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          Parathënie 
 
 

Historia e Artit Shqiptar, ndarë nga studiuesit në periudha specifike, Antike, Bizantine, 
Pasbizantine, Rilindase, e Realizëm Socialist, shënon në vetvete një udhëtim tërheqës e multiformësh, 
shpesh pa lidhje organike mes vetvetes. Prej mesit të shekullit të XIX-të, ky rrugëtim nis një gjuhë vizive 
të re, përkrahëse natyrale e një arti tipik realist, i propozuar fillimisht nga “shpikja” e fotografisë e më 
pas në atë të pikturës nën emrat e Idromenos, Marubbit e Martinit. Dekadat e para të shekullit të XX-të 
nënvizuan dhe njëherë se nismëtarët e realizmit tipik shqiptar do të “shoqëroheshin” nëpërmjet të 
njëjtave mediume nga emra të rinj si Rrota, Paskali, Mio, Sotiri e K. Marubi e më pas Xega, Zengo, 
Kolombi e Kaceli, për të trokitur në dyert e mes-shekullit me bindjen se ky format funksional përbënte 
matricën e vetme të botëkuptimit artistik vendas.             

Në vitet e luftës, ideologjitë parashkruese të konfliktit të ri botëror do të bënin jehonë edhe në 
Shqipëri. Të “ankoruar” që në vitet ’30, ato u sanksionuan nga zërat e fitimtarëve që në ditët e para të 
çlirimit, ditë kur dhe arti (ashtu si në shembujt më të zakonshëm të regjimeve totalitare), do të vihej pa 
kompromis në shërbim të pushtetit. E nën këtë thirrje aktorët kryesorë të materializimit të ideologjisë 
(artistët), u orientuan nga shteti që të merrnin qartazi pozicionin e tyre në mbështetje të kauzës, 
përndryshe ata rrezikonin të konsideroheshin të panevojshëm, a më keq akoma, armiq. Ata duhet t’i 
shërbenin transformimit ideologjik, thënë ndryshe “ushqimit shpirtëror të masave”. Ata duhet të 
materializonin ideologjinë në një të “vërtetë” të kuptueshme, bazuar në parime të sanksionuara, 
importuar fillimisht nga vendi nënë i komunizmit e më pas implementuar në realitetin shqiptar si një 
nevojë a domosdoshmëri.  
 

Karakteristikat kryesore të regjimeve totalitare: përqendrimi i pushtetit në duart e një udhëheqësi, 
një oligarkie të palëvizshme e politikisht të papërgjegjshme, impostimi i një ideologjie zyrtare, sistemi 
unipartiak, përdorimi i forcës për të ushtruar terror dhe kontrolli total mbi informacionin dhe 
komunikimin, ishin të gjitha elemente që iu imponuan Shqipërisë së Pasluftës si një matricë inatyrale, në 
një popullsi kryesisht analfabete, një klase punëtore e ekonomi të pazhvilluar, por me forcën ushtarake 
dhe lavdinë e çlirimtarit. Mbi këtë kapital, Enver Hoxha, lideri i Shqipërisë së re, vendosi istikamin e vet, 
duke nisur nga ylli pesëcepësh mbi flamur, eliminimi i opozitës, përqendrimi i pushtetit në duart e veta 
dhe varësia politike nga Jugosllavia e Titos. Në ato vite të para kapërcimi të pasojave shkatërrimtare të 
luftës, politika shtetërore diktohej nga emisarët jugosllavë, të cilët pasi ishin kujdesur që gjatë luftës për 
themelimin dhe kontrollin e partisë komuniste, tashmë orvateshin të përcaktonin de facto fatin e 
“republikës së shtatë” të Jugosllavisë së Titos. Si pasojë e lëvizjeve brenda Kampit të Lindjes, ftohjes së 
Stalinit me Titon dhe anulimit të ëndrrës së këtij të fundit për një federatë ballkanike, Hoxha i shpëtoi 
eliminimit më se të mundshëm nga Koçi Xoxe, besniku “i vyer” pro-jugosllav dhe figura e dytë në 
hierarkinë shtetërore shqiptare. E pas kësaj, për Hoxhën niste “aventura” e re pro-sovjetike, kur Stalini 
thërritej “baba” ndërsa agjentët pro-jugosllavë bëheshin shembull për cilindo që do të rivalizonte 
sadopak status quo-në e re Hoxha-Shehu. Dyshja e re në pushtet do të sundonte që nga ai moment me 
dorë të hekurt për më shumë se tri dekada.  

Ashtu si “incesti” me jugosllavët, “obsesioni” ideologjik me sovjetikët do të vihej në dyshim 
vetëm kur kushtet gjeostrategjike ndërkombëtare do të rrezikonin seriozisht status quo-në vendase, dhe si 
e tillë, aleanca me Hrushovin, trashëgimtarin e Stalinit, do të prishej, duke sjellë kështu de fakto daljen 
nga Kampi i Lindjes, në kërkim të një aleati të ri, Kinën e Maos, edhe më i largët, edhe më inatyral. Siç 
shprehej dhe vetë Hrushovi, sovjetikët e humbën Shqipërinë, por nuk humbën ndonjë gjë të madhe, kurse 
ata (kinezët) e fituan atë, por as ata nuk fituan ndonjë gjë të madhe. Tek e fundit, Partia e Punës së 
Shqipërisë kishte qenë gjithnjë një hallkë e dobët në lëvizjen komuniste ndërkombëtare.  
Në “prehrin” e Maos, si gramafoni i tij personal në Perëndim, Hoxha e Shehu përfituan sa mundën 
ndihma ekonomike, për t’i dhënë edhe më tepër formë ngutjes së industrializimit të dhunshëm të një shteti 
gjithnjë e më shumë të varur nga faktori i jashtëm. Dhe kur kushtet ndërkombëtare imponuan fundin e 
“dashurisë platonike” me Kinën, Shqipëria socialiste u gjend e vetme, me sytë të rikthyer tashmë nga 
vetvetja, si “kalaja” e fundit e marksizëm-leninizmit... “atij të vërtetit”. Me këtë kapitull të fundit, Hoxha 
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i mbylli njëherë e mirë “flirtet” me partnerët e tij të jashtëm. Izolimi ndërkombëtar i dënoi shqiptarët në 
një izolim të skajshëm, politik, ekonomik e social, duke i dhënë përfundimisht vendit imazhin e një 
diktatori, plak, të sëmurë e gjithnjë e më shumë paranojak.  
 
E përgjatë gjithë këtyre zigzageve politike, shumë elemente nuk pushuan kurrë së funksionuari. Dhuna, 
eliminimet brenda sojit, burgjet e stërmbushura, internimet dhe një propagandë masive, u zhvilluan si një 
platformë shtetërore funksionale, shpërndarë në gjithfarësoj mediumesh, deri në sekondat e fundit të 
sistemit. Piktorët, skulptorët, fotografët e arkitektët, aktorë realë, marrë në konsideratë në këtë studim për 
produktin e tyre, i dhanë formë një prej aspekteve më të rëndësishme të propagandës së kërkuar. Ata 
ishin pjesë e kësaj platforme shtetërore, të vetëdijshëm, shpesh të zellshëm e më rrallë fanatikë, por koha 
tregoi që roli i tyre në furnizimin e megamakinës me imazhe ishte efiçent e i patjetërsueshëm.  

Impenjimi i tyre politik patjetër që nis që në ditët e para të pushtetit të ri. Me hapjen e ekspozitës 
së parë në vitin 1945 dhe liceut artistik një vit më vonë, u bë e qartë se rëndësia që iu rezervohej 
aktiviteteve dhe institucioneve artistike në vend ishte më tepër se e rëndësishme. Ashtu si paraardhësit e 
tyre, (shtetarët e monarkisë së viteve ‘30), me investimet në institucione të tilla, pushtet-mbajtësit 
kërkonin krijimin e një brezi krijuesish, të cilët, në rastin e shtetit komunist, deklaroheshin qartësisht si 
aktorë të rëndësishëm të përcjelljes së ideologjisë së re shtetërore. Në të dyja rastet, si në Shkollën e 
vizatimit (1932), si në Lice (1946), u punësuan disa nga emrat më të rëndësishëm të artit pamor të kohës. 
Me përhapjen e shkollave fillore e të mesme gati në të gjithë vendin, pjesa më e madhe e tyre, e pa veten 
natyrshëm si artistë e mësues vizatimi. Krijimtaria, zhvilluar në kohën e lirë, e ekspozuar në aktivitete të 
ndryshme, organizohej me temë në raste përvjetorësh, ndërsa përzgjedhja e kontrolli i tyre (cilësor a 
ideologjik), nisi që nga viti 1948, me komisionet e para për miratimin e veprave artistike. Detyra të tjera 
që mbuluan artistët në këtë periudhë ishin ato të dekoreve skenografike në raste paradash apo tabela 
emulacioni me funksion propagandistik. Që nga viti 1949, përveç statusit si punonjës shtetërorë, artistëve 
dhe njerëzve të shkencës iu rezervua një mbështetje edhe më e mirë materiale, ndërsa për shkrimtarët u 
kërkua të zbatohet më me rigorozitet e drejta e autorit.  

Por misioni i përçimit në popull i ideologjisë dhe ai i propagandimit të fjalës së Partisë, do t’i 
sillte atyre shpejt edhe privilegje, përkthyer një vit më vonë, në leje krijuese të paguara e orare pune të 
reduktuara. Dhe si një strukturë vertikale, ku sa më pranë qendrës aq më të mëdha privilegjet, për artistët 
më të devotshëm, shteti do të jepte edhe studio, leje krijuese, poste të larta drejtuese në Komitetin 
Ekzekutiv, në Ministrinë e Kulturës apo në Kuvendin Popullor. Në dekadat pasuese, nuk do të ishin të 
pakta rastet kur një artist ishte njëkohësisht pedagog, sekretar partie, apo deputet. Kjo tendencë vazhdoi 
deri në orët e fundit të regjimit, ku një artist mund të ishte njëkohësisht krijues dhe funksionar politik i 
regjimit.  

Përtej ngritjes së ekspozitave tematike, në raste jubilesh apo festash të ndryshme, shteti 
përkujdesej që artistët të mësonin dhe punonin sa më pranë artistëve të tjerë të proletarizmit 
internacional. Në vitin 1961 shtypi i kohës rendiste një numër ekspozitash të huaja të arteve figurative, 
siç ishin ekspozita e piktorëve sovjetikë, ekspozita me vepra të piktorëve amatorë nga radhët e 
punëtorëve, fshatarëve dhe ushtarëve kinezë, ekspozita e piktorëve bullgarë, vietnamezë, etj. Ndërsa mbi 
eksportimin e artit shqiptar, ato përmendnin ekspozitat e pikturës dhe skulpturës shqiptare në botën e 
jashtme si në Bienalen e Aleksandrisë, në Bashkimin Sovjetik, në ekspozitën e vendeve socialiste që u hap 
në Moskë, në R.P. të Bullgarisë, Rumanisë dhe Hungarisë.  

Për të arritur të mbanin një ritëm të tillë, stimuluar ndjeshëm dhe nga marrëdhëniet e mira 
brenda Bllokut të Lindjes, në mesin e viteve ‘50, u intensifikua ngritja e institucioneve artistike 
profesionale. Kjo sipërmarrje arriti kulmin kur në pak vite u inaugurua Teatri i Operës dhe Baletit, 
Ansambli i Këngëve dhe Valleve Popullore, shkolla e parë Koreografike në Tiranë e më pas Instituti i 
Lartë të Arteve. Institucionet profesioniste do të shoqëroheshin nga ngritja e qindra grupeve artistike 
amatore e gjysmë profesionale, në çdo cep të vendit. Ato stimuloheshin për një aktivitet sa më të pasur 
artistik, si mundësia më e mirë për të dëshmuar se proletariati ishte realisht forca më e madhe ndërtuese 
e socializmit në çdo fushë të jetës. Si pasojë e kësaj, një numër impresionues veprash artistike, u vunë në 
skenë, (disa prej tyre të parat e llojit në artin shqiptar), por karakteristikë e tyre mbeti ngritja sasiore, si 
në numër veprash, ashtu dhe institucionesh, ku ndërthurja e profesionistëve me krijues amatorë, 
rrezikonte të dëmtonte seriozisht cilësinë dhe kuptimin e vlerës artistike. Sipas statistikave, në fillim të 
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viteve ’60, në institucionet profesioniste, ishin punësuar rreth 600 artistë, nga të cilët vetëm 47% kishin 
kualifikimin e nevojshëm profesional.  

Përtej kësaj, shteti vazhdonte të vinte në dispozicion të artit, shuma të konsiderueshme monetare, 
që arrinin në 18% të shpenzimeve. Në vitin 1957 u organizua dhe Kongresi i I-rë i Artistëve, që 
sanksionoi dhe formimin e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, ku përfshiheshin, teorikisht, forcat më 
të mira krijuese në të gjitha zhanret artistike. Në vitin 1959, si tentativë për inkurajimin dhe vlerësimin e 
talenteve, nisën të jepeshin dhe çmimet “Artist i Popullit” dhe “Artist i Merituar”.  

Shteti iu mbulonte krijuesve të gjitha shpenzimet materiale, iu blinte e shiste punët, i pajiste me 
studio e leje krijuese, të gjitha “me kusht” që krijimtaria e tyre të orientohej gjithnjë e më shumë drejt 
klasës punëtore, e cila konsiderohej fronti i vërtetë i ndërtimit të jetës së re nën ideologjinë komuniste. 
Arti duhet të vihej pa kompromis në shërbim të masave, ndërsa vetë shkrimtarët e artistët e tjerë, duhet ta 
konsideronin veten si ndihmës të Partisë në edukimin e tyre. Paralelisht me këtë në shtypin e ditës 
propagandoheshin arritjet e shumta të artin e kohës, duke mos harruar asnjëherë të goditej arti 
perëndimor si i mbushur vetëm me ekstravaganca moderniste apo “vepra abstrakte pakuptim”, e si armik 
deri në vdekje, kërkohej urrejtja ndaj tij pa kompromis, pasi arti borgjez i ditëve të tyre ishte arti i botës 
që po vdes, i tmerrit përpara vdekjes së pashmangshme të imperializmit që po shthurej... ata 
“individualistë” nuk donin të vdisnin vetëm, por kërkonin të merrnin me vete të gjithë botën. 
. . .  
 

Në fizionominë e vet, arti totalitar nuk pret e as kërkon logjikë justifikuese. Në një jetë të vetën 
personale, ai zhvillohet brenda fizionomisë së çdo shteti duke u implementuar përmbi ideologjinë,.. duke 
përthithur nga tradita çka mundet, e natyrisht duke anashkaluar jofunksionalen. I lindur në rrënojat e 
Rusisë perandorake, realizimi socialist u propozua si gjuha vizive e artit “të denjë” për të ilustruar 
Revolucionin e Tetorit e sidomos ideologjinë që atë e shoqëroi. Që prej asaj kohe, ai tentoi të shtrihej 
përtej kufijve të Bashkimit Sovjetik, sidomos pas Luftës së Dytë Botërore, kohë kur çdo shtet nën 
influencën e ideologjisë komuniste implemetoi parimet e metodës së Zhdanovit, themeluesit të doktrinës 
së Realizmit Socialist. Si i tillë, ai u shtri në gati gjysmën e globit, nën flamujt e komunizmit 
internacional, për të rezistuar ndër vite sipas kushteve që gjeti në secilën hapësirë gjeografike.  
Edhe Shqipëria e Hoxhës nuk mund të bënte përjashtim nga kjo.  
  

Arti shqiptar në përqasjen e vet sinkretike, përgjatë gjithë viteve ’45-’90 njihet përgjithësisht si 
periudha e Realizimit Socialist, edhe pse në totalitetin e vet ai ka qindra sfumatura, e shpesh dhe 
periudha ku ata, artistët qëndruan tejet larg një produkti politik. Edhe pse metoda e saj gjeti zbatim të 
mirëfilltë duke nisur nga fillim-vitet ’60, ndikimi politik mbi artin nisi, siç mund të kuptohet, që në vitet e 
para të pasluftës, duke i dhënë ngjyrime politike realizmit tipik trashëguar për gati gjysmë shekulli. 
 

Teza “Arti në Shqipëri 1945-1990” ndjek një rrugë deskriptive fenomenologjike të ndarë sipas 
periudhave historike. Ajo cek në mënyrë konstante zhvillimet artistike përgjatë dekadave duke i shpjeguar 
ato nëpërmjet mediumeve të pikturës, skulpturës, arkitekturës dhe fotografisë. Si çdo histori arti 
tradicionale, ajo ndalet në autorët e veprat më të rëndësishme, si për kohën kur u realizuan dhe për 
jehonën që vuajtën apo gëzuan në vitet në vazhdim. Por analiza sinkretike nuk ndalet thjesht në një 
“vizitë kortezie” epokale në dekadat e njëpasnjëshme të historisë së komunizmit shqiptar. Ajo paraprihet 
nga një analizë fenomenologjike e shtrirë horizontalisht e vertikalisht mbi Realizmin Socialist si metodë, 
në kontekst historik e estetik. Plotësimi i saj nga standardet, stili dhe stereotipet që e përshkuan këtë 
fenomen global për më se gjysmë shekulli, propozojnë një analizë kuptimore gjithëpërfshirëse, duke e 
propozuar artin shqiptar mes viteve të sipërpërmendura si një nënprodukt i një fenomeni “nënë”, shumë 
më të gjerë, por tipik për artin totalitar të shekullit të XX. I ndërgjegjshëm që ai i shtrin rrënjët thellë në 
shekuj, në vizionin a platformën e çdo lideri a monarku sa në perëndim aq dhe në lindje të kontinentit 
evropian, arti totalitar është shprehje e vetëdijshme e çdo udhëheqësi për të vënë në shërbim të pushtetit 
personal çdo element për të ngritur të ashtuquajturin kult të individit. Bashkë me tematikat e shumta 
brenda sojit, hyrja e këtij studimi hap vetëm një kapitull të parë të një përqasjeje diakronike të fenomenit 
që e shoqëron atë në gjithë shtrirjen e tij. Në hapësira të tjera përgjatë dekadave, ato rihapen rishtazi për 
të vështruar më thellë në specifikat e veta çdo pasqyrim të orientimeve e reformave politike të ndërmarra 
nga pushtetmbajtësit. Në përfundim, një analizë sa sinkretike aq dhe diakronike, duket më se funksionale 
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për një përkufizim gjithëpërfshirës mbi fenomenin, edhe pse një analizë specifike mbi raportin mes shtetit 
dhe artistit meriton një hapësirë tjetër, më të dedikuar.  

Teza “Arti shqiptar 1945-1990” mbetet një tentativë për të treguar zhvillimet artistike në vendin 
tonë përgjatë kësaj periudhe. Ajo nuk përbën një studim ezaurues, por thjesht një hap të parë të 
rëndësishëm mbi kuptimin e fenomenit, prezantimit me përfaqësuesit, veprat dhe monumentet që e 
karakterizuan. Mungesa e theksuar e studimeve mbi këtë fenomen, sidomos për sa i përket arteve 
figurative e pozicionon këtë studim me drojë si një zë që kërkon të hapë një diskutim mbi të kaluarën, 
diskutim sot më se i nevojshëm, gati i domosdoshëm.  
. . .  
 

Struktura e studimit “Arti në Shqipëri 1945-1990”, ndahet qartësisht në kreun e parë si nevojë 
për një prezantim paraprak të fenomenit si format a metodë, e më pas të analizimit të tij në kontekstin 
vendas për gjithë kohështrirjen e tij.  
Në të, ndarja e përqasjes mbi fenomenin ndalet fillimisht në prezantimin e tij historik, kontekstin politik e 
kulturor kur lindi, kushtet sociale, hapësirën gjeografike dhe vështirësinë që gjejnë studimet e 
deritanishme qoftë dhe luhatjet e terminologjisë përcaktuese. Pas këtij paraprezantimi, bëhej i nevojshëm 
hulumtimi mbi nocione si komunizmi dhe parafaza e tij socializmi, si dhe impakti që ato patën në rrethet 
intelektuale sidomos përgjatë viteve ’30-’50. Sipas perifrazimit teorik të kohës, klasa punëtore... mbasi 
përmbys me anë të dhunës revolucionare borgjezinë, shkatërron dhe thyen makinën e vjetër shtetërore e 
vendos sundimin e saj, duke krijuar shtetin e diktaturës së proletariatit... që është një shtet, një forcë 
speciale për shtypjen e klasave shfrytëzuese nga klasat e shfrytëzuara,.. (që d.m.th.) demokracia e gjerë 
për shumicën, për klasën punëtore dhe masat e tjera punonjëse dhe diktaturë për pakicën dhe për të 
gjithë armiqtë e klasës. Me tej, lufta e klasave dhe nënprodukti i saj “lindja e shoqërisë së re” do të 
kalonin nëpër kontrollin e të mirave materiale, mjeteve të prodhimit e minimizimin e pasurisë private, ku 
gjithsecili (me pak sende) “rilind” duke punuar për një shoqëri të re, të barabartë, me fundin e lumtur... 
pa të shfrytëzuar e shfrytëzues. Në një pasqyrim të shkurtër mbi jehonën ideologjike të komunizmit në 
vitet ‘30 – ‘40, theksohet ndikimi i lëvizjes kulturore sovjetike “Prolet-kult” shpërndarë me forcë që prej 
vitit 1922, duke “infektuar” kështu intelektualë sa djathtas e sa majtas në çdo kontinent të mundshëm. 
Jehonën maksimale e fituan muraleset meksikane, poetët spanjollë e latino amerikanë, lëvizje si “Arte 
sociale” në Itali, Gjermani, Francë e më pas deri në Azinë e largët në butaforitë e artit kinez e korean.  

Pas këtij prezantimi paraprak, analiza ndalet në atë që konsiderohet si struktura mbajtëse e çdo 
regjimi totalitar, njohur përgjithësisht si “Mega-makina”, një strukturë tipike ndërtuar me elementë 
karizmatikë, të aftë për organizime masive e projekte gjithnjë e më madhështore. Si një aparat 
administrativ pa zë e ndërgjegje, ai i bindet në mënyrë absolute vullnetit të liderit suprem, rrethuar nga 
miti i kultit të individit e propaganda mbytëse. Mega-makina, (aparatura shtetërore) është ajo që 
materializoi makthet e ëndrrat e diktatorëve të mëdhenj të shekullit të XX-të. E  përbërë nga një masë e 
“padukshme” teknicienësh e burokratësh, ajo u komandua nga një strukturë pushtetmbajtësish, e përmbi 
to udhëheqësi, syri e dora e “dirigjentit” që komandon gjithçka. E gjithë kjo strukturë piramidale, 
gjithnjë e më vertikale, gjithnjë e më e centralizuar, ushtron një kontroll total mbi hapësirën dhe 
individin, pikërisht në sajë të kësaj aparature shtetërore të kudondodhur e që në të vërtetë është shtylla 
mbajtëse e vetë pushtetit.  
Shekulli i XX-të, dominuar në mënyrë të pakundërshtueshme nga regjimet totalitare, u përshkua nga 
ideologjitë e mëdha, konfliktet mes të cilëve e çuan planetin disa herë në konflikte aq shkatërrimtare, sa 
vunë në pikëpyetje dhe vetë ekzistencën e jetës mbi tokë. Ideologjitë me rrënjët në shekullin paraprirës, u 
përplasën mes tyre me furi intelektuale, aq sa dhe me majat e bajonetave, por fillimisht ato u ngritën si 
sfond i liderëve mbartës a inspirues, nga shpura e artistëve. Piktorë, skulptorë, kineastë, shkrimtarë e 
regjisorë, të gjithë ndihmuan pikërisht në materializimin e ideologjisë, duke u kthyer në një urë 
komunikimi mes liderit dhe popullit. Sa më i fortë e i efektshëm zëri i tyre, aq më bindëse dhe dominuese 
bëhej “aleanca” mes liderit dhe popullit.   

E pas mega-makinës e ideologjisë, formës dhe funksionit të tyre, studimi ndalet për pak çaste dhe 
mbi kontekstin historik e funksional të propagandës, elementit të kudondodhur, atij që gjen gjithnjë terren 
fertil dhe asnjëherë steril. I përvetësuar si rrallëherë nga personalitet e forta të diktatorëve të mëdhenj, 
me qëllimin e vetëm adhurimin, përuljen, respektin apo për t’u identifikuar me vetë shtetin, propaganda 
ishte mjeti i “domosdoshëm” i totalitarizmave të shekullit të XX-të, ndihmuar padyshim dhe nga rritja e 
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kuptimit dhe shfrytëzimit të teknologjisë. Me bazat e hedhura që në antikitet, nga Pisistrati e deri tek 
Roma Çezariane, këto shkolla të vërteta të mendimit njerëzor, themeluan formatin propagandistik, që do 
të përdorej nga çdo pushtet-mbajtës që e konsideronte të nevojshëm. Me protagonistë të rinj, sharmit të 
saj nuk i rezistojnë as demokracitë bashkëkohore, ajo, me emra të kamufluar funksionon me të njëjtat 
rregulla loje, herë të dukshme e herë të padukshme, me aktorët pas kuintave, koordinatorë, manipulues, 
financierë e manjantë mediash, si në një “lojë”, që ka filluar që dy mijë vjet më parë.  
E pas propagandës së “nevojshme”, vijmë më specifikisht në esencën e të tërës: marrëdhënies së shtetit 
me artistin. Në dekadat e stërzgjatura, vendosja në dispozicion të plotë e dedikimit dhe talentit i ngjan më 
shumë formatit tipik të nënshtrimit, çka tek e fundit karakterizon raportin artist-sistem në gjithë këto 
regjime. Në historikun e gjatë të kësaj marrëdhënieje ka vend për gjithçka. Artistët, me papët, mbretërit, 
baronët apo komisionuesit e pasur, kondicionojnë raportin e tyre nga përcaktime ikonografike, 
glorifikime absurde, por edhe orientime stilistike. “Lufta” personale mes tyre (artistit dhe komisionuesit) 
shpesh ndërmjetësohej edhe nga personazhe të tretë, në emra “klasikë” si Lë Brun, Gëbels apo Zhdanov. 
Në regjimet totalitare, artistët e vuajtën edhe më tepër peshën e personaliteteve të tilla, aq sa, kthyer në 
ingranazhe të propagandës shtetërore, realizuan vepra që pashmangshmërisht e mbyllën kuptimin e tyre 
ekzistencial me rënien e vetë sistemit.  

Përtej analizës strukturore diakronike të fenomenit të artit totalitar, rëndësi të qenësishme përbën 
dhe estetika dhe kritika. Në funksion edhe ato të platformës shtetërore, u zhvilluan pa kompromise në 
penën e estetëve dhe kritikëve, si faza e fundit e leximit të së vërtetës absolute mbi produktin. Bazuar mbi 
materializmin historik ajo kuptohej si analiza marksiste e strukturës dhe superstrukturës dhe interpretimi 
materialist i historisë së shoqërisë njerëzore. Estetika realiste e Marksit dhe Engelsit, propozon dhe gjen 
vlera konkrete joideale. Realizmi i tyre është “tipik dhe tendencioz”, pasi historia sipas tyre, nuk është 
statike, por gjithnjë në lëvizje. Arti, përballë këtij realiteti, orientohet drejt një formati parashikues, që 
lind si nevojë konkrete historike. Siç shprehej Alfred Uçi, esteti “zyrtar” i regjimit vendas, të pranoje 
vartësinë e kulturës artistike nga jeta shoqërore, do të thoshte të pranoje karakterin historik të zhvillimit 
të saj, pasi arti kishte karakter historik... ai ishte pjellë e kohës dhe pasqyronte veçoritë e jetës shoqërore 
në çdo etapë konkrete të zhvillimit të saj, duke pasqyruar ndryshimin historik të idealeve social-klasore 
estetike të njerëzve. 

Pamundësia për t’i dhënë artit një përkufizim universal, por i vështruar si fenomen historik, i 
lindur nga nevoja konkrete e një konteksti specifik, e propozon atë në qëllim e funksion të përkufizuar 
qartë. Ai humb autonominë në emër të komunikimit e tregimit, si një rit i parashikuar. Sipas 
“mbistrukturës” marksiste, ai është pjesë përbërëse e politikës dhe formave juridike, religjioze e 
filozofike, ndërsa zhvillimi autonom i tij është i pamundur, si çdo element tjetër i kësaj mbistrukture. Ai 
duhet t’i referohet vetëm njerëzve realë dhe jetës reale, si një proces i përcaktuar dhe i verifikueshëm. 
Paralelelisht me atë historik u zhvillua dhe materializmi dialektik, si një teori dialektike e natyrës, bazuar 
në metodën e Hegelit, por propozuar në këndvështrim materialist. Ai ishte konceptimi filozofik i 
marksizmit, zhvilluar sidomos nga Engelsi e Lenini, për t’u konsideruar si filozofia zyrtare e BS-së, dhe 
vendeve që ndanë të njëjtat botëkuptime.   

Duke synuar një analizë të shkurtër por konçize, kreu i parë ndalet në fazën e dytë të hulumtimit 
përmbi fenomenin, në ndarjen hierarkike të tematikave brenda strukturës së Realizmit Socialist. Kjo pasi 
në fizionominë e vet Realizmi Socialist dikton rregull e hierarki edhe mes tematikave. Kështu, vend 
kryesor për rëndësi zë padyshim portreti i udhëheqësit, i cili në multiformitetin e vet përbën atë që quhet 
kulti i individit, zhvilluar pothuajse mbi personalitetin e çdo diktatori të shekullit të XX. Edhe ky fenomen 
me rrënjët e shtrira thellë që në antikitet, prezantohet nëpër etapa duke cekur formatet e liderëve si 
Aleksandri i Madh, Çezari, Augusti, e më pas Luigji i XIV e Napoleoni, për të trokitur në dyert e shekullit 
që lamë pas në staturën e Stalinit, Hitlerit, Musolinit, e pas luftës, në kultin e gjithë liderëve që lindën nën 
influencën e komunizmit internacional. Në një ndarje tematike brenda temës ai prezantohet paralelisht 
nga shembujt e shumëfishtë herë si flamur-mbajtës ideologjik, herë si simbol përfaqësues i denjë e i vetëm 
i vetë kombit, herë si figurë përmbi masat, si udhëheqës revolucionesh, luftërash, turmash entuziaste, e së 
fundmi në versione më humane si intelektual a baba shpirtëror i brezave të rinj. Si një format 
gjithëpërfshirës, ai përbën kulmin e propagandës në çdo regjim diktatorial, duke marrë e dhënë nga 
konteksti social e kulturor i çdo vendi, në tentativë përshtatjeje për një version sa më funksional. Në një 
formë apo tjetrën, për të punuan pothuajse të gjithë artistët, me detyrim a përkushtim, si një 
domosdoshmëri brenda fizionomisë së vetë megastrukturës totalitare.  
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Në rend hierarkik pas kultit të individit rreshtohen tema si ajo e njeriut të ri, apo tabloja historike. 
E para, ndërtimi i Njeriut të Ri, kërkohej me ngulm nga makina shtetërore, pasi përbënte çelësin e 
transformimit të strukturës shoqërore duke filluar nga mentaliteti, deri tek veprimtaria e përditshme. 
Njeriu i Ri do të përbënte dëshirën dhe pasqyrimin e idealit që jetonte brenda çdo shpirti në një sistem 
totalitar. Ai kishte funksion ezoterik, pasi ai kërkon me ngulm krijimin e formave të reja të sjelljes sociale, 
deri në transformimin total të saj. Me tipare sa të ndryshme aq dhe të njëjta, nga fashizmi, deri tek 
komunizmi, Njeriu i Ri, personifikon shpirtin ideologjik dhe metamorfozën e nevojshme për çdo regjim. Ai 
herë është heroi e herë njeriu i punës, herë njeriu i zakonshëm e herë ai i sakrificës, sepse ai ishte njeriu i 
duhur, njeriu “ynë”, i devotshëm, i arsimuar, i kulturuar e i shëndetshëm. Ai rrezaton besim e optimizëm, 
sepse ai është krenar që është pjesë e këtij transformimi shoqëror e beson verbërisht në shpërndarjen e 
doktrinës në të gjithë botën.  

E pas saj, mund të renditet tabloja historike e cila merr përsipër të ilustrojë ato aspekte të 
historisë që i interesojnë më shumë ideologjisë shtetërore, shpesh ato hapa ku figura e liderit kulmon si 
figurë kryesore e revolucionit apo e luftës, duke u shndërruar kështu në sfond të vetë kultit të tij 
individual. Të tjera tematika prekin sistematikisht periudha të ndryshme nga luftërat çlirimtare, ku 
heronjtë përshkruhen nga të njëjtët elementë si sakrifica, guximi apo heroizmi, mbështjellë me frymë 
mitike, duke transformuar pse jo dhe fakte historike. Të servirura më pas si imazhe ilustruese të librave 
shkollorë, ato sanksionojnë linjën zyrtare historike të shtetit e ngjizin në memorien e brezave figura 
(heronj), si format dokumentacioni të padiskutueshëm.  

