liri e kërcënuar. (Publicistika e viteve 1991-1997)..., f. 24 
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vetes.
566

 Në këtë mënyrë ata i atribuojnë Evropës një tjetër thelb, të ndryshëm në 

përmbajtje me atë të orientalistëve të djathtë, por me të njëjtën logjikë dikotomike të 

kundërvënies ndaj Lindjes; për pasojë njëlloj esencialiste. Evropa autentike për ta është 

ajo liberale, megjithëse po t’iu referoheshin edhe përmbajtësisht autorëve të tyre 

poststrukturalistë do të shihnin se për këta të fundit Evropa liberale, më shumë se çdo 

esencializëm tjetër, përbën konceptimin mbizotërues metafizik të së sotmes. Evropa në 

vetvete, apo autentikisht, nuk mund të jetë asgjë; më saktë është një shënjues i zbrazët i 

cili lundron në fushën e ligjërimësisë duke u mbushur me përmbajtje nga më të 

ndryshmet, të cilat pasqyrojnë pozicionet e forcave shoqërore dhe politike të atyshme. Se 

cila përmbajtje mbizotëron, kjo nuk shpreh as autenticitetin, as natyralitetin e përputhjes 

shënjues-i shënjuar, por vetëm raportet hegjemonike.  

Theksimi i tolerancës si thelbi i idesë së Evropës shpërfaq po ashtu një prej tipareve 

kryesore të ideologjisë së sotme. Ajo nuk përfshin thjesht përfshirjen apo pranimin e 

Tjetrit, por njëfarësoj “higjienizimin” e Tjetrit, pranimin se ai është i ndryshëm dhe i 

papërputhshëm me ne apo se komunikimi me të mund të bëhet vetëm me dorezat e 

multikulturalizmit “korrekt politikisht”, pa ndërtuar dot një identitet dinamik të 

përbashkët në të ardhmen. Duke e esencializuar veten dhe Tjetrin, marrëdhëniet me të 

mund të përfytyrohen vetëm si armëpushim i përjetshëm, ku secili duhet të ruajë kufijtë e 

mosndërhyrjes. Ndërkohë që Tjetri është gjithmonë i prodhuar ideologjikisht. Ai zë një 

vend të caktuar në pozicioniet klasore e shoqërore e, për pasojë, është i transformueshëm 

identitarisht me ndryshimin e pozicioneve të mësipërme.  

Nga ana tjetër mëshimi në idenë e tolerancës dhe faljes - karakteristikë e 

poststrukturalizmit të Derrida-së - nuk sjell vetëm relativizmin e fajit, duke mëtuar 

kësisoj dekonstruktimin e dikotomive hierarkike metafizike, por bart edhe efekte 

ideologjike - sidomos në kushtet e kapitalizmit të vonë -, ku ideja e diferencës zgjidh 

karakterin bashkëpërcaktues të kontradiktave shoqërore. Tolerimi reciprok kërkon të 

relativizojë nga pikëpamja etike marrëdhënie që janë relative (të bashkëpërcaktuara) 

vetëm nga pikëpamja e forcave të klasave shoqërore.  

Afërmendsh përkundruall Evropës autentikisht liberal-tolerante vendoset karakteri 

oriental i shqiptarëve të sotëm, i ndikuar nga nyjëtimi progresiv historik midis 

osmanizmit (konotacion: islamit) dhe komunizmit. Megjithëse orientalizmi i majtë është 

më pesimist se i djathti kur flitet për mundësinë e shkëputjes përfundimtare të shqiptarëve 

nga tradita osmano-komuniste, vetë shtrimi i çështjes si ndërdyshje kërkon që evropeizmi 

të përbëjë një prej shtyllave të identitetit shqiptar; madje për një pjesë të orientalëve të 

majtë edhe thelbin e tij të tëhuajsuar ndër shekuj. Kështu për P. Mishën pushtimi osman 

nuk duhet parë si pjesë e zhvillimit historik tërthorazi të vetë Evropës, por si aksident me 
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 “Vërtet që ekziston edhe një Europë materialiste, që Shqipërinë mund ta shikonte në gjirin e saj vetëm si 

një zgjerim të plantacioneve mesdhetare me agrume dhe ullinj e aq. Porse tërheqja në një rrugë të tillë 

ngjan me modele neokolonialiste, që bien ndesh me vetë konceptimin e familjes evropiane. Sepse Europa, 

si realitet dhe pjesë kaq e rëndësishme në sistemin tonë të sotëm të vlerave, është pikësëpari shpirtërore, 

produkt i qytetërimeve të hapura.” - Ardian Klosi në: Rakipi, Albert. (red.) (2004). Fati europian i 

Shqipërisë. Tiranë: Instituti i Studimeve Ndërkombëtare, f. 103-104 
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pasoja tragjike që i shkuli shqiptarët mesjetarë nga qytetërimi evropian
567

, që asokohe 

nuk ishte më shumë sesa mesjetarizëm evropian. Sipas këtij përfytyrimi të së shkuarës, 

Evropa mesjetare del e njëtrajtshme, nga feudalizmi i përparuar i të cilës do të lindë 

kapitalizmi, dhe kulturalisht do të kalohet nga Rilindja në Reformë dhe Iluminizëm, 

ndërsa politikisht në revolucionet moderne.  

Ky përfytyrim teleologjik është problematik edhe bazuar në specifikën e formacioneve 

shoqërore mesjetare evropiane. Historiani britanik Perry Anderson, te Prejardhjet e 

shtetit absolutist, vëren se formacionet shoqërore janë të ndryshme dhe vetëm në disa 

syresh fundi i mesjetës shënon kalimin e mësipërm. Në pjesë të tjera, sidomos në 

Evropën Lindore, kemi një rimëkëmbje të sundimit feudal i cili tanimë, i lidhur me 

sipërmarrjet kapitaliste të pjesës tjetër të Evropës, merr karakter edhe më shfrytëzues. Në 

këtë kontekst pushtimi osman i një pjese të Ballkanit mund të konsiderohet edhe si 

transformim i marrëdhënieve shoqërore që nuk shmang vetëm modernitetin e Perëndimit, 

por edhe rifeudalizimin e Lindjes evropiane.   

Sidoqoftë, si në rastin e orientalizmit të djathtë, edhe i majti thekson bashkëpërkatësinë 

qytetërimore të osmanizmit me komunizmin si të kundërvënë ndaj evropeizmit.
568

 

Komunizmi nuk konsiderohet një hop traumatik modernizues, por ikje e vazhdueshme 

nga toleranca liberale evropiane. Për një pjesë të ligjëruesve shenjat e osmanizmit të 

komunizmit shqiptar vërehen pikërisht në modernitetin e munguar, që e la vendin në një 

kuazifeudalizëm, së paku për sa i përket anës kulturore.
569

 Karakteri ideologjik i 
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 “...vendin e titujve orientalë gradualisht po e zënë titujt e fisnikërisë perëndimore: dalin kontët, dukët etj, 

ndikimi i perëndimit të kontinentit po bëhet gjithnjë e më i fortë. Dhe e gjithë kjo shoqërohet me një proces 

kohezioni e ngjizjeje të brendshme: për herë të parë në truallin e Arbërisë po shkohej drejt konsolidimit të 

një shoqërie kryesisht të tipit feudal, drejt skicimit të një shteti unitar arbëror...Muzakajt, zotërinj arbër, u 

vendosën në Durrës, në pallate të fortifikuara, njëlloj si ato të Bolonjës apo të Firences...Por një kulm që, 

fatkeqësisht, shënon edhe një fund: përfundimin tragjik të një periudhe tepër të rëndësishme. Se ndërkohë 

pllakos katastrofa, historia pëson thyerjen e vet të madhe...” - Misha, Piro. (1997). Duke kërkuar rrënjët ose 

kthimi i shqiptarëve në histori. Tiranë: Toena, f. 16 

568
 “Natyrisht, kur flitet për izolim, fjala këtu është jo thjesht te izolimi absurd prej gjysmë shekulli i 

komunizmit, por tek një izolim shumë më i gjatë, i cili, ndoshta, bëri të mundur edhe vetë ekzistencën e 

variantit të komunizmit autarkik shqiptar, me pasojat e tij tanimë të mirënjohura. Pra, fjala është për atë 

periudhë të historisë shqiptare, që zgjati tmerrësisht shumë, gati një gjysmë mijëvjeçari, gjatë së cilës vendi 

u nda nga kontinenti mëmë, duke u shndërruar në provincën kufitare më të largët të një Perandorie, me 

zemrën diku, tepër larg, në Azi.” - Po aty, f. 30 

569
 Lubonja më 1991-shin e gjente mentalitetin feudal të rrënjosur, pos të tjerash, edhe në shkrimet e 

Marksit, ku feudalizmi nënkupton ashpërsimin e kontradiktave dhe rrënjosjen e tyre në origjinën klasore të 

bartësve të saj: “Vetëm një mentalitet feudokomunist, i formuar sipas mësimeve të Marksit, Stalinit dhe 

Enverit, i grupon njerëzit sipas origjinës së shtresës së tyre sociale të cilës i përkasin.” - Lubonja, Fatos. 

(1999). Liri e kërcënuar. (Publicistika e viteve 1991-1997)..., f. 17. Në të njëjtën kohë Edi Rama hiqte të 

njëjtën paralele midis komunizmit dhe feudalizmit, të ndërmjetësuar në shkrime të tjera nga osmanizmi: 

“Kur opozita kritikon Partinë e Punës nuk ka për qëllim të denigrojë njerëzit e rënë në luftën për Çlirim, 

ose punën e mundimshme, idealiste të këtyre viteve plot varfëri, të cilat e internuan Shqipërinë nga Evropa 

në Botën e Tretë, por të demaskojë veprimet e papërgjegjshme politike, kultin e individit, feudalizmin 

komunist që nuk i sollën vendit asgjë tjetër veç dëmeve të pallogaritshme.” - Klosi, Ardian. Rama, Edi. 

(1991). Refleksione..., f. 159 
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konceptimit të socializmit burokratik si një formë e re feudalizmi nuk qëndron edhe aq në 

evidentimin e prapambetjes së arritjeve të tij shoqërore në raport me modernitetin e 

përfaqësuar nga Evropa (Perëndimi) sesa me konotacionin se Shqipëria përpara atij 

formacioni shoqëror ishte një vend në përparim e sipër (evropianizim) rrugëtim që iu ndal 

nga një tjetër aksident fatkeq, kësaj radhe me emrin komunizëm. Po ashtu, si rëndom në 

botëkuptimin ideologjik liberal, moderniteti konceptohet si një proces moral më shumë 

sesa shoqëror. Duke e lidhur atë me virtyte të liberalizmit politik - toleranca, të drejtat e 

njeriut etj -, orientalizmi i majtë jo vetëm nuk e rrok modernitetin evropian në totalitetin e 

vet kontradiktor - aq fort të përshkuar nga antagonizmat klasorë, ku edhe të drejtat 

liberale duhen parë si rezultat i këtij procesi -, por si një rrugëtim pseudohegelian të 

përparimit evolucionar të arsyes dhe moralit liberal në botë. Ndërsa e redukton 

modernitetin në një prej simptomave të veta (kontradiktore), orientalizmi i majtë mund ta 

trajtojë cektisht kushtetimin dhe shtrirjen e formacionit shoqëror të socializmit burokratik 

si një përsëritje turjelëse të obskurantizmit osman, pa vënë në dukje kundërshtitë e thella 

midis tyre. Jo më kot, për kritikë konservatorë të revolucionarizmit të socializmave 

shtetërorë, këtyre të fundit u vishen më tepër praktika të modernitetit të sforcuar, të 

përshpejtuar dhe radikal sesa riprodhimit të feudalizmit.
570

  

Sinteza shqiptare e komunizmit me feudo-osmanizmit përbën edhe veçorinë e tij midis 

regjimeve të tjera lindore. Ai nuk ishte imponim nga jashtë si në rastin e vendeve të 

Evropës Qendrore, por ngjashëm me përvojën ruse, produkt teorik abstrakt që gjeti 

terrenin më pjellor në një popullsi me mendësi orientale (sllave, osmane etj).
571

 Kjo 

mendësi, e pashlyeshme lehtësisht (në mos fare) nga shtyllat e mendësisë popullore, 

prodhon efekte edhe në formacionin shoqëror aktual problemet e të cilit nuk shihen në 

strukturën ekonomike dhe ndërthurjen e saj me regjistrat e tjerë të formacionit shoqëror, 

por në mendësinë e prapambetur popullore, ose të paktën të një pjese të gjerë të 

popullsisë.
572

  

                                                           
570

 Në këtë pikë brenda orientalizmit të majtë vërehen nuanca. P.sh. në ligjërimin e P. Mishës gjen vend 

edhe diçka që në botëkuptimin liberal duket edhe paradoksale, pa e kuptuar se formacionet shoqërore 

përshkohen nga kontradikta të brendshme: karakteri pjesërisht modernizues i komunizmit: “...mund të 

thuhet (paçka se mund të duket paradoksale) se regjimi komunist që do të mbahet mend në radhë të parë 

për ashpërsinë dhe izolimin e tij paranojak, në fakt duke shkatërruar me dhunë shumë prej strukturave 

arkaike që e mbanin shoqërinë shqiptare të mbyllur ndaj ndryshimit, në njëfarë mënyrë kontribuoi për ta 

bërë atë potencialisht më të hapur e më dinamike.” - Misha, Piro. (2008). Arratisja nga burgjet e historisë: 

Ç’do të thotë sot të jesh shqiptar..., f. 98-99 

571
 “Mendoj se duhet ta gjejmë tek mendësitë tona të vjetra e të reja shkakun kryesor të hendekut tonë me 

Europën perëndimore, hendek i cili përpara se të jetë ekonomik e politik është psikologjik. Me zhdukjen e 

luftës së klasave ky hendek do të zvogëlohet, por nuk do të zhduket, sepse ai nuk u krijua me ardhjen e 

komunizmit në fuqi, por me dominimin e Shqipërisë nga kultura orientale pas vdekjes së Kastriotit. 