Një vend jo më pak të rëndësishëm zë dhe “parajsa” socialiste, një vizion imagjinar, zëvendësues 
i atij ekzistencial predikuar nga religjioni. Në ngjashmëri faktike, ideologjitë totalitare tentojnë të 
zëvendësojnë fenë dhe lidhjen e saj shpirtërore me popullin. Elementët e saj kryesorë, konceptimi e 
simbolet identifikuese, riti dhe premtimi i jetës së përjetshme, zëvendësohen nga ideologjia me simbolet 
përkatëse, riti (puna) dhe premtimi i parajsës kësaj radhe tokësore. Bashkë me to funksion parësor, si në 
njërin a tjetrin version, shihet të ketë dhe arti. Siç shprehet Enrico Comba nga pikëpamja antropologjike, 
konceptimet religjioze shprehen në simbole, mite, forma rituale e format artistik që përgjithësisht 
formojnë orientimin e mendimit e shpjegimit të botës, në vlera ideale e modele për t’u ndjekur. Si e tillë, 
vepra e artit ilustruese e “tokës së premtuar” në versionin e parë apo të dytë mbetet detyrë e artistëve. Si 
e tillë, parajsa në version socialist pasqyrohet në tablo nga “jeta e përditshme”, brenda familjes, në 
kampe pushimi, në festa e vende pune. E ngjashme më shumë me një reklamë, ajo ndryshon brenda 
kampit socialist nga vendi në vend, patjetër duke u përshtatur me terrenin që gjen, ndërsa në thelbin e 
saj, ajo përbën përmbushjen e “profecisë” marksiste, që në qëllimin e tij final kërkonte ndryshimin e 
rendit shoqëror. Në këto tablo, ëndrra e tij është realizuar dhe Njeriu i Ri, tashmë i materializuar, jeton 
mes tyre. Ai ngado është entuziast, pasi “parajsa tokësore” e premtuar, tashmë është bërë realitet, 
ndërsa “dora e ngrohtë” e partisë-shtet, edhe kur nuk është, ndihet thjesht si e kudondodhur. 

E pas parajsës socialiste, tematika e radhës në rendin hierarkik është ajo e peizazhit industrial. Si 
një rrugë e mesme mes romantikes dhe propagandës, ai u tjetërsua nga makineritë gjigande, dëshmi e 
patjetërsueshme e industrializimit të dhunshëm. Këto të fundit, shpesh dominojnë tërësisht hapësirën, 
duke u kthyer në personazhe grotekse të tablosë, si krijesa aliene, duke u pozicionuar milje larg peizazhit 
të dikurshëm lirik. Tematika të tjera brenda fizionomisë totalitare ishin ato që merrnin spunto nga 
zhvillimet politike të orientuara nga brenda e jashtë kampit socialist. Tema si uniteti ushtri-popull, 
emancipimi i gruas, apo lufta kundër religjionit, gjithashtu do të përkufizoheshin ndryshe nga habitati 
politiko-social i çdo regjimi totalitar.   

Në “stacionin” e fundit të analizës diakronike të fenomenit, një hapësirë e rëndësishme i 
rezervohet sterotipeve që mbushin tablotë, kilometrat e celuloidit, faqet e romaneve apo ato të revistave 
propagandistike. Me mijëra, ato përbëjnë një album të stërparë karakteresh. Ato përsëriten e përsëriten 
vazhdimisht, për dekada të tëra, aq sa duket se asnjë personazh nuk del dot jashtë një strukture të 
paracaktuar karakteresh. Ata ndërtohen si një “ushtri” personazhesh stereotipale, të cilët duke e 
përshkuar atë vertikalisht dhe horizontalisht, pashmangshmërisht ofrohen si zbërthyesit më të mirë të 
superstrukturës së metodës së Realizmit Socialist. Ndarë në dy kahe, si forca opozitare, në personazhe 
negative a pozitive, ato “rreshtohen” sipas gjinisë në kategori të caktuara në kontekst historik apo atë të 
“erës së re”. E kështu aty gjen punëtorin, aksionistin, ushtarin, intelektualin, pionierin, veteranin, 
rilindësin, luftëtarin e pavarësisë, partizanin, guerilasin, e kështu me radhë, derisa shumëzohen me 
dhjetëra versione brenda tipologjisë së gjithsecilit. Me pak ndryshime propozohen versionet femërore, ku 
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padyshim nuk lihen pas dore versionet emancipuese të saj. Përtej këtyre tipareve gjithëpërfshirëse, ata 
dallohen nga njëri-tjetri nga elementët përcaktues, p.sh. figura e punëtorit prezantohet gjithnjë me flokë 
të shkurtra, të hedhura anash ose lart (asnjëherë tullac e s’para pëlqehej ndarja në mes)… fytyra është e 
pastër, e rruar, ndonjëherë me mustaqe, asnjëherë me syze optike e gjithnjë me shikimin e qartë e të 
vendosur. Trupi i tij i fortë, i lidhur e statuor, mbulohet nga uniforma e profesionit përkatës. Nën to bien 
në sy shpatullat e mëdha, kraharori i gjerë dhe qafa muskuloze. Përveç tyre elementi tjetër i dukshëm 
janë duart, “simbol par ekselans” i rindërtimit.  

Në anën tjetër, figura e femrës propozohet si elementi plotësues i realitetit socialist. Fizikisht ajo 
gëzon staturë elegante, me tipare të rregullta, edhe pse jo domosdoshmërisht të bukura. Ajo është gjithnjë 
e re dhe e freskët, ndërsa veshja e saj, përveç funksionit narrativ mbi profesionin, shërben dhe për të 
mbuluar trupin “në pikën e duhur”. Ky moral i mbivendosur e shndërron atë shpesh me trajta gati 
mashkullore, me gjoks të pazhvilluar, krahë e duar muskulore, e shpesh me tipare jo fort femërore. Në 
këtë arsenal figurativ patjetër që do kishte në hapësirë të veçantë dhe për personazhet negative. Ata janë 
të gjithë të shëmtuar, të errët, e shpesh me defekte të dukshme fizike, si kërrusja, strabizmi apo miopia e 
theksuar. Me mjekrat e gjata, flokët e rëna o shikimet e turbullta, ata përfaqësojnë komunitetet fetare, 
pushtuesit, kolaboracionistët, por edhe armiqtë ideologjikë jashtë vendit, por këto vetëm në version 
mashkullor pasi çuditërisht në version femëror nuk ekzistojnë stereotipe negative. Si një ushtri e 
stërpërsëritur figurative, ato shpalosen në vite gjithnjë e më të ngjashëm, aq sa habi përbën vetëm fakti 
që pas një kërkimi të hollësishëm, gjendet vetëm një partizan me mjekër dhe vetëm një pa flokë.     

Kreu i parë i këtij studimi mbyllet me një vështrim mbi stilin e munguar të Realizmit Socialist. Në 
pikturë ashtu si dhe në gjinitë e tjera, stilet në Realizmin Socialist ndërthuren, pasi në esencë përmbi 
subjektin, supremacinë funksionale e gëzon mesazhi. Në pikturë p.sh. artistë suprematistë si K. Maleviç 
(të toleruar apo përdorur) servirën bashkë me ata më zyrtarë si I. Brodski, A. Samokhvalov e A. 
Gerasimov, një lloj pikture herë me prekje avangardiste e herë një teknikë klasike, gjithmonë e më shumë 
drejt atij që quhej “urdhri social”. Një numër i madh kompozimesh, peizazhesh, portretesh, pikturash me 
temë, u ekspozuan gjatë kësaj kohe në kërkim të një gjuhe vizive, gjithnjë e më shumë të pamundur për t’u 
çliruar nga ideologjia. Në Shqipërinë socialiste multiformiteti i formave të pikturimit shihet qartë në çdo 
dekadë të ekzistencës së saj. Në një vështrim të përgjithshëm, ai huazon elementë nga shumë stile e lëvizje 
artistike. Ai prek impresionizmin e postimpresionizim, ekspresionizmin e neoklasicizmin francez, 
realizmin social amerikan, apo realizmin fashist duke intriguar kështu studiuesit me natyrën e tij 
paradoksale. Bërthama e tij, Realizmi, nga këndvështrimi marksist, mbetet një metodë, stil apo tendencë 
që shpreh në mënyrën më të plotë, politikën e kushteve shoqërore, por në të vërtetë ai mbetet ai më 
funksional, teksa ofron gjithnjë e më shumë lehtësi interpretuese didaktike, e gjithnjë e më pak hapësira 
keqinterpretimi, si në mesazh, ashtu dhe në ide.   
 
Dhe pas kësaj përqasjeje të gjatë diakronike mbi fenomenin e Realizmit Socialist, e ofruar si një rrugë 
(brenda fizionomisë së totalitarizmit) me shumë sinonime përgjatë gjithë shekullit të XX, studimi hap 
kreun e radhës, atë të zhvillimeve në Artin Shqiptar në vitet e pas-luftës, deri në kthimin e studentëve nga 
vendet e lindjes. Si çdo kapitull tjetër që do e pasojë, ai nis me një prezantim të shkurtër historik, 
ekonomik e social të periudhës, pasuar më specifikisht me marrëdhënien e artistit me regjimin e ri 
komunist, në dekadën në fjalë. E shtrirë në harkun kohor 1939-1958, ajo padyshim prek zhvillimet 
kryesore artistike gjatë luftës, deri tek orientimi i ri ideologjik e politik i vendit pas luftës, si një 
vazhdimësi natyrale nga njëri regjim në tjetrin.  

Pas kësaj një hapësirë e rëndësishme i dedikohet marrëdhënies së re që ngrihet mes shtetit dhe 
intelektualëve e më specifikisht me artistët. Hapja e ekspozitave, integrimi i artistëve më të mirë pranë 
institucioneve arsimore, përfshirja e tyre në materializimin e pankartave dhe skenave në paradat politike, 
privilegjet me orë pune të reduktuara, filtrat e parë të çensurës dhe hutimi i përgjithshëm i artistëve mbi 
detyrat e reja që artisti mvishte në regjimin e ri.  
Pas kësaj hyrje të domosdoshme nënkrerët ndjekin njëri-tjetrin, nga prezantimi me filozofinë totalitare në 
arkitekturën e shekullit të XX, deri tek ndërtimet që shndërruan Tiranën, fillimisht nga arkitektët italianë 
e më pas ata sovjetikë a shqiptarë me matricë sovjetike. Ndërtesat që merren në analizë janë po ato, nga 
komplesi Littorio, Pallati i mbretit, ish Komiteti Qendror, a hotel Dajti, deri tek ndërtesat e para 
institucionale si “Kinostudio Shqipëria e Re”, Teatri “Migjeni”, Kombinati Tekstil “Stalin”, kompleksi i 
Shallvareve e pallatet “Agimi”, etj.  
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Pas arkitekturës rendin e ndjek mediumi i pikturës, fillimisht me zërat e “mekur” të artistëve 
shqiptarw të sapokthyer nga shkollat perëndimore, e më pas me tablotë e tyre të para me temë politike. 
Në fund-vitet ’40, nën moton e re të “Artit që shërben për të popullarizuar artin dhe artistin... për të 
edukuar popullin e për të zhvilluar sensin e tij artistik”, artistët u “rreshtuan” me vetëdije në shërbim të 
kauzës, për të dhënë kontributin e tyre, ndërsa orientimi stilistik e tematik, do të qartësohej me kalimin e 
viteve. Tematika të tjera që e shoqëruan krijimtarinë e tyre ishin dhe ato me temën e punës, vlerave 
etnografike, portreti familjar, apo peizazhi lirik, mbi të cilin herë pas here mbivendoseshin elementët e 
rinj si traktorët, apo puna vullnetare. Pas pikturës radhiten realizimet e para në skulpturë, sepse siç do 
shprehej kritika e kohës, populli i lirë kishte dëshirën e zjarrtë të lartësonte e të përjetësonte sa më shpejt 
Luftën Nacional-Çlirimtare... heronjtë e saj si dhe figurat e shquara të kombit. Kështu skulptorët nisën 
nga puna fillimisht me këto tema, për të ngritur shpejt dhe monumentet e para të ideologjisë së re me 
figura si Lenini, apo Stalini, edhe pse veprat më të rëndësishme mbetën “Partizani i panjohur” dhe 
“Skënderbeu mbi kalë”. E fundit në rendin e mediumeve trajtohet fotografia, që pas periudhës së artë 
(1858-1939) kaloi fillimisht në shtetëzimin e studiove dhe gjithë materialin arkivor, e më pas në 
punësimin e çdo fotografi sipas mjeshtërisë në shtypin e ditës e deri në shërbime komunale. Me elementë 
të qartë propagandistikë edhe ajo shpejt ndoqi rrugën e simotrave të saj, në shërbim të materializmit 
ideologjik, për t’u sanksionuar si i vetmi format funksional brenda logjikës totalitare. Në vitet e para të 
pas-luftës tematikat e diktuara duhet të frymëzoheshin nga realiteti, të pasqyronin luftën për socializmin, 
njeriun e ri, zhvillimin e ekonomisë, revolucionin mbarëshoqëror apo Luftën Nacional-Çlirimtare,.. dhe e 
gjithë kjo duhej të vinte nga një “përgatitje e shëndoshë ideologjikë” e “rritje profesionale”. Përtej 
temës, forma, apo stili i përdorur (Realizmi vs. Formalizmit) shfaqte interes të përhershëm në çdo 
diskutim mes artistësh. Ata, artistët duhet të luftonin kundër prirjeve të dëmshme formaliste në realizëm... 
dhe trajtimeve të përcipta... pasi kultura duhej të ishte (siç thoshte Stalini) nacionaliste në formë dhe 
socialiste në përmbajtje. 

Kreu i tretë merr në analizë pjesën më të rëndësishme të konsolidimit dhe implementimit të 
Realizmit Socialist Shqiptar. I shtrirë mes viteve 1958-1968, ajo trajton periudhën e kthimit të studentëve 
nga vendet e lindjes dhe de facto njohjen me formën dhe standardet e Realizmit Socialist tipik. Me 
“udhëzimet” e duhura nga vendi nënë i komunizmit, studentët shqiptarë do t’i jepnin formë (me bekimin 
shtetëror) parimeve të sanksionuara të metodës së realizmit socialist, për t’u kthyer shpejt në modelin që 
duhej të ndiqej. Pas një prezantimi të parë me kushtet historike dhe pasojat politike e ekonomike, 
rrjedhojë e devijimeve të reja në rrugëtimin e PPSH-së, studimi ndalet në analizimin e strukturës 
didaktike të studentëve që studiuan në vendet e Lindjes, si një formë e mirë e hulumtimit brenda 
strukturës didaktike e estetike të atyre artistëve që do të përbënin zërin kryesor të artit shqiptar për 
dekadat në vazhdim. E bashkë me to prezantohet dhe produkti i tyre, gjatë dhe pas periudhës së 
studimeve, ajo që në këndvështrimin tim duket si paranteza e parë e një “pranvere” artistike që do të 
merrte formë të plotë në fillim-vitet ’70. Edhe pse në pak ekzemplarë, “piktura tjetër” e viteve ’60 
dëshmon ndërtimin dhe aspiratat moderne që prekin gati të gjithë artistët e rinj shqiptarë që studiuan në 
vendet e lindjes. Të shoqëruar nga entuziazmi i viteve të para dhe jehona e revolucionit kulturor, ata 
jetuan padyshim vitet më të bukura të periudhës së diktaturës, vite kur shteti i sponsorizoi si zëri i duhur 
dhe e ardhmja e artit shqiptar, e për më tepër, vite që nuk u shoqëruan me reprezalje mbi grupe 
armiqësore. Pas kësaj hyrje të gjatë mbi periudhën, nënkrerët zbërthejnë më në detaj vetë strukturën 
artistike duke nisur nga sistemi (ngritja e Institutit të Lartë të Arteve) e deri në privilegjet dhe raportin e 
ri të artistit me shtetin totalitar, për t’u përqendruar më pas në mediumet në rendin e parathënë. Ndalesa 
e parë është sërish tek arkitektura, e cila përgjatë viteve ’60 gjen “më në fund” zërin origjinal të 
krijuesve vendas. Studiuar pjesërisht jashtë, por pjesa më e madhe produkt i shkollës vendase, ata u 
përballën fillimisht me “makthin” më të madh të karrierës së tyre, Pallatin e madh të Kulturës, lënë 
përgjysmë nga sovjetikët, e medoemos për t’u mbyllur si sfidë personale mes Hoxhës dhe Hrushovit. Pas 
kalimit me sukses të kësaj megaprove, ata me kujdes themeluan zërin personal të arkitekturës vendase, e 
ndërsa u frymëzuan nga personalitete solide si Gropius, Le Corbusier e Van De Rohe, ata synuan një stil 
që krijoi një botë të re, një arkitekturë të re, atë të diellit, të dritës, të ajrit të pastër dhe gjelbërimit… (e 
njëkohësisht) ekonomike, racionale, të thjeshtë e funksionale. Pas arkitekturës, analizohen zhvillimet në 
gjininë e pikturës. Nga akademizmi, tek ajo me përqasje moderne, studimi ndalet fillimisht tek tabloja 
historike, me strukturën e vet kompozicionale dhe qëllimin e qartë, të glorifikimit të momenteve të 
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caktuara historike. Në vizionin e imponimit të së kaluarës, aq sa të tashmes si platformë shtetërore, siç 
shprehet dhe Arshi Pipa, Enver Hoxha ishte vendimtar në përftimin e një atmosfere kulturore të 
dominuar totalisht nga një propagandë doktrinare që ekzaltonte nacionalizmin. Gjuhësia, letërsia, 
historia, folklori dhe etnologjia, u kultivuan jo vetëm për t’i dhënë njerëzve një kuptim të së kaluarës së 
tyre, por edhe për të hapur e kultivuar ksenofobinë, sllavofobinë, izolacionizmin, kompaktësinë etnike dhe 
uniformitetin gjuhësor. E pas temës historike, analizohet elementi strukturor bërthamë i proletariatit, 
Njeriu i Ri, ku figura e punëtorit shpaloset në simbiozën më të mirë. E thjeshtë, modeste, por krenare dhe 
e sigurt, figura e punëtorit – sinonim i Njeriut të Ri socialist, nuk njeh sfida të pakapërcyeshme, as 
hezitime e luhatje ideologjike, e përmbi këto ai nuk njeh as ndasi gjinore, pasi në proçesin e ndërtimit të 
socializmit, ata (burri e gruaja), gëzojnë status të barabartë. Si transformatori ideologjik i kërkuar me 
vendosmëri nga platforma shtetërore, ai përshkruan gjithë shoqërinë shqiptare, me karakteristika 
specifike servirur nga artistët në mijëra e mijëra shembuj, në çdo profesion të mundshëm. Me objektivin e 
dyfishtë të pasqyrimit dhe industrializimin e vendit, ajo dominon fizionominë sterotipale të Realizmit 
Socialist vendas ashtu si dhe në botë. E për sfond ai kërkon dhe një peizazh të denjë... patjetër një version 
pasqyrues të ndryshimeve në vend.  

Peizazhi industrial lind si i tillë, nga kërkesa specifike për një pasqyrim të çdo ndryshimi në gjithë 
territorin. Karakteristike mbeten tablotë me temë nga zhvillimi urban, komplekset madhështore 
industriale, megamakinat dhe oxhaqet “që pushtojnë qiellin” si dhe mendaret e pafund të brezareve në 
jug, transformuar si me magji nga puna e mijëra aksionistëve mbledhur në çdo cep të vendit. Minierat, 
rafineritë, uzinat, kantieret, hidrocentralet, ndërsa materializoheshin nga vullneti i mijëra vullnetarëve e 
punëtorëve, të internuarish a të burgosurish, nën mbikëqyrjen e hekurt të shtetit, shoqëroheshin dhe nga 
prezenca e artistëve, të cilët “ofroheshin” si dëshmitarët okularë dhe transmetues të këtij revolucioni. 
Personazhe të tjerë të realitetit ishin dhe personazhet familjarë, hapësirë ku artistët për pak kohë 
“pushonin” nga marrshmi ideologjik, si gjithnjë e kudondodhur. E pas tyre, hapësirë të përkohshme 
gjejnë edhe stereotipet e komunizmit internacional, jehonë e vëllazërisë në ideal të popujve, ku 
personazhe si fshatari, pionierja apo piktori kinez a vietnamez, propozoheshin si dëshmitarë të “miqësisë 
së pathyeshme” mes vendeve aleate, edhe pse me mbylljen e kapitujve të marrëdhënieve me ta, çdo 
element i trumbetuar zuri vend në arkiva, për t’u rikonsideruar në një moment të dytë, aso kohe i 
paimagjinueshëm. Pas pikturës nuk lihet pa marrë në konsideratë dhe gjinia e skulpturës, e cila në vitet 
’60 padyshim nis një rrugëtim të ri e domethënës. Si protagoniste absolute propozohet skulptura 
monumentale, kërkesa specifike e strukturave të regjimit për të shpërhapur kudo imazhet e ideologjisë së 
re. Në sheshe qytetesh, uzinash, fabrikash, shkollash, ashtu si dhe në parqe ato u “mbollën” me dhjetëra 
edhe pse kërkonin një investim serioz për ekonominë vendase. Aty ku munguan ato, u ngritën lapidarë e 
memorialë të luftës si forma më e mirë për një kujtese afatgjatë, prezente për çdo etapë të lëvizjes 
çlirimtare. E bashkë me to nuk munguan Njeriu i Ri në gur a bronz dhe portretet historike me destinacion 
institucionet e shumta. Në linjë hierarkike, zhvillim patën dhe gjinitë e tjera “dytësore”, si pllakati, 
grafika e lirë, qeramika, karikatura e fotografia. Shteti shqiptar në vitet ’60 interesohet si kurrë më parë 
në historinë e vet për një kulturë gjithëpërfshirëse, masive, proletare e me frymë revolucionare. Ai ishte i 
ndërgjegjshëm për funksionin e saj didaktik e propagandistik dhe për të arritur këtë nuk kurseu as 
mbështetjen financiare e as atë morale e strukturore.    

Periudha pasuese (1969-1973), ajo që pason konsolidimin e mesazhit, metodës, stilit e 
standardeve, hierarkisë tematike e vënies në punë të të gjithë gjinive, është një “fllad i çuditshëm” 
freskie. Është një periudhë kur rinia shqiptare në kërkim të vetvetes gjeti pantallonat kauboj, leshrat e 
gjata dhe tingujt e “shfrenuar” të muzikës xhaz (edhe në festivalet në RTSH). Në këtë periudhë, vendi i 
ndarë politikisht dhe nga Traktati i Varshavës, u pozicionua gjithnjë e më shumë në varësi të humorit të 
gjeopolitikës së Kinës aleate. Luhatjet e vazhdueshme në marrëdhënien mes dy aleatëve u përcaktuan sa 
nga politika e jashtme e Kinës, aq dhe nga pasiguria territoriale që vuante aleati i vogël ballkanik. 
Afrimet e Maos herë me BS-në e herë me SHBA-në u cilësuan nga Hoxha si sipërmarrje “oportuniste”, 
ndërsa tonet u zbutën disi vetëm nga ndihmat ekonomike, ofruar apo thjesht premtuar. Përtej politikës së 
përditshme, liberalizmi i rinisë u shpërhap si rrufe në gjithë shoqërinë shqiptare, me jehonë patjetër dhe 
nga zhvillimet botërore.  
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 Në artin pamor (sidomos në pikturë) zhvillimet qenë domethënëse. Ato prekën pak a shumë të 
gjithë artistët edhe pse ata që u lakuan më shumë ishin brezi i ri i artistëve përbërë nga Edi Hila e Edison 
Gjergo. Të promovuar zyrtarisht në një varg ekspozitash organizuar me tematika të ndryshme, (ajo e 
rinisë e vitit 1971 dhe ajo e “Pranverës” e vitit 1972), ato u pasqyruan nga shtypi i kohës me diskutime të 
gjera mes krijuesve, duke pasuruar dukshëm jehonën e këtyre aktiviteteve. Në to evidentoheshin fryma e 
re, kënde e emocione të reja vështrimi, arritur nga pasurimi i mjeteve shprehëse, padyshim “në funksion 
të përmbajtjes”. Pjesa më e madhe e artistëve dilte në mbrojtje të hapur ndaj këtyre prurjeve, duke i 
mbrojtur ato nga etiketimet “formaliste”, “estetizante” me “kërkesa koloristike” e “të shkëputura nga 
realiteti”.  

Pas kësaj periudhe “triumfi”, erdhi i përpiktë zëri shtetëror, sanksionuar në Plenumi i IV, fatzi 
për shumë artistë, shkrimtarë, këngëtarë e kineastë. Etiketuar si ithtarë të “pikëpamjeve liberale, 
revizioniste e borgjeze”, ato u përkufizuan si armiq të vijës së drejtë të marksizëm-leninizmit dhe metodës 
së Realizmit Socialist. Të shoqëruara më pas me burgime, internime e qarkullime në masë, ato goditën 
përfundimisht ambiciet e çdo shpirti krijues për një art tjetër. Në këndvështrimin historik, periudha 1969-
1973 është padyshim periudha më interesante e Artit Shqiptar. Është fillimisht lëshimi e më pas përplasja 
e madhe e shtetit me shtresën intelektuale në gjithë fushat dhe nivelet. Është demonstrimi i qartë që shteti 
stalinist i Enver Hoxhës s’do të lejonte devijime, jo sepse ai nuk ndihej komod me to, as sepse nuk i 
menaxhonte dot, por sepse në logjikën e tij të status quo-së, vazhdimësia nënkuptonte pushtet të 
përjetshëm. Ky pushtet i “përjetshëm”, sidomos në periudha krize të pushtetit, shtyrë nga faktorë të 
jashtëm, aq sa dhe të brendshëm, konsolidohet në zgrip të pacënueshmërisë. E shënuar në mënyrë të 
pashmangshme nga Plenumi i IV, mbajtur në verën e vitit 1973, ajo de fakto mbylli pranverën e nevojës 
për një Shqipëri shumë më ndryshe.  

Në një vështrim nga larg, ato nuk ishin vepra kundër, por thjesht vepra ndryshe... ndryshe në 
strukturë e sidomos në formë. Pjesa më e madhe e tyre nuk përbënin në vetvete revolucione estetike, por 
të përqendruara në një hark kohor minimal (4-5 vjeçar) ato befasojnë për forcën dhe guximin e 
propozuar përtej të zakonshmes. Për shkrimtarët, poetët, kompozitorët, muzikantët, qoftë dhe 
dashamirësit e artit ky ishte fillimi i një epoke të re, që prezantohej si një kushëri i largët i diktaturës së 
proletariatit. Realizmi i ri kishte filluar të merrte formë në të gjitha fushat e artit, çka dëshmon edhe 
njëherë se ky “liberalizëm ngjitës” ishte thjesht nevojë për liri, strukur brenda çdo shpirti krijues. Të 
mendosh se kjo ishte e rastësishme, apo pakujdesi e sistemit është sa naive dhe e papranueshme për 
cilindo që kupton strukturën dhe mendësinë e megamakinës totalitare. Si e tillë mbetet të kuptohet që kjo 
ishte e qëllimshme: krijimi i një atmosfere liberale, ku çensura është e përgjumur dhe autoçensura në 
kufijtë e të padobishmes. E gjithë kjo që “armiqtë” të mund të identifikoheshin më mirë, ndërsa dhuna të 
ishte më efiçente dhe jetëgjatë. 

Analiza përfundimtare e periudhës në fjalë ndalet padyshim dhe në krijimtarinë paralele që u 
zhvillua nga ata artistë që nuk e gjetën veten në përsiatje kërkimore të frymëzuara nga modernizmi 
perëndimor i kapërcimit të shekujve. Në një realizëm tipik, ato dëshmojnë se vitet ’69-’73 nuk ishin 
thjesht një periudhë liberalizimi dhe suprimimi, por dhe të vazhdimësisë. E bashkë me ta, edhe skulptorët 
“nuk patën kohë” të reagonin ndaj zhvillimeve estetike të kolegëve piktorë edhe pse në vitet në fjalë 
përfunduan disa nga shembujt më të mirë të veprave monumentale.  
 

E pas pranverës së shkurtër (me fat të trishtë) të kulturës shqiptare vjen dekada pasardhëse, 
padyshim pjesa më monotone e historisë së Realizmit Socialist. E përshkuar dhe si dekada më gjakatare, 
ajo ishte dëshmitare e heshtur e eliminimeve të shumta brenda llojit. Në fakt menjëherë pas reprezaljes 
mbi kulturën, Hoxha dhe Shehu, nisën spastrimet në kryet e sektorëve të tjerë, fillimisht kundër mbrojtjes, 
ekonomisë e më pas kundër vetë kryeministrit Shehu, dhe bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë të rendit 
dhe sigurimit. Spastrimet brenda radhëve të larta të KQ-së, pasqyrë sa e paranojës së Hoxhës, aq dhe të 
prishjes së aleancës së fundit dhe izolimit brenda vetvetes, shkaktuan një klimë tejet të rëndë si për 
hierarkinë shtetërore, por edhe për shoqërinë dhe ekonominë vendase. Në këtë klimë terrori psikologjik, 
artistët ndoqën me bindje direktivat shtetërore për një superprodhim intelektual në mbështetje 
gjithëpërfshirëse për linjën shtetërore në çdo orvatje sado paradoksale, sado absurde. E duke nisur që 
nga viti 1974 vala e superprodhimit prek padyshim dhe ndërtimet e mëdha, shenjë e imponuar 
prosperiteti dhe zhvillimi. Ndërtesa si hotelet e turizmit që pushtuan qendrat e qyteteve, u shoqëruan me 
muze, galeri, pallatin e kongreseve a institucione të tjera, duke kurorëzuar një zinxhir ndërtesash të 
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mëdha me muzeun personal të vetë liderit, ngritur sigurisht pak vite pas vdekjes. Përveç ndërtimeve të 
mëdha, impenjim maksimal u kërkua dhe nga piktorët. Në vitet në fjalë vihet re një shtim i 
konsiderueshëm i tablove historike, platformë unison me orientimet shtetërore për ta parë vendin si 
kalanë e fundit të socializmit, e për më tepër që rrugën e historisë e kish “çarë me shpatë në dorë”. 
Mbyllja e vendit ndaj çdo aleati strategjik tashmë kërkonte promovimin e vetvetes dhe glorifikimin e së 
kaluarës, patjetër që jo të tërin, por vetëm atyre periudhave që u interesonin dhe artistët në këtë prizëm, 
duhet dhe mund të bënin shumë. E ata nisin kështu të pasqyrojnë që nga betejat e fiseve ilire, ato të 
Skënderbeut, ato për liri në dekadat e Rilindjes, për t’u hedhur në shekullin e XX tek lëvizjet e 
proletariatit, si faza pararendëse e revolucionit komunist. E pas kësaj të shkuare parantezë e të gjatë 
stërmundimesh, vjen faza deçizive, ajo e luftës së madhe çlirimtare, udhëhequr nga PKSH-ja, dhe lideri i 
përzgjedhur përmbi të, të cilët në vitet pas kësaj do i sillnin lumturinë dhe dritën e vërtetë këtij populli 
“trim e liridashës”. Ai synonte dy drejtime kryesore, errësimin e disa periudhave duke mitizuar të tjera 
dhe ritregimin e tyre si një vijë e pandërprerë patriotizmi, që kulmon padyshim me luftën e fundit të 
udhëhequr prej atij vetë. Sipas Stadish, në proçesin e ndërtimit të mitit të tij vetjak, Hoxha sinkretizoi 
historinë shqiptare (duke seleksionuar ato figura historike të cilat, ashtu si profetët e Testamentit të 
Vjetër, do të siguronin mbështetje për qëllimet e tij. Numri i krijuesve dhe i veprave i kaloi të gjitha 
pritshmëritë. Me qindra, ato propozoheshin jo vetëm në ekspozita me temë historike, por dhe ato të 
ripropozuara në përvjetorë ushtrie, festash republike, nëne, partie, themelimi kooperative, e deri tek festa 
pionierësh e veteranësh. E bashkë me to u servirën “të përpiktë” punëtorët, materializuesit e revolucionit 
tekniko-shkencor, çarësit e bllokadave revizioniste – imperialiste, e versione të pafund të çdo proletari në 
çdo pozicion a sfond të mundshëm. Sipas Buzës, vetëm në vitin 1974 që shënonte dhe 30 vjetorin e 
çlirimit të vendit pas thirrjes së Partisë për një pjesëmarrje të gjerë nga zelli artistik dhe partishmëria, 
frymëzuar nga atmosfera optimiste e aktualiteti revolucionar, Lufta Nacional-Çlirimtare, lufta kundër 
shfaqjeve dhe ndikimeve të huaja,.. në konkursin letraro-artistik kushtuar 30 vjetorit të çlirimit, ata u 
paraqitën me 1100 vepra, krijuar nga 400 artistë profesionistë apo amatorë...  gati trefishi i 5 viteve më 
parë. Vetëm në artit pamor, për ekspozitën kombëtare, numërohesh rreth 100 kompozime, 97 portrete, 
173 peizazhe, 213 grafika, 100 skulptura, ndërsa u pranuan rreth 200 autorë dhe u ekspozuan 480 
punime. E gjithë kjo u shtri në vite në kurriz të cilësisë, suprimimit të çdo orvatjeje estetike të re, duke 
krijuar një atmosferë mëse monotone, me kompozime standarde të stërpërsëritura dhe një realizëm 
shpesh bajat e patetik. Përveç pikturës edhe skulptura vuajti pothuaj të njëjtën prurje defiçitare në vlerë 
të shtuar, ndërsa shtrëngesat ekonomike kufizuan edhe më kompozimet monumentale. U shtuan kështu 
figurat gjysmë bust, apo portret, me po të njëjtat tema e të njëjtin trajtim plastik. E pas skulpturës 
analizohen zhvillimet në gjinitë “plotësuese”, qeramika, grafika, karikatura, skenografia e deri tek vepra 
e integruar në muze si interiere. E mbyll këtë pjesë gjinia e fotografisë që në këto vite padyshim e kishte 
konsoliduar krijimtarinë e saj funksionale në shërbim të propagandës, ashtu siç kishin konfirmuar dhe 
personalitetet e reja të fotografisë shqiptare, propozuar që në vitet ’60. E bashkë me ta analizohet dhe 
forma e punës, teknologjia, retushi dhe fotografia amatore si një formë pasqyrimi e mikrobotës shqiptare 
në ambiente familjare. Si përfundim, periudha e parafundme e regjimit totalitar shqiptar ishte ajo e 
superprodhimit intelektual, kërkuar si domosdoshmëri për të kaluar sadopak shokun nga eliminimet në 
radhët e partisë, krizës ekonomike që trokiste gjithnjë e më fort dhe luftës së klasave që sa vinte e 
ashpërsohej. Ajo ishte si një “rilidhje bese” mes artistëve dhe kauzës ideologjike shtetërore, ndërsa në të 
vërtetë konsistoi thjesht në një përulje të cilësdo ambicie apo mendimi që mund të kishte devijime nga 
linja shqiptare marksiste-leniniste. 
 