Komunizmi që ne njohëm ishte versioni më i dhunshëm i llojit, pikërisht sepse gjeti terren në psikologjinë 

orientale të shqiptarit.” - Klosi, Ardian. (1991). Shqipëria zgjim i dhimbshëm. Albania painful aëakening..., 

f. 25 

572
 “...për shkak të një historie e kulture që, them, se shkon përtej periudhës komuniste, ashtu sikurse 

komunizmi ynë ishte më i egri, më i padurueshmi, më absurdi, më totali, më i poshtri në prishjen morale të 

shoqërisë, ashtu edhe ky kapitalizmi ynë ka marrë përmasa tragjiko-groteske të pakrahasueshme nga 
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Një nga këto ndarje është ajo e qytetit (veçanërisht të madh), sidomos popullsisë së vjetër 

të tij, nga fshati, posaçërisht nga pjesa migruese e popullsisë rurale që nisi të popullojë 

zonat urbane. Nëse te të parët jehona e interpelimit të Tjetrit të madh Evropë ndihet disi, 

të dytët janë të huaj ndaj tij, duke sjellë me vete të gjithë çoroditjen dhe intolerancën e të 

prapambeturës osmano-komuniste.
573

  Sipas këtij përfytyrimi marrëdhëniesh shoqërore, 

kontradiktat - në instancë të fundit social-ekonomike - paraqiten si kontradikta 

antropologjike, të mënyrave të jetesës apo të mendësisë që ndan territorin urban me 

mbizotërim idesh evropiane nga ai rural me mbizotërim oriental. Edhe pse këto 

kundërvënie janë pjesë e zhvillimit të çdo formacioni shoqëror, ideologjizmi gjendet 

pikërisht në ekspozimin e tyre si kontradikta kushtetimore të vetë formacionit shoqëror 

dhe jo si efekte të marrëdhënieve të ndryshme të prodhimit dhe raporteve të forcave të 

ndryshme shoqërore brenda një formacioni. Nëse evropianizmi urban priret të jetë më 

shpirtëror, ai rural shkon kah materializmi vulgar dhe mbijetues; nëse i pari ushqen 

virtyte liberale si respekti për tjetrin, toleranca, kujdesi për të përbashkëtën, autonomia 

dhe gjykimi i arsyeshëm, i dyti riprodhon efektet e vjetra të kundërvënies ndaj tjetrit, 

intolerancës, shpërfilljes së të përbashkëtës, iracionalitetit në gjykim dhe varësisë 

politiko-fisnore. Kësisoj, edhe fenomene të tëhuajësimit të vullnetit politik të qytetarëve, 

të dala gjithnjë e më shumë në sipërfaqe, shihen si efekte të mbizotërimit të mendësisë 

ruralo-orientale të gatshme për t’u rreshtuar fanatikisht me njërën forcë politike kundër 

tjetrës.  

Sigurisht që orientalizmi i majtë nuk i shpërfill krejt kushtet e riprodhimit dhe përforcimit 

të mendësisë orientale rurale, por mendon se ato kushte mund të vetëshuhen nëse 

ekziston vullneti magjik i bartësve të tyre për ta modeluar jetën sipas normave evropiano-

urbane. Ashtu sikundër përfytyrohet Evropa e vetemancipuar përmes shembullit të 

pararojave të veta moralo-shpirtërore dhe një pjesë e përparuar e qytetarisë përmes 

shembullit  të Evropës, pritet që popullsia ruralo-orientale të vetëreformohet përmes 

shembullit dhe paternalizmit qytetar.  

Jo se Evropa nuk i interpelon masat e mëdha rurale dhe paraurbane shqiptare, porse për 

orientalistët e majtë kemi të bëjmë me një interpelim të përçudnuar që dëgjon nga Tjetri i 

madh evropian atë që i leverdis riprodhimit të përfitimeve të ngushta dhe mendësisë 

                                                                                                                                                                             
totaliteti i prishjes morale.” - Fatos Lubonja - Mjaft më me ‘shpella cubash’! Gazeta Shekulli. 3 qershor 

2001, f. 14 

573
 “...Shqipëria vazhdon të përjetojë rrethimin e qytetit nga fshati, i cili kohët e fundit, për vetë rrethanat që 

u krijuar, ka marrë hov dhe po shoqërohet, nga ana tjetër, me një ikje të pjesës më të qytetëruar për në 

Perëndim. Kjo forcë e madhe irracionale, agresive dhe njëherësh tejet e manipulueshme është jo pa rëndësi 

në krijimin e kësaj atmosfere, por jo e vetmja.” - Lubonja, Fatos. (1999). Liri e kërcënuar. (Publicistika e 

viteve 1991-1997)..., f. 307. “Pikërisht dallimet, konflikti dhe tensionet e ndryshme që u krijuan në raportet 

komplekse mes botës mbizotëruese fshatare dhe pjesës qytetarë të popullsisë pas rënies së barrierave 

administrative që i kishin ndarë gjatë pjesës më të madhe të dekadave të pushtetit komunist, përbën një 

ndër faktorët kryesorë që shpjegojnë jo thjesht mungesën e zgjatur të stabilitetit shoqëror e politik, por dhe 

një pjesë të madhe të atyre kundërthënieve dhe tensioneve që kanë karakterizuar deri më sot tranzicionin 

paskomunist shqiptar. Në një farë mënyrë vitet ’90 të shekullit që shkoi mund të konsiderohen si vitet e 

revanshit të fshatit shqiptar ndaj qytetit.” - Misha, Piro. (2008). Arratisja nga burgjet e historisë: Ç’do të 

thotë sot të jesh shqiptar..., f. 122 
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orientale. Kështu, Evropa autentike duhet të interpelonte subjekte idealiste - si ata të 

shansit të humbur të Dhjetorit 90’ - dhe jo subjekte materialiste vulgare.
574

 Ky idealizëm 

evropian, i rrënjosur në vlera shpirtërore
575

, paraqitet edhe si përcaktues i marrëdhënies së 

agjentëve shoqërorë me përfitimet ekonomike. Evropa, ndryshe nga ç’keqkuptohet prej 

masave ruralo-paraurbane, nuk del të jetë model i fitimit të pafre dhe të pakushtëzuar, por 

e lidh fitimin me punën intensive dhe zotësitë e veçanta. Rrjedhimisht edhe ngjarje 

traumatike për fatet e formacionit shoqëror kapitalist shqiptar si ato të 1997-s 

konsiderohen produkte të keqkuptimit masiv të idesë së Evropës duke ia veshur 

përgjegjësinë dembelizmit të masave që nuk kuptuan se në kapitalizëm vlerësohet etikisht 

puna dhe jo fitimet pa përpjekje.
576

  

Përfytyrimi i një formacioni shoqëror ku në vend të mbizotërimit të marrëdhënieve të 

forcave shoqërore shihet si mbizotërues botëkuptimi moral hegjemonik përbën një nga 

lëndët më të hershme të kritikës së ideologjisë. Në rastin shqiptar diçka e tillë nuk merr 

formën e rrëfenjave pedagogjike të “gjinkallës dhe milingonës”, por atë të njëtrajtësimit 

të dinamikës shumëpërmasore dhe vetëkontradiktore të zhvillimit të kapitalizmit 

neoliberal si produkt i vlerave dhe mendësisë së masave të gjera.
577

 Këtu Tjetri i madh 

Evropë funksionon si Mbiun udhëzimet e të cilit gjithnjë keqkuptohen nga masat. Mirëpo 

kumtet e tij nuk janë asnjëherë të qarta në kohën e veprimit të masave, të cilat 

                                                           
574

 “Evropa e ândrrueme në ditë demonstratash idealiste studentash (“edhe na si gjithë Evropa”) flet sot veç 

me gjuhën e deutsch-mark-ës; fêtë natyrore a teistike, besimet në shpirt e perëndí duken si kërpudha pa jetë 

në trupin e bankave e të supermarkatave.” - Klosi, Ardian. (Ed. Antologji). (1993). Quo vadis, Shqipëri?..., 

f. 13. Shih gjithashtu: Nano, Mustafa. (2002). Europa. Destinacioni “X”. (Integrimi si dëshirë e si sfidë). 

Tiranë: Korbi, f. 12.  

575
 “...Europa, përpara se të jetë një bashkim tregjesh, potencialesh ekonomike e energjish politike, është 

një bashkim kulturash, vlerash, qytetërimesh të përafërta.” - Mustafa Nano - Shqiptarët bëjnë sehir 

Europën. Gazeta Shekulli. 2 maj 2004, f. 15 

576
 “Në Shqipëri, për fat të keq, ashtu si dje në epokën e monizmit komunist, edhe tani në kohën e 

pluralizmit demokratik, ky aspekt paraqitet me të meta, madje edhe serioze. Ende dhe sot e kësaj dite 

dëgjon plot njerëz të shprehen me nostalgji për periudhën 1992-1996, duke thënë: ‘Eh, ajo ishte kohë e 

artë! Edhe nuk punonim, edhe xhepat i kishim plot!’ E thonë këtë duke pasur parasysh ‘epokën’ e firmave 

piramidale, kur marrëzia kolektive e një populli të tërë, i cili ngriti në apoteozë një jevgë të zakonshme me 

një emër po të zakonshëm, Sude, duke mos kuptuar se në këtë mënyrë po i thurte himn dembelizmit 

tragjik...Ndonëse jo me efektin ‘narkotik’ të firmave piramidale, të cilat, për mendimin tim, efektin më 

shkatërrimtar e patën se vranë pikërisht ndjenjën e punës dhe krijuan lumturinë e dembelizmit, aktualisht 

shqiptarët vazhdojnë të jetojnë me iluzionin se të tjerët, më saktë të huajt, do të na ndërtojnë rrugët, urat, 

fabrikat, deri dhe apartamentet e banimit. Pakti i Stabilitetit nga shumë shqiptarë nostalgjikë të ‘kohës së 

artë’ të piramidave, shikohet si një lloj ‘piramide’, nga e cila do të rrjedhin jo vetëm para, me thasë, por 

edhe do të na vijnë të tjerët të materializojnë investimet e të huajve, ndërsa ne do të vëzhgojmë se si 

punojnë dhe, në rast se nuk na pëlqen, mund t’i largojmë dhe të sjellim në tjerë në vend të tyre!...Evropa, të 

cilën e kemi vazhdimisht si pikë referimi në dëshirën tonë për integrim, na mëson se demokracia lulëzon 

përmes punës, se sa më të larta të jenë ritmet e punës, aq më e zhvilluar është edhe vetë demokracia.” - 

Kleo Lati - Lumturia e dembelizmit. Gazeta Shekulli. 14 tetor 2000, f. 13 

577
 “...kompanitë rentiere piramidale, shpërthimin e depove ushtarake e armatosjen e popullsisë, përtej 

lojrave politike, i polli edhe kjo mani kolektive e pasurimit fët e fët.” - Nano, Mustafa. (2002). Europa. 

Destinacioni “X”. (Integrimi si dëshirë e si sfidë)..., f. 15 
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pështjellimin e mesazheve e interpretojnë bazuar në domosdoshmëritë e jetës së 

përditshme. Kështu, në fillimet e kushtetimit të formacionit të ri shoqëror masat e 

interpretuan Tjetrin e madh Evropë sikur po i ftonte në gostinë dhe mirëqenien 

kalamendëse të kapitalizmit, dhe efektet e tij në shkatërrimin e formacionit të vjetër 

shoqëror u ndjenë shumë shpejt. Vite më pas, ai u interpretua sikur po i ftonte të bëheshin 

pronarë të vegjël, rentierë dhe investitorë financiarë pasi kapitalizmi kërkonte guxim 

sipërmarrës. Vetëm pas kolapsit të 1997-s, Tjetri i madh zuri të përqeshte si Mbiun 

keqkuptimet e vazhdueshme të mesazheve të tij, që deri atëherë nuk shfaqeshin si të tilla 

në ligjërim. Pra Tjetri i madh Evropë mund të funksionojë ideologjikisht si Mbiun 

përqeshës vetëm duke i pështjelluar apo ndryshuar mbramësisht mesazhet e tij. 

Përmbysja ideologjike qëndron këtu: Pështjellimi/keqkuptimi nuk është te masat - siç e 

përfytyron ideologjia, por te vetë Tjetri i madh, te jokonsistenca dhe çarjet e të tij të 

brendshme, të cilat për t’u qepur kanë nevojë ta transferojnë problemin te masat që 

s’kuptojnë siç duhet. Për pasojë shumëpërmasia dhe çoroditja historike botëkuptimore e 

masave nuk tregon pagatishmërinë e tyre për t’u interpeluar siç duhet apo për ta ndërtuar 

praktikën shoqërore sipas modelit, por është simptomë e të çarave brenda vetë Tjetrit të 

madh/kryeshënjuesit ideologjik Evropë. 

Nëse vazhdojmë parashtrimin kritik të tezave të orientalizmit të majtë, keqkuptimin e 

mësipërm të Evropës zënë ta përforcojnë interesat e ngushta të elitës politiko-ekonomike 

të cilat mund ta riprodhojnë pozicionin e tyre vetëm përmes mbështetjes nga masat e 

tëhuajtura prej kulturës demokratiko-liberale. Kësodore për Ben Blushin, Shqipëria e 

sotme gjeneron një nyjëtim të rrezikshëm ndërklasor - një lloj aleance ekstremesh klasore 

që riprodhon hegjemoninë e të pasurve dhe të pushtetshmëve. Nëse këta të fundit 

frymëzohen antievropianisht prej Lindjes ish-sovjetike, të dytët u arratisen problemeve të 

vërteta social-ekonomike për të gjetur strehë në mendësinë dhe zakonet e Lindjes turke. 

Të vetmit që do t’u ndalnin hapin hegjemonik të parëve dhe do të emanciponin të dytët - 

një lloj reference e vagullt për shtresën e mesme evropeiste që karakterizon imagjinatën 

pozitive të orientalizmit të majtë - rrezikojnë të shtypen midis këtyre dy forcave madhore. 

I vetmi aleat i evropeistëve shqiptarë është vetë Evropa ose, më saktë, pengesat që kjo e 

fundit i vendos abuzimit oriental ruso-osman të elitave.
578

 Afërmendsh Evropa 

përfytyrohet unitare - së paku në autenticitetin e vet - duke shërbyer edhe si model 

frymëzimi, edhe si praktikë institucionale kushtëzimi në procesin e integrimit në BE.
579

   

 

H. Ligjërimi teknicist i integrimit në BE 

                                                           
578

 Shih: Blushi, Ben. (2014). Hëna e Shqipërisë..., f. 41-42, 90 

579
 Edhe më herët artikuluesit e orientalizmit të majtë kanë veçuar efektet kushtëzuese të integrimit në BE 

ndaj elitave politike vendase. P.sh. M. Nano e shihte hapjen e negociatave për MSA-në si një frenim të 

mikpritur evropian të shkatërrimtarisë së elitës politike vendase duke shpërfillur mënyrën se si elita 

vendase dhe ajo evropiane riprodhojnë njëra-tjetrën në marrëdhënien hierarkike të negociimit për 

integrimin në BE: “...asnjë papërgjegjshmëri e këtushme nuk do të ketë fuqi ta dëmtojë këtë vend ashtu si e 

ka dëmtuar deri dje.” - Mustafa Nano - Shqipëria nuk është më vetëm. Gazeta Shekulli. 1 shkurt 2003, f. 15 
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Një prej segmenteve ligjërimore që kalon nëpër pikën nyjore të idesë së Evropës është 

edhe ai i integrimit në BE logjika e të cilit është tekniciste. Ligjërimi teknicist nuk mund 

të bëhet pjesë e ndarjes së madhe partiako-politike, e cila rrezonon tërthorazi në secilën 

nga nënndarjet ligjërimore të sipërtrajtuara. Ai i kalon anash ndarjes partiako-politike dhe 

është i gjendshëm njëtrajtësisht në të dyja anët e kësaj ndarjeje. Specifika e këtij ligjërimi 

- si ushqyes i ideologjisë - shpërfaqet në dy aspekte kundërthënëse: në njërën anë në të 

spikat depoliticiteti instrumental i konceptimit të marrëdhënies midis Shqipërisë dhe 

Bashkimit Evropian; në anën tjetër ky instrumentalitet shoqërohet me parashtrimin e disa 

premisave të mëdha morale që do të vlenin si paraprirëse legjitimuese të depoliticitetit.  