E pas kësaj minimaratone veprash, autorësh e gjinish, ku çdo imazh a formë përzgjidhet në 
funksion të shpjegimit të fenomenit, aq sa dhe si metarrëfim i vetë historisë së artit gjysmë-shekullor, 
studimi ndalet për një moment në disa tematika specifike që u zhvilluan paralelisht me Realizmin 
Socialist vendas gati përgjatë gjithë kohështrirjes së tij. Tema e parë (e detyrueshme) është ajo e kultit të 
individit në stil shqiptar, ku padyshim imazhi i diktatorit ofron një hapësirë të shumëfishtë hulumtimi 
brenda vetvetes. Fillimisht duhet nënvizuar fakti që vetë ai, ashtu si babai i tij shpirtëror Stalini, që në 
ditët e para të pushtetit, u tregua mjaft i kujdesshëm në ndërtimin e kultit të tij, kohë kur nisi të kurojë 
mënyrën e sjelljes, veshjes, fjalimet dhe orkestrimin e paradave ushtarake etj., të gjitha që synonin 
glorifikimin dhe lartësimin  e figurës së tij. Kjo tendencë patjetër u shtri shpejt dhe në mjetet e tjera të 
propagandës, kur me përcaktimin e thjeshtë “Komandanti”, roli i tij gjatë luftës dhe ai në vitet e para të 
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pushtetit të ri popullor, nisi të lakohej në shtypin e ditës si përcaktues vendimtar, element që do të njihte 
ngritje progresive përgjatë gjithë jetës së tij në krye të shtetit komunist shqiptar. Me vdekjen e tij, në vitin 
1985 “Komandanti” i viteve të pasluftës, u atashua nga tituj gjithfarësh, zyrtarë e imagjinarë. Në tekstin 
kronologjik të trumbetuar me dhimbje solemne nga propaganda e kohës, ai etiketohej si udhëheqësi i 
dashur e i lavdishëm i popullit dhe i Partisë, si themeluesi i saj, organizatori dhe udhëheqësi i Luftës 
Nacional-Çlirimtare dhe i revolucionit popullor, arkitekti i ndërtimit të Shqipërisë së re 
socialiste…sekretar i parë i Komitetit Qendror të Partisë, kryetar i Këshillit të Përgjithshëm të Frontit 
Demokratik, komandant i përgjithshëm i Forcave të Armatosura, ... dhe ai që tokës së vendit të tij i 
dhuroi rini, dritë dhe lirinë e ëndërruar në shekuj. E kështu është e lehtë të imagjinosh që arti pamor 
ndoqi me përpikmëri ashtu si çdo organ tjetër propagandistik, gjatë gjithë ekzistencës lartësimin e figurës 
së tij, aq sa për studimin mbetet vetëm të rreshtojë momentet kyçe dhe formën se si ky kult individi u 
materializua i shtrirë në kohë dhe hapësirë. E kështu ai shfaqet fillimisht si intelektuali para lufte në 
takim dhe mobilizim të proletariatit, pastaj në themelimin e partisë, të organizimit dhe udhëheqjes së 
luftës sa në front aq dhe si ilegal, e më pas si arkitekt i vetëm, i kudondodhur e i ndritur i Shqipërisë së re 
të pas-luftës. Ashtu si homologët e tij të shumtë të shekullit, ai përmbushi me përpikmëri çdo aspekt 
plotësues të kultit të tij personal, kjo edhe në sajë të vullnetit, vetëdijshmërisë dhe karizmës së tij 
personale, duke plotësuar një arsenal të vogël figurativ tejet interesant, për të deshifruar vizualisht 
formën e vetë-prezantimit të tij në optikën e kohës dhe të projektimit të tij në histori.  
Pas hulumtimit mbi kultin e individit, studimi hap një dritare të re mbi një vështrim krahasimor, sa 
tematik aq dhe strukturor mbi tablo tipike të Realizmit Socialist, krahasuar me shembuj klasikë të artit 
botëror. Hiqen aty paralele krahasimore mes tablosë “Zëri i masës” të Sali Shijakut me “Las Meninas” 
të Velaskes a “Atelie” e Kurbesë; “Vallëzo Shqipëri” e Buzës me “Vallen” e Matisit; “Tre brezat” e 
Cekës me “Tri moshat” e Klimtit; “Në mbrojtje të qeverisë së Vlorës”, e Shoshit me “Shteti i katërt”, i 
Volpedos; “Besëlidhja” e Hysës me “Betimi i Horacit” i Davidit e shumë shembuj të tjerë që pasojnë 
njëri-tjetrin për të ilustruar e zbërthyer më mirë idenë se Realizmi Socialist shqiptar, zhvilluar në 
strukturën e tij mes viteve ‘60-‘80, nuk duhet parë si një trup i huaj as për artin paraardhës vendas e as 
për atë të huaj. Korpusi i tij, u zhvillua paralelisht mes shumë mediumesh duke u propozuar thjesht si një 
gjuhë uniforme organike brenda korpusit të Realizmit Socialist botëror. Por nëse në total produkti 
shqiptar, nuk ndryshoi shumë nga shembujt tipik të Lindjes komuniste, ai shpesh (ashtu dhe si ata) huazoi 
sa struktura kompozicionale, aq dhe tematike nga arti i zhvilluar në Perëndim. Shembujt tipikë që 
propozohen, në fakt nuk bëjnë gjë tjetër veçse përforcojnë edhe njëherë idenë e moskonceptimit të tij si 
një organizëm i huaj, i zhvilluar mes mureve të gurta të shtetit, por që me ato pak mjete e informacion, 
brenda temës, ai mund të transmetonte vlera artistike të mirëfillta, pavarësisht funksionit dhe qëllimit për 
të cilin u ndërtua. 

E pas këtij hulumtimi, kreu zgjerohet në tematika të tjera si familja tipike socialiste shqiptare, e 
cila si bërthamë e projektimit të idealeve më të larta morale e ideologjike, duhej të distancohej nga 
familja patriarkale/fisnore e para-luftës, për një format të ri, të denjë për shekullin e teknologjisë. Sipas 
albanologëve vendas e të huaj, për sa kohë mund të dëshmohej, familja tradicionale shqiptare ishte e 
përkufizuar nga tipare thellësisht konservatore, ku roli despotik i mashkullit ishte i kudondodhur, ai i 
gruas fitonte rëndësi vetëm pasi lindte fëmijë meshkuj, ndërkohë që poligamia ishte më e përhapur në 
qendër e jug, ndërsa tradhtia bashkëshortore pothuaj nuk njihej. Me ndarje zakonore të thella nga 
krahina në krahinë e nga fshati në fshat për këdo unifikimi e kodifikimi i një formati modern do kish qenë 
një super-sipërmarrje tejet e vështirë, e denjë vetëm për një regjim totalitar. I vetëdijshëm për këtë, shteti 
sponsorizoi dhe orientoi pasqyrimin e familjes së re shqiptare, asaj me format “modern” me pak 
pjesëtarë, me vlera e moral “të shëndoshë”, e cila në tentativë për të zëvendësuar atë patriarkale, ndoqi 
besnikërisht vijën politike të partisë-shtet. Ajo evoluoi në dekada si pasqyra më e mirë e jetës së vërtetë 
dhe moralit pasi siç thoshte dhe vetë shprehja: “degjenerimi moral është një hap larg degjenerimit 
politik”. E pas moralit të shëndoshë, brenda gjirit të familjes, i takonte moralit në shoqëri që të 
pasqyrohej edhe më denjësisht.  

Si e tillë tema e radhës, dashuria, erosi dhe morali në Realizmin Socialist shqiptar, pasi 
parashtron elementët sensualë të cekur lehtas vetëm në balada e mite legjendash, propozon ato të pakta 
vepra që mbartin sadopak elementë të heshtur (të nënkuptuar) të dashurisë fizike. Edhe pse regjimi i 
Hoxhës me forcë propagandoi dashurinë si bazë të ngjizjes së familjes së re shqiptare, morali vendas nuk 
lejoi që erosi a sensualiteti të shpalosnin hiret e tyre në asnjë format a medium, duke u dyzuar gjithnjë e 
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më shpesh me dashurinë për atdheun e partinë, e kështu duke u kthyer thjesht në një element ingranazhi 
të strukturës shoqërore të Realizmit Socialist shqiptar.  

Tema e fundit brenda këtij kreu është ajo e personazheve groteske që dashur padashur 
“pushtuan” krijimtarinë e artistëve shqiptarë, sa nga sforcimi, aq nga presioni, apo edhe nga miksimi i 
zakonshëm shtetëror mes krijuesve profesionistë e amatorë. Ato zënë vend në mes të kompozimit si 
protagonistë të paradokseve tematike të kohës, duke buzëqeshur “çuditshëm” para objektivit të artistit si 
në një inskenim teatral të një realiteti fiktiv. Personazhe si kooperativistet pas qitjes, baresha delegate, 
veterania nga Orenja, e sa e sa të tjerë syresh, nguten të konkurrojnë me kolegët e tyre në platenë e 
“teatrit personal” të Realizmit Socialist. 
   

Kreu i fundit është ai përmbyllësi. Pas prezantimit të zhvillimeve politike të pas-vdekjes së 
diktatorit, shpalljes së kursit të vazhdimësisë dhe vështirësive të panumërta financiare, studimi zgjatet në 
hijen sagomatike që kishte përfshirë një vend tashmë të pashpresë, të paformë e në zgrip të skamjes e 
urisë. E në këtë gjendje të përgjithshme depresive, artistët ndjenë të parët lëvizjet e shtetit të drejtuar 
tashmë nga i përzgjedhuri i Hoxhës, Ramiz Alia. E para analizë rrugëdaljeje ishte ofruar që një vit para 
vdekjes së diktatorit, kur në Kongresin e III-të të Lidhjes së Shkrimtarëve e Artistëve u rishqyrtuan 
problemet e sistemit artistik në Shqipëri. Ngurtësimi, skematizmi dhe stërpërsëritja tematike, 
kompozicionale e mungesa e risive në gati çdo gjini kish sjellë nevojën e një ndërhyrjeje urgjente në 
klimën artistike vendase. Ajo që pritej e kërkohej ishte, jo mohimi apo devijimi nga partishmëria e 
karakteri militant i artit, por një zbutje e politizimit të çdo vepre në emër të një arti më të freskët e pa 
ngarkesë të tepruar ideologjike. Artistëve iu kërkohej një impenjim më i madh në kërkimin e formave të 
reja shprehëse, duke mos u ndarë nga tradita kombëtare, ose ajo e “shëndoshë” botërore.   

E që prej kësaj periudhe (sidomos pas vdekjes së diktatorit) artistët nisën, me “bekimin” e shtetit, 
të propozojnë një formë artistike gjithnjë e më në kërkim territoresh të reja shprehëse, pa cënuar 
subjektin, temën e aq më pak mesazhin. Në një gjuhë vizive të rivitalizuar, një pjesë e tyre rimorën 
dialogun personal të fillim-viteve ‘70, me huazime nga kubizmi, ekspresionizmi apo post impresionizmi, 
ndërsa një brez më i ri deri në fund të rënies së sistemit, duke ndier gjithnjë e më shumë në erë 
ndryshimin, po përkufizonte dalëngadalë perceptimet personale estetike, për një art sa larg politikës dhe 
më shumë drejt një gjuhe ekzistencialiste.  

Vitet ’85-’90 janë pranvera e dytë e artit shqiptar. Ato përkufizojnë aspiratat artistike të një 
kombi në kufijtë e durimit; një kombi të lodhur nga vitet e stërgjata të dhunës shtetërore, të diktimit 
tematik, mesazhit, subjektit dhe formës. Multiformiteti gjuhësor i saj shpjegon edhe një herë që izolimi i 
skajshëm i vendit solli pashmangshmërisht dhe izolimin nga zhvillimet botërore artistike. Fakt për këtë 
është kuptimi vendas i modernitetit që përkufizohej po tek ngjyrat e thyerjet kubiste, apo ato 
ekspresioniste. Shenjat e një arti më konceptual, apo një gjuhe metafizike universale ishin aq të rralla sa 
nuk vlejnë për të përgjithësuar gjithë produktin artistik të fund-viteve ’80. Si përfundim, ai u 
vetëpërkufizua si një produkt kalimtar, një urë e përkohshme drejt një krijimtarie më në fund të çliruar 
totalisht nga presioni politik shtetëror. I harruar shpejt nëpër studio, apo i shitur lirë si pjesë e ndonjë 
koleksioni në stafin diplomatik, ato përbëjnë esencialisht një nga periudhat më të rëndësishme të artit 
shqiptar, si një pikë tranzit mes artit politik dhe atij dedikuar vetvetes.    
 

E pas përmbylljes historike të artit shqiptar, me rënien e monumentit në sheshin qendror të 
kryeqytetit, vjen i detyrueshëm një bilanc final mbi gjithë ato mijëra vepra që trashëguam nga një sistem 
diktatorial i stërgjatë në dekada. Me mijëra piktura, me qindra monumente, me qindra buste, mozaikë, 
lapidarë, memorialë, filma dokumentarë televizivë e artistikë, me mijëra romane, botime shkencore e 
artistike, me qindra fasada të lyera e përlyera me shenjat e komunizmit internacional, citate a thjesht 
emrat e udhëheqësve pedantë... (e kështu lista zgjatet në një radhë që duket pa fund)... aty ku u ngjiz sa 
gënjeshtra e një propagande kokëfortë e gjithëpërfshirëse, aq dhe talenti, dedikimi dhe mjeshtëria e 
mijëra e mijëra artistëve, intelektualëve e shkencëtarëve, që jetuan e bashkëpunuan me një sistem pa 
kushte, me vullnet të lirë, të shtrënguar, apo me zell të tepruar. 

E kjo trashëgimi sot meriton një vëmendje tjetër, larg frymës patologjike vetë-shkatërruese të çdo 
elementi që lidhet me ato vite, por një gjykim të kthjellët, në respekt me normat elementare të ruajtjes së 
të kaluarës, si pjesë e vyer e një trashëgimie kulturore, për nga përmasat më e madhja dhe fatmirësisht 
më e rëndësishmja për të kuptuar kush ishim dhe kush jemi.  
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. . .  
Për një analizë efektive, diakronike, aq sa dhe sinkretike, në këtë studim u nevojit një punë 

disavjeçare përmbledhëse materialesh, duke nisur nga librat klasikë që trajtojnë fenomenin e Realizmit 
Socialist, tek ato mbi zhvillimet historike e politike të gjysmës së dytë të shekullit të XX në vendin tonë, si 
dhe pothuaj të gjithë botimet (e pakta) mbi artin pamor të së njëjtës periudhë. Përveç tyre një hapësirë të 
konsiderueshme zënë gjithë burimet mediatike të kohës, një kërkim i detajuar sidomos në gazeta, revista e 
botime speciale të diktuara nga zhvillimet politike të kohës. Një vëmendje e kujdesshme i është kushtuar 
dhe arkivave të kohës, atij të Shtetit, të Galerisë Kombëtare të Arteve, të Ish-Institutit të Lartë të Arteve, si 
dhe atij personal ndërtuar sidomos nga mbledhja e një sërë artikujsh nga mediat e shkruara e vizive, 
botuar përgjatë viteve të tranzicionit deri në ditët e sotme. Për një përqasje më efektive është realizuar 
dhe një seri e gjatë intervistash audiovizive me disa nga autorët më të rëndësishëm të kohës. 

Për t’u ndalur së pari në analizën e burimeve interpretuese në funksion të vetë studimit, po listoj 
si më poshtë ato me sfond historik, konsultuar si bazë materiale për një përqasje sa më efektive ndaj 
fenomenit. Si fillim të domosdoshëm ishin botimet që trajtojnë fenomenin e Realizmit Socialist në botë, ku 
ato më prestigjiozet mbeten klasikët si “Arte totalitaria. Nella Russia di Stalin, nella Germania di Hitler, 
nell' Italia di Mussolini”, nga I. Golomstock, “Il mito della Macchina”, nga L. Mumford, studimi 
diakronik i H. Gunther, “Lo stato totalitario come sintesi delle arti”, apo ai më përgjithësues i S. Burini, 
“Realismo socialista e arti figurative: propaganda e costruzione del mito”, qoftë dhe burimet e kohës si 
Andrei Zdanov, “Arte e socialismo”. Si disa nga zërat më autoritarë mbi fenomenin, këto burime bënë të 
mundur shtrimin historik të fenomenit në hapësirë, duke tentuar një interpretim universal të fenomenit të 
shpërhapur në gati gjysmën e globit, para dhe pas Luftës së Dytë Botërore. Elementët elitarë përbërës të 
strukturës së artit totalitar, siç është propaganda, duheshin analizuar me botime të thelluara mbi 
subjektin në shtrirje historike siç ishin “Storia della Propaganda” i J. Ellul, ose “La propaganda tra 
passato e presente: evolucione e ipotesi di comparazione”, e M. Ragnedda, “Il radioso avenire”, e G. P. 
Piretto, S. Landsberger dhe “Chinese propaganda posters”, vepër e A. Min, D. Duo, S. Landsberger. Për 
të ndalur në ato estetike si libri i Alfred Uçit, “Estetika”, vepra e tij e ndërtuar në 3 vëllime, ose 
“Labirintet e Modernizmit”, e të njëjtit autor. Përveç estetit kryesor të regjimit shqiptar, në përqasjen 
estetike të fenomenit të Realizmit Socialist u gjend e udhës dhe marrja në konsideratë e botimit “Për 
kulturën dhe artin”, i V. I. Lenin, apo “Diskutime në konferencën e Jenan mbi letërsinë dhe artin”, i Mao 
Tse-tung. Me interes domethënës ishin dhe botimet specifike dhe të shumta mbi fenomenin e Kultit të 
individit, dhe ato për Njeriun e ri, shtyllat kryesore të propagandës së regjimeve totalitare, pavarësisht 
nga ideologjia që i mbështillte. Tek i pari u konsultuan botime si “Personality Cults in Stalinism”, i 
Klaus Heller, “The Leader Cult in Communist Dictatorships - Stalin and the Eastern Bloc”, me autorë B. 
Apor, J. C. Behrends, P. Jones dhe E. A. Rees. Mbi fenomenin e Njeriut të ri, u konsultuan vepra si “Cogs 
on the wheel. The formation of the soviet man”, e M. Heller, apo “Njeriu i Ri Shqiptar - Ndërmjet moralit 
komunist dhe krizës së tranzicionit”, vepër e autorit vendas A. P. Nikolla. E pas analizës strukturore të 
fenomenit të artit totalitar, krahasimit të matricës së tij nën regjime të ndryshme, krerët e studimit 
fokusohen në historikun e Artit Shqiptar pas Luftës së Dytë Botërore. Për bazën historike janë konsultuar 
studime si ai i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, “Historia e Popullit Shqiptar”, vëll. 3-4, botimi i V. 
Dukës, “Historia e Shqipërisë 1912-1990”, ai i E. Jacques: “Shqiptarët - Historia e popullit shqiptar nga 
lashtësia deri në ditët e sotme” dhe ai i M. Vickers: “The Albanians”, ndërsa për hulumtime më 
kuptimore mbi fenomenin e komunizmit në stil shqiptar ndihmë mjaft e madhe ishte botimi i A.  Pipës: 
“Stalinizmi Shqiptar”.  

Si burim i vyer informacioni i historikut të vendit tonë këto botime u konsultuan gjerësisht, 
sidomos në kontekst të dhënash mbi zhvillimet politike e social-ekonomike, pasi interpretimi estetik dhe ai 
historiografik i artit në të njëjtën periudhë iu besohet kryesisht të dhënave të shpejta, kryesisht atyre 
mediatike dhe atyre interpretuese, vizive.   

Si burime të shpejta janë konsultuar pothuaj të gjithë artikujt e kohës, që flasin për artin, duke 
nisur prej atyre gjatë kohës së luftës, e më pas duke u ngjitur deri në periodikët e fundit botuar nën 
regjimin komunist. Pas konsultimit në Bibliotekën Kombëtare dhe sidomos në atë të Universitetit të 
Arteve, artikujt që u pasqyruan u mblodhën nga periodikë si “Drita”, “Nëntori”, “Ylli”, “Zëri i 
Popullit”, “Rruga e Partisë”, “Tomorri”, “Bashkimi”, “Letërsija jonë”, “Shqiptarja e re”, etj. e më pas 
ato të botuara pas vitit 1992, si “Shekulli”, “Panorama”, “Gazeta Shqiptare”, “Shqiptarja. com”, 
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“Shqip”, “Përpjekja”, “Studime mbi artin”, por dhe ato të huaja si “Der Spiegel”, “Time”, 
“Frankfurter Allgemeine Zeintung”, etj.           

Të shumta dhe gjerësisht të përdorura, dëshmitë e kohës botuar në revistat e gazetat e kohës, u 
pozicionuan si një element i domosdoshëm për të kuptuar ndryshimet e rrymave politike brenda kampit 
socialist, atyre në vendin tonë dhe akoma më shumë në rrethet intelektuale, dhe si u pasqyruan të gjitha 
këto në artin viziv. Me ndryshime kursi, herë-herë edhe brenda disa muajsh, sidomos artikujt e botuar në 
shtypin e ditës, pasqyrojnë më besnikërisht ankthin dhe varësinë e artistëve nga “humori” i pushtet-
mbajtësve.    

Së treti, si burime mjaft të vyera interpretuese të artit të Realizmit Socialist u përdor gjithë arkivi 
personal me imazhe nga arkitektura, fotografia, piktura, skulptura, grafika, pllakate, karikatura, skica e 
ilustrime, një arkiv me rreth 4500 imazhe, mbledhur në një hark kohor pesëvjeçar, prej të cilave për 
ilustrimin e studimit janë përzgjedhur 782 imazhe. I mbledhur sa nga botimet e kohës, revista, katalogë, 
apo albume, arkivi i GKA-së, ai Marubi, ai i ATSH-së apo ato të publikuara në internet në faqe të 
ndryshme informative.  

Së katërti, mjaft të vyera rezultuan dhe intervistat e marra në formë audiovizive me 10 personazhe 
të zgjedhur të kohës, respektivisht Vilson Kilica (piktor), Ksenofon Dilo (piktor), Sali Shijaku (piktor), Ali 
Oseku (piktor), Edi Hila (piktor), Hasan Nallbani (piktor), Besim Fusha (fotograf), Petrit Ristani 
(fotograf), Mumtaz Dhrami (skulptor) dhe Perikli Çuli (skulptor). Për të kuptuar kohën, se si ajo u 
përjetua nga vetë protagonistët, këto intervista përbëjnë zërin kryesor të kuptimit të pasojave të një 
regjimi totalitar mbi shpirtin e artistit dhe formën më të mirë për të lexuar atë nga personazhet e kohës.   
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           Hyrje 
 
 
 

Në historinë e njerëzimit, gjuhët, kulturat, traditat, përzihen, mbivendosen. Të mundohesh sot të 
tregosh udhërrëfimin e artit shqiptar (qoftë edhe vetëm të një pjese) është një detyrë sa e vështirë aq dhe 
magjepsëse, por, ndoshta, është mënyra më e mirë për të zbuluar rrënjët e kulturës së popullit tonë; është 
detyra jonë, para së gjithash, të marrim në konsideratë çdo vepër që mbart ky truall, pavarësisht nga 
epoka e krijimit të saj, pasi në to mund të gjejmë vlera, ku ne, më mirë se askush tjetër, mund të 
identifikohemi. 
Interesi im për artin shqiptar lind si student në vitet e Akademisë së Arteve, në ato vite kur ideja e një 
përqasjeje teorike mbi artin, po fitonte gjithnjë e më shumë hapësirë mbi fenomenin. Në ato vite, detyrat e 
kursit mbi artistët e huaj, apo vendas ishin “palestra” e parë e një mendimi konkret mbi vlera të 
konfirmuara, tendencë që u përforcua edhe më shumë në studimet në Universitetin e Bolonjës, kohë kur, 
në mbyllje të studimeve në shkencën e historisë së artit bashkëkohor, përzgjodha veprën e Sali Shijakut, 
si subjekt të tezës sime së diplomës. Përzgjedhja e Shijakut, këtij zëri gjithëpërfshirës dhe përfaqësues 
ndaj fenomenit, gati e detyruar asaj kohe për shkak të mungesës së theksuar të informacionit e botimeve, 
solli në minimumin e vet, një botë të re idesh, platforme strukturore e estetike. Ajo çka fitova ishte njohja 
e një artisti, e bashkë me të, e një bote sa të largët, aq dhe të afërt, e cila, e mbështjellë me mllefet e 
freskëta të një të kaluare të hidhur, “ngjyroste” krijimtarinë e një morie artistësh të dedikuar me nota tejet 
negative. Ajo çka fitova ishte ndërgjegjësimi se ashtu si në asnjë periudhë tjetër, arti shqiptar, në atë 
periudhë dyzet e pesë vjeçare kishte arritur një numër të pabesueshëm krijimtarie, duke zhvilluar si kurrë 
më parë në historinë moderne të vendit tonë, një matricë koherente me zhvillimet artistike ndërkombëtare, 
duke dalë përfundimisht nga lokalizmi i zakonshëm. Lind aty për një kohë të gjatë një gjuhë vizive unison 
me zhvillimet ndërkombëtare politike, edhe pse sot e përfshirë në hirin e rrënojave të komunizmit 
internacional, por që në trashëgiminë e pakët, por të vyer të këtij vendi, rezulton padyshim si 
superprodhim intelektual, i pamohueshëm dhe i domosdoshëm në esencën e tij për t’u analizuar me 
seriozitet, si pasaporta jonë e shekullit aktual.   
Në asnjë epokë tjetër të historisë së vendit tonë, marrëdhënia mes artistit dhe shtetit nuk ka qenë e 
“sanksionuar me ligj”, e bashkëpunimi mes tyre në raportin e thjeshtë punëmarrës e punëdhënës, shfaqet 
si kurrë më parë në historinë e shkurtër të shtetit shqiptar. Si në asnjë epokë tjetër, marrëdhënia e krijuesit 
me pushtetin, shërbimi i tij ndaj kauzës nuk ka dalë kaq hapur, nuk kanë qenë kaq pranë, (si 
bashkëvuajtës a bashkëfajtorë) e në kompleksitetin e vet, edhe për shumë kohë, do përbëjë një sfidë 
serioze për cilindo historian. Të kuptuarit e fenomenit: të përqasjes së tij ndaj ideologjisë, të strukturës së 
diktaturës së proletariatit, të luftës së klasave, të njeriut të ri, të kultit të individit dhe gjithë pasqyrimi i 
tyre në art, letërsi a në mediume të tjera, janë të gjitha unifunksionale, për një qëllim të caktuar,.. mbajtjen 
e pushtetit me çfarëdolloj forme, përmbi atdhedashurinë, përmbi ideologjinë.  
Në vitet e shkollimit jashtë vendit, prezantimi i parë me fenomenin nëpërmjet veprës së Sali Shijakut, më 
bëri të kuptoj rëndësinë e kuptimit dhe njohjes së historisë, për të kuptuar të tashmen. Si e vetmja mënyrë 
për një lexim të qartë të saj, ajo, e kaluara, meriton në radhë të parë respekt, përkushtim dhe vullnet.  
Mungesa e literaturës së shkruar pas viteve ’90, të një analize të mirëfilltë historike të kohës dhe 
fenomenit, më kuriozonte në kufijtë e sfidës, sidomos duke parë që në istikamin e vet, artistët shqiptarë, 
ashtu si gjithë kolegët e tyre në çdo cep të botës, kishin punuar me dedikim maksimal, si profesionistë, 
edhe pse kauza e tyre estetike e strukturore, ishte në shërbim të një platforme të paracaktuar shtetërore. E 
ndërkohë që literatura e kohës përcillte me besnikëri zigzaget politike e estetike, regjimi eksperimentoi 
mbi vetveten, ndërsa ato, veprat, shërbyen atëherë dhe sot si burim i pamohueshëm e i vyer informacioni. 
Në këtë pasuri, mure galerish, biblioteka, arkiva, koleksione private a shtetërore, sot magazinohet 
memoria gjysmë shekullore e një vendi, çka përbën një detyrim moral e profesional, sidomos për brezin e 
ri, i cili me optikën e ndryshme, me mjete e qëllime të reja, duhet të zbërthejë fenomenin komunizëm, 
implementuar në truallin e baballarëve. Për ta kjo sfidë vlen mundin, pasi e gjithë kjo trashëgimi, në 
botëkuptimin e vet është e kaluara, dhe si e tillë e domosdoshme për të kuptuar të tashmen. Në një kuptim 
më praktik, për çdo studiues të ri nevoja për të “përditësuar” studimet e kohës, lind si një detyrim moral e 
profesional, pasi përtej çdo justifikimi, gjithsecili prej nesh duhet të japë kontributin e vet në plotësimin e 
mozaikut të pafund të shkencës së historisë.  
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KREU I: ÇFARË ËSHTË REALIZMI SOCIALIST? 
 
 

I. 1. Historia dhe estetika 
 

 
a. Realizmi socialist në kontekst historik 

 
 

Realizmi Socialist, (utopia e tij), ka lënë gjurmë në mënyrë të pashlyeshme në kujtesën e 
gjithsecilit prej nesh. Ai ende sot na rrethon çdo ditë, sjellë e risjellë nëpërmjet qindra e qindra imazhesh e 
monumentesh. Por çfarë ishte Realizmi Socialist? Çfarë duhet të nënkuptojmë sot me këtë term?  
Përcaktimi i termit “Realizëm Socialist”, në dukje një problem i mbyllur me epokën që lamë pas në 
shekullin e kaluar, duket se sot vë në vështirësi edhe enciklopeditë më prestigjioze botërore. Luhatjet e 
terminologjisë përcaktuese mes tyre mbeten befasuese. P.sh. në Enciklopedinë Britanike (Britannica)1, 
termi Realizëm Socialist shihet si: “… teoria e sanksionuar zyrtare dhe metodë kompozimesh 
tregimtare,..”; në Fjalorin e Trashëgimisë Amerikane (American Heritage Dictionary)2, përkufizohet si 
një “doktrinë aestetike”, ndërsa sipas Fjalorit të Oksfordit (Oxford Dictionary)3, si “teori mbi artin, 
letërsinë e muzikën” e së fundi në Enciklopedinë Gejll të Historisë Ruse (Gale Encyclopedia of Russian 
History)4, ai përkufizohet si “mandat zyrtar artistik”. Dhe lista kështu zgjatet dhe termat ndjekin njëra-
tjetrën; si metodë, doktrinë, teori apo si stil i diktuar. Realizmi Socialist, gjithsesi, sot, në esencë 
nënkupton, siç shprehej piktori rus A. Gerasimov (1881- 1963)5, atë art: “Realist në formë dhe socialist 
në përmbajtje”. Ai u zhvillua fillimisht në Bashkimin Sovjetik, fill pas Revolucionit të Tetorit (1917), si 
forma zyrtare e krijimit artistik, me detyrën e rëndësishme të ngjizjes artistike të ideologjisë socialiste. I 
propozuar në këtë optikë, pozicioni i artistit në këtë strukturë do të “gëzonte” një rëndësi strategjike. 
Fillimisht me rezultate pak të qarta6, pozicioni i tij do të sanksionohej qartazi vetëm në vitin 19347, kohë 
kur Stalini (1878-1953) ushtronte pushtet absolut. A. Zhdanov8, në kongresin e po këtij viti ju drejtua 
shkrimtarëve sovjetikë: “Shoku Stalin i quajti shkrimtarët tanë “inxhinierë të shpirtrave”9. Çfarë do të 
thotë kjo? Çfarë detyre ju ngarkon ky titull? Kjo do të thotë, që menjëherë duhet të njihni jetën e popullit, 
për ta treguar atë të vërtetë në veprat e artit, jo ta tregoni në formë didaktike, të pajetë, jo thjesht si një 
“realitet objektiv”, po të tregoni realitetin në zhvillimin e tij revolucionar. E kështu, e vërteta dhe 
karakteri historik konkret i prezantimit artistik, duhet t’i bashkëngjitet detyrës së transformimit ideologjik 
dhe edukimit të punëtorëve në frymën e socializmit. Kjo metodë e letërsisë dhe kritikës është ajo që ne 
quajmë metoda e Realizmit Socialist.10” Në vitet ‘80, në një nga vendet “besnike të vijës së Marksizëm–

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Parë më 28 dhjetor 2012 në http://.britannica.com/EBchecked/topic/551721/Socialist-Realism. 
2 Parë më 28 dhjetor 2012 në http://.ahdictionary.com/ord/search.html?q=socialist+realism&submit.x=36&submit.y=23. 
3 Parë më 28 dhjetor 2012 në http://oxforddictionaries.com/definition/english/socialist%2Brealism?q=realism+socialist. 
4 Parë më 28 dhjetor 2012 në http:// www.gale.cengage.com, parë më 28 dhjetor, 2012. 