Pikësëpari, Evropa e përfytyruar në ligjërimin teknicist është Bashkimi Evropian, 

prapavija qytetërimore e të cilit zë shumë më pak vend se në kategoritë e tjera të 

ideologjike. Marrëdhënia e Shqipërisë me Bashkimin Evropian konsiderohet e 

njëkahshme, ku vetërealizimi politik, ekonomik e shoqëror i të parës lidhet me afrimin e 

saj me të dytin. Instrumentaliteti i arsyes arrin kulmin pasi integrimi në BE paraqitet si 

vlerë dhe qëllim në vetvete - aq të afërmendshme konsiderohen përfitimet e shumanshme 

të Shqipërisë nga ky integrim. Rrjedhimisht ligjërimi përqendrohet në aspektet teknike të 

mënyrës se si duhen përmirësuar kuadri ligjor apo marrëdhëniet politike e shoqërore në 

mënyrë që afrimi të ndodhë më shpejt. Depoliciteti i tij shfaqet sidomos në 

terminologjinë teknike të konsiderimit të problemeve. Sipas tij Shqipërisë i duhet, për 

shembull, të luftojë korrupsionin, të ndërtojë shtet ligjor,të zbusë konfliktualitetin partiak, 

të hapë kanalet e bllokuara të qarkullimit të kapitalit dhe mallrave karakteristikë e një 

ekonomie të plotë tregu, të respektojë të drejtat e njeriut, të minoriteteve, të përshtatë 

legjislacionin me atë të BE-së etj.  

Shpejtësia e arritjes së objektivave të mësipërm bie ndesh me ngadalësinë e nevojshme të 

reflektimit kritik të rëndësisë dhe domethënies së krejt procesit integrues. Pyetje si 

ç’është në të vërtetë Bashkimi Evropian, si përkufizohet dobia shoqërore - që merret për e 

mirëqenë në shtrimin e pyetjes tjetër se  çfarë përmbajtjeje dhe efektesh do të kenë për 

Shqipërinë reformat e kërkuara prej BE-së, me ç’klasa/shtresa shoqërore lidhen përfitimet 

dhe barra e këtij integrimi etj., kërkojnë përdorim joinstrumental të arsyes - çka ligjërimi 

teknicist e pamundëson. Nën shtratin e parashtrimit teknicist - që në momente të caktuara 

del edhe në sipërfaqe - shtrihet ideja e urgjencës, e shfaqur si domosdoshmëri e 

përshpejtimit të procesit të integrimit.
580

 Urgjenca është simptomë e mosmendimit kritik 
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 “Realizimi i këtij objektivi madhor nuk duhet të na cojë në përgjumje e vetëknaqësi,. Duhet të luftojmë 

më shumë për plotësimin e prioriteteve, duhet te celim me shpejtësi negociatatat për anëtarësim. Sepse BE, 

ashtu sic e vërtetoi javën e kaluar do e mbajë premtimin për të hapur dyert e Shqipërisë, ndaj ne presim nga 

ju sic do ditë, cdo orë të punë tia dedikoni këtij objektivi ne mënyrën më përparësore.” - Presideni i 

Republikës Bujar Nishani më 6 korrik 2014. Marrë nga: 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=199651&IDCategoria=1. Parë për herë të fundit 

më 24.9.2014. “...qeveria e Shqipërisë është shumë e angazhuar për të vazhduar dhe për të përshpejtuar 

rrugën e reformave, duke treguar një vullnet të qartë për të përmbushur këto rekomandime, në mënyrë që të 

bindë Shtetet Anëtare që Shqipëria është serioze në përpjekjet e saj mbështetëse për të përparuar në rrugën 

e saj europiane.” Kryetari i Kuvendit Ilir Meta më 6.12.2013. Marrë nga: 

http://grid.al/read/news/157158609/5377484/te-fitojme-shpejt-vitet-e-humbura. Parë për herë të fundit më 

24.9.2014 
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dhe prodhon ideologjikisht pamundësinë për të reflektuar. Ajo shpreh njëkohësisht një 

lloj paniku kolektiv se nëse vonohemi edhe më, historia ka për të na lënë pas. Rëndom 

përdoret metafora e “trenit të Evropës” duke prodhuar kësisoj një përfytyrim kolektiv 

sipas të cilit shanset e integrimit - pavarësisht se të bollshme deri më tash - nuk mund të 

vijojnë pa fund dhe një herë duhet kërcyer përfundimisht brenda atij treni. Duket sikur 

institucionet dhe shoqëria shqiptare i afrohen gjithnjë pamjaftueshëm trenit të 

rikthyeshëm evropian pa qenë ende në pozitën e kërcimit përfundimtar brenda tij. Kësisoj 

riprodhohet në të tashmen një element ideologjik i përdorur në aspektet politike të 

ligjërimit: shansi i humbur, i cili tanimë nuk perceptohet në të shkuarën fatkeqe, por në të 

ardhmen e afërt që kërcënohet nga pazotësia e shkuar.  

Nga ana tjetër ligjërimit teknicist i nevojitet një minimum shtrati moralizues për t’u 

legjitimuar. Këtë shtrat, që zakonisht ia siguron marrëdhënia e bashkëplotësimit me 

format e tjera të ligjërimit politik, në raste të caktuara edhe e riprodhon, sidomos kur i 

duhet t’i parashtrojë më gjerësisht idetë. Kësisoj, si në rastin e ligjërimeve mirëfilli 

politike, edhe në të Bashkimi Evropian përfytyrohet si një institucion ndërkombëtar thelbi 

i të cilit është moral dhe, vetëm si rrjedhim, ekonomiko-politik. Pikërisht si bashkësi 

vlerore, procesi i zgjerimit përkufizohet si zgjerim ndërkombëtar i jetësimit të këtyre 

vlerave, duke e parë integrimin e Shqipërisë jo vetëm si kërkesë vendase por edhe si 

misionarizëm të BE-së.
581

 Ky ligjërim u paraprin kësodore akuzave ndaj BE-së si 

prodhuese marrëdhëniesh të varësisë neokoloniale - ose së paku ndaj disa vendeve 

ekonomikisht kyçe brenda saj si Gjermania.
582

 Ky neokolonializëm - i analizuar në detaje 

nga kritikë të rolit të BE-së në Shqipëri si B. Kajsiu - nuk shihet i lidhur në totalitetin e 

vet ekonomik, në mënyrën se si integrimi në BE mbart kushte ristrukturimi neoliberal të 

ekonomisë së vendeve që i zhveshin këto të fundit nga çfarëdo kundërpeshe që do të 

zvogëlonte hierarkinë ndërkombëtare. Zgjerim i BE-së, në këtë aspekt, mund të shihet 

edhe si brendësim i vendeve të reja anëtare brenda ekonomisë së saj të hierarkizuar në 

ndarje të pabarabartë pune, por edhe si presion i shtuar ndaj vendeve ende të 

paanëtarësuara të cilat me çdo zgjerim të BE-së gjejnë gjithnjë e më pak vend për 

marrëdhënie ndërkombëtare ekonomike alternative.  

Moralizimi i mësipërm i thelbit të BE-së - që e çhistorizon dhe e shkëput nga 

marrëdhëniet ndërkombëtare lindjen dhe zhvillimin e saj - prodhon hierarki paternaliste 

midis saj dhe institucioneve shqiptare. Në një përmbysje të hapur të rendit të sovranitetit, 

më 2007 presidenti shqiptar Alfred Moisiu barazonte në rëndësi kontrollin popullor të 

institucioneve politike me atë të institucioneve ndërkombëtare si BE-ja, NATO-ja etj. 

Këto të fundit, si bartëse të urtësisë që karakterizon polin vleror të dikotomisë 

ndërkombëtare, përfytyrohen në rolin paternalist në të cilin u kërkojnë partive politike 

shqiptare - produkt i popullit shqiptar - të kapërcejnë fazën e grindavecërisë fëminore dhe 
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 “...si një komunitet i vlerave të përbashkëta demokratike, BE ka marrë detyrën për të shtrirë rendin e tij 

në vendet e tjera evropiane.” - E. Abazi në: Rakipi, Albert. (red.) (2004). Fati europian i Shqipërisë..., f. 45 
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 “…në vendet ballkanike, BE nuk ka interesa direkte ekonomike sepse vendet ballkanike nuk 

përfaqësojnë një treg të madh e konkurrues, së dyti, prania e BE-së aty është shumë e kufizuar, kurse niveli 

i import-eksporteve dhe investimeve direkte në vendet e rajonit janë në nivele të parëndësishme.” - Po aty, 

f. 48 
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të punojnë për të mirën e përbashkët.
583

 Pra del se kemi dy nivele papjekurie që kanë 

nevojë për ndërhyrjen edukative të BE-së: në njërën anë elitën politike grindavece dhe 

dashakeqëse e cila duhet sjellë në vete përmes “kërbaçit” të kushtëzimit të integrimit
584

; 

në tjetrën popullin e patëkeq që ka nevojë të edukohet për të zgjedhur përfaqësues të 

denjë. Afërmendsh populli përfytyrohet si i pandashëm në klasa, por vetëm në grupe 

potenciale presioni interesat e të cilave mund të koordinohen me urtësinë që deri më tash 

i mungon elitës politike vendase.  

 

I. Aparatet shtetërore ideologjike: Tekstet shkollore të historisë së Shqipërisë  

Siç u trajtua posaçërisht në pjesën altyseriane të qasjes teorike, aparatet shtetërore 

ideologjike nuk e prodhojnë ideologjinë, por e përçojnë atë. Shkolla, si më e 

rëndësishmja syresh, prodhon efektet më të rëndësishme ideologjike përderisa prej saj, 

sidomos në fazën parauniversitare, kalon pothuajse krejt popullsia e një vendi. Sidoqoftë 

ky punim nuk ka për synim të trajtojë mënyrën se si i përçon shkolla këto efekte, as 

vendin e saj në formacionin shoqëror. Këtu do të analizohet logjika dhe përmbajtja e 

ligjërimit të përçuar përmes saj, si edhe mënyra se si lidhet ky ligjërim me forma të tjera 

ligjërimore, sidomos me atë të partive politike kryesore. Vëmendja do të përqendrohet te 

tekstet e historisë së Shqipërisë për shkollat e mesme. Arsyeja se pse janë zgjedhur 

tekstet e historisë është se, krahasuar me lëndë të tjera nga ku përçohen dije, historia 

është një prej objekteve më të rëndësishme në të cilat investohet ideologjia, përderisa kjo 

e fundit kërkon të prodhojë identitete masive të shtrira dhe të njëtrajtshme në kohë, 

sidomos për sa i përket popullit dhe shtetit në të cilët operon. Përzgjedhja e teksteve të 

historisë së Shqipërisë për shkollat e mesme - që zakonisht mësohet në vitin e fundit të 

arsimit të mesëm - është bazuar në pjekurinë më të madhe moshore të subjekteve të 

mësuara dhe gjerësinë e kompleksitetin më të madh ligjërimor të teksteve në fjalë 

krahasuar me ato të niveleve më të ulëta të shkollimit. Të tilla tekste, nga ana tjetër, nuk e 

kanë imtësinë profesionale dhe ngushtësinë e përhapjes sa ato universitare.  
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 “...ne na vëzhgojnë, qoftë nga brenda, qoftë nga jashtë. Nga brenda na vëzhgon populli, që është shumë i 

rëndësishëm, se ai ka në kurriz ndikimin negativ dhe pozitiv të çdo ligji, të çdo ndërmarrjeje të politikës 

sonë, por edhe nga jashtë na shikojnë se sa ne kemi arritur pjekurinë e duhur për t’u anëtarësuar qoftë në 

NATO apo edhe BE...mesazhi që BE-ja i jep për ligjin e transmetimeve numerike Parlamentit Shqiptar 

është: ‘Konsensus, Konsensus’, pra, marrja parasysh e grupeve të interesit, se në fund të fundit, janë ata që 

prodhojnë, janë ata që e çojnë vendin përpara, është biznesi që sjell të ardhura për të mbajtur shtetin në 

këmbë, që punëson njerëzit, zhvillon ekonominë e vendit në kuadrin e ekonomisë së tregut.” - A. Moisiu 

në: Po aty, f. 102 
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 “Nga shkaqet themelore te grafikës kontradiktore të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE mbetet 

klima politike në vend. Paqëndrueshmëria politike, klima përgjithësisht konfliktuale, debati i ashpër dhe jo 

i kulturuar politik, niveli spekulativ i vlerësimeve apo me karakter akuzues i kritikave kanë sjellë natyrshëm 

një klimë politike problematike. Kjo klimë e pafavorshme ka krijuar një terren konfuzioni social që ka 

prodhuar të dy ekstremet e amplitudës së sjelljes shoqërore, që nga konflikti kolektiv e individual e deri te 

indiferenca ndaj angazhimit civil apo politik.” - Lisen Bashkurti. (2006). Evropa, Ballkani dhe sfida e 

Kosovës. Tiranë: GEER, f. 36 
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Në shqyrtim do të merren tre tekste të historisë së Shqipërisë që jo vetëm shënojnë faza të 

ndryshme të zhvillimit të formacionit shoqëror shqiptar (kushtetimin, konsolidimin dhe 

afrimin e përmbylljes), por edhe janë të lidhura me qeverisjet e njëpasnjëshme të dy 

partive kryesore politike shqiptare. Në analizën krahasimore midis ligjërimit shkollor dhe 

atij partiak - e tërthorazi kategorive të tjera të ligjërimit politik - do të vihen në dukje 

dallimet brendaideologjike dhe mënyrat se si janë zhvilluar këto të fundit. Meqenëse 

dallimet brendaideologjike nuk përfshijnë krejt historinë e Shqipërisë - botëkuptimi 

kryesisht nacionalist i historisë deri në shpalljen e pavarësisë është i përbashkët për palët 

-, por vetëm ngjarjet pas kushtetimit të shtetit shqiptar, trajtimi i mëposhtëm do të 

kufizohet në ato ngjarje që frymëzojnë ende debate të forta politike dhe përdoren në 

ndërtimin e një identiteti trashëgimie historike nga partitë e sotme: Revolucioni i 1924 

dhe marrëdhënia e tij me monarkinë, pushtimi nazifashist, periudha e socializmit dhe ajo 

e ngjarjeve kyçe të formacionit shoqëror aktual. 