5 Parë më 28 dhjetor 2012 në http://wthistory.wikispot.org/Committee_on_Arts_and_Culture. 

6 Në fakt shumë artistë rusë e sovjetikë, në këto vite përkrahën rrymat avangarde artistike, që kishin shpërthyer në gjithë 
Evropën. Disa prej tyre themeluan konstruktivizmin, ndërsa pjesa më e madhe vazhduan të krijonin nën ndikimin e 
Impresionizmit apo Kubizmit.  
7 Në fakt, Stalini i kishte parashtruar Realizmin Socialist si praktikë të vetme artistike shtetërore, që në vitin 1932, në fjalimin e 
tij: “ Mbi Rindërtimin e Letërsisë dhe Riorganizmin e Artit”, por formë të qartë ai mori në Kongresin e vitit 1934. Mund të 
shihet Josif Visarionoviç Stalin, Leninizmi theorik-praktik, (Tiranë: Bashkimi, 1944).  

8 Andrei Alexandrovich Zdanov (1896 – 1948) ishte një nga politikanët më të rëndësishëm gjatë regjimit stalinist në BS. 
9 Josif Stalin, në shtëpinë e Maksim Gorkit, më 26 tetor 1932, duke huazuar një shprehje nga Yury Olesha, shprehej se: 
“Prodhimi i shpirtrave është më i rëndësishëm se prodhimi i tankeve... kështu pra, unë ngre dollinë për ju, shkrimtarë, 
inxhinierë të shpirtit njerëzor.”, shih Union of Soviet Writers, Voronezh branch, (Moskë: Podëm,1990), 48. 
10 Andrei Zdanov, Arte e socialismo, (Milano: Cooperativa editrice nuova cultura, 1970), 69. 

2



	  

	  

Leninizmit”, ajo do të përkufizohej si: “… një kushtrim lufte, një ushqim i përditshëm shpirtëror i 
masave, me idealet e larta të çlirimit të njeriut nga çdo lloj zgjedhe shoqërore, kombëtare, shpirtërore,.. 
një mjet për plotësimin e kërkesave estetike. Arti e letërsia socialiste është një art i qartë e i çiltër, si në 
kuptimin ideologjik e politik, ashtu dhe në atë artistik.”11  
Shkrimtarët, piktorët, skulptorët, kineastët e artistët e cilitdo formati, u ngarkuan me detyrën e 
transformimit ideologjik dhe “ushqimin shpirtëror të masave” me frymën e socializmit. Ata duhet të 
krijonin për shtetin, me formën dhe mjetet që ai gjykonte si më të përshtatshmet. I gjithë ky transformim 
ideologjik, në formë realiste (të kuptueshme) i drejtohej proletariatit, si mbështetës i orientimeve dhe 
qëllimeve të Partisë-Shtet.  

 
Vendet socialiste në hartën botërore 

 
Kuptohet që këto terma, kushtëzuan krijimtarinë e lirë artistike, duke anashkaluar nocionet avangarde që 
po lulëzonin, duke e kthyer tërë vëmendjen drejt figurës së diktatorit, të punëtorit të thjeshtë, inskenimeve 
nga Revolucioni i Tetorit, apo LIIB. Metoda realiste e paraqitjes së imazhit, u ngarkua me forcë nga 
ideologjizimi i skajshëm, si një seri veprash ilustrative publicitare, aq sa shpesh prek kufijtë e një 
absurditeti grotesk.  
Realizmi Socialist, në Kampin Lindor, ashtu si dhe në Shqipëri, do të njihej zyrtarisht si e vetmja formë 
krijimi deri në rënien e Murit të Berlinit. Influenca e tij preku gati të gjithë ato shtete që pas Luftës së 
Dytë Botërore, do të ishin pjesë e kampit lindor socialist, duke e shtrirë kështu gati në gjysmën e globit. 
Kohëzgjatja dhe shtrirja e tij gjeografike, e bëjnë atë rrymën artistike më jetëgjatë përgjatë gjithë shekullit 
të XX-të, por që paradoksalisht që prej vitit 1989, ai gjen mundësi mbijetese vetëm në muret e galerive 
dhe kuriozitetin e koleksionistëve perëndimorë. I konsideruar si një trup i huaj në zhvillimet artistike të 
botës perëndimore, ai sot përbën interes për shumë studiues, për multiformitetin dhe hapësirat e 
panumërta që ndërton mes raportit Art dhe Pushtet. 
 
 

b. “Fantazma” e Komunizmit mes Lindjes dhe Perëndimit 
 
 

“Një fantazmë sillet nëpër Evropë, fantazma e komunizmit.”12 Në mesin e shekullit të XIX, 
Marksi (1818-1883) do ta niste kështu Manifestin Komunist. Kjo fantazmë në vizionin e tij konsistonte 
në një lëvizje revolucionare globaliste, që duhej të përfshinte të gjithë shoqërinë njerëzore. Në të, 
borgjezia, (që nënkuptonte kapitalizmin), duhej të rrëzohej me forcë nga klasat e ulëta 
(punëtorët/proletariati) që nuk kishin asgjë veç forcës së krahëve. E propozuar si e tillë, lufta e klasave 
kthehej në flamurin e të shtypurve ndaj shtypësve.  
Nga rrënojat e kapitalizmit, diktatura e proletariatit (një fazë tranzitore), do të sillte lindjen e një shoqërie 
të re, ku Shteti do të kontrollonte mjetet e prodhimit dhe të mirat materiale do t’i ktheheshin popullit, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Ramiz Alija, “Rritja e cilësisë – detyrë themelore e letërsisë dhe arteve”, Rruga e Partisë, nr. 3 Tiranë, (1982): 17-18. 
12 Mbi këtë mund të shihet:  Karl Marks & Frederik Engels, Manifesti i Partisë Komuniste, (Tiranë, 1954). 
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derisa këta dy komponentë të shkriheshin në një të vetëm. Prona private do të minimizohej në sende të 
pakta personale, pasi prona e përbashkët do të sillte përfundimisht shkrirjen e klasave sociale, duke sjellë 
kështu fundin e shfrytëzimit, rilindjen e njeriut dhe realizimin e tij të plotë. Në këtë shoqëri të re, 
gjithsecili si i barabartë, do të kontribuonte sipas aftësive personale në ndërtimin e ekonomisë së 
përbashkët.13  
Lëvizja komuniste, riformatuar shpejt nën termin “socializëm”14, (pjellë e së cilës do të ishte dhe 
Realizmi Socialist,) u propozua si një bashkësi idesh ekonomike, sociale e politike, që do të frymëzonte 
intelektualët evropianë sa në Perëndim, aq dhe në Lindje të saj. Që në mesin e shekullit të XIX, ato 
shfaqen në letërsinë revolucionare në Britaninë e Madhe, njohur me termin “Lëvizja Çartiste”; në 
Gjermani, tek vepra e Herveg (Herwegh), Frailigrath (Freiligrath) dhe Virth (Weerth); në Francë, tek 
literatura e Komunës së Parisit dhe “Internacionalja” e Potierit (Pottier). Në Bashkimin Sovjetik, ajo mori 
formë më të qartë, tek vepra e M. Gorkit, ndërsa shkrimtarë të tjerë, që ndoqën këtë vokacion, ishin 
Kociubinski (Kotsiubinsky) e Rainis15. Në veprat e këtyre intelektualëve, ashtu siç ndodhi dhe në shumë 
vende të tjera, u pa qartë tendenca për të bashkuar elementë të jetës së vërtetë, me shprehje të 
këndvështrimit socialist.  
Pas zhvillimeve që ndoqën Revolucionin e Tetorit në Rusi, që nga viti 192216, me ardhjen e Stalinit në 
pushtet, shihet një orientim i ri artistik drejt Realizmit. Shoqata e Artistëve Revolucionarë Rusë17, e 
themeluar në maj të vitit 1922, mbështeti tendencën e Realizmit kundër atyre avangarde. Lëvizja e 
''Prolet-kult'' (Kultura Proletare) u shpërnda gjerësisht, ndërsa artistë “inovatorë” si Shagal (Chagall) e 
Kandinski (Kandinsky) emigruan. Personalitete të tjera si Maleviç, Majakosvki ose Tatlin18, hoqën dorë 
nga autonomia e tyre artistike. Më 1934, gjatë Kongresit të I-rë të Shkrimtarëve Sovjetikë, Zhdanovi 
imponoi Realizmin Socialist, si artin e vetëm zyrtar. Duke nisur që nga viti 1935, situata artistike ishte e 
mbërthyer drejt një konfuzioni të përgjithshëm, por Realizmi Socialist mori hov nëpërmjet veprës së 
piktorëve, regjisorëve dhe shkrimtarëve sovjetikë.  
Por, përtej orbitës lindore, influencë të madhe ai pati dhe në Amerikën Latine, sidomos në artin meksikan. 
Artistë si Orozko (Orozco), Rivera e Sikueiros (Siqueiros) 19, të ftuar zyrtarisht nga shteti, nisën një 
“fushatë” artistike pikturash murale. Frymëzuar nga arti tradicional aztek20, ata hoqën dorë nga teknikat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Arshi Pipa mbi klasat sipas Marksit sqaron se: “Në thelb është një koncept ekonomik, i përcaktuar nga zotërimi i mjeteve të 
prodhimit dhe marrëdhënieve njerëzore që rrjedhin prej tyre. Kapitalizmi është një sistem shoqëror, në të cilin mjetet e 
prodhimit zotërohen nga një klasë, borgjezia, që shfrytëzon pjesën tjetër të shoqërisë. Socializmi e heq sistemin borgjez duke 
shpronësuar kapitalistët dhe duke formuar një shtet proletar në formën e një diktature.” Marrë nga Arshi Pipa, Stalinizmi 
Shqiptar, (Tiranë: Botimet Princi, 2010), 155-156.    
14 “Në veprën Shteti dhe Revolucioni, Lenini duke iu referuar Marksit, shpjegon në mënyrë të hollësishme dinamikat e 
periudhës së kalimit nga kapitalizmi në komunizëm. Kjo periudhë është socializmi…”, marrë nga Albert P. Nikolla, Njeriu i Ri 
Shqiptar. Ndërmjet moralit komunist dhe krizës së tranzicionit, (Tiranë: Onufri, 2012), 27    
15 Georg Friedrich Rudolph Theodor Herwegh (1817 – 1875) poet revolucionar gjerman; Ferdinand Freiligrath (1810 –1876) 
poet e përkthyes gjerman; Georg Weerth (1822 – 1856) shkrimtar gjerman; Alexei Maximovich Peshkov (1868 – 1936), 
njohur si Maksim Gorki, ishte një shkrimtar aktivist politik rus, i njohur si themeluesi i Realizmit Socialist; Mykhailo 
Mykhailovych Kotsiubynsky (1864 –1913) shkrimtar ukrainas; Rainis, pseudonimi i Jānis Pliekšāns (1865 — 1929) ishte poet, 
skenarist e përkthyes lituan. 
16 Deri në vitin 1922 regjimet si në BS, ashtu dhe në Italinë fashiste kishin gjetur tek avangardat një gjuhë të përshtatshme me 
frymën e re revolucionare, por që u dënuan më pas të heshtnin, në favor të realizmit më funksional. Në Gjermaninë e Hitlerit, 
avangardat dhe arti modern në përgjithësi u etiketuan si “Art i degjeneruar”.      
17 Shoqata e sipërpërmendur gjen simotrat e saj në çdo sistem totalitar, pasi është ajo struktura e cila përçon vullnetin e 
pushtetit. Në Gjermaninë e Hitlerit ajo njihej si ARBKD, Shoqata e Artistëve Revolucionar Gjerman, (1928), në Italinë 
Fashiste njihej si Sindikata Kombëtare Fashiste e Arteve të Bukura, (1927), në Shqipërinë e Hoxhës, Lidhja e Shkrimtarëve 
dhe Artistëve, e kështu me radhë.  
18 Marc Zaharovich Chagall (1887 – 1985) dhe Wassily Wassilyevich Kandinsky (1866 – 1944) ishin dy ndër artistët më të 
rëndësishëm të rrymave avangardiste përgjatë dekadave të para të shek. të XX-të. Kazimir Severinovich Malevich (1878 – 
1935) ishte një piktor rus dhe teoricien arti. Ai ishte një nga pionerët e artit abstrakt gjeometrik dhe themeluesi i Lëvizjes 
Suprematiste. Vladimir Vladimirovich Mayakovsky (1893 – 1930) ishte poet e skenarist rus, si dhe një nga përfaqësuesit më të 
rëndësishëm të Futurizmit rus. Vladimir Yevgraphovich Tatlin (1885 – 1953) ishte piktor dhe arkitekt rus, si dhe një nga 
pionierët e Konstruktivizmit.  
19 Diego Rivera, (1886 – 1957), José Clemente Orozco (1883 – 1949) e David Alfaro Siqueiros (1896 – 1974) zhvilluan 
aktivitetin e tyre artistik rreth viteve ‘20 –’50. 
20 Meksika kish njohur traditë arti mural që gjatë civilizimit (prekolombian) Olmec. Më pas ai vazhdoi edhe në periudhën e 
kolonianizmit, ku kryesisht pikturat murale trajtonin tema religjoze.   
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“intelektuale”, për të realizuar me bojë industriale, piktura murale mbi çimento. Murales-et meksikane 
përcillnin vepra monumentale dhe i kushtoheshin popullit. Në to, glorifikoheshin idealet e principet e 
Revolucionit Meksikan (1910-20) dhe identiteti i përzier kombëtar, indigjen e spanjoll. Kjo lëvizje, u 
shtri gjerësisht në muret e ndërtesat qeveritare, për të fituar kështu statusin zyrtar të artit të revolucionit.   
Një përkrahje të madhe ndërkombëtare, Realizmi Socialist e njohu sidomos në letërsi. Përgjatë viteve ‘20, 
vende si Gjermania, Franca, Çekosllovakia e Polonia u kthyen në amfiteatër të idealeve marksiste. “Ethet 
marksiste” nuk lanë pa prekur dhe krijimtarinë e emrave të njohur shkrimtarësh si L. Aragon, J. Besher (J. 
Becher), J. Hashek (J. Hasek) e P. Neruda21. Para dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore intelektualët, 
fillimisht në radhët e antifashistëve, e më pas në luftën e armatosur të Rezistencës, u pozicionuan 
shpirtërisht dhe politikisht me organizatat dhe partitë e majta që lindën kudo nëpër Evropë.  

                      
D. Rivera, “Arsenali”, pikturë murale, 1922            J. C. Orosco, “Marshi i Zapatës”, vaj, 1931      A. Pizzinato, “Çlirimi i 
Venecias”, vaj, 1952                   

                 
R. Guttuso, “ Varrimi i Togliatit”, vaj, 1947     E. Pignon, “Mbledhja”, vaj, 1950      A. Fougeron, “Homazh për André 
Houiller”, vaj, 1949 
 
Në Itali grupe si “Arte sociale”, mblodhën edhe emra të konsoliduar të artit perëndimor si piktori R. 
Gutuzo (R. Guttuso) (1911-1987), A. Picinato (A. Pizzinato) (1910-2004), apo kritiku A. Trombadorit 
(1917 -1993)22. 
Në Francë, piktorët André Fuzhro (André Fougeron) (1913-1998) e Eduar Pinjo (Edouard Pignon) (1905 
– 1993) u luhatën për disa vite në diskutime me kolegët e tyre përtej Alpeve, mbi qëndrimin që duhet të 
mbante krijuesi në raport me ideologjinë dhe shtetin23.  
Në Lindjen e Largët, RS do të gjente terren sidomos në Kinën e Maos, i cili që në vitin 1942, mbështeste 
teorinë e tij tek “Diskutime mbi artin dhe letërsinë”, ku thuhet se arti duhet të vihet në shërbim të masave 
punonjëse. Kjo doktrinë që do dominonte krijimtarinë e artistëve kinezë për dekada me radhë, në mënyrë 
paradoksale, influencoi edhe tendenca artistike perëndimore si Pop Arti. 
Si në Lindje ashtu dhe në Perëndim, Realizmi Socialist u ngrit mbi strukturën komuniste duke predikuar 
një Botë të re, e cila do të ngrihej mbi gërmadhat e asaj të vjetrës. Një Botë e re pa shfrytëzim, 
shfrytëzues e të shfrytëzuar. Një Botë e re ku nuk ekzistojnë klasa sociale e ku të ardhurat ndahen tek të 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Luis Cardoza y Aragón (1901 - 1992) shkrimtar nga Guatemala, eseist, poet e kritik arti, mjaft i afërt me grupin e artistëve 
meksikanë. Johannes Robert Becher (1891-1958) ishte politikan, novelist dhe poet gjerman. Jaroslav Hašek (1883 – 1923) 
ishte humorist, satirist dhe shkrimtar anarkist çek, më shumë i njohur si autori i “Ushtari i mirë Shvejk”. Pablo Neruda (1904 –
1973) shkrimtar kilian, fitues i çmimit Nobel për letërsinë në vitin 1971.  
22 Mbi këtë mund të shihet Nicoletta Misler, La via italiana al realismo – La politica culturale artistica del P.C.I dal 1944 al 
1956, (Milano: Gabriela Mazzotta Editore), 1973., si dhe Francesco Poli, Arte Moderna, (Milano: Electa, 2007), 244- 261. 
23 Ndryshimi thelbësor mes një artisti që bën Realizëm Socialist në Perëndim, me atë në Lindje, është pozicioni social në të 
cilin këto artistë punojnë. Nëse ai në Perëndim ndjek ideologjikisht këtë metodë, i frymëzuar nga idealet dhe pasioni, ai në 
Lindje paguhet nga shteti për këtë, dhe si i tillë duhet t’i përgjigjet kërkesës sipas nevojës së tij.  
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gjithë në mënyrë të barabartë; Kjo Botë e re, që padyshim do të frymëzonte aspiratat e shumë 
intelektualëve në mbarë Evropën e mes dy Luftërave. Por, pas Luftës së Dytë realiteti ndryshoi mjaft. Ata 
të paktë artistë perëndimorë që e ndoqën atë ende nën ethet e ëndrrës, do të tërhiqeshin shpejt në realitetin 
e tyre estetik, larg linjave të ngurta të Realizmit Socialist sovjetik. Më pak fat do të kishin kolegët e tyre 
që mbetën matanë murit të Berlinit, një pjesë e të cilëve, për vite me radhë, u detyruan t’i shërbenin 
“ëndrrës” së pushtetit dhe propagandës shtetërore.  
 
 

c. Ideologjia dhe Megamakina 
 
  

Shekulli i XX-të, mes konflikteve etnike, paqëndrueshmërisë ekonomike dhe rrëzimit të 
perandorive, zhvilloi në mënyrë shkencore terma si totalitarizmi, autokracia, diktatura e gjenocidi. Ai, në 
historinë e njerëzimit, njihet si shekulli më i dhunshëm, me disa qindra miliona jetë të humbura. 
Ferguson, në librin e tij “Lufta e Botës” (The War of the World) nënvizon se nuk ka pasur “një vit të 
vetëm, para, gjatë apo pas luftërave botërore, që mos të përshkohet nga dhuna e organizuar në shkallë të 
gjerë, në njërin apo tjetrin cep të botës.24” Dhe paradoksalisht, ndërsa njerëzimi shqyente veten, progresi 
teknologjik e shkencor përmirësonte, ose (si mallkim) e shkatërronte të ardhmen e shoqërisë. E mes këtij 
shekulli dominuar nga dhuna, do të gjente vend dhe ideologjia. Po, sepse ky do të ishte dhe shekulli i 
ideologjive; ideologji që do t’i linin vend njëra-tjetrës, sepse ashtu siç e kishte parashikuar Kamy 
(Camus)25, ato pashmangmërisht do të vetë-shkatërroheshin. Ideologji si komunizmi, nazizmi apo 
fashizmi, me predikues që pasi mblodhën qindra mijëra vetë në turma të elektrizuara, predikonin absurdin 
e mbretërive mijëravjeçare apo krijimin e Njeriut të Ri. E me të ardhur në pushtet, predikuesit 
konsoliduan diktatura skajësisht të ideologjizuara, që lanë pas një vijë të pafund kufomash, e gërmadhash 
morale e materiale. Regjime totalitare të tilla u panë në Bashkimin Sovjetik, Gjermaninë Naziste, apo 
Kinën Maoiste26. Ata (Stalini, Hitleri apo Mao) e ndërtuan kultin e tyre nëpërmjet një propagande 
mbytëse, ndërsa arti ishte një nga elementët më të rëndësishëm për ta arritur këtë. E shoqëruar kjo me një 
regjim terrori shpërndarë në çdo sferë të shoqërisë, qëllimi final mbetej kontrolli total i jetës publike dhe 
private të individëve, derisa të arrinin identifikimin e plotë me të, ose t’i identifikonin ata me veten.  
Igor Golomstok (Igor Golomstock)27, një nga studiuesit më të rëndësishëm të Realizmit Socialist, ofron 
një këndvështrim personal të strukturës shtetërore totalitare, duke e përcaktuar atë si një Megamakinë28: 
një strukturë e formuar nga elementë njerëzorë të gjallë, të ndrydhur apo karizmatikë, ku secili kishte një 
rol të përcaktuar qartë, e cila bën të mundur realizimin e projekteve madhështore dhe një organizim masiv 
të detyruar. Kjo mega-makinë, është epiqendra dhe shtylla mbajtëse e një regjimi totalitar, pa të cilën, 
asnjë udhëheqës nuk do kishte qenë në gjendje të ndërtonte mitin (kultin e individit) dhe besimin e 
patundur në popull përkundrejt figurës së tij.29  
Ljuis Mamford (Lewis Mumford), një tjetër studiues i rëndësishëm i kësaj rryme, shpjegon se: “Asnjë 
lider s’do kish pasur mundësi të ngrinte strukturën e megamakinës, e ta vinte atë në punë, pa një besim të 
verbër të popullit drejt udhëheqësit, i cili vullnetin e vet e vinte në jetë nëpërmjet një enturazhi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

24 Niall Ferguson, The War of the World, (New York: Pengiun books, 2006), 7. 

25 Albert Kamy mbi këtë argument pohonte se: “ Utopitë absolute vetë-shkatërrohen në histori, për vetë çmimin e lartë që në 
fund kërkojnë… Lorenzo Infantino “Utopia, una via verso il nulla", Corriere della sera, 7 janar (2011): 32. 
26 G. Oliva, evidenton pesë karakteristika bazë për regjimet totalitare: 1. Përqendrimi i pushtetit në duart e një udhëheqësi dhe 
një oligarkie të palëvizshme, politikisht të papërgjegjshme; 2. Impostimi i një ideologjie zyrtare; 3. Sistemi unipartiak; 4. 
Përdorimi i forcës për të ushtruar terror; 5. Një kontroll total mbi informacionin dhe komunikimin... Gianni Oliva, Le tre Italie 
del 1943, (Milano: Mondadori, 2004), 7-15. 
27 Mbi këtë argument mund të shihet: Igor Golomstock, Arte totalitaria. Nella Russia di Stalin, nella Germania di Hitler, nell' 
Italia di Mussolini, (Milano: Leonardo, 1990)... Golomstock u lind në BS më 1929.  
28 Termi u përdor fillimisht në Lewis Mumford, Il mito della Macchina, (Milano: Mondadori, 1969).                                                                              
29 Sipas Mumford, elementët kryesorë të ndërtimit të Megamakinës, janë organizimi, lideri, populli dhe mungesa e 
individualitetit, pra, kolektiviteti.  
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burokratësh.”30 Strukturat e pushtetit ose ajo e "megamakinës", merreshin me ndarjen dhe organizmin e 
punës, duke mobilizuar masa të stërmëdha njerëzish dhe materialesh, për realizimin e veprave publike e 
private që garantonin funksionimin, konsolidimin dhe zgjerimin e vetë pushtetit. Kjo strukturë, 
koordinimi i elementëve të së cilës bënte të mundur funksionimin e vetë strukturës totalitare, ishte e 
ngjashme dhe shpesh e njëjtë për gjithë regjimet e këtij lloji.  
Ideologjia (platforma) e Megamakinës, thërret në mënyrës të ndryshme për çdo regjim totalitar. Në BS e 
Stalinit ajo duhej të ishte fari ndriçues i gjithë popujve progresistë; në Rajhun e III-të, Hitleri ndërsa e 
përcaktonte si “Herrenvolk”, propagandonte ngritjen e një populli dominator, bazuar mbi nocionin e racës 
superiore që do të sundonte mbi gjithë botën, ndërsa Musolini, më modest, “thjesht” kërkonte rikthimin e 
shkëlqimit të perandorisë së dikurshme romake. Për ngritjen e këtyre platformave nevojiteshin imazhe, 
dhe jo vetëm ato, pasi në to shoqëria duhej të pasqyrohej në mënyrë sistematike, duke futur kështu në 
“lojë” artistët. Ata, si ingranazh i rëndësishëm, nën orientime të përpikta, fuqizonin Megamakinën për të 
arritur qëllimin e identifikimit të shtetit me popullin. “Ikonografia” e kërkuar, paraqitej në natyrën 
realiste, si mjeti më i mirë për konsumin masiv,31 duke e transformuar kështu “Realizmin”, në një stil 
internacional dhe në produktin e natyrshëm të totalitarizmit. Aparati shtetëror kontrollonte, orientonte dhe 
eliminonte gjithë ndërhyrjet stilistike apo ikonografike, që paraqisnin ndryshime strukturore nga kanonet 
e kërkuara, gjë që mbështetej nga një politikë persekutimi dhe represioni të drejtpërdrejtë me jetën dhe 
veprimtarinë e artistëve. Shumë artistë, fajtorë për një mospërshtatje me “teknikën”, apo për devijimin 
nga “linja” e udhëzuar, konsideroheshin si parazitarë dhe si të tillë, iu refuzohej e drejta e ushtrimit të 
profesionit, përndiqeshin ose “riktheheshin” pranë gjirit të klasës punëtore, për të rikërkuar e kështu 
rigjetur frymëzim tek punëtorët dhe njerëzit e thjeshtë. Shumë të tjerë, vuajtën nga xhelozia e pushtet-
mbajtësve, apo ranë viktima të fushatave të ndryshme të represionit që ndërmerrte shteti, duke përfunduar 
në burgje apo kampe internimi. Shkrimtarët, arkitektët, kineastët, piktorët e kështu me radhë, kishin për 
detyrë të ndërtonin stereotipat dhe klishetë. Me gjuhën e artit, ata mundoheshin të krijonin një të vërtetë të 
re, që në sytë e popullit paraqitej thjesht subjektive, por, që në tërësi, justifikohej me kërkesën për të 
krijuar një ideal për jetën dhe njeriun e ri. Nën një klimë të vazhdueshme terrori, ata mbetën të kushtëzuar 
rreptësisht nën patologjitë psikike të udhëheqësve përkatës.   
Regjimet totalitare të shekullit të XX-të, duket sikur përbëjnë sintezën e kërkimeve autokratike të të gjithë 
historisë së njerëzimit, për çdo lider apo sistem udhëheqës. Ato janë shembulli më tipik i dehumanizimit, 
militarizimit dhe mobilizimit të shoqërisë nën ideologji autodestruktive, duke tentuar të shkatërrojnë çdo 
kufi mes shtetit dhe shoqërisë. 
 
 

d. Propaganda 
 
 

Në regjimet totalitare Arti shpesh propozohet si element përbërës i strukturës mëmë, 
“Propagandës”. Në botën globaliste bashkëkohore, studiuesit janë “dorëzuar” drejt përcaktimit të tij 
fenomenologjik, si një element që gjen gjithnjë terren fertil dhe asnjëherë steril. Edhe pse sot termi 
“propagandë”, vishet pashmangshmërisht me konotacion negativ, (trashëguar kjo nga diktaturat e 
shekullit të XX-të), ai është një fenomen që lind kudo ku gjen terren të përshtatshëm. Ai kulmon 
padyshim nën autoritetin e diktatorëve të mëdhenj si Stalini, Hitleri apo Mao, por i gjen rrënjët e saj që në 
Greqinë e Lashtë e më pas duke ngjitur shekujt, në çdo tiran që e shfrytëzonte atë, për të lartësuar virtytet 
e tij si lider. Qëllimi ishte për të rritur adhurimin, përuljen, respektin apo për t’u identifikuar me vetë 
shtetin.     
Thellë në hirin e historisë, e para figurë që spikat është ajo e Pisistratit32, i cili si në një manual autori, 
përmbledh të gjitha ato karakteristika që do të risillen nga strategët e mëdhenj të propagandës së shekullit 
të XX-të. Ai për herë të parë ndërthuri të gjithë elementët e propagandës moderne... koordinimin e 
elementëve të ndryshëm për të njëjtin mesazh, inskenimet, shfrytëzimin e besëtytnive popullore, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Mumford, Il mito, 264-5.                                                                              
31 Termi “konsum mase”, përdorur në kuptimin e mjetit që i shërben masave; një art gjithnjë e më të lehtë për t’u kuptuar.    
32 Peisistratos, njohur dhe si Pisistrati (shek. VI p.K.) ishte tiran që sundoi Athinën rreth mes viteve  561 – 527 p.K. 

7



	  

	  

përhapjen e mesazheve të rreme, propagandën e brendshme dhe të jashtme, apo futjen e psikologjisë së 
armikut imagjinar.  
Elementi i vetëm që i mungon “shkollës” helene, informacioni, duket sikur plotësohet nga ajo romake, 
nën epokën çezariane, me të famshmet manifeste “Acta Diurna”, përmbledhje informative mbi jetën 
sociale e shtetërore të perandorisë. Kuptohet që brenda tyre fshiheshin “padashur” dhe lavde mbi 
mbajtësin e skeptrit romak. E po përgjatë këtij qytetërimi, shtohet dhe një element tjetër i rëndësishëm, ai 
i manifestit elektoral, që në kuptimin e sotshëm dhe të atëhershëm synon të ndezë mes popullsisë dëshirën 
për të qenë pjesë e politikës.33 E kështu, këto shkolla të vërteta të mendimit njerëzor, themeluan formatin 
propagandistik, që do të përdorej nga çdo pushtet-mbajtës që e konsideronte të nevojshëm.  
Gjatë Mesjetës, shumë elementë të antikitetit do të zhdukeshin e do të dilnin instrumente të rinj si ai i 
besimit, që synon tipologjinë e propagandës psiko-sociale, ku fjala e autoritetit fetar nuk mund të vihet në 
diskutim (edhe kur ishte e rreme).34 Më tej akoma, do të ishte shpikja e Gutenbergut që do të ndikonte në 
përhapjen gjithnjë e më të shpejtë e masive të informacionit. Fillimisht ajo dallohet në reformën e Luterit, 
kohë kur libri kishte fuqi të madhe besimi, për shkak edhe të ekzemplarëve të rrallë që qarkullonin. Në 
shekullin e XVII, një personazh i paanashkalueshëm është padyshim edhe Luigji i XIV, një model 
propagandistik tipik i absolutizmit, që nënvizoi në mënyrë rrënjësore prestigjin, standardin apo etiketën. 
Ceremonitë, sharmi, luksi, artistët dhe lavdia ishin të gjitha në shërbim të tij, aq sa ishin dhe në shërbim të 
Francës, pasi “Mbreti Diell ishte vetë Franca”. Ndërkaq e gjitha kjo eksportohej nga propaganda e 
jashtme si modeli internacional i luksit. Ky mekanizëm vihej në jetë nga piktorë, arkitektë, agjentë 
sekretë, e njerëz të shtypit. Elementë që do të shfrytëzoheshin më pas edhe nga krerët e Revolucionit 
Francez e që do të përforcoheshin nga një element shumë i rëndësishëm në formatin e propagandës 
përgjatë shek. të XX-të, atë të identifikimit të armikut. Të gjithë këta elementë, sipas nevojës, do të 
prekeshin më pas nga Napoleoni e çdo figurë, lëvizje politike apo sociale përgjatë gjithë shekullit të XIX. 
Për të ardhur kështu në shekullin e XX-të, ku propaganda merr formë të plotë, moderne, për të gjetur 
vend në shtete diktatoriale, aq sa dhe në demokracitë perëndimore. Lindja e konceptit modern sipas 
Çomskit (Chomsky)35, pati mundësi të sanksionohej që në konfliktin e parë botëror, kur më 1916, 
presidenti amerikan Uillson (Wilson) instrukton ndërtimin e një komisioni mbi propagandën për të 
mbështetur hyrjen në luftë. Veprim që në sinkron me atë britanik, u përkufizua nga Hitleri në vitet që 
pasuan, si një nga shkaqet kryesore të humbjes së luftës. I ndërgjegjësuar prej kësaj, propaganda e Rajhut 
të III-të, do të arrinte majën e fuqisë së saj në drejtimin e J. Gëbels (J. Goebbels)36, ministri i Propagandës 
që prej vitit 1933.  
Ky i fundit, i ndihmuar nga teknologjia më e avancuar, ndërtoi një makinë perfekte propagande, që 
kontrollonte shtypin, kinemanë, teatrin, radion e sportin, sipas kanoneve të rrepta e principeve të “moralit 
nazist”; një makinë efikase deri në orët e fundit të regjimit.  
Mbi sistemin që ai atribuonte të ndërtonte, mësohet të ketë thënë: “Propaganda e hollë nuk duket: 
propaganda më e mirë është ajo sublimale, që punon në mënyrë të padukshme, duke hyrë në çdo qelizë të 
jetës, në atë mënyrë që publiku mos ta kuptojë prezencën e saj.”37 M. Ranjeda (M. Ragnedda)38, mbi 
propagandën në shtetet totalitare shprehet se: “Shtetet totalitare si BS, apo Rajhu i III-të ngritën një sistem 
kontrolli total, ku Shteti organizon e koordinon çdo formë mesazhi: nga ato sportive e edukative, deri tek 
ato informative, gjithçka drejtohet nën syrin vigjilent të partisë ose diktatorit, e asgjë s’mund të stonojë në 
vizionin harmonik, që shteti do të transmetojë.” E në këtë superstrukturë artisti “humbet” aq sa, siç 
shprehej dhe Gëbelsi (Goebbels): “...shpesh edhe artistët nuk e kuptuan se për çfarë po kontribuonin.”  
E si çdo platformë që ka pak “respekt për veten”, edhe propaganda, për një përçim më të mirë të vetvetes, 
do të ndërtonte dhe kundër-propagandën. Fushatat mediatike informuese apo tekstet teorike do të 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Mbi propagandën në Romën antike mund të shihni: Italo Lana, Velleio Patercolo o della propaganda, (Torino: Giappichelli 
editore, 1952). 
34 Mbi këtë argument mund të shihni: Jacques Ellul, Storia della Propaganda, (Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1983). 
35 Noam Chomsky, Atti di aggresione e di controllo. Una voce contro, (Milano: Marco Tropea Editore, 2000).   
36 Paul Joseph Goebbels (1897 – 1945), politikan gjerman, ministër i propagandës në Gjermaninë Naziste përgjatë viteve 1933- 
1945. U dallua si një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Hitlerit, dhe si orator dhe antisemit i zellshëm. 
37 Silvia Burini, Realismo socialista e arti figurative: propaganda e costruzione del mito, (Esamizdat Università Ca' Foscari di 
Venezia, 2005), 65.  
38 Massimo Ragnedda, La propaganda tra passato e presente: evolucione e ipotesi di comparazione, (AnnalSS n. 3, 2003) parë 
më 23 shkurt 2012, http://www.uniss.it/lingue/annali_file/vol_3/11_Ragnedda.pdf. 
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shoqëroheshin pashmangshmërisht me fushata paralele denigruese mbi kundërpeshën ideologjike. 
Gjithnjë duke nisur me citime të liderëve teorikë të revolucionit, ata servirnin fakte historike e mendime 
estetësh në funksion të ndërtimit të një teorie tjetër, që në fund reduktohen në pasqyrimin e një arti 
regresiv, përkufizuar si dekadent e armik i artit revolucionar progresist.  
Si në “lojë termash” regres – progres, propaganda në një regjim të tillë nuk rreket të fshihet, as në qëllim 
e as në mjet. Mesazhi i saj është i qartë, i dukshëm për të gjithë, ndërsa forca e saj është e koordinuar në 
formë racionale e shkencore.  
Evoluimi i saj në histori na mëson që “sharmit të saj” nuk do t’i rezistonin as demokracitë perëndimore. 
Ajo sot funksionon me të njëjtat rregulla loje, herë të dukshme e herë të padukshme, ndërsa protagonistët 
janë koordinatorë pas kuintave, manipulues, financierë e manjantë mediash, që manipulojnë 
informacionin në të njëjtën “lojë”, që ka filluar që dy mijë vjet më parë.  
 