Historia e parë e Shqipërisë së pasrrëzimit të socializmit burokratik është botuar në vitin 

1994. Ajo shënon kohën kur formacioni i ri shoqëror ndodhej në kushtetim e sipër, 

qeverisja e PD-së po ndërmerrte reforma të njëpasnjëshme ristrukturimi neoliberal, por 

kontradiktat shoqërore dhe përballja politiko-partiake e bënin ritmin e kushtetimit të 

shumëtrajtshëm. Po ashtu, si çdo formacion shoqëror në kushtetim e sipër, edhe në 

pozicionet ideologjike të tij vihen re gjurmë të formacionit të vjetër dhe të forcave 

shoqërore e politike që identifikoheshin me një pjesë të botëkuptimit të tij. Kështu, në 

tekstin e 1994-s vëmë re qëndrime ndaj dy momenteve kyçe të historisë së Shqipërisë të 

cilat do të ndryshojnë brenda ligjërimit politik të të djathtës në dhjetëvjeçarin e dytë të 

formacionit shoqëror: ato ndaj revolucionit të 1924 dhe Luftës Antifashiste Nacional-

Çlirimtare. Viti 1994 ishte ende afër momentit revolucionar pjesë kyçe e të cilit kishte 

qenë Partia Demokratike. Po ashtu, trauma e reformave të para neoliberale kishte 

prodhuar tërheqje të pjesshme ligjërimore dhe një pozicion më të ekuilibruar në 

marrëdhëniet klasore që po përvijoheshin. Prandaj, ngjashëm me botëkuptimin historik të 

socializmit burokratik, ky tekst historie përdorte për ngjarjet e qershorit 1924 shënjuesin 

“revolucion” duke i shtuar herë pas here edhe përcaktorin “demokratik”. Afërmendsh nuk 

quhet krejtësisht “revolucion demokratiko-borgjez”, por përdorimi i shënjuesit revolucion 

me përcaktor demokratik dhe identifikimi i lëvizjes si tërësisht emancipuese
585

 tregon se 

PD-ja e kohës e përfytyronte veten ende si forcë e revolucionit demokratik duke hequr 

paralele historike midis asaj ngjarjeje të lënë përgjysmë dhe lëvizjes revolucionare të 

1990-1991-shit. Nga ana tjetër revolucioni në fjalë konceptohej edhe shoqëror, e 

specifikisht antifeudal
586

, çka mundëson të hiqen gjithashtu paralele midis këtij ndërtimi 
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 “Revolucioni i vitit 1924 përbën përpjekjen më të rëndësishme në shkallë kombëtare për ta futur 

Shqipërinë në rrugën e përparimit dhe të demokracisë. Ai ndihmoi në rritjen e vetëdijes politike të 

shqiptarëve dhe të aspiratës së tyre për një shtet modern e demokratik.” - Myzyri, Hysni. (Red. Përgj.) 

(1994). Historia e popullit shqiptar: për shkollat e mesme. Tiranë: Shtëpia botuese e librit shkollor, f. 171 
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feudalizmin’. Projektligji i reformës agrare, që kishte hartuar qeveria, parashikonte t’ua ndante tokat 

shtetërore (jo çifligjet private) pa pagesë...por ky projektligj mbeti në letër. Programi i shpallur nuk u 

realizua plotësisht sepse qeveria përbëhej jo vetëm nga elementë demokratë e liberalë, por edhe nga 

konservatorë që kishin marrë pjesë në kryengritje. Zbatimi i programit hasi në qëndresën e pronarëve të 

tokës dhe të forcave që përkrahnin Ahmet Zogun dhe qeverinë e mëparshme.” - Po aty, f. 170 
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ligjërimor të së shkuarës dhe rolit në të cilën qeveria demokrate e shikonte veten: si një 

forcë demokratike dhe përparimtare që po çonte përpara një revolucion të ngjashëm 

antifeudal, ku feudalizmi - siç gjendet në tekstet e ligjërimit demokrat të kohës - ndaj të 

cilit ajo po triumfonte ishte një feudalizëm i përçudnuar komunist.  

Ky qëndrim ndikon edhe mënyrën se si pasqyrohet LANÇ-i në atë tekst. Megjithëse që 

në vitin e parë të qeverisjes së saj parlamenti me shumicë demokrate kishte ndryshuar 

datën e çlirimit, në qëndrimin e PD-së nuk ishte mohuar karakteri përparimtar i asaj lufte. 

Për ta lidhur logjikisht me Revolucionin e Qershorit dhe vetëpërfytyrimin e PD-së, 

LANÇ-i konsiderohej një luftë çlirimtare, antifashiste dhe, mbi të gjitha, e frymëzuar nga 

ideale demokratike, duke heshtuar marrëdhënien e saj me sundimin politik të PPSH-së 

pas luftës apo edhe karakterin e saj të pjesshëm revolucionaro-shoqëror.
587

  

Sidoqoftë pozicionimi i PD-së së kohës vendosej në një ekuilibër të vështirë dhe të 

tensionuar forcash shoqërore dhe inercish së formacionit të vjetër. Kësisoj antifeudalizmi 

i Revolucionit të Qershorit do të bashkëjetonte me botëkuptimin e ish-pronarëve, një 

pjesë e të cilëve ushqenin shpresa për një restaurim të plotë pronësor. Karakteri 

përparimtar i LANÇ-it do të bashkohej me vlerësimin e rezistencës antikomuniste të 

viteve të para të pasluftës. Ky vlerësim nuk mund të ishte tërësisht legjitimues, pasi në të 

kishte vend për dy kategori rezistuesish: njëra legjitimisht antikomuniste si pasojë e 

karakterit demokratik të përfaqësuesve të saj, tjetra si kolaboracioniste e nazi-fashizmit e, 

për pasojë, jolegjitime.
588

 Kjo ndërdyshje artikulohej asokohe edhe nga debatet e 

brendshme të PD-së, ku mund të veçojmë ndërhyrjen qortuese të sipërcituar të presidentit 

Berisha sipas të cilit bashkë me rehabilitimin e domosdoshëm të viktimave të komunizmit 

po rehabilitoheshin padrejtësisht edhe një pjesë e kolaboracionistëve nazi-fashistë.  

Teksti i historisë gjatë qeverisjes së PD-së e kishte më të lehtë shpalosjen e qëndrimit 

ndaj socializmit burokratik dhe formacionit të ri shoqëror që po kushtetohej. Këtu 

shfaqeshin më pak kundërthënie e tensione të brendshme ligjërimore e, po ashtu, 

karakteri ideologjik ishte më i dukshëm. Ndër të tjera, një prej fataliteteve të regjimit të 

vjetër konsiderohej izolimi i qëllimshëm i Shqipërisë nga Evropa dhe SHBA-ja, çka e 

largonte vendin nga kontakti me atë areal qytetërimor të cilit i përkiste dhe nga i cili 

duhej të përfitonte. Përkundër këtij përfitimi moral dhe material potencial heshtoheshin 

përfitimet modernizuese ekonomike që i sollën vendit marrëdhëniet e ngushta ekonomike 

me Bashkimin Sovjetik dhe sidomos me Kinën, duke i zhytur këto të fundit në errësirën e 
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 “Lufta Çlirimtare Antifashiste e popullit shqiptar përbën një nga epopetë më të lavdishme të popullit 

shqiptar. Ajo ishte njëkohësisht pjesë përbërëse e Luftës Antifashiste që zhvilluan popujt e tjerë të Evropës 

dhe të botës kundër pushtuesve nazifashistë. Me pjesëmarrjen aktive në këtë luftë, populli shqiptar e radhiti 

veten në anën e fituesve të kësaj lufte, në anën e vendeve demokratike.” - Po aty, f. 213 
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 “Të ndodhura përballë vendosjes së regjimit komunist, forcat demokratike dhe antikomuniste filluan 

qysh në ditët e para të pasluftës qëndresën ndaj synimeve të udhëheqjes komuniste...Krahas organizatorëve 

të kryengritjes u kapën dhe u dënuan edhe mjaft njerëz të thjeshtë që u ngritën kundër regjimit. 217 Me anë 

të gjyqeve speciale, madje dhe pa gjykim, krahas disa bashkëpunëtorëve të pushtuesve, u dënuan edhe 

mjaft kundërshtarë të tjerë politikë të regjimit komunist.” - Po aty, f. 218 
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antropologjizimit kulturor të Lindjes.
589

 Afërmendsh këtë prirje natyrore dhe zhvillimore 

të shqiptarëve ndaj Perëndimit e mundësoi rënia e formacionit të vjetër dhe kushtetimi i 

të riut, për të cilin Evropa dhe Perëndimi ishin pikë nyjore e reformave demokratizuese 

në jetën politike dhe ato kapitaliste në sferën ekonomike.
590

 

Nga ana tjetër teksti i historisë së Shqipërisë i vitit 2001, që përkon dhe kushtëzohet nga 

qeverisja e PS-së, bashkëndan me atë të 1994-s qëndrimin ndaj Revolucionit të Qershorit 

duke e konsideruar demokratik dhe antifeudal, paçka se ai shpërfaq tone më të forta 

antagonizmi dhe identifikimi me revolucionarët e kohës.
591

 Po më fort theksohet edhe 

karakteri çlirimtar dhe përparimtar i LANÇ-it. Ndërsa qëndrimi ndaj socializmit 

burokratik është më pozitiv nga ai i tekstit të mëparshëm, duke e vënë theksin jo vetëm te 

karakteri diktatorial i tij, por edhe në përparimin e pjesshëm ekonomik e shoqëror. Për të 

marrë një shembull që e vë në dukje dallimin me të mëparshmin, mund t’i referohemi 

mënyrës se si e trajton ky tekst rezistencën e armatosur antikomuniste të viteve të para të 

pasluftës. Nëse për tekstin e 1994-s ajo ishte një lëvizje komplekse ku pesha anonte nga 

karakteri demokratik i pjesëmarrësve, për atë të 2001-shit rezistenca identifikohet 

kryesisht me kolaboracionistët nazi-fashistë dhe elitat ekonomike të përmbysura.
592

 

Sakaq pozicionimi i PS-së së pas1997-s si parti e ristrukturimit neoliberal dhe e përvoja 

politiko-programore gjysmëkritike ndaj neoliberalizmit në vitet e para të ekzistencës së 

saj shoqëroheshin në ligjërim me përmendjen e përciptë kronologjike të ndërrimit të 

formacioneve shoqërore dhe zhvillimeve bashkëkohore.  

Megjithatë teksti më interesant si objekt i kritikës së ideologjisë është ai i historisë së 

2009-s, në të cilin qeverisja e re e PD-së shkon bashkë me konsolidimin dhe hyrjen e 

formacionit shoqëror në fazën e vet përmbyllëse. Asokohe ristrukturimi ekonomik 

neoliberal po shkonte drejt përmbylljes dhe diferencat programore midis partive ishin 
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 “Shqipëria u lidh me Kinën, e cila në atë kohë propagandonte politikën e izolimit me vendet e tjera. Në 

këtë mënyrë E. Hoxha e izoloi më tej Shqipërinë nga vendet e Evropës Perëndimore e SHBA. Shqiptarët 

për një kohë të gjatë mbetën jashtë sferës së ndikimit pozitiv të qytetërimit perëndimor, çka solli pasoja në 

thellimin e prapambetjes ekonomike dhe kulturore të vendit.” - Po aty, f. 229 
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 “Parlamenti pluralist që doli nga zgjedhjet e 22 marsit 1992 miratoi disa ligje themelore me karakter 

demokratik, me synimin që të kryhej reforma ekonomike. Ndër to më të rëndësishmet janë: ligjet për 

mbrojtjen e investimeve të huaja në Shqipëri, për privatizimin, për të drejtat e njeriut etj. në fushën 

ekonomike pati mjaft ndryshime: u privatizua toka e kooperativave bujqësore dhe ajo e ndërmarrjeve 

bujqësore, veprimtaritë artizanale, sfera e qarkullimit dhe banesat. U liberalizuan çmimet dhe u ul 

inflacioni. Shqipëria u hap ndaj botës.” - Po aty, f. 255 
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 “Revolucioni i Qershorit...ishte përpjekja e parë në shkallë kombëtare për çrrënjosjen e mbeturinave 

feudale në vend dhe vendosjen e demokracisë në Shqipëri.” - Grillo, Viola (Red.) (2001). Historia e 

popullit shqiptar: për klasën e katërt të shkollës së mesme të përgjithshme. Tiranë: SHBLSH, f. 207 
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 Me interes në këtë rast është evidentimi i renditjes së agjentëve politiko-shoqërorë të kësaj rezistence, ku 

në vend të parë vihen kriminelët e luftës dhe kolaboracionistët: “Të ndodhur përballë realiteti të humbjes së 

pushtetit, kriminelë lufte e bashkëpunëtorë të fashizmit, pronarë tokash, intelektualë, si dhe kundërshtarë të 

thjeshtë politikë kundërkomunistë, qysh në vitin e parë të pasluftës filluan organizimin e qëndresës për të 

përmbysur udhëheqjen komuniste...Krahas disa organizatorëve të kryengritjes, u kapën dhe u dënuan edhe 

përkrahësit e tyre, që u ngritën kundër rrezikut të vendosjes së regjimit komunist.” - Po aty, f. 285 
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mjaft më të vogla se në pjesën e parë të viteve 90’. Në këtë tekst - i pari i pajisur me një 

hyrje ku ideologjia merr trajtën më të hapur të propagandës - historia e Shqipërisë 

përfytyrohet si një lidhje teleologjike midis nacionalizmit, demokracisë dhe 

evropianizmit si integrim në BE.
593

  

Ky tekst bën revizionizëm historik krahasuar me të dy të parat, çka shpreh theksimin e 

djathtizmit ideologjik të PD-së dhe identifikimin e saj përfundimtar me klasat 

mbizotëruese të formacionit shoqëror parasocialist. Kësisoj, ngjarjet e qershorit të 1924-s 

nuk quhen më “revolucion”, por neutralisht “kryengritje e armatosur”.
594

 Po ashtu 

qëndrimi ndaj tentativave kolonialiste të Italisë fashiste para pushtimit të Shqipërisë, 

konceptimit të LANÇ-it dhe antagonizmit të forcave politike dhe shoqërore (pushtuese 

dhe vendase) brenda luftës nis të higjienizohet
595

. Trajtimi i imët i këtyre teksteve mund 

të na ndihmojë për të përcaktuar kumtin e tyre ideologjik në aktualitet. P.sh. tentativat e 

Italisë fashiste për kolonizim ekonomik që përfundoi me kolonizim politik artikulohen në 

këtë formë: “Ndonëse marrëveshjet ekonomike dhe traktatet me karakter politik e 

ushtarak që u nënshkruan me Italinë kishin si synim zhvillimin e vendit dhe sigurimin e 

integritetit territorial të tij, ato nxitën edhe depërtimin ekonomik e ushtarak italian dhe 

krijuan një farë varësie nga ndihma italiane.”
596

 Kësisoj jo vetëm që qëndrimi i qeverisë 

së Zogut konsiderohet në mirëbesim, por edhe varësia kolonizuese shihet si “një farë 

varësie”. Çështja është se, përtej simpative dhe identifikimeve antagoniste historike, 

qëndrimi historiko-kritik ndaj kolonializmit të depërtimit të investimeve do të prodhonte 

krizë në ligjërimin hegjemonik aktual sipas të cilit zhvillimi i një vendi është i varur 

kryekëput nga investimet e huaja dhe raporti midis investuesve dhe vendit në të cilin 

investohet është ngaherë në përfitim reciprok dhe jo si varësi, hegjemoni ekonomik e 

politike etj.  

Nga ana tjetër antikomunizimi theksohet edhe më
597

 krahasuar edhe me tekstin e botuar 

gjatë periudhës së parë të qeverisjes së PD-së. Kësaj radhe origjina dhe roli historik i 

komunistëve shqiptarë lidheshin drejtpërdrejt me interesat jugosllave, duke evokuar 

kësisoj “sllavo-komunizmin” antipatriotik të kudogjendshëm të ligjërimit të së djathtës 
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 “...kur po luftohet me mish e me shpirt të vendoset demokracia e vërtetë në Shqipëri, që Kosova e 

pavarësuar të ecë përpara, që shqiptarët në trojet e tyre të gëzojnë të drejtat e plota, me synimin e 

përbashkët, drejt Bashkimit Evropian.” - Meta, Beqir. Dezhgiu, Muharrem. Lleshi, Xhevair. (2009). 

Historia e popullit shqiptar. Klasa XII: Për gjimnazet. Drejtimi shoqëror dhe i përgjithshëm. Tiranë: 

Uegen, f. 3 
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 Shih: Po aty, f. 212 

595
 Si shembull higjienizimi mund të merret mënyra se si trajtohet masakra e 4 shkurtit 1944, së cilës i 

zbehet karakteri i dhunës fashiste dhe viktimat trajtohen në neutralitetin antiheroik të “personave të 

dyshimtë”: “Natën e 4 shkurtit forcat qeveritare bënë bastisje në shumë banesa të qytetit duke vrarë shumë 

persona të dyshimtë...Ngjarja e 4 shkurtit ishte dëshmi e rrjedhojave të pleksjes së luftës kundër pushtuesit 

me luftën civile në Shqipëri.” - Po aty, f. 272 
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 Po aty, f. 228 
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 Qëndrimi ndaj ndalimit të fesë gjatë socializmit shtetëror shprehet me metafora dhe me ton pothuajse 

propagandistik: “Lëvizja kundër fesë ishte një kryqëzatë e egër komuniste antinjerëzore.” - Po aty, f. 320 
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kryesisht konservatore.
598

 Po ashtu rezistenca antikomuniste e viteve të para të pasluftës 

paraqitej mjaft më fort si demokratike dhe vetëm në mënyrë periferike përmendeshin 

pjesëmarrësit kolaboracionistë në të.
599

 

Trajtimi i epokave të ndryshme historike reflekton edhe rrymat ideo-politike brenda 

ligjërimit të djathtë. Nëse antagonizmat e viteve 20-30’, ato të Luftës së Dytë Botërore 

dhe të komunizmit parashtrohet përmes një botëkuptimi konservator, kapërcimi i 

formacioneve shoqërore më 1990-1991 dhe sidomos ardhja e dytë e PD-së në pushtet 

shpreh më shumë botëkuptimin e liberalizmit politik dhe neoliberalizmit ekonomik. 

Kësisoj përmbysja e socializmit burokratik që shënjohet prej termit “revolucion”
600

 është 

i papërshtatshëm për konservatorizmin i cili kërkon më shumë restaurimin e të vjetrës, 

por i shkon karakterit radikal të liberalizmit politik që mbështetet në vrullin 

demokratizues politik të masave të revoltuara kundër tiranisë. Sigurisht që për trajtimin e 

ngjarjeve të 1997-s rikthehet pozicionimi konservator duke i quajtur ato si rebelim 

komunist
601

, për t’ia lënë paskëtaj vendin botëkuptimit neoliberal sipas të cilit qeverisja e 

PD-së së 2005-s shënon një pikë thyerjeje me korrupsionin qeveritar dhe me thellimin 

serioz të reformave ekonomike neoliberale.
602

 Neoliberalizmi i hapur ligjërimor - që më 

parë ka qenë një hap prapa neoliberalizimit qeverisës - shënon edhe kapërcyellin midis 

fazës së konsolidimit dhe asaj të përmbylljes së formacionit shoqëror aktual.  

J. Shtojcë: Neoliberalizimi i arsimit të lartë  

Arsimi dhe shëndetësia përbëjnë dy sektorët e fundit në të cilët nuk është shtrirë ende 

ristrukturimi neoliberal. Gjurmët e para të neoliberalizimit vihen re që në dekadën e dytë 

të formacionit shoqëror aktual (në fazën e konsolidimit të tij) me hapjen dhe, pas vitit 

2005, zgjerimin e shpejtë të universiteteve private. Në këto vite qeveritë kanë ulur në 

mënyrë progresive financimin shtetëror për student duke sjellë rritje të vazhdueshme të 

tarifave të studimit; madje në nivelet e dyta dhe të treta edhe mosfinancimin e studimeve. 
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 “Enver Hoxha, nën ndikimin edhe të emisarëve jugosllavë, e hodhi poshtë marrëveshjen dhe e denoncoi 

atë si të papranueshme. Ky qëndrim i udhëheqjes së PKSH ishte goditje e madhe kundër bashkimit të 

shqiptarëve, në atë moment aq të rëndësishëm që po kalonte lufta kundër pushtuesit.” - Po aty, f. 266 
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 “Të ndodhura përballë vendosjes së regjimit komunist, forcat demokratike dhe antikomuniste filluan 

qysh në ditët e para të pasluftës qëndresën ndaj politikës së udhëheqjes komuniste...Në të morën pjesë edhe 

ish-bashkëpunëtorë të fashizmit.” - Po aty, f. 298 
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 Opozita, duke shfrytëzuar edhe tatëpjetën që morën firmat piramidale në vendin tonë, arriti që të 

organizojë rebelimin komunist të vitit 1997...” - Po aty, f. 361 
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 “. Vendosja e taksës së sheshtë (10%), ulja e tatimeve të ndryshme, organizimi i mirë i TVSH, 

organizmi i veprimtarisë së QKR (Qendra Kombëtare e Regjistrimit) të subjekteve private përbënte sukses 

të qeverisë së re. Investimet e huaja filluan të bëhen të ndjeshme në jetën ekonomike të vendit, sidomos në 

sektorin e minierave, çimentos, materialeve të ndërtimit, energjetikës, privatizimeve etj. Përveç privatizimit 

të lënë në mes nga socialistët (për shkak të përfundimit të mandatit) të Albtelekomit, përfundoi privatizimi i 

INSIG-ut, ARMO-s, OSSH (i ndarë nga KESH) dhe këto çmohen si suksese të rëndësishme.” - Po aty, f. 

365 
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Sidoqoftë faza cilësore e neoliberalizimit të arsimit të lartë nisi prej vitit 2010, kur vihen 

re disa tentativa të dy qeverive të fundit për të neoliberalizuar arsimin e lartë, posaçërisht 

nëpërmjet reformës financiare. Po ashtu, në ligjërimin e qeverisë aktuale socialiste 

ristrukturimi neoliberal i arsimit të lartë do të pasohet nga ai i sektorit shëndetësor, duke 

ndjekur një logjikë të ngjashme me të parin. Arsyeja e trajtimit të posaçëm të 

ideologjizmit të ligjërimit politik mbi arsimin e lartë ka të bëjë me faktin se 

neoliberalizimi i tij dhe ai i pritshëm i shëndetësisë do të shënojnë përmbylljen e 

formacionit shoqëror aktual - fazën e fundit pas asaj të kushtetimit dhe konsolidimit.  

Ristrukturimi neoliberal i veprimtarive kryesore ekonomike ka ndjekur një valë rritëse, 

herë pas here me tërheqje apo ngadalësime të pjesshme. Pas privatizimit të ndërmarrjeve 

të vogla dhe të mesme, atyre të mëdha, korporatave shtetërore dhe dhënies me koncesion 

të një sërë burimesh natyrore, radha, së paku në ligjërimin politik parapërgatitor (jo 

vetëm qeveritar), po i vjen arsimit e më pas shëndetësisë. Fokusi i kritikës së ideologjisë 

do të përqendrohet te reforma arsimore ligjërimet mbi të cilën janë disavjeçare dhe më të 

plota sesa ato, ende rudimentare, mbi reformën shëndetësore.  

Tentativat ristrukturuese të arsimit të lartë kanë nisur që më 2010 nga qeveria e 

asokohshme e PD-së, me një Green Paper i cili u pasua më 2011-n dhe 2013-n me Planin 

e Veprimit Kuadër dhe Strategjinë e arsimit të lartë 2013-2020. Këto projekte kanë një 

përmbajtje dhe botëkuptim e frazeologji të theksuar neoliberale.
603

 Baza e skemës 

financiare së propozuar është ndryshimi i karakterit publik të universiteteve. Sipas këtyre 

projekteve, financimi i universiteteve do të ndiqte modelin kilian - ku fondi shtetëror i 

shkon studentit i cili më pas zgjedh institucion publik ose privat (jofitimprurës)
604

 - të 

aplikuar gjatë diktaturës ushtarake të Augusto Pinoçetit e cila në vitet 70-80 shërbente si 

pararojë e eksperimenteve ekonomike neoliberale. Konkurrimi midis universiteteve 

publike dhe private do të ulte financimin shtetëror për të parat duke i shtyrë të 

shndërroheshin në agjenci thuajsetregtare për t’u mbajtur në këmbë financiarisht, çka 

përfshinte - përveç parimeve të integrimit të botës universitare në treg - edhe rritjen e 

tarifave studentore. Përballimi i këtyre të fundit lidhej me zgjidhje neoliberale - të hasura 

në vende të tjera ku janë aplikuar reforma të tilla - si marrja e kredisë studentore dhe 

prodhimi i një subjekti studentor borxhli.   

Po si janë legjitimuar këto tentativa të para neoliberalizuese? Pikësëpari nyja prej nga 

kalojnë argumentet është ajo e përmirësimit të cilësisë në kuadër të integrimit apo 

standardeve evropiane
605

, që është e kudogjendshme sidomos në ligjërimin evropeist 

teknicist. Po ajo që i karakterizon më së shumti ideologjikisht është natyraliteti dhe 
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 “IAL-të do të operojnë në një treg konkurrues për të tërhequr studentë.”  - Ministria e Arsimit dhe 

Shkencës: Reforma e financimit në arsimin e lartë në Shqipëri, Green Paper - Dokument për konsultim 

publik 2010, f. 5 
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 Shih: Ministria e Arsimit dhe Shkencës: Reforma financiare për arsimin e lartë. Plani i Veprimit Kuadër. 

Nëntor 2011. https://docs.google.com/file/d/0BëhcJg8NxarZSThaeDZLTGhkVFE/edit. Parë për herë të 

fundit më 25.9. 2014, f. 4 
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afërmendja e pohimeve paradigmatike të neoliberalizmit të cilat ose nuk kanë nevojë të 

justifikohen, ose konsiderohen si të bazuara në arsyen e shëndoshë e përvojën lehtësisht 

të përgjithësueshme shoqërore. Panevoja e justifikimit ka të bëjë me përkufizimin e 

universitetit si institucion qëllimi i të cilit është t’i shërbejë tregut duke prodhuar 

specialistë të nevojshëm për të, pa përmendur aspak dimensionin kritik, krijues dhe 

emancipues të tij. Ky dimension nuk është vetëm një idealizëm horizonttregues, por bart 

edhe një përvojë të pasur të historisë botërore të zhvillimit të universiteteve.
606

 Kurse 

kalimi i shpejtë i justifikimit në kuadrin e arsyes së shëndoshë përdoret për të nxjerrë në 

pah korrelacionin midis rritjes së tarifave shkollore dhe rritjes së përkushtimit të 

studentëve për mësim, pavarësisht se as citohen, as aludohet për referenca studimore të 

këtyre konstatimeve.
607

  

Në këtë mënyrë ideologjia del në sipërfaqe jo vetëm në anëshmërinë e shtrimit të pyetjes, 

por edhe në moskonsiderimin e të shtruarit të një pyetjeje studimore që do të justifikonte 

korrelacionin e mësipërm. Ato mund të çiftojë gjithashtu shënjues historikisht të 

përkundërt - si treg dhe dimension kritik - brenda të njëjtit dokument ku universiteteve u 

kërkohet edhe të integrohen në treg dhe të shndërrohen pjesërisht në njësi tregtare të 

qeverisshme nga ligjet e konkurrencës, edhe të zhvillojnë të menduarit kritik
608

 - pa e 

specifikuar asgjëkund se çfarë shënjon ai.  

Debati publik mbi reformimin neoliberal të arsimit të lartë ka pasur intensitet më të madh 

gjatë hartimit të dy projektreformave të qeverisë socialiste gjatë vitit 2014. Duhet 

theksuar  paraprakisht se për nga përmbajtja reforma e fundit është po aq neoliberale sa e 

para për sa iu përket konceptimit të universitetit si njësi autonome në kuptimin tregtar të 

fjalës dhe shtyllave të organizimit të brendshëm dhe financimit të tij, duke dalluar nga 

projektet e mëparshme vetëm për sa i përket përmendjes abstrakte të mbështetjes sociale 

për studentët në nevojë (çka realizohet edhe në kuadrin organizativ të universiteteve 

përpara se të hyjë në fuqi reforma në fjalë) dhe zëvendësimit të parimit “fondi ndjek 

studentin” me atë të ndjekjes së tërthortë me ndërmjetësinë e agjencive qeveritare 

përcaktuese formale të cilësisë. Ajo çka e dallon brendaideologjikisht ligjërimin e 

hartuesve dhe mbështetësve të saj është pështjellimi i shënjuesve (historikisht 

kontradiktorë) që artikulohen si të ishin pjesë e së njëjtit shtrat kuptimor. Kësisoj, 

kryeministri Rama mund të pohojë edhe nevojshmërinë e përshtatjes konceptuale dhe 

funksionale të universiteteve me tregun, edhe faktin se ideja e universitetit që ai ka ndër 
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 “Një nga qëllimet e reformimit të mekanizmit të financimit të arsimit të lartë është të nxisë IAL publike 

për t’u bërë më fleksibël ndaj evolimit të kërkesës dhe nevojave të tregut.” - Ministria e Arsimit dhe 

Shkencës: Reforma e financimit në arsimin e lartë në Shqipëri, Green Paper - Dokument për konsultim 

publik 2010, f. 8 

607
 “Përvoja ka treguar se motivimi dhe vlerësimi i tyre për studimet është më i lartë nëse ata njohin koston 

e vërtetë të tyre.” Po aty, f. 8 

608
 Shih: Ministria e Arsimit dhe Shkencës: Reforma financiare për arsimin e lartë. Plani i Veprimit Kuadër. 

Nëntor 2011. https://docs.google.com/file/d/0BëhcJg8NxarZSThaeDZLTGhkVFE/edit. Parë për herë të 

fundit më 25.9. 2014, f. 8 
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mend nuk ka të bëjë me mallin
609

 (në kuptimin e simptomës së marrëdhënieve 

kapitaliste). Kjo formë ligjërimi shoqëron përthyerjen e moderuar kritike të ligjërimit 

politik të PS-së ndaj neoliberalizmit gjatë dy viteve të fundit, paçka se, siç u cek më lart, 

konceptimi dhe një pjesë e shënjuesve të përdorur i përkasin neoliberalizmit.   

Edhe në të një nyje e ngjashme legjitimuese prej nga i kalojnë argumentet. Kjo shprehet 

në përfytyrimin e saj si reformë anglo-saksone apo e mbështetur në “përvojat më të mira” 

të universiteteve anglo-saksone dhe evropiane
610

, pa i përkufizuar asnjëherë elementët e 

matjes së cilësisë dhe pa dhënë referenca të mirëfillta studimore për to. Afërmendja 

ideologjike në këtë rast arrin një vetëbesim pseudohegelian, pasi projektreforma 

justifikohet me fare pak fjali si marrje parasysh e diskutimeve shkencore botërore
611

 duke 

hamendësuar ideologjikisht se shkenca dhe teoria - sidomos në fushat shoqërore - nuk 

përshkohen nga papajtueshmëri, por janë të përputhshme nga pseudosingulariteti 

universal i përmbledhësit të mbarmë.  