 

e. Artisti dhe sistemi  
 
 

Përgjatë gjithë shekullit të XX-të, artistët nën regjimet totalitare ishin mjete, copëza të një 
mekanizmi gjigand, por ky format ekzistence, nuk është i ri, as për këtë shekull e as për ata që e 
paraprinë.  
Artistët gjithnjë i kanë shërbyer pushtetit, i cilitdo formati qoftë ai. Përgjatë gjithë historisë së njerëzimit, 
muret e tempujve, kishave e pallatet mbretërore janë veshur nga imazhe të krijuara nga artistët. Ata kanë 
shërbyer me zell apo të detyruar, por përmbi kushtet, ata kanë KRIJUAR.  
Fillimisht, thjesht zanatçinj, të aftë për të krijuar, por në status të barabartë me një marangoz apo 
bukëpjekës, artistët luftuan me sistemin për të ngritur statusin e tyre social, e pasi arritën autorësinë e 
munguar, të çliruar, ata në shekujt e fundit rendën drejt kërkimit për një art personal, përtej diktimit të 
kushteve dhe shijeve të paracaktuara.  
Në shekuj të stërgjatë, marrëdhëniet e artistëve me papët, mbretërit apo komisionuesit e pasur, 
kondicionoheshin nga përcaktime ikonografike, glorifikime absurde, por edhe orientime stilistike. “Lufta” 
personale mes artistit dhe komisionuesit ishte në përkufizimin stilistik të veprës, si një luftë për imponim 
estetik mes marrësit dhe dhënësit. Shpesh kjo marrëdhënie ndërmjetësohej edhe nga personazhe të tretë. 
Personazhe si Sharl Lë Bryn (Charles Le Brun)39, piktori i oborrit të Luigjit të XIV, i cili diktoi kanone e 
stil, në përpjekje për të themeluar doktrina, ashtu siç do të bënin gardianët e propagandës në regjimet 
totalitare përgjatë gjithë shek. të XX-të. Një prej tyre, J. Gëbels (J. Goebbles), që prej vitit 1933, me të 
marrë detyrën e shefit të propagandës, do të merrte kontrollin e plotë të çdo mediumi informativ si dhe 
gjithë jetën kulturore e sociale gjermane, duke u përkufizuar kështu si “Diktatori i kulturës”. Figura e 
Gëbelsit paralelizohet në Bashkimin Sovjetik nga A. Zhdanov, i cili që prej vitit 1934 luajti një rol 
thelbësor në zbërthimin dhe implementimin e principeve të Realizmit Socialist, e që prej vitit 1946 sulmoi 
“pa doreza” letërsinë pesimiste dekadente e tendencat formaliste e natyraliste.   
Artisti përballë personazhesh të tillë duket i destinuar të nënshtrohet. Në fakt, në diktatura ekstreme figura 
e artistit duket sikur shndërrohet thjesht në materializues të vullnetit të hierarkëve, jo shumë ndryshe nga 
artistët që pikturuan piramidat apo kishat e Vatikanit. Në sisteme totalitare, roli i artistit është ai i një 
funksionari shtetëror, i paguar prej tij, dhe si i tillë i detyruar të krijojë sipas rregullave të vendosura nga 
vetë shteti. Konkretisht artistët në këto regjime luajnë rol kyç në materializimin e ideologjisë shtetërore, 
duke pasuruar makinën e propagandës me imazhe artistike, ilustruese të një realiteti fiktiv, që nuk 
pasqyronte realitetin, por idealin e përshkruar nga ideologjia.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Charles Le Brun (1619 –1690) piktor dhe dekorues francez, i famshëm mbi të gjitha për arredimin dhe dekorimin e Versajës, 
përgjatë shek. XVII.  
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O. Paskali, “Mbreti Zog”, bocet, allçi O. Paskali, “Duçja”, bronz   O. Paskali, “Enver Hoxha”, mermer 

 
Marrëdhënia e artistit me sistemin është një “lojë” e vjetër sa vetë koha. Ajo përcaktohet nga kushtet që 
dikton komisionuesi, donatori, qoftë ai shteti apo individ privat. Shërbimi i ofruar prej artistit, vepra e 
artit, lëkundet gjithnjë mes një krijimi shpirtëror (Arti për Artin) dhe Artit që kërkon shija e kohës, 
përcaktuar ose orientuar nga komisionuesi.  
Kjo marrëdhënie e stërgjatur gati në gjithë historinë e njerëzimit, duket sikur ndryshon rregullat e lojës 
vetëm pas Revolucionit Industrial, kur kultura perëndimore mbajti një qëndrim gjithnjë e më përkrahës 
ndaj kërkimeve personale estetike, aq sa tashmë është artisti ai që i imponon sistemit shijen e tij. Artisti 
bashkëkohor duket shpesh në optikën postmoderne si një krijues i çliruar nga imponimet e shijes së 
kritikës apo të koleksionuesve potencialë, edhe pse ky konstatim në shumicën e rasteve duket shumë 
optimist.  
Në një shtet totalitar, siç ishte Bashkimi Sovjetik dhe vendet e tjera socialiste, artisti ishte një rrogëtar 
shtetëror, i paguar prej tij për një shërbim të caktuar. Shteti ofronte telajot, bojërat, baltën, allçinë apo 
bronzin. Ai jepte studiot, organizonte ekspozitat, konkurset, blinte veprat e ndante çmimet, ngrinte dhe 
hiqte artistët nga pozita shtetërore, vendoste standarde e privilegje. Një pjesë e artistëve përfituan nga 
“zemërgjerësia” e shtetit për të fituar pozicione më të favorshme në sistemin hierakik artistik. Një pjesë 
tjetër morën atë çka mundën e disa të tjerë u vetëdistancuan duke pritur ndryshimin. Të tjerë akoma (më 
të pafat) u bënë shembuj demonstrativ të forcës së shtetit, e të gjithë së bashku iu bindën vullnetit të tij të 
hekurt me pretendimet minimale në ndryshimin e kësaj status quoje.  
Ata (artistët) ishin pjesë e pandashme dhe ingranazhe të propagandës shtetërore dhe punuan për të deri në 
orët e fundit të saj. Kjo ishte dhe mbetet e vetmja optikë e mundshme për të parë e gjykuar një artist nën 
një regjim totalitar, ndërsa veprat e tyre pashmangshmërisht mbyllin kuptimin e ekzistencës së tyre me 
rënien e sistemit.  
 
 

f. Estetika dhe kritika  
 
 

Estetika realiste e Marksit dhe Engelsit, propozon dhe gjen vlera konkrete joideale. Realizmi i tyre 
është “tipik dhe tendencioz”, pasi historia sipas tyre, nuk është statike, por gjithnjë në lëvizje. Arti, 
përballë këtij realiteti, orientohet drejt një formati parashikues, që lind si nevojë konkrete historike. “Të 
pranosh vartësinë e kulturës artistike nga jeta shoqërore, do të thotë të pranosh karakterin historik të 
zhvillimit të saj. Arti ka karakter historik; ai është pjellë e kohës dhe pasqyron veçoritë e jetës shoqërore 
në çdo etapë konkrete të zhvillimit të saj, pasqyron ndryshimin historik të idealeve social-klasore estetike 
të njerëzve.”40 Pamundësia për t’i dhënë artit një përkufizim universal, por i vështruar si fenomen 
historik, i lindur nga nevoja konkrete e një konteksti specifik, e propozon atë në qëllim e funksion të 
përkufizuar qartë. Ai humb autonominë në emër të komunikimit e tregimit, si një rit i parashikuar.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Alfred Uçi, Estetika, vëll. 3, (Tiranë: SHBLU, 1989), 3. 
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Sipas “mbistrukturës” marksiste, ai është pjesë përbërëse e politikës dhe formave juridike, religjioze e 
filozofike, ndërsa zhvillimi autonom i tij është i pamundur, si çdo element tjetër i kësaj mbistrukture. Ai 
duhet t’i referohet vetëm njerëzve realë dhe jetës reale, si një proces i përcaktuar dhe i verifikueshëm. 
Qëllimi i tij, përmbi të gjitha, është të vërë në punë të gjithë potencialin e vet, për një ndërgjegjësim të 
njerëzve dhe ngritjen e tij në revolucionin e shumëpritur. Çdo objekt tjetër interesi nga artistët është i 
panevojshëm dhe i dëmshëm.    
Estetika dhe kritika në vendet totalitare u zhvillua paralelisht si suport teorik i artit shtetëror, shpesh duke 
“rivalizuar”, e kështu duke shtuar peshën e vetë krijimtarisë. Me ndryshime të vogla mes tyre, ato 
diskutojnë mbi karakterin që duhej të merrte arti në raport me shtetin, ideologjinë dhe ndërgjegjësimin 
social.  
V. Belinskij41, themelues i “realizmit kritik”, specifikon principet e Realizmit Socialist, në detyrën e 
artistit për të treguar proceset revolucionare, sakrificat, fitoret, në mënyrë të vërtetë e formë realiste. E 
vërteta lakuriqe e realitetit, pasqyra e vërtetë, (kërkuar nga ndërtuesit e socializmit), duhej të ishte mënyra 
më e mirë për të ndërtuar veprat e artit42. Ndërsa për Maon nuk mjaftonte “E vërteta lakuriqe e realitetit”, 
pasi ai ishte për një art më sublim, më universal, “... edhe pse jeta, letërsia dhe arti janë të bukura, jeta e 
pasqyruar në veprat letrare e artistike, mund dhe duhet të jetë më e lartë, më e vrullshme, më e 
përqendruar, më tipike, e më afër idealit, e kështu më afër universales së realitetit të përditshëm.”43  
Shumë përtej realizmit të njeriut real, do të kërkonte të propozohej programi artistik nazist: “Artisti që 
mendon se mund të pikturojë për kohën e tij, sipas shijes së tij, nuk e ka kuptuar Fyhrerin. Qëllimi final 
është përjetësia! Të krijojmë të përjetshmen duke u nisur nga e përkohshmja, ky është kuptimi i çdo 
veprimi human. Kështu, arti të kthehet në luftë të të vdekshmes me të pavdekshmen”.44 
Estetika në vendet socialiste, përveç principeve të sipërpërmendura ndërtohej edhe mbi disa platforma të 
tjera, të ndërlidhura ideologjikisht siç ishin: karakteri klasor, popullor apo kombëtar i artit.  
E para, ajo klasore, propozohej në bazë të marrëdhënies së artistit me shoqërinë, si një element përbërës i 
luftës së klasave. Estetët marksistë-leninistë duke propozuar si forcën kryesore lëvizëse të shoqërive 
antagoniste, atë të luftës së klasave, vërejnë se: “Me ndarjen e shoqërive në klasa, kultura artistike mori 
karakter klasor”.45 E propozuar si e tillë, krijimtaria artistike e tyre vihet në “shërbim të klasave” dhe e 
gjithë kjo (që kish nisur thellë në prehistori me ndarjen e shoqërisë në klasa) do të përfundonte vetëm kur 
shoqëria komuniste të arrinte zhdukjen e plotë të tyre. Shprehja e luftës së klasave në art përcaktohej nga 
përmbajtja tematike dhe nga problemet estetike që e shqetësonin atë dhe jo detyrimisht nga prejardhja dhe 
gjendja sociale e artistit.  
Mbi lidhjen e artit me popullin, estetët totalitarë janë ndalur gjatë, pasi ashtu siç kujton dhe Lenini: “Arti i 
përket popullit. Ai duhet të shtrijë rrënjët e tij të thella në shtresat e dendura të masave të gjera punonjëse. 
Ai duhet të kuptohet nga këto masa dhe t’u pëlqejë atyre. Ai duhet të bashkojë ndjenjat, mendimet dhe 
vullnetin e këtyre masave, t’i ngrejë ato. Ai duhet të zgjojë midis tyre artistët dhe t’i zhvillojë”46. Një art 
përkufizues, e gjithëpërfshirës, i cili, në optikën socialiste, lidhjen me popullin e konsideron ndër më të 
shenjtat. Mbi lidhjen e “pashtershme” art-popull, Mao mësohet të jetë shprehur: “Letërsia dhe arti 
revolucionar janë produkti dhe pasqyrimi i jetës së popullit në mendjet e artistëve dhe shkrimtarëve 
revolucionarë. Jeta e popullit është një minierë e pashtershme materialesh për letërsinë dhe artin”.47 
Veprat ku mishërohet kjo lidhje, janë ato vepra ku shprehen “idealet social-estetike përparimtare... 
interesat e klasave e të grupeve shoqërore, që përbëjnë popullin”.48 Vepra të tilla pasqyrojnë jetën 
socialiste, duke u konsoliduar në vlerat e folklorit, si antagoniste të dekadentizmit perëndimor dhe si 
lidhje e vërtetë me rrënjët e popullit. Por kjo nuk ndalet me kaq, pasi në socializëm “kërkesa e popullit 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Vissarion Grigor'evič Belinskij (1811 – 1848) filozof dhe kritik letrar rus, i konsideruar si frymëzuesi i principeve të 
Realizmit Socialist, duke iu kundërvënë nocionit “Arti për Artin”, dhe kësisoj themeluesi i asaj që konsiderohet si “estetika 
revolucionare”.   
42 mbi këtë mund të shihni “All'opera”, Literaturnaja Gazeta, 29 maj 1932. 
43 Mao Tse-tung, Diskutime në konferencën e Jenan mbi letërsinë dhe artin, (Pekin: 1968),19. 
44 Nga fjala e mbajtur nga Baldur von Schirach në një ekspozitë në Vjenë, cit. në Bruno Kroll, Deutsche Maler der Gegenwart, 
Die Entwicklung, der Deutschen Malerei seit 1900, (Berlin: Rembrandt-Verlag, 1937), 143. 
45 Uçi, Estetika 3, 89-90. 
46 V. I Lenin, Për kulturën dhe artin, (Tiranë: 1975), 364-365. 
47 Mao, Diskutime, 19. 
48 Uçi, Estetika 3, 128. 
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punonjës rritet vazhdimisht”. Është populli që kërkon një art që t’i përgjigjet ndershmërisht dhe cilësisht 
kohës dhe progresit, ndërsa artistët duhet t’i përgjigjen me profesionalizëm kësaj kërkese.  
Në ideologji të tjera totalitare, edhe pse zyrtarisht “antagoniste”, lidhja e artit me popullin duket e 
pashmangshme. Ja si shprehej Fyhreri mbi nevojën e shkurorëzimit të artit nga nocioni abstrakt i “kohës”: 
“arti nuk gjen mbështetje në kohë, por vetëm tek popujt. Artisti kështu nuk duhet t’i ngrejë një monument 
kohës, por popullit. Sepse koha është diçka e lëvizshme, vitet shkojnë e vijnë (…) derisa një popull të 
ekzistojë, është ai shtylla qendrore ku rrotullohen gjithë fenomenet.”49  
Në lidhjen e tij Art, popull, komb, Gëbelsi do të shtonte: “Arti s’duhet të jetë vetëm i mirë, duhet të jetë 
edhe i lidhur me popullin; më mirë të thuash, vetëm një art që krijohet i tëri për kombin, mund të 
përkufizohet si i mirë dhe të ketë rëndësi për popullin, për të cilin është krijuar.”50  
 
Perëndimi dhe Lindja, (në optikën e kampit lindor) ashtu si në luftën ideologjike, ndahen qartësisht në dy 
kampe. E këto kampe, patjetër që përbëhen nga gjeni, talente e mjeshtra të mëdhenj, por dhe në artistë 
mediokër e të patalentuar, por që përtej talentit, në mënyrë specifike, ata nuk dallojnë prej njëri-tjetrit në 
kuptimin e “idealeve social-estetike, orientimit ideoestetik, dhe nga metoda krijuese që kanë përdorur”51. 
Në vija më të trasha, kampet, siç ndahen në ideologji (kapitalizëm dhe komunizëm), në metodë artistike, 
ndahen në modernizëm dhe realizëm, ku ai i pari “natyrisht” i nënshtrohet ligjeve të konkurrencës, 
luhatjeve të paqëndrueshme të modës dhe kërkesave për një origjinalitet fals... afaristët e artit janë ata që 
bëjnë modën... e që lançojnë “yjet” e rinj të artit. Një art borgjez i kontrolluar nga një sistem i tërë 
institucionesh shtetërore, muzesh, shkollash, shtypi e radio televizionesh, ku veprat shiten e blihen si 
aksione në bursë (një reaksion i zymtë dhe i egër)52... ndërsa nga ana tjetër artistët socialistë tregonin të 
pashqetësuar dhe të lumtur të vërtetën e jetës socialiste.    
Përveç studimeve filozofike e estetike, zbërthimit dhe implementimit të tyre, superstrukturës totalitare i 
interesonte në mënyrë të veçantë edhe kritika artistike. Duke rivalizuar bindshëm në sasi edhe me vetë 
veprat, kritika si dora e pushtetit, shpesh qëndron si gardiane e idealit, në ruajtje të partishmërinë e 
mesazhit të veprave. Me pushtet gati absolut mbi artin, ata u shndërruan kështu dhe në përcaktues të 
vlerave e antivlerave, të moralit dhe antimoralit53. Në tekstet e tyre citohen udhëheqësit aktualë dhe ata 
historikë të revolucioneve, duke i shndërruar kështu fletët e librave në manifeste të vullnetit të tyre e si të 
tillë: të padiskutueshëm.  
E kthyer shpesh në mani të vijës së diktuar, kritika e sheh veten të transformohet në një krijesë që i 
shërben vetvetes, ndërsa artistët (gjithnjë e më shumë) mundohen ta ndjekin atë brenda linjave të 
parashkruara. “Kështu në një skemë me tre përbërës, autor – libër - publik, deformimi arrinte të 
transmetohej dhe tek lexuesi, të cilit nën ofertën e një letërsie standarde, i manipulohej horizonti kulturor 
e shija artistike.”54 
Metoda kritike marksiste pozicionohej në disa drejtime madhore; e para nevojitet të përcaktojë me saktësi 
kontekstin historik të veprës, duke e pozicionuar në brendësi të traditës dhe situatës reale, në vijë kjo me 
objektivitetin dhe shijen estetike të kërkuar; e dyta është ndarja e veprës në pjesë përbërëse, për të 
analizuar raportin e tyre mes vetes, tërësisë dhe situatës reale ku lind vepra. Qëllimi i kësaj është 
vlerësimi i veprës sipas standardeve kanonike dhe së fundi analiza dhe vlerësimi final i veprës. Mbi këtë, 
esteti kryesor i marksizmit shqiptar mësohet të ketë thënë: “Kriteri estetik i vlerësimit të veprave artistike 
është kriteri i vetëm themelor”55, kjo pasi ideali estetik ka karakter klasor dhe vepra përmes kriterit estetik 
përputhet ose jo me idealin estetik të një klase... kështu kritiku marksist nëpërmjet çmimit si një dukuri 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 A. Hitler, pjesë nga diskutimi i mbajtur në inaugurimin e ekspozitës së parë të artit gjerman.  
50 Joseph Goebbels, marrë nga një letër dërguar Wilhelm Furtwängler, pub. në Lokal Anzeiger, 11 prill (1933). 
51 Po aty, 103. 
52 Po aty, 105. 
53 Mbi artin dhe format e ndërgjegjes shoqërore, arti si faktor morali dhe amorali, Uçi mësohet të ketë thënë: “Në një shkallë 
më të lartë e ngre ndikimin moral arti i Realizmit Socialist, që frymëzohet nga ideali më përparimtar etiko-estetik i 
komunizmit. Ky art shquhet si për frymën më të fuqishme në luftë me çdo shfaqje të moralit të klasave reaksionare, ashtu dhe 
për afirmimin e vetëdijshëm të moralit proletar, komunist, që shënon shkallën më të lartë të progresit etiko-estetik.” Uçi, 
Estetika 3, 183. 
54 Odeta Zhegu, Il Modernismo, la critica del Realismo Socialista e l’arte bruciata, parë më 23 mars 2013 në  
http://www.albanianews.it/cultura/item/1895-modernizmi-critika-arte, 24 maj 2011. 
55 Uçi, Estetika 3, 309. 
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estetike “formulon vlerësimin global të veprës, duke e quajtur si pozitive apo negative, përparimtare apo 
reaksionare, të mirë apo të keqe, estetike ose antiestetike.”56   
Metoda e Realizmit Socialist në fjalimet e Hoxhës, nuk ishte një skemë e ngurtë, apo formulë e thatë,... 
nuk ishte (ashtu siç shpreheshin estetët revizionistë) ndrydhëse e iniciativës krijuese, individualitetit, 
origjinalitetit dhe novatorizmit artistik. Realizmi Socialist është në kundërshtim të hapur me to, bile ai 
zien, është në zhvillim të përhershëm dhe të vazhdueshëm, pasi dhe ai është në luftë, një luftë e të 
kundërtave, një luftë klasash, një luftë mes të vjetrës dhe të resë57. Në të vërtetë, me një kritikë 
diktatoriale dhe një regjim policor, Shqipëria si shumë vende të kampit lindor, e tkurrën në minimumet e 
mbijetesës mendimin dhe krijimtarinë e lirë, duke iu shtuar kështu listës së gjatë të vendeve që përjetuan 
çmendurinë e regjimeve totalitare.  
 
 

I. 2. Hierarkia tematike e Realizmit socialist  
 
 

Sistemi totalitar58 , si formë qeverisjeje, tenton të transformojë totalisht çdo forcë morale, 
kulturore, politike e religjioze, për të dominuar plotësisht jetën politike e administrative në vend. Kjo 
formë qeverisjeje suprimon çdo element që kundërshton vijën e saj ideologjike, për të “Mirën” supreme, 
atë të kauzës kombëtare-shtetërore, e cila identifikohet me personin ose personat që mbajnë pushtetin.  
Realizmit Socialist, si një nga nënproduktet tipike të një sistemi totalitar, për të mundësuar një zbërthim 
sa më të plotë të ideologjisë shtetërore, iu desh ta ndërtonte vetveten në mediume e tematika të ndryshme. 
Në momentin e parë të orientimit ideologjiko-stilistik, në kongresin e vitit 1934 në Bashkimin Sovjetik, 
shteti nga artistët kërkonte që arti të ishte: 
1. Proletar – një art që i drejtohej punëtorit dhe ishte i kuptueshëm prej tij;  
2. Tipik – skena nga jeta e përditshme e popullit;  
3. Realist – në paraqitjen e imazhit;  
4. Partizan – mbështetës i orientimeve dhe qëllimeve të Shtetit dhe Partisë.59  
Në artin pamor, e gjithë kjo, deshifrohet lehtësisht në tema si: Portreti i udhëheqësit, njeriu i ri, tabloja 
historike, jeta socialiste, apo peizazhi industrial. Këto tema, u materializuan në mijëra e mijëra tablo, 
postera e monumente, nën vëzhgimin e rreptë të makinës së propagandës, në gjithë vendet e orbitës 
sovjetike.60 Padyshim që këtu nuk bëri ndryshim as Realizmi Socialist që u zhvillua në Shqipërinë e pas 
Luftës së Dytë Botërore. 
 
 

a. Kulti i individit - Qendër e artit totalitar 
 
 

Figura e Diktatorit, ose ajo e udhëheqësit, ndryshe nga tematikat e tjera artistike të zhvilluara nën 
regjimet totalitare, “gëzon” supremacinë absolute në hierarkinë tematike. Kjo pasi ajo nënkupton ose 
simbolizon vetë shtetin, pushtetin e shpesh edhe vetë kombin. Ajo gjendet në shtëpinë e çdo nënshtetasi, 
në zyra, mure institucionale e faqe mali... ajo ngrihet nëpër pankarta, udhëheq masa gjigande njerëzish në 
beteja, revolucione ideologjike e reforma ekonomike. Ajo gjendet kudo, mes intelektualëve, mes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Po aty, 310. 
57 Enver Hoxha, Vepra, v. 39, (Tiranë: 1983), 433. 
58 Termi për herë të parë u përdor nga Giovanni Amendola në vitin 1923, tek gazeta e përditshme Il Mondo. 
59 Mbi këtë mund të shihet edhe Gleb Prokhorov, Art under Socialist Realism: Soviet Painting, 1930–1950, (East Roseville, 
NSW, Australia: Craftsman House; G + B Arts International, 1995). 
60 Mbi tematikat e kërkuara, Odhise Paskali në fillimin e viteve ’60 shpjegonte se: “Populli artist s’ka nevojë të vrasë mendjen 
për të gjetur tematikën. Tematikë është gjithë jeta. Punëtorët, fshatarët, ushtarët, të gjithë dashurojnë jetën që kanë përpara, 
punën e përditshme, natyrën që i rrethon, familjen e madhe, pjesëtarë të së cilës janë ata vetë, të ardhmen më të bukur dhe më 
të lumtur, që përpiqen me djersën e tyre ta realizojnë; dashurojnë udhëheqësit e partisë dhe të popullit, të cilët i drejtojnë me 
timon të sigurt, mbrojtjen e fitoreve të popullit, mbrojtjen e Atdheut.” Marrë nga Odhise Paskali, “Ekspozita e pikturës së 
masave të R. P. të Kinës”, Kultura Popullore, janar, 1961.  
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punëtorëve, mes bashkëluftëtarëve e liderëve botërorë. Dhe e gjithë kjo është detyrë parësore e artistëve, 
që të materializohen “në mënyrën e duhur”. E pasi të jetë arritur kjo, figura e tij... kulti i tij, do të ketë 
arritur ngritjen e atij që quhet “Kult i Individit”61.   
Fenomeni i kultit të individit nuk është një fenomen origjinal i shekullit të XX-të, por gëzon një shtrirje 
kohore konsistente, thellë deri në antikitet, pasi ai lidhet në mënyrë natyrale me kërkesën e çdo lideri për 
të rritur kultin e tij individual. Shenjat e para të kësaj tendence i shohim që në formatin absolut të 
mbretërimit të faraonëve në Egjiptin e lashtë, apo tek perandorët e Perandorisë Romake, vend ku për herë 
të parë lindi dhe termi  “diktator”62. Perandorët e parë romakë morën si shembull skulpturat e perëndive 
greke, ndërsa angazhuan skulptorët më të mirë të kohës për trajtimin e figurës së tyre, me të njëjtën gamë 
madhështie-hyjnore. Në sytë e njerëzve të thjeshtë, ky shkëmbim objektesh adhurimi duhej të kalonte pa 
rënë në sy, si një tentativë e qartë për mbivendosje kulti. Me dimensione gati gjithnjë mbinjerëzore, ata 
paraqiten në këmbë, të “armatosur” me skeptër, kurorë dhe petk hyjnor, duke ngritur atë që sot njëzëri 
njihet si ngritje e kultit të individit.  

                     
Apolloni i Belvederes, kopje. shek. IV p.K. Augusti i Primaportës, mermer, ‘20 m.K. ? Luigji i XIV-të 

 
Ky format kultivimi i figurës shoqëron edhe figura të tjera të shquara të antikitetit si Aleksandri i Madh 
ose Jul Çezari, duke i ofruar diktatorëve të “mëdhenj” të shekullit të XX-të, një “manual” të plotë për 
ngritjen e kultit të individit. P.sh., gjesti hyjnor i dorës drejtuar lart në monumentin e Augustit, 
intensifikuar nga vështrimi i tij i hedhur larg në kërkim të frymëzimit universal, do të përdorej shpesh nga 
artistët e shekullit të XX-të për imazhin e diktatorëve. 
Bashkë me të, nga kjo figurë do të merrej elementi i uniformës ushtarake, si element simbol i karakterit të 
tij triumfator apo paprekshmërisë së vendit, ndërsa imazhi i liderëve antikë në monedhat zyrtare do të 
synonte, ashtu si në ato moderne, identifikimin e tij  me vetë kombin. 
 

                    
N. Bonaparti, nën petk hyjnor, version konkuistador dhe atë familjar, fillimi i shek. XIX 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

61 Termi “cult of personality”, ose kulti i individit, u përdor për herë të parë nga Karl Marx, në një letër drejtuar Wilhelm 
Bloss, një punëtori gjerman, në Klaus Heller, Personality Cults in Stalinism (Göttingen: V&R unipress. 2004), 23. 

62 Ndryshe nga konceptimi i sotëm modern, ky term aso kohe nënkuptonte një figurë gjykatësi, i cili nën gjendje rreziku të 
jashtëzakonshëm për shtetin, merrte fuqi të plota mbi të, por vetëm për 6 muaj, me sanksione e garanci të specifikuara qartë. 

14



	  

	  

 
E duke u ngjitur kështu ndër shekuj, shohim se Luigji i XIV-të, me ngritjen e një enturazhi magjik, do t’i 
mësonte diktatorët, se arti mund të vihej i gjithi në shërbim të ngritjes së kultit të tyre personal. Napoleon 
Bonaparti, produkt i të njëjtës subkulturë, do të pasuronte “manualin” me diversitetin e prezantimit të së 
njëjtës figurë. Ai prezantohet herë si hero romantik, herë si triumfator e mbrojtës i ideve iluministe të 
Revolucionit Francez, herë si perandor hyjnor, e herë si prind familjar. Kulti që ai do të ngrejë nuk duhet 
të ketë vetëm një aspekt, por të përpunohet në këndvështrime të ndryshme, për të plotësuar atë gamë që 
do të karakterizojë gati të gjithë diktatorët e shekullit të XX-të.  
Përgjatë shekullit të XX-të, kultet e individit ndjekin njëri-tjetrin si në një maratonë marramendëse. Mes 
tyre, figurat e Stalinit, Hitlerit, Musolinit, Maos, Çausheskut, E. Hoxhës, u ngritën nga makina gjigande 
propagande, me ngjashmëri befasuese, aq sa, në këtë mori imazhesh, ndarja në tema mbetet një detyrë 
krejtësisht e lehtë. Dallohet ndër ta portreti i diktatorit teksa personifikon babain ideologjik të revolucionit 
të “shumëpritur”. Flamujt e ideologjisë me ato të kombit këtu shkrihen, për t’u vendosur si sfond i figurës 
së tij. Në të tillë portretizime, imazhi i udhëheqësit është lehtësisht i përkufizueshëm si shpëtimtar i 
popullit, gardian i idealeve të revolucionit dhe i të ardhmes së ndritur. E gjitha kjo arrin përmasa të 
paimagjinueshme, ndihmuar nga koordinimi i të gjitha mjeteve të komunikimit masiv (radiot, kinematë, 
filmat dokumentarë, shfaqjet spektakolare dhe paradat madhështore ushtarake), të gjitha në funksion të 
një mesazhi të vetëm: Ideologjia, Shteti, dhe Udhëheqësi janë një gjë e vetme, aq sa ato nuk konceptohen 
dot pa njëra–tjetrën.  
Ndoshta imazhi më i përhapur i imazhit të udhëheqësit është ai i babait dhe drejtuesit të popullit drejt 
fitoreve revolucionare. Të tilla gjenden në mijëra versione në cilindo diktator e cilëndo ideologji. E 
përshkruar nga flamujt e shumtë, figura e tij qëndron përmbi popullin si mbrojtës e udhëheqës shpirtëror. 
Herë përmbi popullin e herë pjesë e tij, ai gjithnjë vendoset në qendër të kompozimit, rrethuar nga 
stereotipe që përfaqësojnë shtresa shoqërore, krahina, mosha e profesione të ndryshme, dhe, aq sa sjell 
ndërmend shpesh hyrjen e Krishtit në Jerusalem, vetëm se figura e Krishtit këtu zëvendësohet nga një 
figurë në uniformë të lartë ushtarake. Masat që përfshijnë pjesën më të madhe të kompozimeve përbëhen 
nga intelektualët e lartë deri tek një bojaxhi apo një këngëtar tradicional. Turmën e përshkon një 
entuziazëm i papërshkrueshëm, ndërsa shikimet janë përqendruar si gjithnjë tek figura e udhëheqësit. 
Shumë personazhe veshin kostume tradicionale për të bërë të qartë lidhjen e vijës ideologjike me të 
shkuarën historike të vendit. Makina shtetërore shpesh zhduket për ta bërë lidhjen popull-udhëheqës sa 
më solide dhe pa ndërmjetës. Figura e tij merr kështu statusin e një guide unike dhe të 
pazëvendësueshme.  
 

      
Imazhi i Leninit, Hitlerit, Mussolinit e Stalinit unifikuar me simbolet e kombit dhe ideologjisë 

        
Imazhi i Enverit, Çausheskut dhe Maos, unifikuar me simbolet e kombit dhe ideologjisë 
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Hitleri, Mao, Lenini e Stalini si udhëheqës shpirtërorë të popujve 

 
Më emblematike figura e udhëheqësit prezantohet e vetme, ndërsa në sfond të saj dallohet një det i trazuar 
apo një peizazh i zbrazët e i pafund. Në tentativë për të ndërtuar një figurë që do mposhtë e vetme 
vështirësitë e materializimit të revolucionit, figura e udhëheqësit në këtë version, është sa romantike aq 
dhe vizonare, si një imazh i ardhur nga një botë tjetër e largët. E vendosur, ajo zhytet në vetminë e idealit, 
peshën e së cilës vetëm ajo mund ta mbajë.   

        
Figura e udhëheqësit, si udhërrëfyes shpirtëror i masave 

 
Edhe portreti zyrtar i udhëheqësit përmbledh ngjashmëri të dukshme. Gati në gjithë rastet ai paraqitet me 
uniformën e lartë ushtarake, i gjallë mbi sfond të pastër monokrom, që lejon një analizë më të mirë 
psikologjike të personazhit. Përgjithësisht preferohej portreti serioz, me shikimin e pastruar e të drejtuar 
larg ose drejt shikuesit, ndërsa mimika solemne ndonjëherë thyhej nga një buzëqeshje të lehtë. Sytë e 
diktatorit duhet të paraqisnin shpresë në të ardhmen, vizion dhe besim. Në raste të tjera, portreti i tij 
mbetet gjithmonë serioz, gati me një qëndrim kërcënues, veti që duhej të rrezatonte karakterin e tij të 
patundur. Karakteristikë kryesore e tyre është vendosmëria, qartësia dhe një vetëkontroll i përgjithshëm. 
Portreti zyrtar ishte përgjithësisht një figurë statike dhe rrallëherë mjaftohej vetëm me një lëvizje të 
krahut (gjest thirrjeje për të ecur gjithmonë para), apo një nderim ushtarak. Portrete të tillë realizoheshin 
në përmasa gjigande, duke rritur kështu akoma më tepër forcën ideologjike me të cilën ato mbështeteshin.  

             
Lenini, Stalini, Mao, e Enveri, në versionin e udhëheqësit vizionar 

                 
Hitleri, E. Hoxha, Musolini, Mao, e Stalini në portrete zyrtare 
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Mao, Stalini, Hitleri dhe Lenini duke përshëndetur apo nderuar 

             
Portrete të ndryshme diktatorësh në studio, shek. i XX-të 

 
Një tjetër formë është portreti në studio, i cili duhet të sillte në plan të parë udhëheqësin si mendimtar dhe 
intelektual63. Këto kompozime tipike, shpesh mjaft të ngjashme me njëri-tjetrin, plotësoheshin me 
elementë si fletoret e punës apo bibliotekat. Shikimi i udhëheqësit shpesh drejtohet jashtë tablosë, për të 
dhënë idenë e mendimtarit. Në të tjera tablo, figura e tij vendoset në shoqërinë e intelektualëve të tjerë, si 
pjesë përbërëse e rretheve të tyre. Kjo bëhej për të mbushur atë boshllëk që krijohej nga tablotë e shumta, 
ku figura dominon e vetme të gjithë hapësirën kompozicionale, si dhe për të dhënë më të qartë idenë e 
zërit të tij në bashkëveprim me udhëheqësit e tjerë. Kjo duket sikur legjitimon dhe sloganet e kohës, ku 
udhëheqësi dallohet si i tillë, por zëri i tij është vetëm një jehonë e zërit të një grupi udhëheqësish, e së 
bashku ata janë jehonë e zërit dhe vullnetit të masave.   
Një tjetër aspekt i rëndësishëm për propagandën është dhe portreti i liderit mes fëmijëve (jehonë e figurës 
së Krishtit me fëmijët), e cila nuk mungon tek asnjë prej figurave diktatoriale. Prania e fëmijëve, kërkonte 
të evidentonte aspektin prindëror të liderit, si baba i kombit dhe dashurinë e tij për brezat e rinj. Ai 
paraqitet kështu jo vetëm si udhëheqës aktual, por dhe si guidë për brezat që do të vijnë, duke kërkuar të 
projektojë pushtetin e tij në përjetësi. Në këto tablo udhëheqësi paraqitet në këmbë, i rrethuar nga fëmijë 
të gëzuar, edhe pse shpesh has vështirësi për vetë impostimin monumental të figurës së diktatorit.  
E tillë është figura e Stalinit, i cili pranë tyre qëndron i ftohtë, gati i papërshkrueshëm. Dhe në një ndër të 
paktat portrete të Hitlerit me fëmijë, shihet qartë një stërmundim për të krijuar një skenë që stononte për 
mospërputhje ikonografie, duke pasur parasysh dhe mitin që diktatori gjerman kishte ndërtuar rreth vetes.  
Një tjetër tipologji është ajo e udhëheqësit mes masave punonjëse, të cilat në vendet socialiste 
propozoheshin si motori i vërtetë i ndërtimit të shtetit të ri, e kështu udhëheqësi merr vendin e duhur mes 
tyre. Takimi i diktatorit me këto grupe kishte dy qëllime, evidentimin e liderit si guida e vetme dhe e 
vërtetë e këtij transformimi dhe prania e tij mes tyre si mbrojtës dhe frymëzues.  
 

     
Tablo ku paraqitet lideri si guidë bashkëvepruese e inspiruese e Revolucionit Socialist të vendit 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Impakti intelektual ishte një “çështje serioze” për udhëheqësit e kampit socialist. G. Gjikola kujton se Hoxha kryeson listën 
me 71 vepra të shkruara, Lenini 60, Stalini 14 dhe në fund Mao me vetëm 4 të tilla. Genti Gjikola, Italy and Albania: 
Architectural Encauters in the Fascist Age 1925-1944, (London: MA Architectural History Report, University College, 2009-
2010), 22. 
 

17



	  

	  

          
Tablo ku paraqitet figura e diktatorit me fëmijët 

 
Nga makina e propagandës nuk u lanë pas dore as momentet kyçe të jetës së udhëheqësit si çlirimtar nga 
pushtuesit, apo strateg i rindërtimit të vendit. Në të dy rastet, ai vendoset mbi harta ose në krye të 
batalioneve, si komandant që ndan vuajtjet e luftës si i barabartë me luftëtarët e tjerë. Tablotë me temë 
historike mbartin shpesh falsifikime faktesh historike, duke u transformuar shpesh në objekt diskutimesh 
pas kapitullimit të sistemit diktatorial.  

          
Figura e diktatorit në versionin e strategut, shek. i XX-të 

 
Fenomeni i kultit të individit arrin pika gati absurde64, që shtrihen përgjatë gjithë shekullit të XX-të e 
shpesh prekin dhe atë të XXI-të. Ai rrallëherë nuk aplikohet nga diktatorët65, ndërsa jeton i gjallë gjithnjë 
tek çdo udhëheqës edhe tek ata që propagandojnë vlerat e demokracisë më të lartë66. Kulti i tij 
perfeksionohet (për sa kohë është funksional67), pasi ai është nevojshëm si në demokraci, ashtu dhe në 
regjime autokratike e diktatoriale. Ai përshtatet me sfondin historik e kulturor të vendit përkatës, për t’u 
kthyer në një mjet të pastër për mbajtjen dhe forcimin e pushtetit me çdo kusht.    
 
 

b. Njeriu i ri – Virtyt civil suprem 
 
 

Paçka se i kërkuar që në ditët e para të Revolucionit të Tetorit, Njeriu i Ri - Homo Sovjeticus, nisi 
të ndërtohej me kujdes nga Makina e Propagandës, në BS vetëm në vitet ’30. Detyra, natyrisht, iu 
ngarkua “inxhinierëve të shpirtit njerëzor”, artistëve.  Mbi këtë krijesë L. Trocki (L. Trocky) mësohet të 
ketë thënë: “Qeniet njerëzore, të ashtuquajturit homo sapiens, do të hyjnë sërish në fazën e rikonstruktimit 
radikal, për t’u transformuar kështu vetë, në objekt të metodave komplekse të një seleksionimi dhe 
trajnimi psiko-fizik... njeriu do t’i vendosë detyrë vetes... të krijojë një tip socio-biologjik suprem, 
mundësisht, një Supernjeri.68" 
Ndërtimi i Njeriut të Ri, kërkohej me ngulm nga makina shtetërore, pasi përbënte çelësin e transformimit 
të strukturës shoqërore duke filluar nga mentaliteti, deri tek veprimtaria e përditshme. Njeriu i Ri do të 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Format më absurde të ngritjes së kultit të individit i arritën regjimi i Kim Jong Il, në Korenë e Veriut, presidenti Saparmurat 
Niyazov në Turkmenistan, Jean Bedel Bokassa, Afrika Qendrore, Idi Amin, Uganda, Ne Win, Burma/Myanmar, Francois 
“Papa Doc” Duvalier, Haiti, Mobutu Sese Seko, Zaire / Rep. Dem. E Kongos, Gnassingbe Eyadema, Togo etj.  
65 Rasti i diktatorit Pol Pot në Kamboxhia, imazhi i të cilit rrallëherë u pa. 
66 I referohem këtu regjimit të presidentit Ferdinand Marcos (1917 – 1989) në Filipine. 
67 Kulti i individit të një diktatori funksionon për sa kohë ai është gjallë, për t’u zëvendësuar më pas (butësisht) me 
pasardhësin. Në raste më të rralla, ai shoqëron ngritjen dhe rënien e një sistemi totalitar, siç ishte figura e Leninit, e cila u 
propozua nga pasardhësit e tij si simboli i zgjedhur i revolucionit.  
68 Leon Trocki, Literaturë dhe Revolucion, (Michigan: University of Michigan Press, 1967).  
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përbënte dëshirën dhe pasqyrimin e idealit që jetonte brenda çdo shpirti në një sistem totalitar. Ai kishte 
funksion ezoterik, pasi ai kërkon me ngulm krijimin e formave të reja të sjelljes sociale, deri në 
transformimin total të saj. Ndërtimi i këtij stereotipi, që të ishte funksional nuk përbëhej vetëm nga një 
imazh stereotipal, por nga disa të tillë për t’iu adresuar një mase sa më të gjerë të popullsisë. Kështu ai 
gjendet mes njerëzve të thjeshtë, punëtorëve, ushtarëve, fëmijëve, por i idealizuar, i pastruar nga çdo 
element njerëzor i cënueshëm. Ai idealizohet, duke marrë pjesë specifike mes tyre, duke përmbledhur 
vlerat më të mira që sistemi aspironte, për të dominuar kështu mbi të gjithë ata. Në subkultura të 
ndryshme ai merr forma nga terreni që gjen, p.sh. në propagandën sovjetike, kjo krijesë e re mori jetë për 
të mposhtur diversitetin kulturor e etnik, që mbizotëronte në popujt e shumtë sovjetikë, duke u kthyer 
kështu në një stereotip përmbledhës, që asgjësonte diversitetet e triumfonte i vetëm mbi to. Në 
propagandën naziste, Supernjeriu ishte stereotipi i racës ariane, i cili do të sundonte mbi të gjitha racat e 
tjera inferiore. Në formate të tjera, ai vesh petkun e punëtorit të fonderive, fushave, kooperativave, apo 
ushtarin e paepur e të pathyeshëm. Mbinjeriu, që duhej të shërbente për të frymëzuar masat; nuk mund të 
ekzistonte pa to, pasi ai ishte me to, brenda tyre, pra, ishin një trup i vetëm. Sistemet totalitare, nënvizojnë 
gjithnjë e më shumë rëndësinë e të qenit një masë homogjene, si një grup i pandashëm popull-shtet. Poeti 
rus Vladimir Majakovski, mbi këtë temë shkruan: 

Kujt i duhet një "1"? 
Zëri i një "1" 

Që është më i hollë se një angullimë. 
Kush do ta dëgjonte atë? 

Vetëm e shoqja... 
Një "1" nuk ka kuptim. 

Një "1" është zero69. 
 

Po ç’pamje kishte ky Mbinjeri në sisteme totalitare të ndryshme? Në to, ai herë është heroi e herë njeriu i 
punës, herë njeriu i zakonshëm e herë ai i sakrificës, sepse ai ishte njeriu i duhur, njeriu “ynë”, i 
devotshëm, i arsimuar, i kulturuar e i shëndetshëm. Ai rrezaton besim e optimizëm, sepse ai është krenar 
që është pjesë e këtij transformimi shoqëror e beson verbërisht, në shpërndarjen e doktrinës në të gjithë 
botën.   
Për krijimin e Njeriut të Ri, makina e propagandës, kërkonte pothuajse nga një stereotip për çdo shtresë 
shoqërore, duke krijuar kështu një mundësi më të mirë identifikimi për çdo individ, pavarësisht nga grupi 
i moshës apo profesioni.  

             
Figura e Njeriut të ri në regjime të ndryshme totalitare të shek. XX 

 
Fillonte që nga fëmijët, buzëqeshja e të cilëve ishte imazhi poster i prosperitetit, i të ardhmes së lumtur. 
Ata ishin trashëguesit e idealit, garancia për përjetësinë. Pozicioni i tyre në çdo strukturë totalitare është i 
njëjtë, pavarësisht nga ideologjia, duke plotësuar kështu mozaikun stereotipal të platformës ideologjike. 
Ja si shprehej mbi rolin e fëmijës një gazetë e kohës: “...kështu, pionierët e Enverit e plotësojnë përditë 
tekstin e këngës së tyre të bukur: “Na llogarisni edhe ne”, si punëtorët, artistët, ushtarët, shkencëtarët e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 V. M. Majakovskit, V. I. Lenin, (Leningrad: Gos. izd-vo, 1925). 
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ardhshëm.”70 Figura e fëmijës rrethohej nga ajo e familjes perfekte, e shëndetshme dhe e lumtur, sepse 
imazhi i tyre është ai i suksesit të regjimit dhe të pacënueshmërisë së kësaj status quoje. “Suksesi” i 
familjes socialiste i dedikohet pashmangshmërisht ndikimit politik dhe survejimit mbi shoqërinë: 
“Shoqëria ka ndërhyrë ose ndërhyn në marrëdhëniet e martesës dhe të familjes...”71, pasi punëtorët duhet 
ta trajtojnë këtë “çështje jo si personale, por si një çështje që i përket revolucionit socialist.”72 Duhet të 
arrihet deri aty sa: “shokë të bazës të venë në çdo shtëpi për të parë si e bëri apo si do ta bëjë ky apo ai 
fejesën, të zhvillojmë punë sqaruese e bindëse me djalin e me vajzën, me plakun e me plakën, për të 
rrënjosur tek njerëzit normat e moralit proletar lidhur me krijimin e familjes së re.”73 Familja e re, 
nënkuptonte të kundërtën e asaj së vjetrës e së bashku me shoqërinë proletare, konsistonin përkatësisht në 
djepin e lindjes dhe kalitjes së njeriut të ri.  
Por është figura e punëtorit, streha më e mirë për të kultivuar Supernjeriun e çdo ideologjie totalitare. E 
përzgjedhur përmbi të gjithë stereotipet e propagandës, si simbol i rikonstruktimit të shoqërisë, ai 
propozohet në qëllimin e tij të dyfishtë. Fillimisht, të tregonte triumfin e klasës punëtore mbi klasat e tjera 
shfrytëzuese, dhe së dyti, edukimin e masave me mesazhin që arritja e transformimit socialist do të arrihej 
vetëm me punë. Figura e punëtorit, e dyta për nga rëndësia në hierarkinë tematike të Realizmit Socialist, 
gjendet ashtu si ajo e udhëheqësit, në kantiere, në fusha, në sheshe e këneta. Ai i kudogjendur është 
simboli i rindërtimit, dhe bashkë me të ai vesh edhe petkun e mbrojtësit të kësaj pasurie. Shpesh figura e 
tij me veshjen karakteristike, mban në dorë kazmën e lopatën, por pse jo edhe pushkën. Figura e tij 
studiohet nga artistët në habitatin e tij natyral dhe që të kuptohet më mirë ai, artisti duhet mundësisht dhe 
të jetojë me të. Artistët në regjimet socialiste shpesh merrnin leje krijuese që i kalonin në qendra pune, 
pranë gjirit të klasës punëtore për t’u bërë dëshmitarë të heroizmit, që çdo ditë këta njerëz përjetonin në 
ndërtimin e socializmit.  

                 
Imazhi i fëmijëve në postera e tablo 

           
Postera ku tregohet familja nën flamurin ideologjik 

 
Makina e propagandës, përveç të tjerave, duhej të ndërtonte edhe imazhin e një vendi në ndërtim, një 
vendi në transformim radikal, të shpejtë dhe efiçent. Arkitekt i saj ishte udhëheqja e Partisë-Shtet, ndërsa 
aktorët ishin punëtorët e thjeshtë, të cilët me sfondin e përshtatshëm ishin dëshmitarë të kësaj 
“mrekullie”. Kjo mrekulli zbërthehej në reformat e mëdha agrare, në industrializimin, kooperativizimin, 
apo urbanizimin e vendit në shkallë të gjerë. Puna e tyre shoqërohej nga parulla që mbanin lart moralin, 
ngrinin zërin e masës dhe ulnin atë të unit personal, pasi forca e proletariatit ishte një dhe e pathyeshme. 
Punëtorët e rënë në krye të detyrës shpalleshin “heronj të socializmit”, e më pas shërbenin si shembuj të 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Besnik Mustafaj, “Na llogarisni edhe ne”, Zëri i popullit, 21 prill, (1987): 1.   
71 Alfred Uçi, “Martesa dhe familja”, “Rruga e Partisë”, nr. 7, (1964): 24.  
72 Arkivi i Shtetit, Ministria e Brendshme Shqiptare, Kadri Hazbiu, Dok. Dosja 1, fq. 3… në Albert P. Nikolla, Njeriu i Ri 
Shqiptar. Ndërmjet moralit komunist dhe krizës së tranzicionit. (Tiranë: Onufri, 2012).    
73 Enver Hoxha, Vepra vëll. 43, (Tiranë: Shtëpia botuese N. Frashëri, 1970), 217. 
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ndërtuesit tipik të “parajsës socialiste”, të parët në sakrifica e të fundit në kërkesa personale. Besimi tek e 
ardhmja për këta shembuj të pathyeshmërisë, ishte i padiskutueshëm. Forca e tyre qëndronte tek dashuria 
e pakondicionuar për Partinë-Shtet, idealin dhe vendin.  
E gjithë pamja e tyre duhej të transmetonte pikërisht këtë mesazh. Punëtori ishte mashkull i fuqishëm, 
muskuloz, me duar të hekurta, shikim të vendosur dhe buzëqeshje të sinqertë. Versioni femëror i gruas 
punëtore (për ideologjinë e këtyre shteteve, barazia gjinore kishte një rëndësi të veçantë) vjen herë 
romantik, në harmoni të plotë me sfondin, e herë i vrazhdë nga mekanizmi që kanë përkrah. Por në një 
formë ose tjetrën vështrimi i punëtores është i qartë, i vendosur e i lumtur, pasi ai është i 
vetëndërgjegjshëm për rolin që ka.  
U ndërtua kështu një “armatë” tablosh e monumentesh me tornitorë, montatorë, saldatorë, minatorë, 
kooperativistë, inxhinierë e kështu me radhë, gati si në një garë për të prezantuar çdo profesion të 
mundshëm. Ata gjenden të gjithë, si një panoramë e plotë e proletariatit, forcës kryesore të shoqërisë dhe 
klasës triumfatore të revolucionit.   
Njeriu i Ri, jehonë e figurës së Mbinjeriut të Niçes74, në Realizmin Socialist ndërtohet me kujdes nga 
inxhinierët e Makinës së Propagandës. Ai përkufizohet qartë tek njeriu i punës, por shpirti i kësaj krijese, 
pjellë e Revolucionit Socialist, përshkon gati gjithë figurat që mbushin tablotë e kësaj strukture 
propagandistike. I gjithë sistemi i saj funksionon në mënyrë që triumfi i idealeve të ndihet i trashëguar 
nga kohëra të tjera, por që mundi të triumfojë vetëm në sajë të konsolidimit të sistemit socialist.  

     
 

         
Postera e tablo ku paraqitet figura e punëtorit në regjime të ndryshme totalitare 

 
Forca e kësaj qenie gati të mbinatyrshme, vjen nga vlerat më të mira të së kaluarës historike, por arriti të 
shohë dritën dhe të marrë formë të plotë vetëm nën sistemin socialist. Triumfi i kësaj figure është pasqyrë 
e vetë sistemit socialist. Masat e gjera në një sistem totalitar, duhet të tentojnë vetë transformimin drejt 
kësaj qenieje mbinjerëzore, për t’iu afruar sa më shumë këtij ideali jetik, aq sa të shndërrohen në një qenie 
të tillë. Sistemi synon transformimin e ndërgjegjes dhe arsyes njerëzore, drejt një ideali, një qenieje që 
nuk diskuton, por vetëm ecën në drejtimin e caktuar, e bindur në suksesin e paracaktuar. Njeriu i Ri është 
një simbol....që njerëzit e thjeshtë nuk dallojnë më në është i vërtetë apo krijesë përrallash. 
Për totalitarizmin, njeriu ideal nuk është komunisti apo fashisti, por është pikërisht ai njeri që nuk dallon 
më realen nga jorealja.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 Figura e Mbinjeriut të Niçes, propozohej prej tij si një mundësi për rigjenerimin e shpirtit gjerman. Tek ''Kështu foli 
Zarathustra'', Niçe fliste për mbinjeriun që thërriste: jo më: ''ti duhet'', por: ''unë dua''. Mbinjeriu lë pas moralin dhe vlerat e 
vjetra dhe krijon të reja, duke parë veten e tij si një vepër arti unike. Mbinjeriu di të dashurojë dhe i transmeton të tjerëve 
dashurinë, gëzimin, sepse është plotësisht i realizuar. Ai nuk ka më brejtje ndërgjegje, ndërsa e qeshura, muzika dhe kërcimi 
janë objektivat e tij të përditshëm. Për Mbinjeriun e Niçes të vetmet vlera që duhet të mbesin janë ato të ''vullnetit të fuqisë''. 
Mbinjeriu, është krijesa që arrin këtë vetë-ndërgjegjësim dhe përballet me botën siç përballet artisti me telajon,  për të krijuar 
veprën e tij të artit. 
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Në të vërtetë, me barkun bosh e me shpinën të thyer, njeriu i masave, në sistemet diktatoriale, binte në 
gjumë me idenë që duhej të kultivonte brenda vetes këtë krijesë mitike… sepse në të kundërt arrestohej, 
internohej apo burgosej. Sistemi totalitar, për sa kohë ekzistoi, synoi transformimin e përhershëm të 
mendjes së tij dhe krijimin e Njeriut të Ri, por përveç testimit, suksesi i kësaj sipërmarrjeje, u shpalos i 
qartë në rrënojat që lanë pas këto “perandori” të terrorit.  
 
 

c. Tablotë historike - Heronjtë e përjetshëm dhe krijimi i miteve 
 
 

Tabloja historike në historinë e artit botëror vendoset në majën e hierarkisë tematike. Për shekuj 
me radhë ajo përmbledh edhe tablo me temë religjioze, mitologjike apo alegorike. Rëndësia e saj do të 
vihej në dyshim që nga mesi i shekullit të XIX prej impresionistëve, e për t’u zhdukur pothuajse fare nga 
mbivendosja e “izmave” përgjatë gjithë shekullit të XX-të. Por ky konstatim, i vlefshëm vetëm për Artin 
Perëndimor, nuk është i aplikueshëm për artin që u zhvillua në vendet totalitare. Në këto vende, e kaluara 
historike dhe tablotë që merrnin spunto prej tyre, do të zinin një vend të rëndësishëm, pasi e kaluara 
historike do të mitizohet në mënyrë të skajshme me qëllimin e vetëm: Identifikimin e individit me 
kombin.  
Në një shoqëri totalitare, individët duhet të ndihen krenarë, si copëza të një mozaiku të një historie unike. 
Ajo prezantohet e vjetër me rrënjët thellë në shekujt dhe kulmon vetëm me regjimin në fuqi. 
Ndërgjegjësimi kombëtar dhe zgjimi i elementit nacionalist, për gjithë regjimet totalitare, ka një 
domethënie të veçantë, pasi ato e shohin individin si pjesë integrale e Një Kombi, Një Shteti, një Lideri. 
Në propagandën e regjimeve totalitare, e kaluara dhe e tashmja shpesh ndërthuren, zbërthehen e 
ilustrohen, në tablo, në filma artistikë e dokumentarë, në emisione radiofonike, në libra e muze... Ato 
propozohen në funksion të krijimit të një kulture historike të re, sipas vizionit dhe linjës shtetërore. Ajo 
rezulton kështu herë romantike, herë mitologjike e herë absurde. Hitleri mbi të kaluarën e popullit të tij 
shprehej se “pushtuesit gjermanë të perandorisë romake ishin barbarë; por zëvendësuan një shoqëri të 
vjetër e të korruptuar, duke hedhur bazat e një civilizimi të ri e vigoroz. Kështu nazistët: duhej të ishin 
barbarë, për të zëvendësuar gjatë mijëvjeçarit të tyre, kulturën perëndimore që po vdes. Po, ne jemi 
barbarë! Ne duam të jemi barbarë! Ky është një titull që na jep nder...”75 Enver Hoxha, për të kaluarën e 
ndritur të popullit shqiptar shprehej se: “Populli shqiptar e ka çarë rrugën e historisë me shpatë në dorë”76, 
ndërsa mbi rolin e artit për këtë temë ai shprehej: “Në artin dhe kulturën tonë kombëtare janë pasqyruar 
karakteristikat e veçanta të historisë së kombit tonë, janë pasqyruar luftërat dhe përpjekjet e popullit tonë 
për lirinë dhe pavarësinë e Atdheut”.77 
Tabloja historike, në gjithë artin totalitar merr përsipër të ilustrojë ato aspekte të historisë që i interesojnë 
më shumë ideologjisë shtetërore. Në pjesën më të madhe të saj, sidomos në vendet e kampit socialist, ajo 
merr përsipër të ilustrojë hapat më të rëndësishëm të figurës së liderit si figurë kryesore e revolucionit apo 
e luftës, duke u shndërruar kështu në sfond të kultit të tij të individit. Sipas S. Burini, udhëheqësi në 
tablotë historike zë një vend të veçantë: “...ai shihet teksa takohet me popullin, udhëheq partizanët në 
beteja, duke rievokuar shpesh edhe skemat kompozicionale karakteristike për artin religjioz. Ndonjëherë, 
ai është i ngjashëm me Krishtin, që shfaqet mes turmave, sepse tendenca për të hyjnizuar figurën e liderit, 
mbetet një nga karakteristikat kryesore të regjimeve totalitare. Lideri merr forma gjithnjë të ndryshme, 
nga luftëtarë në shenjt e udhërrëfyes revolucionesh; nuk ka rëndësi ana historike e ngjarjeve, duke krijuar 
kështu një rrëmujë mes fakteve të ndodhura vërtet e atyre të shpikura.”78  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 H. T. Roper dhe G. L. Weinberg, Conversazioni a tavola di Hitler 1941-1944, (Milano: LEG - Libreria Editrice Goriziana, 
2010). 
76 K. Buza, K. Dedi dhe Dh. Trebicka, Përmendore të heroizmit shqiptar, (Tiranë: Botim i Shtëpisë Qendrore të Ushtrisë, 
1973). 
77 Enver Hoxha, Vepra vëll. 21, (Tiranë, 1976), 363.  
78 Burini, Realismo socialista, 73.  
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Figura e liderit që udhëheq fitoret në luftë 

 
Përveç tablove ku qendër e kompozimit është udhëheqësi, aspekte të tjera historike nga Lufta e Dytë 
Botërore, gjenden në pjesën më të madhe të krijimtarisë artistike në kampin socialist. Kjo pasi tabloja ku 
tregohej fitorja mbi pushtuesin, shihej nga regjimet si çertifikata e ardhjes dhe e mbajtjes së pushtetit. 
Elementët përbërës të tyre janë të njëjtë: sakrificat, guximi apo heroizmi i një, apo disa figurave, 
mbështjellë me frymë mitike, duke transformuar kështu fakte të tëra historike. Të servirura më pas si 
imazhe ilustruese të librave shkollorë, ato sanksionojnë linjën zyrtare historike të shtetit e ngjizin në 
memorien e brezave figura (heronj), në format dokumentacioni të padiskutueshëm.  
Tablotë historike, mund të ndahen në dy grupime të mëdha: I pari është koha para luftës, dhe i dyti, vetë 
lufta me gjithësinë e saj. Në vende si BS, rëndësia që morën tablotë historike që nga fitorja e revolucionit 
ishin dominuese. Dukej sikur historia kishte nisur në vitin 1917, e çdo fakt tjetër paraprirës ishte një lloj 
prehistorie e saj. E ngjashme kjo ishte dhe për të kaluarën e shteteve të tjera, ku ngjarjet nga lufta morën 
pjesën më të madhe të vëmendjes, e periudhat e tjera historike, hapën rrugën për fitoren e madhe të rendit 
të ri. Në to trajtohen tema të ndryshme mbi betejat për pavarësi, mbi heroizmin, edukimin, punën, të 
gjitha të lidhura me idetë progresiste që do të sanksionoheshin më vonë nga idetë komuniste.  
Dallohet mes tyre figura e heroit dhe martirizimi i tij. Shembull i qartë i kësaj mund të jenë tablotë e S. 
Shijakut, ku tregohen heronj si V. Kushi, M. Sokoli, apo H. Shijaku. Në këto tablo dallohet figura e 
heroit, e vetme para makinës së vdekjes, qoftë ajo armë apo mjet ekzekutimi. Elementët kompozicionalë 
në këto tablo, reduktohen në minimum për të krijuar lexim sa më të qartë të aktit të martirizimit. Mitizimi 
i këtij akti, nga forca artistike shprehëse, bën që, për një moment, të harrojmë që këto figura janë 
vendosur para vdekjes së sigurt. Akti i tyre kurajoz, nën ikonografinë e Realizmit Socialist, i përjetëson 
këto figura pikërisht në aktin e tyre më sublim të dhënies së jetës, (për kauzën), duke i projektuar ato në 
përjetësinë e memories kolektive. Këto figura, për një çast, duket sikur sfidojnë vetë vdekjen. Edhe artistë 
të tjerë u munduan të përçojnë aspekte nga momente të ndryshme pushkatimi, vetëflijimi apo rënie në 
fushën e betejës. Kjo bëhej gjithmonë me kujdesin maksimal të ndërtimit të figurës apo figurave, në 
pozicione e gjendje shpirtërore sa më dinjitoze e shpeshherë triumfuese. Heroizmi e guximi i patundur i 
këtyre figurave, karakterizon, përgjithësisht, çdo tablo me tematikë historike, ku nuk harrohej të 
ironizohej apo denigrohej, si kundërpeshë, figura e kundërheroit, pushtuesit, kolaboracionistit apo 
tradhtarit.  
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Momente mitizimi të historisë në tablo propagandistike të Rajhut të III-të 

     
Momente mitizimi të historisë në tablo propagandistike në BS 

 
Tablotë historike padyshim që nuk lindën me nevojën e shteteve komuniste për të ilustruar betejat 
fitimtare të kohëve të kaluara, por elementë të tillë i shohim që në fillesat e artit. Mund të përmendim këtu 
vepra të hershme si “Beteja e Issos”, “Kolonat Trajane” apo vepra të tjera nga arti helen apo ai egjiptian. 
Edhe në shekujt dhe epokat në vazhdim, gjejmë kudo shembuj të nevojës së regjimeve për të evokuar të 
kaluarën e afërt apo të largët. Arsyet e krijimit të tyre janë herë për të legjitimuar pushtetin, herë për lavdi 
personale, e herë për krijimin e një memorie vizive të së kaluarës. Ashtu si në të kaluarën këto tema 
“gëzonin” mbështetje maksimale të strukturave të shtetit edhe pse gati gjithnjë paraqisnin investime 
kolosale.  
 