Afërmendja ideologjike përdoret edhe për të legjitimuar rritjen progresive të tarifave 

studentore që do të kompensonin shpërndarjen e fondeve në universitetet private. Duke e 

marrë për të mirëqenë kuadrin neoliberal të mosrritjes së shpenzimeve publike - së paku 

jo aq sa për të plotësuar nevojat shoqërore
612

 - për këtë ligjërim rritja progresive e 

tatimeve dhe taksave për sipërmarrjet e mëdha thjesht nuk merret në konsideratë - duke 

mos pasur as dinjitetin të jetë e kritikueshme. Rrjedhimisht për ekonominë flitet sikur të 

jetë e themeluar mbi ligje po aq të pandryshueshme sa ato natyrore. 

                                                           
609

“ Dija nuk është mall, Universiteti nuk është biznes.” - http://www.oranews.tv/vendi/rama-te-vendosim-

vijen-e-qarte-te-reformes-se-domosdoshme/. Parë për herë të fundit më 25.9.2014. Po ashtu pajtimin e 

shënjuesve historikisht të përkundërt si konkurrenca me barazinë, privatja me publiken etj.  

610
 Aspektin e vet më butaforik - që dëfton karakterin orientalist të kësaj prerjeje ideologjike - ky ligjërim e 

merr në fjalimin e ministres së Arsimit L. Nikolla për të cilën ndershmëria dhe kompetenca e komisionit të 

hartimit të projektreformës garantohen automatikisht nga përvoja mësimdhënëse britanike e kryetarit të saj 

i cili, si “perëndimor”, nuk mund të riprodhojë pandershmërinë dhe joprofesionalizmin vendas: “Po! U 

gëzova se Arjani duke jetuar e punuar jashtë vendit është imun nga disa sjellje që e shmangin debatin për 

reformën nga debati i shëndetshëm dhe vizionar.” - 

http://www.arsimi.gov.al/al/Newsroom/fjalime/universitetet-e-gjenerates-tjeter-reforma-e-arsimit-te-

larte&page=1. Parë për herë të fundit më 25.9.2014 

611
 “...komisioni ka bërë një analizë të literaturës bashkëkohore ndërkombëtare, kryesisht të asaj që lidhet 

me arsimin e lartë në Evropë dhe veçanërisht në Britaninë e madhe.” - Komisioni për Arsimin e Lartë dhe 

Kërkimin Shkencor. Raporti përfundimtar për reformimin e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor. Tiranë, 

korrik 2014. http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/reformaalksh/Raport_Final_Ministria_Arsimit.pdf. 

Parë për herë të fundit më 25.9. 2014, f. 7 
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 “Edhe me dëshirën më të mirë të çdo vendimmarrjeje politike është ekonomikisht e pamundur që me 

prognozat ekonomike (jo më shumë se 1-2% në dy vitet e ardhshme) të vendit të shohim një rritje më 

shumë se 50% të investimeve shtetërore në arsimin e lartë. Kjo rritje është josinjikative për nevojat e 

arsimit të lartë.” - Komisioni për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Raporti i parë për reformimin e 

arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor. Tiranë, 25 prill 2014. 

http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/reformaalksh/Raport_Ministria_Arsimit.pdf. Parë për herë të fundit 

më 25.9.2014, f. 40 
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Po ashtu nyja anglosaksioniane përdoret për të ndërtuar një përfytyrim neoliberal të 

universitetit dhe të marrëdhënies së studentëve me të. Përderisa universitetit - si në të 

gjitha projektreformat e marra në shqyrtim - i mungon dimensioni kritik-emancipues që 

vendos pikëpyetje dhe e vë në krizë hegjemoninë e ideologjisë dhe raportet e forcës 

brenda një formacioni shoqëror, ai reduktohet vetëm në përgatitës profesional studentësh, 

duke marrë trajtën e shkollës së lartë teknike. Studenti i mirarsimuar nuk konsiderohet më 

bartës i mendimit kritik dhe përkthyes i këtij mendimi në veprim shoqëror emancipues, 

por vetëm përfitues i një shërbimi të cilin do të duhet ta paguajë gjithnjë e më afër kostos 

së prodhimit të tij. Vetëm pasi plani i diskutimit vendoset në këtë anësi neoliberale, 

mundet që kontributi shtetëror për arsimimin e studentëve të paraqitet si privilegjim, 

sidomos i shtresave të mesme, në kurriz të shtresave më të varfra shoqërore.
613

  

Meqenëse një nga pikat më neoliberale të këtyre reformave ka qenë financimi i 

drejtpërdrejtë apo i tërthortë i universiteteve private me fonde shtetërore, ligjërimi 

neoliberal i ka shoqëruar këto projektreforma edhe në trajtën e parashtrimeve më të gjera 

të cilat kanë dalë në qarkullim nga shtëpi botuese të universiteteve private. Në këto 

botime gjendet dhe përdorimi i nyjës anglo-saksone si përligjje e neoliberalizimit të 

arsimit të lartë.
614

  

Pika të tjera nyjore prej nga kalon legjitimiteti janë botimet e revistave me prirje 

neoliberale, të cilat përmenden si të ishin autoritet i paanshëm dhe i padiskutueshëm i të 

vërtetës, duke ia hequr ideologjikisht ligjëruesit përgjegjësinë për karakterin e ideve që 

parashtron.
615

 Po ashtu i bëhet jehonë vetëreferuese përvojës akademike perëndimore të 

një pjese të artikuluesve të tyre, që ka për efekt përfytyrimin kolektiv të një Tjetri që 

hamendësohet se di e, rrjedhimisht, edhe do. 

Nga ana tjetër ky ligjërim thekson se tanimë në modelet (neoliberale) që duhen marrë, 

dallimi midis universiteteve tradicionale publike dhe tyre private është duke u bjerrë. E 

ardhmja kërkon një model të ri universiteti publik i cili do të duhet të brendësojë 
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 “Ky lloj financimi dhe filozofie është mbështetur në filozofinë sunduese aktuale në reformat 

mbarëkombëtare të arsimit të lartë, që mbështeten në modelet anglo-saksone universitare që imperativi 

moral i të drejtës së të gjithëve për arsim nuk duhet kushtëzuar nga instrumenti, që është çmimi i 

universitetit, por nga rezultati, që është cilësia e studentëve... duke insistuar vetëm në fondet publike që 

burojnë nga taksat, ne detyrojmë të paguajnë për shkollimin universitar mjaft prindër e familje që nuk do 

kenë kurrë dikë në universitet dhe kjo është e padrejtë po të kemi parasysh se formimi universitar është mbi 

të gjitha një investim profesional, që të krijon oportunitete të reja në jetë.” - Po aty, f. 46 

614
 “...paraja publike nuk ndjek më institucionet, por e mbështetur në praktikat më të mira të huaja, 

veçanërisht ato anglosaksone, të ndjekë studentin. Thënë këtë, universitetet private mund të kthehen, më 

pas, në organizata jofitimprurëse, në institucione publike, joshtetërore...” - Gjuraj, Tonin. (2012). Ide të 

sistemuara për universitetin privat & publik. Tiranë: UET Press, f. 28. Shih po ashtu: Çili, Henri. (2013). 

Kundër-reforma. Një shpjegim (subjektiv) për 23 qershorin..., f. 65;  

615
 Referencë nga The Economist 2005: “Tashmë është provuar qartë - dhe eksperienca financiare 

amerikane e ilustron këtë më së miri - se ‘një sistem i arsimit të lartë i orientuar nga tregu mund të 

funksionojë shumë më mirë sesa një sistem i dominuar nga shteti’.” - Tarifa, Fatos. (2013). Arsim i lartë 

për një shoqëri të hapur. Tiranë: UET Press, f. 91 
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karakterin sipërmarrës dhe inovativ të atyre private.
616

  Po ashtu, si në disa prej 

projektreformave të mësipërme, rritja e karakterit sipërmarrës të universiteteve duhet të 

shoqërohet jo vetëm me ndryshimin e frymës dhe funksionimit të tyre, por edhe me 

ndryshimin e përbërjes së bordeve drejtuese të tyre ku duhet të ketë vend edhe për 

përfaqësuesit e bizneseve.
617

  

Një prej kontributeve më të rëndësishme neoliberale në ligjërimin publik është 

rikonceptimi i lirisë. Duke e reduktuar atë në liri konsumatore - për të zgjedhur 

kombinimin më të mirë midis çmimit dhe ofertës -, neoliberalët e përfytyrojnë studentin e 

të ardhmes si bartës të lirisë së zgjedhjes; pra si klient.
618

 Liria, kësisoj, nuk ka më 

karakterin aktiv të pjesëmarrjes për të ndryshuar kushtet e sendërtimit të idesë së 

universitetit, por atë ideologjik pasiv të zgjedhjes duke i marrë për të mirëqena këto 

kushte. Si forma më radikale e ligjërimit ideologjik, neoliberalizmi thekson 

papërfytyrueshmërinë e një lirie alternative ose, më saktë, e mundësisë së ndryshimit të 

kushteve shoqërore - në këtë rast në sistemin arsimor.  

Përfytyrimi neoliberal i lirisë si e përkundërta e ndërhyrjes shtetërore i shtyn gjithashtu të 

shpërfillin raportet e sundimit brenda sferave private të jetës si vetë universitetet private. 

Në shumë raste presionit real dhe të hamendësuar të burokracisë shtetërore në 

universitetet publike, i kundërvihet liria akademike nga shteti në universitetet private.
619

 

Kjo është karakteristikë e të gjitha formave të liberalizmit të cilat e përfytyrojnë shtetin si 

burimin kryesor të ushtrimit të pushtetit. Ky përfytyrim theksohet edhe më në ligjërimin 

neoliberal, çka pamundëson konceptimin e marrëdhënieve të sundimit brenda një 

sipërmarrjeje private fitimprurëse, siç janë pjesa dërrmuese e universiteteve private në 

Shqipëri. Ndërmarrja private - pas kontratës rëndom individuale midis palëve - 

funksionon sipas një logjike krejtësisht autoritariste ku ritmi dhe cilësia e punës 

përcaktohen nga pronari punëdhënës. Mirëpo ideologjia, siç është trajtuar gjerësisht në 

pjesën e diskutimit teorik, ka për efekt imanent bërjen të padukshme të raporteve të 

forcës jo edhe aq nëpërmjet fshehjes, por përmes natyralizimit të këtyre marrëdhënieve. 

Kësisoj sundimi i normalizuar dhe i natyralizuar nuk konsiderohet më sundim e, për 
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 “Universiteti sipërmarrës harmonizon: edukimin sipërmarrës do të thotë ndërtimin e programeve të 

studimit të orientuara nga nevojat e industrisë; këshillimin e sipërmarrjes që do të thotë orientimin e 

kërkimit drejt problematikës së industrive; transferimin e rezultateve të kërkimit shkencor nga universitetet 

drejt industrive.” - Minxhozi, Luljeta. (2013). Universiteti për zhvillimin. Origjina, modelet dhe impakti në 

shoqëri. Tiranë: UET Press, f. 81. Shih po ashtu: Civici, Adrian. (2013). Shteti apo tregu. Cilin model 

zhvillimi të zgjedhim? Tiranë: UET Press, f. 276 
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 Shih: Po aty, f. 287 

618
 “Ndërsa në universitetet private, studenti dhe financimi që vjen prej tij, mund të zgjedhë midis formave 

të ndryshme të ofertës për arsim, duke qenë në këtë mënyrë më aktiv ndaj shërbimit dhe cilësisë së ofruar.” 

- Minxhozi, Luljeta. (2013). Universiteti për zhvillimin. Origjina, modelet dhe impakti në shoqëri..., f. 47 

619
 Shih: Po aty, f. 36; “Në rastin e Shqipërisë, liria akademike ndoshta duhet parë, në radhë të parë, si liri 

nga presioni politik dhe universitetet private, ndryshe prej universiteteve shtetërore, dëshmojnë se janë 

mjedise plurale, të lira dhe të hapura ndaj çdo individi dhe ndaj çdo pikëpamjeje.” - Gjuraj, Tonin. (2012). 

Ide të sistemuara për universitetin privat & publik..., f. 41. Shih po ashtu: P. Xhufi në: Tarifa, Fatos. 

(2013). Arsim i lartë për një shoqëri të hapur..., f. 8 
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pasojë, liria akademike dhe pronësia private e universiteteve mund të pajtohen 

ideologjikisht.  
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XI. PËRFUNDIME TEORIKE 

Një prej qëllimeve kryesore të këtij punimi është ridimensionimi teorik i kritikës së 

ideologjisë pas shqyrtimit të ligjërimit politik shqiptar. Nëse ripërkufizimi i ideologjisë 

dhe kritikës së saj do të ishte i vështirë në një qasje rreptësisht teorike, përftimi i risive 

teorike bëhet edhe më kompleks nëse ato burojnë prej ndërthurjes së teorisë dhe një 

formë konkrete ligjërimore. Jo se përthyerja e teorisë ndaj fenomeneve ligjërimore përbën 

vështirësinë më të madhe, por kalimi prej teorisë në ligjërim për të përfunduar në teori 

kërkon një thyerje epistemologjike jo fort të lehtë. Gjithsesi edhe në indin përmbajtësor të 

mësipërm, teoritë e kritikës së ideologjisë nuk janë konceptuar si abstraksionizma, por të 

shtratëzuara në kontekstin historik dhe socio-politik të Perëndimit sidomos të dyqind 

viteve të fundit. Kësisoj partikulariteti i formacionit shoqëror shqiptar dhe modaliteti i 

shfaqjes së ideologjisë në të mund të shërbejë për ridimensionime teorike, të hapura për 

rishqyrtim nga çdo qasje formacioni tjetër shoqëror partikular.  

Në këto përfundime nuk do të përmblidhen të gjitha ridimensionimet apo kritikat ndaj 

qasjeve të ndryshme teorike ndaj ideologjisë, pasi e tillë punë është kryer paraprakisht në 

nënkapitujt teorikë, ku autorët jo vetëm janë vendosur krahasimisht ndanë njëri-tjetrit, 

por edhe janë shpërfaqur një pjesë e kontradiktave imanente të mendimit të tyre dhe 

raportit të tij me kontekstin më të gjerë të formacioneve shoqërore. Këto përfundime 

mëtojnë ta ridimensionojnë me modesti kritikën e ideologjisë duke rishqyrtuar qasjen e 

disa prej autorëve referencialë të këtij punimi në dritën e analizës së formacionit shoqëror 

shqiptar. 

E nisim me Marksin si një prej themeluesve të kritikës së ideologjisë. Afërmendsh indi 

klasor i formacioneve shoqërore të kapitalizmit të shekullit XIX bënte që, pavarësisht 

përfytyrimit të dimensioneve të ardhshme të kapitalizmit, qasja marksiste ndaj ideologjisë 

të jetë e lidhur më drejtpërdrejt se ç’duhet me klasa specifike shoqërore. Megjithë risitë e 

përdorimit të singularitetit universal hegelian (proletariatit), qasja e Marksit herë pas here 

i redukton ekonomikisht raportet klasore duke e parë sociologjikisht proletariatin si klasë 

punëtore dhe ideologjinë si funksion të hegjemonizmit parësor të kësaj klase. Në 

formacione shoqërore më komplekse, si ai shqiptar i këtyre dekadave ku ndërthuren disa 

mënyra prodhimi pavarësisht mbizotërimit kapitalist, fetishizmi ideologjik është më i 

shpërhapur, nuk kursen asnjë klasë shoqërore, paçka se subjekteve të ndryshme u flet me 

gjuhë të ndryshme, ndërton imagjinare të ndryshme dhe ka funksione të ndryshme. 