           
S. Shijaku, ''Vojo Kushi'', vaj, 1969      ''Mic Sokoli'', vaj, 1976         “Internacionale...”, vaj 

 
Pas figurës së udhëheqësit, tabloja historike përbën investimin më të madh për strukturën e propagandës. 
Ajo, përveç manipulimit historik, kërkon me çdo kusht personifikimin e çdo individi të shoqërisë me 
shtetin totalitar, me vijën e saj ideologjike, aq sa edhe historike. Temat e tjera si peizazhi apo natyra e 
qetë do të “vuanin” indiferentizmin e strukturës për sa kohë nuk do t’i shërbenin qëllimit të saj primar: një 
art në funksion të ideologjisë.    
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d. Parajsa  Socialiste 

 
 

“Atje nuk kishte lypës, hajdutë xhepash apo grabitës çantash. Programet e televizionit shqiptar, 
kinematë, gazetat, revistat dhe muzika nuk sundoheshin nga krimi, dhuna, alkooli, skandali, pornografia, 
seksi, shtatzënia adoleshente, tradhtia bashkëshortore, droga, aborti, homoseksualizmi apo SIDA.79” 
Kështu shprehej E. Zhak (E. Jacques) mbi pjesën e bukur, të “parajsës socialiste” në Shqipërinë e Enver 
Hoxhës. Pjesa e errët e realitetit, përbëhej nga mohimi i të drejtave minimale njerëzore, përndjekje, 
internime, burgosje e dënime kapitale, pasi Hoxha si çdo diktator, synon ndërtimin e një shoqërie sipas 
imazhit të tij. Ai synon transformimin radikal të saj, në emër të marksizmit, në emër të parajsës socialiste.  
Në “parajsën socialiste” zhduket si me magji varfëria e dhimbja… lodhja e sëmundjet. Zhduken kampet e 
internimit… zhduken zinxhirët e litarët. Zhduket Sigurimi, zhduken edhe spiunët e shpërndarë kudo, 
sepse në parajsën socialiste vendet janë të zëna nga heronjtë e kohëve të reja. Janë zënë nga heronjtë 
triumfatorë, punëtorët (ndërtuesit e socializmit), ushtarët (mbrojtësit e tij), janë zënë nga kooperativistët, 
mësuesit, inxhinierët e minatorët. Askujt nuk duhet t’i interesojë si është ndërtuar kjo skenë gjigande. E 
lustruar dhe artificiale, ajo hapet si një spektakël marionetash, ku të gjithë janë të ftuar të shijojnë 
spektaklin, por që mirë është të mos pyesin veten si u ngjiz e gjithë kjo. 
Kjo parajsë nuk jetohet, por në tablo, kjo parajsë zë vend kudo. Ajo është e shpërndarë në çdo centimetër 
që merr përsipër të ilustrojë realitetin socialist. Në to personazhet qeshin e qeshin pafund, si në një garë 
lumturie, përtej të mundurës, përtej të imagjinueshmes.80  
Tablotë e realitetit socialist, edhe pse në shumicën e rasteve të vështira për t’u besuar dhe nga vetë 
artistët, propozoheshin, në mos si ekzagjerim i realitetit, si e ardhme e afërme e tij. Pra, një ideal i asaj që 
kërkohej, që ndoshta nuk kishte ardhur në formën e plotë, por që padyshim ishte aty pranë. Ndërsa në 
optikën e Megamakinës, arti ofron jo vetëm atë që duhet të shohësh, por edhe atë që duhet të besosh. 
“Kompozimi i imazheve ezaurohej në Vështrimin dhe Aplikimin drejt kategorisë së Besimit: besoj atë që 
shoh. Ajo që më tregohet është e vërteta, më autentike se ajo që më shpaloset para syve çdo ditë në jetën e 
përditshme.”81 Besnikëria që kërkonte Megamakina, shtrihej në çdo qelizë të jetës. Të gjithë si një grup 
(kolektiv) përtej çdo dyshimi, duhet të besonim fjalën e liderit, të besonin në vizionin e tij, e të jetonin 
parajsën që ai servirte. 
Në tablotë e jetës së përditshme, fatlumët që jetojnë realitetin socialist, darkojnë në tavolina plot e 
përplot, shëtisin të lumtur në fusha pjellore, punojnë në ara e korije, sepse socializmi tashmë për ta është 
një realitet i prekshëm. Është realiteti për të cilin dje luftuan me armë e sot me vegla pune po e ndërtojnë. 
Siç “thërriste” një slogan sovjetik: “Të jetosh është bërë më bukur, shokë, të jetosh është bërë më e 
hareshme.”82 E mbi këtë realitet qëndron si roje figura e udhëheqësit. Ai mitizon të kaluarën dhe 
prezanton të ardhmen si realitet të jetuar.  
Jeta e përditshme edhe pse jo një tematikë e përcaktuar qartë si ajo e punëtorit, peizazhit industrial apo 
tablosë historike, plotëson atë pjesë të mesazhit ideologjik, që bën të prekshëm arritjen e mirëqenies dhe 
ndërtimin e shoqërisë së re. Ajo konsiston në “transfigurimin e karaktereve thjeshtësisht funksionalë, 
duke iu mundësuar atyre të veshin domethënie specifike simbolike e kulturore e mbi të gjitha një aureolë 
joshëse.”83 E gjithë kjo evidentohet në jetën e përditshme, brenda familjes, në kampe pushimi, në festa e 
vende pune. E ngjashme më shumë me një reklamë, ajo ndryshon brenda kampit socialist nga vendi në 
vend, duke u përshtatur me terrenin që gjen. Në thelbin e saj, ajo përbën përmbushjen e “profecisë” 
marksiste, që në qëllimin e tij final kërkonte ndryshimin e rendit shoqëror. Në këto tablo, ëndrra e tij 
është realizuar dhe Njeriu i Ri, tashmë i materializuar, jeton mes tyre. Ai është entuziast, pasi “parajsa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79 Edwin Jacques, Shqiptarët - Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme, (Tiranë: Kartë e Pendë, F. A. 
Linkoln, 1995), 603. 
80 Entuziazmi përshkon rëndom çdo tablo e portret të Realizmit Socialist, sidomos në tematikën e prosperitetit. Rasti më 
evident është ai në figurat e posterit propagandistik kinez, ilustruar në A. Min, D. Duo, S. Landsberger, Chinese propaganda 
posters, (Tachen, 2001).  
81 G. P. Piretto, Il radioso avenire, (Torino: Giulio Einaudi Editore, 2001), 72. 
82 Krokodili, nr. 1, (1936): kopertinë. 
83 Piretto, Il radioso avenire, 90. 

25



	  

	  

tokësore” e premtuar, tashmë është bërë realitet, ndërsa “dora e ngrohtë” e partisë-shtet, edhe kur nuk 
është, ndihet, pasi është dora e tij, është si ajo e prestigjatorit… e kudondodhur. 

             
 

             
Tablo nga arti i Realizmit Socialist në Kinë, BS, e Shqipëri 

 
E kotë të shtosh që realiteti ishte mjaft i ndryshëm. Diktatorët e mëdhenj kërkojnë nga arti të ilustrojë atë 
që nuk mund të arrihet dot në jetën e vërtetë. Ato në imazhin e tyre për shoqërinë, kërkojnë standarde e 
modele. Arti duhet t’i ofrojë ato sa më shpesh, sa më qartë e sa më shpejt. Diktatorët e mëdhenj vendosin 
rregulla në emër të Diktaturës së proletariatit. Personazhet që ata propozojnë heqin mjekrat, flokët e gjata 
e pantallonat hipi. Në Shqipërinë e Hoxhës nën stampën Staliniste ndalohej vagabondazhi, lypja, jeta 
parazitare apo dehja në publik. Ndaloheshin edhe minifundet, xhinset e ngushta, tualeti i rëndë, muzika 
rrok & roll, droga, pornografia e seksi para e jashtë martese. Një parajsë e vendosur me forcë nga një 
regjim terrori, që nuk toleronte veprime që cënonin prishjen e status-kuosë së rregullit e të qetësisë.  
E kjo parajsë duhej mbrojtur. Duhej mbrojtur nga ndërhyrjet nga jashtë, sepse standartizimi i sjelljes, i 
veshjes, i qetësisë janë markë fabrike e realitetit socialist. Një mbrojtje që largohet nga të kuptuarit, drejt 
absurdes. Një mbrojtje nga jashtë-brenda e nga brenda-jashtë. Ja si e përshkon një mësuese neozelandeze 
përvojën e saj në një pikë kufitare në Shqipëri: “Ushtarët hetuan për të parë se mos ishte stil “borgjez”. 
Shumë pasagjerëve iu kërkua që të ktheheshin në autobus e të ndërroheshin duke veshur diçka që nuk 
binte shumë në sy. Shqetësimi kryesor ishin ngjyrat dhe prerja. Nuk shiheshin me sy të mirë ngjyrat e 
çelëta e të ndezura dhe veshjet me stile të ndryshme, veçanërisht pantallonat e gjera në fund të këmbëve si 
për gra ashtu dhe për burra. Disa fatkeqë nuk kishin marrë me vete asgjë, që të ishte e pranueshme për 
rojet. Prandaj ata u detyruan që të blinin xhinse (prodhim kinez) që shiteshin në kufi për raste të tilla 
urgjente. Pastaj ia behu aty një berber që të sigurohej që të gjithë burrat ishin pa mjekra dhe jo me flokë 
përmbi veshë. Që të gjithë iu nënshtruan një modeli flokësh – një stil në formë tasi!”84 
Parajsa socialiste duhej ruajtur nga infektimet e huaja, që mund të turbullonin mendjet e lumtura, por të 
izoluara socialiste. Ajo duhej të ekzistonte e gjallë vetëm në imazhin e tablove të Realizmit Socialist, 
sepse aty ajo kontrollohej e manipulohej. Në të Njeriu i Ri brumoset me kujdes, si një specie laboratorike, 
me qëllimin e vetëm dominimin absolut të vetëdijes dhe vullnetit të tij. Ai qëndron shumë larg realitetit të 
ashpër ideologjik dhe kontrollit të rreptë shtetëror. Larg mungesës së lirisë së fjalës, ushtrimit të fesë, 
mbylljes së kufijve dhe izolimit nga pjesa tjetër e botës. Për udhëheqësin dhe klikën e tij, e vetmja 
panoramë e vërtetë e një vendi të lumtur socialist, mbijetoi në makthet e tyre dhe tablotë e varura në 
muret e ndonjë muzeu, ku personazhet “çuditërisht” ende vazhdojnë të qeshin.  
  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Peku, Dielli, tetor/nëntor, (1991), nr. 15, në Jacques, Shqiptarët, 603. 
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e. Peizazhi, një rrugë e mesme mes romantikes dhe propagandës 
 
 

Sipas Borges: “Një njeri merr përsipër të vizatojë botën. Duke kaluar vitet, popullon një hapësirë 
nën imazhin e provincave, mbretërive, maleve, gjireve, anijeve, ishujve, peshqve, ndërtesave, mjeteve, 
yjeve, kuajve e njerëzve. Pak para se të vdesë, zbulon që ai labirint i imët linjash, shënon imazhin e 
fytyrës së tij”.85 
Peizazhi është një vështrim i yni drejt botës, por është një vështrim i brendshëm, i shënuar nga emocionet 
dhe ekzistenca jonë. Peizazhi i jashtëm objektiv e i prekshëm, është gjithmonë në transformim nga një 
peizazh i brendshëm, i fshehtë e i ndryshueshëm. Hetimi mbi peizazhin e brendshëm është i predispozuar 
të zhvillohet drejt një analize mbi lidhjet e personalitetit të artistit dhe vendit ku ai jeton.      
Peizazhi në Realizmin Socialist, i zhvilluar si pjesë e së njëjtës platformë (arti në funksion të politikës), 
shkon dukshëm drejt një orientimi funksional. Nëse deri në kapërcimin e shekujve të XIX – XX-të, 
peizazhi ishte zëri kryesor i kërkimeve artistike për rryma si impresionizmi apo post-impresionizmi, në 
Realizmin Socialist, ai transformohet nën shenjën e ideologjisë, “gati duke dalë totalisht nga vetvetja”. I 
parë gjithnjë si një moment reflektimi i jetës mbi natyrën, ai në optikën e ideologjisë komuniste, mori 
detyrën e dëshmimit të transformimeve agrare e urbane në realitetin e ri socialist. 
Që nga viti i “famshëm” 1934, viti i shtrimit të platformës, ajo që kuptohet më shumë se si dhe çfarë 
duhej të pikturohej, del e qartë se temat dhe format duhej të ishin funksionale për ideologjinë, përndryshe 
ato ishin të panevojshme. Si të tilla, ato nuk përkraheshin, apo kërkoheshin shprehimisht që të zinin një 
pjesë minimale në krijimtarinë e cilitdo krijues. Ndodhi kështu që peizazhi i deri-djeshëm romantik, ku 
magjia e natyrës, apo aroma e plen-er (plein air), merrnin me vete shpirtin krijues të artistit, të 
konsideroheshin humbje kohe, pasi prioritare ishte ndërgjegjësimi i artistit që po jetonte kohë 
revolucionare, dhe si të tillë ata duhet të dëshmonin këtë me veprat e tyre. Ndërtimi i hidrocentraleve, 
fabrikave, uzinave, komplekseve të banimit, ndryshimet strukturale agrare, “parajsa e fshatit socialist”, 
ngritja e kooperativave, etj., u kthyen në subjektet primare të arsyes së krijimit të një peizazhi. Peizazhet 
nisin kështu të ndahen në tema brenda temës, sipas vendit dhe qëllimit që krijohen.  

       
Tablo që dëshmojnë transformimin urban dhe industrializimin e vendit 

             
Makineritë gjigande, dëshmi e industrializimit të vendit 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 Borges, Epilog, 1302., në J. L. Borges, Tutte le opere, vol. 1, (Milano: Meridiani Mondadori, 1986). 
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Dallohen mes tyre ato me qëllim promovimin e zhvillimeve urbane. Pas shkatërrimeve të Luftës së Dytë 
Botërore, rindërtimi i qyteteve përveçse detyrë kryesore e shteteve mbarë-evropiane, u kthye dhe në 
detyrë për pasqyrim artistik për gjithë artistët e kampit të lindjes. Peizazhe të tilla pushtohen nga 
strukturat e betonit, duke sakrifikuar sadopak lirizmin drejt një peizazhi të vrazhdë, monoton e strukturor.  
Edhe më i rëndë është pasqyrimi i zhvillimit industrial. Mbi këtë tipologji artistike rëndojnë kërkesa për 
evidentimin e industrializimit të rëndë, si një nga arritjet më të mëdha të sistemeve socialiste. Kombinatet 
metalurgjike kështu kthehen në atelie të hapura për artistët, ndërsa ambientet e tyre të jashtëm e të 
brendshëm, funksionojnë si qytete ku kalitet shpirti i vërtetë i socializmit. Në këto tablo të përzhitura, 
shfaqen punëtorët teksa shkrijnë metalet. Në raste të tjera, ato zhduken për t’i lënë vend lavdisë 
industriale të vendit, makinerive gjigande. Këto të fundit shpesh dominojnë tërësisht hapësirën, duke u 
kthyer në personazhe grotekse të tablosë, si krijesa aliene, duke u pozicionuar milje larg peizazhit të 
dikurshëm lirik.86  
Një tematikë tjetër, ku peizazhi mundi të ruajë deri diku atë karakter shpirtëror, ishte peizazhi agrar. 
Qëllimi i tij kryesor ishte të ilustronte transformimin e jetës në fshat, ndërtimin e kooperativave dhe 
suksesin e implementimit të sistemit socialist në ekonominë e prodhimit. Kuptohet që edhe këtu “euforia” 
krijuese tregon të mbjellat e hambarët plot, e fshatarët që kontribuojnë e jetojnë të lumtur në realitetin 
socialist. Edhe më pranë peizazhit tipik ishte ai që paraqet pamje nga fshati socialist, por i zbrazët nga 
prania njerëzore. Në të tentohet të “flasë” rezultati, jo aktorët. Peizazhe të tillë tregojnë fusha të 
pafundme, kodrina mbuluar nga brezaret, mullarë të pafund e të stërmëdhenj, apo “kodrina” me drithë të 
sapo-mbledhur. Në raste të tjera ai mbeti thjesht peizazh, me pamje karakteristike nga luginat, malet, 
bregdeti, apo rrugica karakteristike qytetesh. Herë pas herë edhe në to shfaqet ndonjë element justifikues, 
(flamuj, shtylla elektrike, apo pemë të lulëzuara), por ato mbetën minimale, sidomos e krahasuar kjo me 
ato më tipike.  Përgjatë gjithë strukturimit të saj, Realizmi Socialist ndërton me devocion imazhin e një 
realiteti të munguar. Në peizazhe zhduket me kujdes lodhja, varfëria e shfrytëzimi, të cilat zëvendësohen 
me oxhaqe e flamuj që valëviten lart në qiell, diga hidrocentralesh, vinça e furrnalta përshkruar nga 
ngjyra euforike e ngazëlluese.  

      
Tablo me temë nga jeta në fshat (lart) dhe peizazhe të thjeshtë 

 
Në gjithë këto zhvillime tematike e stilistike, peizazhi i “pastër”, ai lirik, nuk humbi plotësisht nën 
zhvillimet tendencioze të Realizmit Socialist. Ai u zhvillua paralelisht me tematikat e tjera, duke 
reflektuar zhvillimet stilistike që ndoqi arti në përgjithësi. Edhe pse rëndësia e tij në artin totalitar ishte e 
vogël, veprat me tematikë të tillë, qenë të shumta, ndoshta sepse kjo ofronte dhe një moment qetësie 
krijuese për artistët. 
Peizazhi në çdo trajtim e formë, tentonte gjithnjë të transmetonte gëzimin për jetën, duke u munduar të 
krijonte një tablo, ku bashkëjetonte mesazhi ideologjik dhe kërkimi estetik i formës. Detyrë e tij e vetme 
ishte krijimi i atij imazhi të ri propagandistik, ku nuk mund të ekzistonte dyshimi për rrugën që duhej të 
ndiqej.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 Zhvillimi i industrisë së rëndë karakterizon gjithë vendet e lindjes pasi ai: “diktohej nga nevoja për të krijuar një bazë 
materialo-teknike krejt të re në ekonominë popullore, për të zgjeruar prodhimin e mallrave në vend, për të përgatitur kushtet e 
riorganizimit të bujqësisë mbi baza socialiste, për të rritur klasën punëtore në mënyrë që kjo të forconte pozitat e saj drejtuese. 
Industrializimi socialist do t’i shërbente drejtpërdrejt ruajtjes së fitoreve dhe zhvillimit të revolucionit, ndërtimit të shoqërisë 
socialiste”. Marrë nga Historia e PPSH, (Tiranë: Instituti i Studimeve Marksiste Leniniste, 1985), 241-242. 
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Peizazhi industrial, i cili edhe pse paraqet më pak elementin shpirtëror, i shërben makinës së propagandës, 
për të ilustruar imazhin e ri të vendit. Strukturat industriale, punëtori, apo të korrurat e bollshme, 
realizohen në ngjyra të qarta e gamë kromatike sa më brilante. Ato me prepotencë, kërkojnë krijimin e një 
imazhi ideal, duke kërkuar të justifikojnë hapësirën e pikturuar, si një hapësirë të jetuar e transformuar 
nga sistemi socialist.                
 
 

f. Tematika të tjera – Uniteti “Ushtri e Popull” dhe  Emancipimi i gruas  
 
 

Figura e ushtarit është simboli i shekullit të XX-të. Ai është simboli i forcës, i triumfit mbi 
okupatorin, mbrojtësi i revolucioneve dhe i paprekshmërisë  ideologjike. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, 
figura e tij dominon posterat propagandistike, herë për të rritur radhët e divizioneve ushtarake, e herë për 
të denigruar imazhin e armikut. Kjo tendencë sensibilizuese, ndërsa prekte gati të gjithë vendet 
pjesëmarrëse në konflikt, u shpalos në një armatë të vërtetë imazhesh, ku personazhet e mesazhi 
përzgjidheshin me kujdes për të arritur qëllimin e caktuar. Në vende si Gjermania Naziste apo Italia 
Fashiste, ajo përmbledh idealin moralizues ekspansionist, ndërthurur me ato mbi superioritetin racor, 
duke e kthyer kështu figurën e ushtarit në qendër të luftës ideologjike me kampin armik.  
Pas luftës, figura e ushtarit gjen terren kryesisht në artin e zhvilluar në vendet që mbetën pjesë e kampit 
sovjetik. Në skema tipike kompozicionale, figura e tij zë vend herë teksa sfidon armikun, herë teksa 
kthehet fitimtar pranë gjirit të familjes, e edhe më shpesh si mbrojtës i status-kuosë socialiste dhe flamurit 
ideologjik. Në të gjitha versionet e mundshme, ai përkufizon triumfatorin, duke legjitimuar vetë 
pushtetin.  
Përtej kësaj, në estetikën e Realizmit Socialist do të propozohej dhe imazhi i një populli sy-vigjilent, 
mbrojtës i parimeve dhe hapësirës territoriale. Një popull–ushtar, i gatshëm në çdo moment për të 
mbrojtur integritetin territorial të vendit. Figura e ushtarit në këtë rast dublohet si për t’i ardhur në 
“ndihmë” një populli të mobilizuar, vigjilent, i cili teksa lufton me gjithë vështirësitë e mundshme për 
ndërtimin e socializmit, duhet dhe të jetë i kujdesshëm për t’i mbrojtur ato nga një armik herë real e herë 
imagjinar. Në kushtet e Luftës së Ftohtë, krijimi i një klime frike, me një armik gjithnjë në pritje të uljes 
së gatishmërisë, duket i legjitimuar, sidomos kur ky është dhe qëllimi në vetvete i vijës së ndjekur nga 
shteti-parti. Në këto formate strategjike, figura e ushtarit ripropozohet e shoqëruar me punëtorë (pse jo një 
mashkull dhe një femër), si mbrojtës i punës dhe rindërtimit të vendit socialist.  

           
Postera propagandistikë përgjatë Luftës së II-të Botërore 

        
Pllakate e postera ndërtuar mbi imazhin e ushtarakut si mbrojtës i idealit dhe i vendit 
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Poster  e tablo propagandistike pas Luftës së II-të Botërore 

 
I propozuar shpesh në Kinën Maoiste, apo në Shqipërinë e Hoxhës, slogani “Uniteti Ushtri-Popull”, 
shoqëronte me tepër se një platformë propagandistike, turma të tëra studentësh, punëtorësh apo 
intelektualësh në stërvitje ushtarake. Kërkohej me ngulm ngritja e vigjilencës kolektive87, një populli 
përherë gati për luftë, ndërsa artistët ngarkoheshin me detyrën e fabrikimit të imazheve ndërgjegjësuese 
dhe ilustrimit të kësaj kërkese të kohës. Studentë e punëtorë, paraqiten kështu në stërvitje ushtarake të 
detyruara, në momente vëllazërore me veteranët e luftës, duke përcjellë kështu trashëgiminë nga njëri 
brez në tjetrin.  
E gjithë kjo, sepse në Shqipërinë e Hoxhës, studentët apo punëtorët (ushtarë e ndërtues të socializmit), 
ishin thjesht kulmi i një zhvillimi të natyrshëm historik, i cili niste nga betejat mesjetare të Skënderbeut, 
kalonte në heronjtë e rilindjes kombëtare, partizanët e Luftës së II-të Botërore e konkludoheshin me 
heronjtë e rinj, mbrojtës të socializmit, si një detyrë historike, që kërkohej sa nga e tashmja, aq dhe nga e 
kaluara. Në këtë qerthull nuk harrohen pa përfshirë dhe fëmijët, si trashëguesit e idealit dhe detyrës së 
mbrojtjes së vendit. Tablo të tilla prekin nivelin e të pabesueshmes, kur ekstaza përfshin ushtarë e 
kooperativistë në një valle të improvizuar nga gëzimi për një qitje të arrirë, apo fëmijë që bashkë me 
ushtarët mësojnë armët, për të siguruar kështu, të gjithë së bashku fitoret e revolucionit.  
Shekulli i XX-të, përveç ideologjive e “izmave” që zëvendësojnë njëra-tjetrën, dhunës e zhvillimit 
marramendës teknologjik, do të dallonte dhe për evidentimin dhe emancipimin e figurës së gruas. 
Regjimet totalitare, si themeluese të rendit të ri, kërkuan të pozicionohen përmbi kufizimet biologjike, 
duke kërkuar me ngulm pjesëmarrjen e figurës së gruas në transformimin shoqëror. Arritjet e përfshirjes 
së gruas në pozicione të larta shtetërore dhe në çdo sferë të shoqërisë, arritën kulmin sidomos pas viteve 
‘6088. E  gjithë kjo platformë u shoqërua me fushata të ndryshme propagandistike, duke kërkuar 
intensifikimin e luftës ndaj burokratizimit, konservatorizmit e patriarkalizmit. Filma, drama, romane e 
novela merrnin përsipër ndërgjegjësimin e shoqërisë, mbi nevojën e barazisë gjinore, si një nevojë e 
domosdoshme për zhvillimin efikas të një shoqërie pa klasa.  P.sh., në Shqipërinë socialiste të viteve ‘60-
‘70, “Lëvizja u përqendrua kryesisht në dy drejtime: së pari, në luftën kundër mentaliteteve e praktikave 
të vjetra, që e kishin kthyer gruan në një qenie inferiore, të dorës së dytë dhe, së dyti, në krijimin e 
kushteve lehtësuese, me qëllim që gruaja, veç detyrave shtëpiake, të kishte jo vetëm të drejtën, por dhe 
mundësitë për të marrë pjesë aktive në jetën shoqërore e kulturore të vendit.”89    
Tematika të tjera që u shpalosën në estetikë socialiste, do të huazoheshin nga çdo arritje në fushën e 
ekonomisë, arsimit apo emancipimit shoqëror. Tablo me temë nga lufta kundër analfabetizmit, religjionit, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Përveç vigjilencës për mbrojtjen e vendit nga armiku i jashtëm, shteti synonte ngritjen e vigjilencës dhe nga armiku i 
brendshëm. Ata shkonin deri aty sa dënonin hapur indiferencën dhe pasivitetin, duke stimuluar një shoqëri “informatorësh”, që 
denonconte çdo faktor që cënonte moralin komunist. Ja si shprehet mbi këtë temë një organet e kohës nën regjimin e Hoxhës: 
“Pasiviteti dhe indiferenca janë fenomene të huaja, jo vetëm për komunistët, por për çdo qytetar të ndershëm të shoqërisë sonë 
socialiste… indiferentët “janë më të rrezikshëm edhe se vetë fajtorët, sepse indiferentët dëmtojnë zhvillimin e opinionit 
shoqëror.” “Në luftë kundër ndikimeve borgjeze –revizioniste”, Rruga e Partisë, nr. 3. (1973): 12., në Nikolla, Njeriu, 102. 
88 Sipas të dhënave në Shqipërinë e viteve ‘80, gratë përbënin 31% të anëtarëve të Partisë, 40,7% të Këshillave Popullorë dhe 
30,4% të deputetëve të Kuvendit Popullor… në Jacques, Shqiptarët, 602.    
89 Akademia e Shkencave, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. 4, (Tiranë: Toena, 2008), 288. 
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zakoneve prapanike e besëtytnive; tema si elektrifikimi, urbanizimi apo industrializimi i vendit, që do të 
kulmonin me ato me interes eksportimi si triumfi i komunizmit internacional, apo mbajtja lart e idealeve 
marksiste-leniniste. 

            
Tablo mbi emancipimin e figurës së gruas 

 
Artistët që jetuan e punuan nën platformën e Realizmit Socialist zhvilluan krijimtarinë e tyre vetëm në 
tema të përcaktuara nga makina e propagandës. Ato nuk duhet e nuk mund të zhvillonin një art personal, 
përtej asaj që kërkohej nga punëdhënësi, financuesi e mbështetësi kryesor i tyre. Temat shpesh 
paracaktoheshin nga raste festash, përvjetorësh apo vitesh jubilare, duke krijuar kështu një kërkesë 
paraprake për atë që duhej të servirej.    
Mundësia e një krijimtarie larg vëmendjes së shtetit dhe e orientuar drejt një estetike personale, mund të 
sillte përndjekje, etiketime denigruese, apo dhe burgosje. Artisti si çdo element tjetër, qëndroi dhe punoi 
si një ingranazh i megamakinës shtetërore, herë me zell e herë kokulur, i nënshtruar para autoritetit të një 
strukture të ngritur për të qëndruar në këmbë me çdo kusht, përmbi dëshirën, përmbi vuajtjen, deri në 
çastin e fundit.          
 
 

I. 3. Stereotipet dhe standardet 
 
 

Në një shikim sado sipërfaqësor, në superstrukturën e Realizmit Socialist, personazhet që mbushin 
tablotë, sheshet, faqet e librave apo celuloidin kinematografik, përbëjnë një album të stërparë karakteresh. 
Ato përsëriten e përsëriten vazhdimisht, për dekada të tëra, aq sa duket se asnjë personazh nuk del dot 
jashtë një strukture të paracaktuar karakteresh. Ata ndërtohen si një “ushtri” personazhesh stereotipale, të 
cilët duke e përshkuar atë vertikalisht dhe horizontalisht, pashmangshmërisht ofrohen si zbërthyesit më të 
mirë të superstrukturës së metodës së Realizmit Socialist.  
Në artet pamore, ato ngjajnë mes tyre si fëmijët e një nëne, nga portretet, modelet e flokëve, format 
trupore, veshja, mimika, gjestikulimi e cilido element tjetër minimal. Në mediume të tjera, si kinemaja 
apo letërsia, ato ngjasojnë nga karakteristikat individuale të karaktereve përkatëse. Ngjasojnë në 
personazhet bardhë e zi90, në heronjtë, në kolaboracionistët, në të pavendosurit, në udhëheqësit dhe 
njeriun e thjeshtë. Si një arsenal i madh karakteresh, ato plotësonin atë që nuk arrinin dot mediumet e 
tjera, të gjithë të “rreshtuar” për të arritur të njëjtin qëllim… partishmërinë proletare.  
Në pikturë dhe skulpturë, në një ndarje klasike mes gjinive (mashkullore e femërore) numërohen me 
dhjetëra stereotipe, të ndryshëm në bazë të funksionit që ato mbulojnë. P.sh. figura e mashkullit të rritur 
mund të ndahet në dy grupe të mëdha, pozitive ose negative, përkatësisht sipas funksionit.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 T. Frankel mbi ndarjen e personazheve në pozitive e negative, shprehet se: “personazhet që nuk janë thjesht të mirë a të 
këqinj, nuk mund të përdoreshin si të tillë”, në Tobia Frankel, The Russian Artist, (New York: MacMillian Company, 1972), 
125.  
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Imazhi stereotipal i partizanit dhe dëshmorit 

 
 

                    
Imazhi stereotipal i mashkullit rural nga jugu, qendra dhe veriu i vendit 

 
 

               
Imazhi stereotipal i punëtorit saldator, murator, naftëtar e ndërtues hidrocentralesh 

 
 

        
Imazhi stereotipal i ushtarit në forcat detare, kufitare, ajrore e tokësore 
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Imazhi stereotipal i gruas punëtore, muratore, në industrinë tekstile e kooperativiste 

 
 

          
Imazhi stereotipal i aksionistëve meshkuj e femra 

 
 

                   
Imazhi stereotipal i fëmijëve partizanë, pionierë, trashëgues të kulturës etnografike e fatosë 

 
 

              
Stereotipe të personazheve negative, gjermanë, kulakë, ballistë, etj. 