Sigurisht që tekembramja efekti i ideologjisë në formacionin shoqëror mbetet ai i shënuar 

prej Marksit: riprodhimi i një formacioni shoqëror klasor.  

Nga ana tjetër qasja e Marksit ka nevojë të plotësohet në aspektin e përkufizimit të 

ideologjisë si reduktim në ahistorizëm. I ballafaquar me ahistorizmin e ekonomisë 

politike klasike dhe teorive jus-natyraliste e kontraktualiste, e nga ana tjetër i ndikuar prej 

historizmit hegelian, Marksi priret ta reduktojë ahistorizmin në natyralizëm, duke i 

shpëtuar në të shumtën e rasteve karakteri teleologjik i tij. Domethënë nëse historia nuk 

kuptohet si kontingjencë që pret të rikonceptohet periodikisht si domosdoshmëri e re, 

evolucionarizmi i  saj drejt telos-it të mbramë përbën thjesht një formë pak më dinamike 

të të njëjtës paracaktueshmëri. Sigurisht që te një autor si Marksi ka një tension të 

brendshëm midis evolucionarizmit etapor teleologjik dhe karakterit kontingjent të 
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antagonizmave klasore. Mirëpo shqyrtimi i ligjërimit politik shqiptar, në të cilin 

ideologjia merr edhe trajtën e misionit qytetërimor dhe institucional evropeist që herët a 

vonë do të përmbushet, na ndihmon të shpluhurosim prej trashëgimisë teorike marksiste 

pikërisht kahun e kontingjencës, të papërcaktueshmërisë ose, më saktë, të rivendosjes së 

domosdoshmërive të reja në një terren të hapur betejash brenda formacionit shoqëror.  

Madje edhe nëse e ndjekim kritikën marksiste ndaj një prej formave të natyralizmit 

ideologjik - moralit universal - mund të dalim në përfundime të ndryshme. Është e 

mirënjohur kritika marksiste ndaj abstraksionizmit dhe ahistorizmit të njëfarë 

deontologjie kantiane, me referenca përmbajtësore thuajse fetare. Gjithsesi ajo çka i 

shpëton Marksit të kohës është fakti se strategjitë kundërideologjike mund të ndërtohen 

edhe mbi bazën e moralizmit universal, pa e bërë këtë të fundit medoemos metafizikisht 

të vërtetë. Bie fjala, si në rastin e leshkove që e marrin seriozisht përmbajtjen e 

ideologjisë (duke u përqendruar vetëm te rrafshi zyrtar i saj), ashtu edhe në atë të 

subjekteve që i kundërvihen “ideologjikisht” ideologjisë duke i thirrur vlerave universale 

(si e mira, të drejtat e njeriut, humaniteti, solidariteti etj.) jemi përpara një kritike 

imanente dhe të pavetëdijshme të ideologjisë. Kjo e fundit, herë pas here, vihet në 

vështirësi pikërisht prej karakterit “të patëkeq” të pretendimeve ndaj saj, edhe kur ato nuk 

kanë për synim ta fusin në krizë atë apo formacionin shoqëror. Kësisoj moralizma të tillë 

nuk mund të konsiderohen vetëm si shtylla mbështetëse (ofshama riprodhuese) të një 

formacioni shoqëror, pasi efektet kundërideologjike nuk prodhohen vetëm në përkorësinë 

dhe vetëmjaftueshmërinë teorike, por në atë qe vetë Marksi e quante forma më e lartë e 

universalitetit (edhe se abstraktja) - konkretja. Konkretja si totalitet kontradiktor kërkon 

që moralizmin të mos e shohë vetëm në njëdimensionalitetin e riprodhimit të ideologjisë, 

por edhe në efektet e vetja qendërikëse dhe antagoniste.  

Një aspekt tjetër i kritikës marksiste të ideologjisë që mund të pasurohet është ai i 

përkufizimit të ideologjisë si zgjidhje imagjinare e problemeve reale. Sigurisht që 

ideologjia funksionon edhe kësisoj. Mirëpo edhe nga analiza e ligjërimit politik shqiptar, 

mund të vëmë re se ideja e Evropës nuk funksionon vetëm si zgjidhje imagjinare e 

problemeve reale, por edhe si zgjidhje reale e problemeve imagjinare. Madje këto të dyja 

janë bashkëpërcaktuese. Që ideologjia të zgjidhë imagjinarisht problemet reale do të 

duhej që këto të fundit t’i heshtonte paraprakisht. Nëpërmjet zhvendosjes së pyetjeve 

themelore, ideologjia prodhon probleme nga më imagjinaret si p.sh. ajo e përkatësisë 

qytetërimore apo shpejtësisë së integrimit të Shqipërisë në BE. Ajo çka i bën imagjinare 

këto probleme nuk është serioziteti më të cilin merren në konsideratë, as mungesa e 

efekteve të tyre në jetën shoqërore, por fakti që shërbejnë për të heshtuar Realen 

traumatike dhe efektet e saj - pra kontradiktat social-ekonomike dhe efektet e tyre. Dhe 

këto nuk mund t’i bëjë vetëm në rrafshin simbolik, por edhe në atë imagjinar pasi 

“islamiku, komunisti apo sllavo-greku” nuk janë vetëm shënjues të një të shënjuari, por 

edhe konstrukte imagjinare të investuara nga fantazia dhe modalitetet e dëshirës.  

Problemeve imagjinare ideologjia herë u gjen zgjidhje reale (në kuptimin e zgjidhjeve 

koherente brenda logjikës së saj), herë i shtyn për të mbajtur situatën të tendosur. Nuk 

duhet harruar se përmbushja e mbrame e synimit e fut ideologjinë në krizë (p.sh. hyrja e 

Shqipërisë në BE, ose mospasja më e debateve mbi përkatësinë evropiane e perëndimore 
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të shqiptarëve). Vetëm duke i shtyrë në kohë, duke shtuar shkallë ndërmjetëse ideologjia 

fiton kohën e mjaftueshme për t’i transformuar problemet imagjinare në mënyrë që kur 

zgjidhja reale e tyre të ndodhë të ketë gjithnjë një problem të afërt imagjinar me të cilin 

mund të zëvendësohen  

Nëse qëndrojmë në shtratin e interpretimeve marksiste duhet bërë dallim edhe midis 

modaliteteve dhe përmasave të ndikimit të ideologjisë dhe kundërideologjisë. Pikësëpari 

ideologjia prodhon bindje duke pasivizuar, kurse kundërideologjia duke subjektivizuar 

aktivizon. Ose më saktë ideologjia prodhon pakica fanatike që besojnë (të cilat mund të 

kenë edhe efekte kundërideologjike në kushte krize të formacionit shoqëror) dhe një 

shumicë që thjesht bindet se s’ka alternativë më të mirë pa u entuziazmuar prej mesazhit 

ideologjik. Ndërkaq, kundërideologjia ka nevojë për subjekte aktive që janë të 

vetëdijshme se e vetmja mënyrë për t’u vendosur në të çarat e ideologjisë është të 

kuptosh se prej saj nuk mund të shpëtohet individualisht - si të tillë, si individë jemi 

gjithmonë në ideologji -, por vetëm si masa, si trupa të organizuar politikisht apo subjekte 

besnike ndaj ngjarjes siç do të thoshte Badiou-ja. Këto subjekte kundërideologjike 

medoemos nisin si pakica dhe fati numerik i tyre është gjithnjë i hapur. Gjithsesi efektet 

kundërideologjike në formacionin shoqëror dhe transformimi i këtij të fundit nuk varen 

doemos nga masiviteti dërrmues i përbërjes së këtyre subjekteve. Ideologjia ka nevojë për 

shumicën si pasive, ndërsa kundërideologjia, paçka se ngjan politikisht paradoksale, 

operon edhe pa shumicën. Më saktë, mund të prodhojë kushte të reja shoqërore me hapje 

universale dhe mikpritëse për të gjithë edhe pa pjesëmarrjen paraprake të shumicës 

dërrmuese. Kushtëzimi i karakterit kundërideologjik të një ligjërimi apo praktike politike 

me vetëndërgjegjësimin spontan të masave është thjesht utopi në kuptimin ideologjik të 

termit, çka shërben për të çlegjitimuar efektet kundërideologjike duke u bazuar në 

abstraksionin e sasisë (numrit të pjesëmarrësve). Këtu ideologjia vepron në formën e 

rrafshimit të diferencave duke reduktuar në një edhe ideologjinë, edhe kundërideologjinë 

në emër të një kundërideologjie të kulluar, e për pasojë të pamundur.  

Domosdoshmëria e diferencimit kërkon që brenda modalitetit kundërideologjik të 

veçojmë dy subjekte: “proletarin” në kuptimin e singularitetit universal të përjashtimit 

dhe aktivistin/kritikun (që në gjuhën e Alain Badiou-së do të dalë si militanti). Sigurisht 

që rreziku i riprodhimit të dallimit problematik të pararojës dhe popullit është shumë i 

afërt. Për ta shmangur këtë aktivisti/kritiku nuk duhet përfytyruar si mësues i “proletarit” 

të ngratë, por si nxitës. Roli i aktivistit/kritikut nuk është të japë mend, por të trondisë 

besimet e vjetra ideologjike të “proletarit”, të mos u japë zgjidhje të reja problemeve të 

vjetra, por të shpikë probleme të reja më “reale” sesa ç’i prodhon imagjinarja ideologjike 

dhe zgjidhjen ta lërë gjithmonë në duart e subjektit të ardhshëm kundërideologjik, i cili 

vetëm si kolektivitet dhe i rrënjosur në kushtet konkrete shoqërore mund të prodhojë 

alternativa ndaj formacionit shoqëror.  

Në rastin më të mirë “proletari” dhe aktivist/kritiku banojnë në të njëjtin trup individual. 

Nëse guxojmë teorikisht mund të marrim një shembull gjithnjë e më të kudogjendshëm jo 

vetëm nëpër botë, por edhe në Shqipëri: studentin ose të sapodiplomuarin e proletarizuar. 

Bëhet fjalë për produktin e politikave kundërthënëse neoliberale që prodhojnë edhe 

masivitet arsimor, edhe papunësi strukturore për të diplomuarit, madje edhe 
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domosdoshmëri punësimi për studentët gjatë kohës së studimeve. Ky subjekt shoqëror, si 

kurrë më parë gjatë dy sekuencave revolucionare evropiane (në të parën prej mesit të 

shekullit XIX deri në prag të Luftës së Dytë Botërore dominon figura e punëtorit, ndërsa 

në të dytën, në fund të viteve 60’ dhe fillim të viteve 70’ të shekullit të shkuar dominon 

figura e studentit “idealist” që nuk rrezikon deklasimin në proletariat), nyjëton të 

arsimuarin e papunë, të nënpunësuar si prekariat ose të keqpaguar. Në kushtet e 

bashkëvendosjes së punës intelektuale ndaj asaj fizike dhe prodhimin e proletariatit 

intelektual, mund të gjenden gjurmët e një subjekti të ri me fuqi radikale transformuese të 

formacioneve shoqërore klasore. Tanimë singulariteti mundet të jetë universal në kuptim 

të mirëfilltë: paçka se janë vetëm një pjesë (pjesa e papjesë rancieriane), ata nuk 

mishërojnë vetëm njërin aspekt të punës (fiziken), por të dyja. Kësodore, për të 

shpluhurosur një koncept kyç të Antonio Gramsci-t, mund të thuhet se jemi përballë një 

forme intensive intelektuali organik, që potencialitetin kundërhegjemonik të 

ndërgjegjësimit dhe organizimit të të përjashtuarve e ka më intensiv pikërisht si pjesë 

shoqërore e tyre. 

Nëse ndjekim radhën e autorëve të sipërtrajtuar, mund të ndalemi edhe tek autorët e 

Shkollës së Frankfurtit. Kështu, kritika e arsyes instrumentale si formë e shprehjes së 

ideologjisë duhet shtyrë një hap më tutje. Ndarja midis arsyes instrumentale, që kërkon 

përshpejtim pa u merakosur për qëllimet, dhe arsyes moraliste, që kërkon të shpallë 

thuajse teologjikisht parime abstraktisht universale, duhet parë në totalitetin 

bashkëpërcaktues. Më konkretisht, kritika e ideologjisë shqiptare tregon se nuk ka arsye 

instrumentale pa u mbështetur, qoftë edhe nënkuptueshëm, tek arsyeja moraliste. Jo më 

kot njëkahshmëria dhe përshpejtimi integrimit të Shqipërisë në BE vendoset në truallin e 

parapërgatitur moralist të veçimit të idesë së Evropës si mishërim i të mirës më të madhe, 

si njëfarë fundi historie. Edhe brendakonceptualisht, të pasurit të drejtë justifikon 

përshpejtimin teknicist, ashtu sikundër të kuptuarit e të drejtës në intuitivizmin e vet 

moralist kërkon njohjen e përshpejtuar, atë që vjen e para ndër mend.  

Nga ana tjetër kritika specifikisht adorniane e ideologjisë si mësymje e fetishizmit të 

mallit në të gjitha sferat e jetës, duke e formuar agjentin shoqëror konsumator mund të 

ketë pasur vlerë në Perëndimin e dy-tri dekadave pas Luftës së Dytë Botërore të 

rimëkëmbjes ekonomike dhe shtrirjes së mirëqenies kolektive. Sot, në kushtet e një 

situate shoqërore globale ku ndihen ende efektet e krizës së kapitalizmit neoliberal, e 

sidomos të formacioneve shoqërore periferike si ai shqiptar, ideologjia si totalizim 

ideologjik i mallit, pra i njeriut të shndërruar në konsumator që jeton për mallin dhe prej 

mallit duke fetishizuar të gjitha marrëdhëniet shoqërore, nuk ka të njëjtën fuqi 

shpjeguese. Në shoqëri të tilla, ku një përqindje e konsiderueshme e popullsisë jeton në 

kushte jokonsumiste - jo prej zgjedhjes, por prej nevojës - edhe dëshira për konsum mund 

të prodhojë efekte kundërideologjike. Në emër të mirëqenies materiale, aq të premtuar në 

fazën kushtetimore të formacionit shoqëror shqiptar, mund të thyhet hegjemonia 

ideologjike e të vihet në krizë formacioni shoqëror.  

Nga ana tjetër një qasje e tillë antikonsumiste ka pasur për efekte, qoftë edhe të 

pasynuara, një përfytyrim të masave konsumatore si të barbarizuara nga efektet 

riprodhuese të një formacioni shoqëror klasor. Diçka e tillë ka prodhuar edhe distancimin 
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intelektualist të vetëmjaftueshmërisë teorike që i konsideron këto shtresa popullsie si 

kauzë e humbur, si bazë fanatizmi e boshllëku intelektual. Po bash te kjo njëtrajtshmëri 

kulturore, te barbari mund të gjenden farat e transformimit: jo si pedagogji e nxjerrjes së 

barbarit nga shpella ku e ka futur vetë kultura sunduese, por si shkuarje tejpërtej logjikës 

së barbarisë, ngulje këmbë në dëshirën e tyre konsumiste që pavarësisht se prodhohet prej 

nxitjeve ideologjike është e pangopshme prej strukturës ekonomike të formacionit 

shoqëror.  

Po në kuadrin e frankfurtasve duhet të ndalemi pak në trajtimin kritik të reflektivitetit 

habermasian. Siç është prekur disa herë gjatë trajtimit teorik reflektiviteti është kusht i 

çdo kritike ideologjie, ku subjekti kritik nuk kupton vetëm objektin e kritikuar, por e 

trajton edhe veten si objekt në shqyrtim në sfondin e një totaliteti që e përcakton dhe 

ndikohet prej tij. Mirëpo si një pjesë konceptesh me potencial kritik, edhe reflektiviteti 

është i përdorshëm ideologjikisht. Në ligjërimin politik shqiptar herë pas here dallohen 

kritika të mungesës së reflektivitetit të dëshirës së masave për integrimin evropian. Këto 

bazohen në anketime ose pyetësorë “artizanalë" (jo si instrumente të mbledhjes së 

informacionit domethënës në kuadrin e një hulumtimi shkencor) që mëtojnë të nxjerrin në 

pah keqkuptimet e përfytyrimit masiv të Evropës, ku kjo e fundit konsiderohet si njëfarë 

parajse social-ekonomike e jo si atdhe lirie, demokracie e të drejtash njeriu. Për pasojë 

reflektiviteti i munguar i masave prodhon e përforcon pedagogjinë e elitave, sidomos 

intelektuale, të cilat si Tjetri që supozohet se di i vihen përballë masave si Tjetri që 

supozohet se beson gabimisht, së paku deri sa procesi i edukimit publik me idenë e 

Evropës të arrijë rezultatet e duhura. Mirëpo reflektiviteti i mangët (dhe ideologjik) i këtij 

përfytyrimi intelektual ka të bëjë me moskuptimin se “injoranca” e masave dhe “dija” e 

elitave janë pjesë e të njëjtit bosht, ku elita dhe masat prodhohen e riprodhohen. Këtij 

reflektiviteti i mungon kuptimi i raportit e, për pasojë, kuptimi i rolit specifik ideologjik, i 

atij se në fakt ideja e Evropës, si çdo shënjues, është e zbrazët dhe territor i mbushjes 

politike me kuptim. Për pasojë nuk ka keqkuptime të Evropës, por një ndërshtytje forcash 

shoqërore që prodhojnë edhe përfytyrimet e ndryshme për Evropën, e në kushte si ato të 

formacionit shoqëror shqiptar edhe ligjërimin pedagogjiko-paternalist të elitave 

intelektuale.  

Nëse kalojmë në momentin altyserian, mund të ndalemi te ridimensionimi i konceptit të 

aparateve ideologjike. Megjithëse më sipër u trajtuan pjesërisht produktet ideologjike të 

këtyre aparateve në formacionin shoqëror shqiptar (librat e Historisë së Shqipërisë për 

gjimnazet), prapëseprapë mund të shtrohet pyetja: sa vend ka për një përfytyrim aparator 

të tejçimit të ideologjisë në kushtet e kapitalizmit postmodern? Kritikën e Bourdieu-së 

ndaj këtij përfytyrimi e kemi trajtuar brenda kapitullit teorik, por këtu do të ndalemi te 

specifika shqiptare. Pra a është ideja e Evropës e tejçueshme prej aparatesh shtetërore 

ideologjike si shkolla, bashkësitë fetare, media apo familja? A mund t’i quajmë të gjitha 

këto aparate, apo edhe me përcaktorin “shtetërore”? Më së pari është vështirë t’i 

konsiderosh aparate jo në kushtet e kapitalizmit neoliberal që ka për efekt shpërhapjen 

dhe shpërbërjen e pjesshme institucionale të aparateve shtetërore. Po ashtu kriza e 

legjitimitetit të mjaft prej aparateve tradicionale bën që efektet e tyre në përçimin e 

ideologjisë të jenë më pak të dallueshme. P.sh. në një shkollë periferie roli i ligjërimit 

evropeist mund të hamendësohet se shkon më pak bash prej rënies së autoritetit 
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ideologjik të mësuesit dhe vetë shkollës. Po ashtu një bashkësi fetare mund të përbëhet 

nga rryma jo të gjitha të disiplinueshme prej qendrës ideologjike. Nëse i referohemi 

mediave, komunikimi virtual mundëson së paku teknikisht forma alternative 

ndërmjetësimi të mesazheve. Megjithatë ajo çka e bën prapëseprapë situatën ideologjike 

është fakti se ky pluralitet, edhe autonom prej shtetit në kushtet e shpërbërjes së pjesshme 

të këtij të fundit, tejçon të njëjtën logjikë ideologjike, ose më saktë përmbajtje të 

ndryshme politiko-shoqërore të disiplinueshme prej ideologjisë evropeiste në rastin tonë.  

Këtu duhet të ripohojmë idenë e Nicos Poulantzas-it se ideologjia, bash si shteti, nuk 

duhet parë si kështjellë e sulmueshme dhe e marrshme, por si terren i kondensimit të 

forcave, pra i veprimit dhe artikulimit të forcave të ndryshme shoqërore, kontradiktore 

mes tyre. Dhe kjo kontradiktë nuk shfaqet vetëm midis “aparateve” ideologjike në njërën 

anë dhe forcave shoqërore antagoniste në tjetrën, por përshkon logjikën e vetë aparateve, 

i ridimensionon ato dhe, në raste krize, ndryshon radikalisht përmbajtjen e tyre.  

Kësisoj edhe ideja e Evropës është një shënjues për mbushjen e të cilit me kuptim 

zhvillohet një ndërshtytje midis forcave shoqërore. Pyetja në perspektivën 

kundërideologjike është kjo: a është ideja e Evropës diçka për të cilën ia vlen të luftohet? 

A është zaptuar dhe ezauruar aq fort si koncept saqë tash e tutje mund t’i shërbejë vetëm 

riprodhimit ideologjik të formacionit shoqëror aktual? Nëse marrim si kriter 

popullaritetin e saj, atëherë duket se potenciali kundërideologjik është i papërfillshëm, 

çka kërkon tërheqjen e saj si rezultat i shpikjes së shënjuesve të rinj, të papërlyer as nga 

formacioni i vjetër shoqëror (socializmi burokratik), as nga aktuali. Mirëpo nëse 

hulumtohet mbi domethëniet imanente të idesë së Evropës në klasa/shtresa të ndryshme 

shoqërore do të vihet re se ato janë të përkundërta dhe herë prodhojnë ideologji e herë 

utopi subversive, si në rastin e sipërpërmendur të punëtorit që kërkon të drejta në punë 

pikërisht në emër të idesë së Evropës. Po ashtu popullariteti i shënjuesit dëfton se çdo 

strategji kundërideologjike që nuk e merr në konsideratë atë nuk mund të pretendojë më 

shumë sesa subversion estetik, çka në fund ka të njëjtin efekt riprodhues ideologjik. 

Po përpara se të kalojmë te rikonceptimi i marrëdhënies midis ideologjisë dhe utopisë, 

duhet të ndalemi te ridimensionimet e një prej shtyllave teorike të këtij punimi, tezave të 

Slavoj Žižek-ut mbi ideologjinë. Një prej tyre, e trajtuar edhe nga Macherey, është se 

kundërshtia (dikotomia) esencialiste metafizike arrin të heshtojë kontradiktën relacionale 

të Reales traumatike. Po në ç’kushte shoqërore e arrin atë? Rasti shqiptar mund të na 

ndihmojë. Identitarizmi (esencializmi) i kundërshtisë së shqiptarëve si komb evropian 

përkundër agjentëve patogjenë (kryesisht islamistë dhe komunistë-sllavo-grekë) është 

produkt i transformimeve të shpejta të formacionit shoqëror të cilat prodhojnë pasiguri 

social-ekonomike. Në këto kushte ngulmimi identitar konsiderohet si zhguall mbrojtës 

ndaj tallazeve të kohës, të cilat janë karakteristikë e një strukture ekonomike neoliberale. 

Rrjedhimisht pozicioni shoqëror i të përjashtuarit nuk shihet si i përcaktuar prej raportit të 

përjashtimit që ka në polin tjetër të privilegjuarit, por si fakt historik të shpjegueshëm prej 

aksidenteve historike korrigjimi i të cilave nuk do të shprishte hierarkinë, por do ta 

ndryshonte atë duke e vendosur në hierarki qytetërimore ku shqiptarët do të ishin në 

krahun sipëror evropian.  
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Po ashtu teza e Žižek-ut mbi ideologjinë që përftohet si amanet i të parëve (për integrim 

në Evropë) mund të shihet edhe në perspektivën e rikonceptimit kritik të nocionit të 

amanetit. Ky i fundit mund të mos shënojë vetëm heqjen dorë të agjentëve shoqërorë nga 

përgjegjësia e zgjedhjes politike, por edhe si marrje përsipër nga subjektet politike 

kundërideologjike të një kumti që nuk kërkon përmbushje, por shpluhurosje. Siç thoshte 

Benjamin-i, e shkuara duhet shpluhurosur për t’u dhënë e amplifikuar zërin të 

mposhturve. Jo se ai zë ekziston vetiu dhe ka nevojë vetëm të dalë në pah, por nga 

pozicioni i të tashmes që mëton të transformojë të ardhmen këta zëra ndërtohen bash në 

momentin e shpluhurosjes. Jo se krijohen prej hiçit, por rikontekstualizohen e 

riinterpretohen, edhe në mënyra të cilat do të ishin të pakuptimta për kohën në të cilën 

janë artikuluar. 

Së treti, në ligjërimin zhizhekian duhet theksuar se ideologjia shqiptare prodhon një nyje 

përjashtimore të dyfishtë. Žižek-u i referohet historikisht dhe metaforikisht shënjuesit të 

“çifutit” në ligjërimin ideologjik perëndimor. Në rastin shqiptar te “çifuti” nyjëtohen dy 

shënjues politikë: “islamisti dhe komunisti”, ky i fundit i barazuar herë pas here me 

fqinjët sllavë. Kjo nyje e dyfishtë bart të njëjtën logjikë ideologjike, por e intensifikon atë 

duke e shtrirë në mbi pesë shekuj histori. Aksidentalizmi i përfytyrimit ideologjik të 

historisë shqiptare, bashkëvendosja e dy shënjuesve historikisht aq të ndryshëm mes tyre 

si të kundërvendosur ndaj idesë së Evropës prodhon efekte ideologjike edhe më të forta 

pasi orvatet ta shtrijë rrethin ideologjik te të gjitha format e devijimit ligjërimor, simbolik 

e kulturor.  

Nëse e kapërcejmë momentin ideologjik drejt raportit ideologji-utopi, mund t’i 

referohemi fillimisht György Lukács-it, sidomos te modaliteti ideologjik që prodhohet 

prej dikotomisë midis “është” dhe “duhet”. Paçka se një ndarje e tillë rëndom prodhon 

efekte ideologjike, shqyrtimi i ligjërimit politik shqiptar, sidomos në periudhat e krizës së 

dy formacioneve të fundit shoqërore, dëfton se “moralizmi” mbart politikisht efekte 

kundërideologjike, sidomos kur lidhet me utopinë e premtimeve themeltare të vetë 

formacionit shoqëror. Prandaj largësia e paarritshme midis “është” dhe “duhet” nuk 

prodhon medoemos dorëzim shoqëror, por edhe revoltë që hendekun në fjalë e përfytyron 

si tradhti të premtimeve themeltare e që përmes indinjimit dhe organizimit mund të mos e 

transformojë formacionin shoqëror sipas abstraksionit të asaj që “duhet”, por 

prapëseprapë prodhon e fut në krizë atë formacion dhe hap shtigje transformimi radikal.  

Analiza kritike e ideologjisë shqiptare dëfton se ndërshtytja midis ideologjisë dhe 

kundërideologjisë ndodh edhe në terrenin e utopisë, çka duket në tentativat e agjentëve 

dhe aparateve politiko-ideologjike për ta përvetësuar utopinë duke ia hequr “fitilin” 

radikal si në të shkuarën, ashtu edhe në të tashmen. Utopia riformatohet për t’u 

konsideruar si pararendëse dhe themeltare e të tashmes së formacionit shoqëror, pra si 

diçka që e ka përgatitur këtë të fundit që vetëm pak e ndan nga procesi i happashapshëm i 

sendërtimit të plotë të saj. Utopia përvetësohet edhe si shtysa për të ecur përpara, por në 

të njëjtin shtrat politiko-shoqëror, duke ia pamundësuar kësisoj efektet thyerëse. Ajo 

shihet si ecje drejt horizontit, si ripërkufizim nevojash e problemesh, por pa e 

zëvendësuar sfondin e të njëjtit formacion shoqëror. Njëfarë ecje drejt përsosmërisë që, si 

e tillë, gjithnjë është një hap më larg, çka mundëson lëvizjen. Mirëpo utopia e llojit 
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blohian, ajo e lidhur me ëndrrat me syhapur të singulariteteve universale, është thyerëse, 

ikonoklaste dhe transformuese e vetë sfondit të lëvizjes e jo thjesht të ritmit të saj.  

Po a është utopia thjesht e pamundura? Rëndom ajo konsiderohet, edhe prej vetë 

parashtruesve të saj, si njëfarë mrekullie që sfidon estetikisht vulgaritetin e të tashmes. 

Ky konsiderim nuk është më pak ideologjik sesa ideologjia që do të sfidojë. Utopia nuk 

është e pamundura mondane, por ajo që duket e pamundur brenda logjikës së situatës së 

një formacioni shoqëror. Madje jo çdo e pamundur, por e pamundura e posaçme, ajo 

pamundësia e të cilës e kushteton një formacion shoqëror. Afërmendsh që brenda një 

formacioni shoqëror prodhohen mjaft ide për të pamundurat, nga ato natyroro-shkencoret, 

tek ato me karakter shoqëror. P.sh. pamundësia e njeriut për të fluturuar me krahët e tij 

nuk mund të quhet e pamundur me efekte ideologjike. Mirëpo bash për këtë arsye të 

pamundura si këto të fundit as që përmenden, pasi merren për të mirëqena. E veçanta e të 

pamundurave ideologjike është se ato më një anë konsiderohen si të afërmendshme - 

(s’ka alternativë ndaj kapitalizmit, ndaj neoliberalizmit, punëtorët s’mund të 

vetorganizohen, shteti ka ekzistuar e do të ekzistojë gjithmonë, e ardhmja e Shqipërisë 

është aty ku i takon, në Evropë etj.) - e në anën tjetër kanë nevojë për t’u përsëritur e 

ritualizuar pasi vetëm kësisoj e prodhojnë perfomativisht të pamundurën. Prandaj kritika 

e ideologjisë sendëzohet edhe tek utopia pasi përmes saj prek nervat ideologjike të një 

formacioni shoqëror, zbulon të pamundurat e posaçme mbi të cilat kushtetohen 

marrëdhëniet shoqërore.  
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