 

              
Stereotipe të personazheve të vendeve mike socialiste 
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Tek grupi i parë (personazhet pozitive), një pozicion kryesor zë figura e punëtorit, i cili prezantohet me 
shumë uniforma në bazë të profesionit, e më pas ajo e ushtarit me uniformat e veta (sipas armës – 
tokësore, ajrore, detare, etj.) të partizanit (me ose pa mustaqe), të burrit rural, (malësor nga jugu apo 
veriu), të fshatarit, kooperativistit, aksionistit, veteranit, intelektualit, etj. 
Nëndarjet për një personazh janë tipike për strukturën e Realizmit Socialist, p.sh. figura e heroit, 
prezantohet herë si partizan, herë si guerilas (në burg ose në aksion) e herë si hero i punës socialiste. Në 
kulmin e marrëdhënieve vëllazërore mes vendeve socialiste, stereotipet pasuroheshin dhe me punëtorë, 
aksionistë, pionierë e pse jo dhe piktorë, të vendeve aleate (kinezë, vietnamezë apo sovjetikë).  
Përkrah, bashkë me atë të mashkullit, ose vetëm, propozohej figura stereotipale e femrës. Në tentativën 
për të plotësuar çdo aspekt të jetës socialiste, ajo propozohet si punëtore, si kooperativiste, si aksioniste, si 
bartëse e vlerave etnografike (me kostum popullor), si malësore, komuniste, ilegale, nënë dëshmori, 
veterane, intelektuale, apo nënë e dashur dhe e përkujdesur për rritjen e brezit të ri. Interesant është fakti 
që figurës stereotipale femërore, shpesh i mungon antipodi ideologjik (p.sh. në gjithë krijimtarinë e artit 
pamor shqiptar nuk gjendet e trajtuar figura e personazhit negativ në version femëror.)       
Në grupin e fundit mund të pozicionohet figura e të miturve, të cilët plotësojnë tablonë socialiste në 
pjesën më të madhe të temave të kërkuara. Petku i tij është ai i partizanit të vogël, pionierit, fatosit, 
nxënësit të dalluar apo malësorit e malësores së vogël. Nga ana tjetër, personazhet negative (armiqtë) 
përbëjnë sintezën e antipodit ideologjik. Ai vesh përkatësisht petkun e klerikut, xhandarit, 
kolaboracionistit, ballistit, kulakut, borgjezit, pronarit të madh të tokave, ushtarit pushtues (gjerman, 
italian apo turk). Por kjo ishte vetëm pjesa e dukshme. Sipas Hellerit: “…armiku mund të jetë kushdo që 
shfaq shenja të shpërbërjes fizike, mendore, sociale, morale apo çfarëdolloj shenje tjetër të shkëputur nga 
ideali i lumturisë njerëzore”.91  
Ndërsa Hoxha mbi fizionominë e armikut shton: “Ai vepron ilegalisht, duke qenë legal, ai hedh gurin e 
fsheh dorën, ai i bie gjoksit, bën be e rrufe se është me këtë regjim, të cilin e urren, ai ka mësuar të 
maskohet dhe të ruhet nga furtunat… Ai shfrytëzon, fryn, përhap të gjitha çështjet që i vijnë në dorë dhe 
që i bien në vesh, ai nxit dobësitë e njerëzve, shfrytëzon autokritikat në interesin e tij, ai mbjell 
konfuzionin, anarkinë, indisiplinën, nxit dëshirat e ekzagjeruara, nxit vjedhjen, rrugaçërinë, dhe këto nuk 
i bën hapur, sepse ruhet, i lë këto t’i bëjnë të tjerët, shumë herë mundësisht njerëzit e mirë, që të 
komprometohen dhe ata, të shtojë kështu radhët e tij…”92 Armiku i Hoxhës nuk paraqitet figurativisht në 
artin pamor, porse “fle” mes shoqërisë së shëndoshë me një qëllim të vetëm: të prishë lumturinë 
socialiste. Ai trajtohet gjerësisht në letërsi, hapësirë ku goditej gjithnjë e më shpesh, si epilogu i luftës së 
klasave, dhe fitorja finale për fitimin e njeriut të ri. Logjika ishte e thjeshtë: “Sa më shumë që njeriu i 
vjetër (armiku)93 të sulmohet, aq më i fortë do të jetë njeriu i ri.”94 
Arsenali figurativ i personazheve të Realizmit Socialist është pjellë e “artistëve përparimtarë”, të cilët 
“...duke paraqitur trupin si objekt tokësor, material të njeriut, kanë ditur të nxjerrin në pah përmes tij 
shkëlqimin e bukurisë dhe dëlirësisë shpirtërore, duke e bërë artin mjet e qëllim për lartësimin moral të 
njeriut.”95 Përtej ideologjisë shtetërore ata dallohen për përkufizime antropologjike me karakteristika 
tipike… ata më tipikët janë të prezantuarit të rinj, të shëndetshëm e fizikisht të fortë. Përtej këtyre 
tipareve gjithëpërfshirëse, ata dallohen nga njëri-tjetri nga elementët përcaktues, p.sh. figura e punëtorit 
prezantohet gjithnjë me flokë të shkurtra, të hedhura anash ose lart (asnjëherë tullac e s’para pëlqehej 
ndarja në mes)… fytyra është e pastër, e rruar, rrallëherë me mustaqe, asnjëherë me syze optike e gjithnjë 
me shikimin e qartë e të vendosur. Trupi i tij i fortë, i lidhur e statuor, mbulohet nga uniforma e 
profesionit përkatës. Nën to bien në sy shpatullat e mëdha, kraharori i gjerë dhe qafa muskuloze. Përveç 
tyre elementi tjetër i dukshëm janë duart, “simbol par ekselans” i rindërtimit. Të servirura gati gjithnjë 
“over sajz” (over size – më të mëdha se përmasat e zakonshme), ato shpesh fitojnë vëmendje të barabartë 
me portretin, duke u pozicionuar në vende të dukshme të kompozimit.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 Mikhail Heller, Cogs on the wheel. The formation of the soviet man, (New York: Borzoi book, 1988), 13. 
92 F. Çami, “Ta kuptojmë dhe ta zhvillojmë drejt luftën e klasave” Rruga e Partisë, nr. 7, (1974): 20. 
93 Shënimi im. 
94 Nikolla, Njeriu, 80.   
95 Uçi, Estetika. 3, 177. 
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Përpos tij, në superstrukturën tematike të Realizmit Socialist, me karakteristika antropologjike të 
ngjashme, propozohet gati çdo format tjetër mashkullor. P.sh. figura e partizanit ose ajo e ushtarit, 
përmbledhin fizikisht tipare të ngjashme, por dallohen pikë së pari nga uniformat e ndryshme. Përmbi 
ngjashmëritë, vihen re dhe elementë të ndryshëm, si p.sh. vështrimet, që bëhen edhe më të vendosura, apo 
ëndërrimtare, si pasojë e vetë pozicionit historik ku vendoseshin këto figura96. Me pak ndryshime 
paraqiten edhe stereotipe të tjera duke ndryshuar karakteristikat sipas pozicionit në shoqëri, por viriliteti 
mbetet karakteristika përmbledhëse më e spikatur. Ajo kulmon në figurën e malësorit, duke dominuar 
hapësirën kompozicionale me ashpërsinë tipike të hapësirës ku jetonte. Qeleshja e bardhë, mustaqet e 
gjata, shikimi i egër e i ftohtë zënë vend në portretet e skalitura të malësorëve në çdo tablo historike.   
Në anën tjetër, figura e femrës propozohet si elementi plotësues i realitetit socialist. Fizikisht ajo gëzon 
staturë elegante, me tipare të rregullta, edhe pse jo domosdoshmërisht të bukura. Ajo është gjithnjë e re 
dhe e freskët, ndërsa veshja e saj, përveç funksionit narrativ mbi profesionin, shërben dhe për të mbuluar 
trupin “në pikën e duhur”. Morali socialist kishte rregulla mjaft strikte mbi shoqërinë dhe sensualitetin. 
Erosi apo devijimet seksuale, nuk bënin pjesë në fjalorin artistik. Ato thjesht dënoheshin si shprehje të 
degjenenerimit, duke iu atribuuar shoqërive borgjeze, si vese që i takonin vetëm atyre. Ky impostim 
moral e shndërron figurën e femrës shpesh me trajta gati mashkullore, me gjoks të pazhvilluar, krahë e 
duar muskulore, e shpesh me tipare jo fort femërore. E vendosur pranë tornove, makinerive tekstile apo 
në fushat e pafundme, me pak ose aspak truk, ajo promovon emancipimin shoqëror socialist (gruaja si 
faktor në çdo fushë të jetës). Ajo shfaqet pranë figurës së mashkullit, në uzina, kantiere e hidrocentrale, 
aq sa edhe në betejat e luftërat për liri. Ajo është gjithnjë prezente, me tipare e karakteristika të 
specifikuara qartë, si në jetën e vërtetë, ashtu dhe në art.  
Bashkë me meshkujt e femrat socialiste, rreshtohen fëmijët, të cilët si bartës të trashëgimisë ideologjike, 
prezantohen gjithnjë të shëndetshëm e të lumtur. Përtej tyre nuk kish hapësirë për asgjë tjetër, pasi në 
“parajsën socialiste”, nuk kishte vend për dëshpërim, vuajtje apo pakënaqësi e aq më pak për dyshime e 
keqkuptime.  
Në kahun e kundërt merrnin formë personazhet negative, pasi e gjithë struktura ideologjike e Realizmit 
Socialist ndërtohet me kundërpesha, si mënyra më e mirë për të çliruar vetitë që karakterizonin Njeriun e 
Ri socialist. E kotë të zgjatemi në pamjen e personazheve negative. Ata janë të shëmtuar, të errët, e 
shpesh me defekte të dukshme fizike, si kërrusja, strabizmi apo miopia e theksuar. Me mjekrat e gjata, 
flokët e rëna o shikimet e turbullta, ata përfaqësojnë komunitetet fetare, pushtuesit, kolaboracionistët, por 
edhe armiqtë ideologjikë jashtë vendit.     
Në raste më të rralla stereotipet figurative socialiste transformohen “on bllok” (on block), duke propozuar 
figura të shumëfishta me ngjashmëri befasuese, si një tentativë për të ilustruar një kolektiv të unifikuar e 
solid, si në mjet ashtu dhe në qëllim.  
Vetëm apo si grup i unifikuar nga ideali, personazhet e Realizmit Socialist, i shërbejnë të njëjtit qëllim. I 
vetëm, ai propozohet si përmbledhës i virtyteve dhe moralit, ndërsa në grup ilustron një strukturë 
shoqërore solide… të arrirë. Sakrifikimi i unit, një nga elementët kyçë të goditjes së personalitetit të 
gjithkujt, nënvizojnë vendosjen në shërbim, (shpesh vetë-sakrifikimin) e gjithkujt për idealet e 
socializmit. Duke shtypur interesat dhe ambiciet e individit dhe duke e propozuar atë si pjesëz e një 
mozaiku të madh, uniteti i plotë do të realizonte vetë qëllimin final të komunizmit.   
Në të gjitha rastet, interpretimi fizik individual i trupit në Realizmin Socialist, mbetet metafora e mesazhit 
politik shtetëror. Forca, rinia dhe optimizmi i tij janë sinonimi i një ideologjie të “shëndoshë”, që në 
luftën për socializmin është i destinuar vetëm për triumfe, ndërsa përmasat, tiparet, dhe plus-minuset e tij 
janë përkufizimi moral dhe fizik i asaj që shteti kërkonte për materializimin ideologjik në shoqëri.     
Standardizimi i tyre, i propozuar në tematika të përcaktuara qartë dhe ndërtuar mbi skema 
kompozicionale e stilistike të pranuara, formon strukturën e gjithë asaj që konsiderohej Metoda e 
Realizmit Socialist.  

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96 Më interesant është shtimi i dukshëm i elementit të mustaqeve, kjo pasi elementi i mustaqeve rriste dozën e virilitetit dhe 
dinjitetit mashkullor në figurën e partizanit, si trashëgimtar i luftëtarëve të së kaluarës së afërme ose të largët. 
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I. 4. Stili i munguar në Realizmin Socialist 
 
 

Nëse për stil do të nënkuptonim: “një mënyrë e veçantë që na mundëson grupimin e një numri të 
papërcaktuar veprash në kategori”97, në Realizmin Socialist kjo do të ishte fare e thjeshtë, pasi në ato 
qindra mijëra vepra arti të realizuara si porosi shtetërore në gjithë bllokun e lindjes, dallohen tipare e 
karakteristika mjaft të ngjashme. Përcaktuar nga Golomstok si “Totalrealizëm”98, ato lidhen mes tyre nga 
tema, personazhet, trajtimi figurativ, partishmëria apo fryma idilike e mitike që i përshkon. Por nëse me 
stil do të nënkuptonim mënyrën si pikturohej, aplikohej ngjyra, tekstura, apo përdorej perspektiva, atëherë 
për të njëjtin target-grup, diskutimi do të pozicionohej krejt ndryshe.    
Pas Revolucionit të Tetorit, në Rusi, artistë novatorë sovjetikë fillimisht përkrahën gjerësisht forma të 
artit larg gjuhës së realizmit “klasik”, të konsoliduar sidomos përgjatë shekullit të XIX. Ata u bënë 
nismëtarë të formave anti-tradicionale, si Konstruktivizmi apo Suprematizmi, porse shpejt u etiketuan si 
forma artistike të “dekadentizmit borgjez”, duke u “tredhur” përfundimisht në një format realizmi të 
kuptueshëm për proletariatin. Stile artistike si Kubizmi, Impresionizmi, të zhvilluara kryesisht para 
Revolucionit, etiketoheshin si përkatësi e shoqërive borgjeze dekadente, e si të tilla ishin të 
paaplikueshme për realitetin e ri që sovjetikët donin të ndërtonin. Edhe pse Lenini e shihte kulturën 
proletare si “zhvillimi logjik i produktit të dijes njerëzore, mbledhur nga shfrytëzimi kapitalist i pronarëve 
dhe shoqërive burokratike”99, orientimet shtetërore, (edhe kur ai ende drejtonte), e devijuan artin në 
shërbim të propagandës. Në një pozicionim të tillë stili realist, do të gjente terren fertil, sidomos pas vitit 
1932, vit i sanksionimit zyrtar nga vetë Stalini, lideri i ri i BS-së. Nisi kështu të marrë formë stereotipi i 
Njeriut të Ri, ndërsa fryma heroike në letërsi, evokonte stilin romantik të shekullit të kaluar. Siç pohon 
dhe S. Ivanov, “Epoka e Artit Sovjetik kishte filluar”100, ndërsa në vendet e tjera do të implementohej 
vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, mes viteve 1949-1956. Përjashtim bëri vetëm Jugosllavia e Titos, e 
cila pas daljes nga Kampi i Lindjes, hoqi dorë edhe nga Realizmi Socialist që nga viti 1952101.  
Nën kërkimin e vetvetes për monumentalitet, Realizmi Socialist e gjeti vetveten maksimalisht të shprehur 
në ndërtesat kolosale, duke e pozicionuar arkitekturën në arketipin e kërkuar stilistik të Realizmit 
Socialist. Në të shprehej njëkohësisht ideja e madhështisë, aureola e qëndrueshmërisë, vazhdimësia dhe 
fuqia politike.  
Përgjatë zhvillimit të vet në dekada, arkitektura sovjetike prek stile të ndryshme, pasi Stalini, ndryshe nga 
Hitleri me Albert Shpeer (Albert Speer), nuk zgjodhi kurrë një stil të vetëm arkitektonik. Ai kaloi nga 
“dashuria” e hershme për Postkonstriktivizmin (1932-1938), tek prekjet e Art Deko (Art Deco), pa lënë 
pas dore Neoklasicizmin e I. Golosov e V. Vladimirov. Në këto ndërtesa konstruktiviste të thjeshtëzuara, 
kuadratet dhe sipërfaqet e mëdha të xhamit ndërthuren me ballkonet e dekoruara, portikët e kolonat të 
stilizuar mbi forma gjeometrike të lehta.  
Në pikturë gjithashtu bashkëjetuan stile e forma të ndryshme. Artistë suprematistë si K. Maleviç (të 
toleruar apo përdorur) servirën bashkë me ato më zyrtarë si I. Brodski (I. Brodsky), A. Samokhvalov e A. 
Gerasimov, një lloj pikture herë me prekje avangardiste e herë një teknikë klasike, gjithmonë e më shumë 
drejt atij që quhej “urdhri social”. “Një numër i madh peizazhesh, portretesh, pikturash me temë, apo 
studimesh u ekspozuan gjatë kësaj kohe duke vënë në shërbim teknikën, në pamundësi për t’u liruar nga 
ideologjia.”102  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 Eric Fernie, Art History and its Methods: A critical anthology, (Londër: Phaidon, 1995), 361.  
98 Margherita Di Giovannantonio, H. Gunther, Lo stato totalitario come sintesi delle arti. Traduzioni e riflesioni linguistiche, 
(BA., Universiteti i Triestes, 2005), 2. 
99 Oleg Sopontsinsky, Art in the Sovjet Union: Painting, Sculpture, Graphic Arts, (Leningrad: Aurora Art Publishers, 1978), 6. 
100 Sergei V. Ivanov, Unknown Socialist Realism, The Leningrad School, (Shën Pjetërburg: NP-Print Edition, 2007), 28 – 29.  
101 Ishte Miroslav Krleza, (1893-1981) një nga intelektualët e rëndësishëm jugosllavë, që me fjalimin e tij mbajtur në 
Kongresin e III të Lidhjes së Shkrimtarëve Jugosllav, në Lubjanë i dha fund stilit dogmatik të Realizmit Socialist në Jugosllavi.  
102 Vern G. Swanson, Soviet Impressionist Painting, (Woodbridge: Antique Collectors' Club, 2008), 400. 
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Teatri i Ushtrisë së Kuqe, Moskë     Qendra Zaryadye, (e pandërtuar)     Duma e Yekaterinburgut 

    
K. Malevich, “Heumacher”, vaj, 1930              A. Deyneka, “Mbrojtja e Sevastopolit”, vaj, 1942 

 
Në Shqipërinë socialiste multiformiteti i formave të pikturimit shihet qartë në çdo dekadë të ekzistencës 
së tij. Metoda ishte po ajo e Realizmit Socialist, por në mungesë të direktivave të qarta shtetërore, artistët 
pikturuan përgjithësisht në një mënyrë të afërt me atë të impresionizmit francez edhe pse zyrtarisht një gjë 
e tillë nuk pranohej.103 
Mënyra akademike klasike e pikturimit u përdor më rrallë. Artistët nuk i qëndruan besnikë deri në detaj 
natyrshmërisë së subjektit, por krijuan një produkt artistik të ngjashëm me një ikonografi, ku mitizohej 
personazhi, akti apo mesazhi politik. Artistët inkurajoheshin me çmime e konkurse të përvitshme, që 
ndryshonin për nga kategoritë dhe zhanret, e ndërkohë i shërbenin edhe artistëve të tjerë sesi e çfarë duhej 
të pikturohej. Evolucioni stilistik vinte në një mënyrë spontane e graduale, pa krijuar kurrë grupime ose 
lëvizje artistike të mirëfillta.  
Në morinë e mijëra tablove realizuar në katër dekada socializëm, në krijimtarinë e artistëve shqiptarë, sot 
dallohen edhe më qartë ndikimet e stileve artistike perëndimore. Ky ndikim nis të shfaqet me ardhjen e 
studentëve nga vendet e lindjes, kulmon në vitet e liberalizimit (1969-1973), për t’u rikthyer pas një 
pauze dhjetëvjeçare, në fund të viteve ’80. Grumbullimi i tyre nxjerr në dritë një miks ndikimesh stilistike 
nga më të ndryshme, duke filluar nga impresionizmi, pointilizmi, futurizmi, kubizmi apo surealizmi. 
Jehona të tjera vijnë nga fuave, muraleset meksikane e deri tek pop arti amerikan.   
Stili socialist shqiptar shumëformësh e konfuz, tregon se artistët, brenda kufijve të vendosur kërkonin 
shpesh një gjuhë vizuale origjinale, larg shtrëngimeve politike vendase, gjithnjë drejtuar drejt botës së 
lirë. Mungesa e direktivave stilistike shtetërore solli një kërkim shumëvjeçar, i cili patjetër që pati ngritje-
uljet e veta, por që me një vështrim të përgjithshëm nuk karakterizohet nga një gjuhë e kërkuar mbi një 
platformë të mirëfilltë. Ajo endet “kuturu” nga njëri artist tek tjetri, pa qëllimin e rrëzimit të pushtetit, por 
thjesht si një nevojë për të prekur vetë atë që cilido prej tyre aspironte.   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103 Sipas studiuesit Gëzim Qëndro mohimi i tradicionales në Realizmin Socialist është evident. Sipas tij: “Tablotë e realizmit 
socialist ndonëse respektonin traditën e artit tradicional (hapësirën euklidiane, perspektivën e Brunelleskit dhe Alberit, 
ndriçimin natyror, modelimin me dritëhije) nuk ia fshihnin shikuesit se po shihte një tablo të pikturuar dhe jo ndonjë dritare 
iluzioniste. Në këtë pikë, piktura e Realizmit Socialist kish arritur të shkëputej nga piktura mirëfilli tradicionale. Por ndonëse 
bëhet fjalë për një arritje të rebelimit të pikturës moderne ndaj asaj klasike, prania e saj në pikturën e Realizmit Socialist, nuk 
mund ta klasifikoj këtë si moderne e aq më pak si moderniste, pasi kështu i bie që mbi 80% të pikturës së kësaj periudhe ta 
klasifikonim si të tillë, çka tingëllon absurd vetëm ta mendosh.” Gëzim Qendro, “59.5 m formalizëm … në Galerinë 
kombëtare”, Gazeta Shqiptare, suplementi- Milosao, 3 tetor (2010): 17.     
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V. Kilica, “Brigadieret”, vaj, 1969    A. Papa, Në pazarin e Tiranës”, 1959    K. Dilo, “Mbrëmje”, vaj, 1961 

 

         
Maks Velo "?", vaj, 1966                 Edi Hila, “Duke tharë parrullat”, akuarel, 1979 

 

     
E. Gjergo, “Epika..” vaj, 1974    B. Ahmeti, “Peizazh”, vaj, 1984   B. Tula, “Gjatë pushimit”, vaj, 1989 

 
Në një vështrim të përgjithshëm, Realizmi socialist huazon elementë nga shumë stile e lëvizje artistike. 
Ai prek neoklasicizmin francez, realizmin social amerikan, realizmin fashist apo edhe lëvizjen e “Valori 
Plastiçi” (Valori Plastici), duke intriguar kështu studiuesit me natyrën e tij paradoksale. Bërthama e tij, 
Realizmi, nga këndvështrimi marksist, mbetet një metodë, stil apo tendencë që shpreh në mënyrën më të 
plotë, politikën e kushteve shoqërore. Kjo sepse arti realist është i vetmi që ka mundësinë të pozicionojë 
përballë realitetin dhe sistemin e ngritur nga lufta ideologjike, si një tentativë për të ilustruar forcën 
estetike të saj dhe për të demaskuar falsitetin e artit perëndimor. 
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KREU II: ZHVILLIMET ARTISTIKE NË SHQIPËRI, GJATË DHE 
PAS LUFTËS   
 
 

II. 1. Shqipëria e pasluftës dhe marrëdhënia e shtetit me intelektualët në vitet 
’40-‘50 

  
 

Pas vitit 1944, në pushtet erdhën forcat e Frontit Nacionalçlirimtar. Partia Komuniste, grupimi 
kryesor brenda kësaj strukture, e çliruar me forcë nga trysnia e dy organizatave kundërshtare nacionaliste, 
Legalitetit dhe Ballit Kombëtar, do të zgjidhte shpejt vijën ideologjike e ekonomike që duhej të merrte 
vendi. Gjatë luftës, terma si “diktatura e proletariatit”, apo “ekonomi e centralizuar”, terma që do të 
nënkuptonin statusquonë politiko-ekonomike të së ardhmes, nuk u përmendën asnjëherë. Ata që 
pretendonin pushtetin u mjaftuan me parulla ndjellëse si “toka atij që e punon”, apo premtimit të 
vazhdueshëm se “pas lufte, në Shqipëri do të vendosej një regjim demokratik.”104 “... Sipas gjuhës së tyre, 
do të ndërtohej një rend i ri, i cili do t’u lejonte t’i konsolidonin pozitat që kishin fituar, (edhe pse)... vetë 
komunistët nuk gëzonin ndonjë popullaritet të madh. Sipas statistikave, nga 70 mijë partizanë, vetëm 
2800 ishin komunistë.”105  
Në rangun e politikës së jashtme Shqipëria e pas luftës e kish pozicionuar veten nën influencën e 
Jugosllavisë së Titos, influencë që kish nisur që me ndihmën e afërt të emisarëve jugosllavë për 
themelimin e PKSH-së.106 Traktate miqësie e bashkëpunimi (korrik 1946) do ta largonin përfundimisht 
rrezikun e përfshirjes së Shqipërisë në ndonjë konfederatë ballkanike vetëm pas prishjes së 
marrëdhënieve së BS me Jugosllavinë. Hoxha këtë orientim të ri politik brenda kampit lindor, do ta 
shfrytëzonte për të konsoliduar pozitat e veta të lëkundura politike e për të eliminuar rivalët brenda 
radhëve të partisë, mbi të gjithë Koçi Xoxen, dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt107. “Nga pikëpamja 
politike, qysh nga ky çast Enver Hoxha kishte për të qenë konsistent në stalinizmin e vet...”108  
Me vdekjen e Stalinit në vitin 1953, aleanca me BS-në do të trashëgohej edhe për disa vjet, ndërkohë që: 
“Udhëheqësi komunist shqiptar ishte i bindur se stalinizmi përfaqësonte modelin e duhur për ndërtimin e 
socializmit në Shqipëri dhe fuqizimin e pushtetit të tij personal, ndaj dhe e mbronte me fanatizëm këtë 
model duke goditur këdo që dilte kundër tij.”109 
Në këtë periudhë, Shqipëria vazhdonte të ishte vendi më i varfër i Evropës, ndërsa karakterizohej nga një 
rend shoqëror gjysmë feudal, me marrëdhënie kapitaliste të dobëta e një sistem çifligar patriarkal. 
Industria pothuaj nuk ekzistonte, klasa punëtore ishte në proces formimi, ndërsa pjesa më e madhe e 
popullsisë përbëhej nga fshatarë analfabetë.  
Shqipëria e pasluftës u karakterizua nga centralizmi i pushtetit në mënyrë të dhunshme,110 eliminimi i 
kundërshtarëve, nisja e shpronësimit të pronës private, shtetëzimi i industrisë dhe reforma agrare, nisma 
që në më pak se 15 vjet kishin nisur t’i jepnin vendit imazhin që Hoxha kish përfytyruar në absurdin e 
vet.   
 
. . . 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104 Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. 4. (Tiranë: Toena, 2008), 103. 
105 Valentina Duka, Historia e Shqipërisë 1912-1990, (Tiranë: Shtëpia botuese “Kristalina-KH”, 2007), 230.  
106 A. Plaka citon “Time Magazine” e vitit 1945: “Në intervistat e tij të para të publikuara në media, ai (Enver Hoxha) është 
regjistruar të deklaronte se favorizonte demokracinë për Shqipërinë dhe se do të qëndronte në një “aleancë të ngushtë” me 
Jugosllavinë e Titos, me të cilën tashmë Shqipëria lidhej nga “lumenjtë e gjakut.” Tek artikulli nga Armand Plaka, “Time ‘45: 
Kush e ka marrë pushtetin në Shqipëri”, Shqip, 12 nëntor (2006): 26-27.  
107 Emrat që do të rrëzoheshin nga pushteti pas prishjes së marrëdhënieve me Jugosllavinë ishin të shumtë. Në harkun kohor 
1948-1952, përveç Koçi Xoxes, do të dënohesh me pushkatim, burgim, apo largim nga radhët e partisë edhe T. Jakova, B. 
Spahiu, M. Konomi, Nj. Islami, A. Shehu, Gj. Marku, N. Vinçani, T. Heba etj.   
108 Milovan Djilas, Conversations with Stalin, (NY Harcourt: Brace, 1962), 146., në Bernd J. Fischer, Enver Hoxha dhe 
diktatura komuniste në Shqipëri, (Tiranë: AIIS, 2012), 47- 48. 
109 Duka, Historia e Shqipërisë, 252. 
110 “Deri në mes të viteve ‘50 gjysma e 53 anëtarëve të KQ ishin farefis me njëri-tjetrin. Udhëheqja e partisë, lidhjet mes të 
cilëve sa vinin e shtrëngoheshin për shkak të bashkëfajësisë në spastrimet vrastare, ishte thjesht një klan i Enver Hoxhës; 
kësodore, në thelb, ai ia kishte përshtatur stalinizmin kushteve të vendit.” Miranda Vickers, The Albanians, (New York: I.B. 
Tauris, 2006), 176.      
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Paralelisht me impaktin e dhunshëm politik gjatë dhe pas luftës, zhvillime domethënëse përjetoi dhe ajo 
shtresë intelektuale, e konsoliduar sidomos përgjatë viteve të monarkisë. Në vitet e pushtimit fashist, 
pozitat e tyre të pavarura u lëkundën nga plani për fashistizimin e kulturës dhe të inteligjencës vendase. 
Kjo nisi fillimisht me uzurpimin dhe censurimin e shtypit dhe institucioneve të arsimit. U mbyllën 
ndërkaq të gjitha shkollat e huaja, Liceu i Korçës dhe disa shkolla të mesme. Gjatë këtyre viteve, shkollat 
që mbetën hapur “u pushtuan” nga tekste që propagandonin historinë dhe kulturën romake e fashiste, 
ndërsa gjuha italiane u bë e detyrueshme.  
Në fushën e artit, regjimi fashist ndërhyri dhunshëm, duke mbyllur të gjitha shoqëritë letrare e artistike, 
ndërsa specialistë italianë u kujdesën për rigjallërimin e artit nën matricën e ideologjisë së re. Nisi kështu 
një program i ngjeshur me aktivitete artistike, si koncerte, spektakle e pjesë teatrale, përgjithësisht me 
frymë sentimentale e argëtuese. Disa prej këtyre aktiviteteve, sidomos ato të zhvilluara në shkollat e 
mesme, apo në Radio Tirana, ruajtën një karakter kombëtar.  
Në artet pamore u mundua të organizoheshin disa ekspozita, siç ishte ajo e motrave Zengo, Sofisë dhe 
Androniqit, (1942), por më e rëndësishmja qe ajo e po atij viti, ku morën pjesë një numër i 
konsiderueshëm artistësh të rinj, të shkolluar në Itali. Në këtë ekspozitë, organizuar në formë konkursi, 
morën pjesë 23 artistë, ndër të cilët më të rëndësishmit ishin V. Mio, H. Reçi, Sh. Agalliu, F. Stamo, F. 
Vuçkovi, N. Zajmi, I. Kodra, motrat Zengo, M. Papajani, V. Tushi, A. Mano, J. Paço, e K. Shala. I 
çuditshëm duket fakti i mospjesëmarrjes së Odise Paskalit, i cili nuk e kishte fshehur mbështetjen e tij për 
regjimin e ri, porse marrëdhëniet e tij me pushtetin, nuk janë ende të qarta.    
. . . 
                 
Në entuziazmin e viteve të para të pasluftës, atmosfera e përgjithshme ishte deri diku më liberale. Shteti i 
ri me imazhin e forcës fitimtare, synonte “ndërtimin e një Shqipërie të fortë, të lirë, të bashkuar dhe 
përparimtare.”111  
Liberalizimi i viteve të para të regjimit të Hoxhës i detyrohet në një pjesë të madhe influencës së S. 
Malëshovës, ministër kulture dhe një nga intelektualët më në zë të kohës. Nën ndikimin e tij në vitin 
1945, formohet Lidhja e parë e Shkrimtarëve Shqiptarë112, (LSHSH) si dhe revista “Bota e Re”, e cila e 
pa dritën deri në vitin 1946. Pas vitit 1946, tendenca e kontrollit të sferave artistike, sidomos në fushën e 
letrave filloi gradualisht të vihej nën kontrollin shtetëror113. Një pjesë e intelektualëve në zë si J. Vrioni, 
A. Pipa, M. Kuteli, P. Marko, etj. ishin arrestuar, ndërsa revista “Bota e re” ishte “zëvendësuar” nga 
“Literatura jonë”, ku përfshiheshin ata shkrimtarë që përkrahnin vijën e re ideologjike. Një vit më vonë 
(1948), nga strukturat shtetërore kërkohej shprehimisht që në grupet artistike të mos aktivizoheshin njerëz 
nga klasat e vjetra, por ato të zëvendësoheshin me elementë me prejardhje punëtore e fshatare. Ndalohej 
kështu konkurrimi i disa klasave shoqërore të caktuara në fushat e artit. Në vazhdën e kësaj politike, nisën 
të vinin specialistët e parë sovjetikë, për të ndihmuar kolegët shqiptarë e për të formuluar më qartë 
kërkesat që letërsia e arti duhej të ndiqte. Gjatë gjithë kësaj periudhe, artet drejtoheshin nga Ministria e 
Shtypit, Propagandës dhe e Kulturës, për të kaluar më pas në varësinë e Ministrisë së Arsimit.114   
Investimet e para në artin pamor datojnë që në maj 1945, kohë kur u hap ekspozita e parë me 
pjesëmarrjen e 23 artistëve me 111 punime. A. Kuqali na informon se: “Shumë punime kishin temë e 
përmbajtje të rëndomtë: peizazhe, natyra të qeta, figura me kostume popullore. Por nuk mungonte edhe 
pasqyrimi i luftës në aspekte të ndryshme, buste e piktura të një partizani, të një partizaneje, vizatime që 
tregonin për luftën dhe jetën partizane ose paraqitnin fatkeqësitë që kishte shkaktuar armiku: refugjatë, 
portrete fëmijësh jetimë, peizazhe vendesh të rrënuara.”115 E prezantuar si ekspozita e parë e Rendit të ri, 
ajo tregon më së miri për “ngutjen” që kishte shteti i ri për një klimë artistike dinamike, nevojën për 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111 Edwin. Jacques, Shqiptarët - Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme. (Tiranë: Kartë e Pendë – F. A. 
Linkoln, 1995), 485. 
112 LSHSH, formuar në tetor 1945, u formua nga shkrimtarë të prirjeve e botëkuptimeve të ndryshme, siç ishin V. Prenushi, S. 
Malëshova, A. Xhuvani, A. Asllani, S. Luarasi, L. Poradeci, Dh. Pasko, S. Shpuza, S. Spasse, Dh. Shuteriqi, e Sh. Musaraj… 
por që arriti të dilte në një ide përgjithësuese mbi karakterin jopolitik që duhej të kishte ky organizëm.  
113 Kjo do të ishte vala e dytë e terrorit kundër intelektualëve. E para kish nisur që në ditët e para të çlirimit, kur një valë 
arrestimesh (65) e pushkatimesh (28) përshkoi gjithë vendin.  
114 Enver Hoxha në vitin 1946 kishte deklaruar se: “Populli ynë ka nevojë për më shumë bukë, por ka nevojë gjithashtu për më 
shumë kulturë dhe arsim…” Enver Hoxha, Mbi letërsinë dhe artet, (Tiranë: 1977). 
115 Andon Kuqali, Historia e Artit Shqiptar 2, (Tiranë: SHBLSH, 1988), 77. 
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pasqyrimin e “viteve të lavdishme” të luftës, si garante e pushtet-mbajtësve të rinj dhe orientimin tematik 
që do formulohej më mirë në vitet në vazhdim. 
Përveç ekspozitave që do të ndiqnin njëra-tjetrën, vëmendje e veçantë iu dedikua dhe institucioneve 
arsimore, institucione që orientimet politike nuk i aplikonin në çdo sektor të tyre. Siç ndodhi me Liceun 
Artistik “Jordan Misja”, inauguruar në nëntor të vitit 1946, me 12 nxënës dhe 4 pedagogë, me degët e 
pikturës, skulpturës dhe dekoracionit. Mbi këtë shkollë, V. Kilica kujton: “Mua mu duk një shkollë 
serioze, sipas kujtimeve të mia të rinisë, sepse aty kishte pedagogë që kishin studiuar në perëndim, 
kryesisht në Itali. Ishte Sadik Kaceli, Nexhmedin Zajmi, Odhise Paskli, Kristina Hoshi, Abdurrahim 
Buza, etj. Këta ishin mësues të apasionuar, të cilët përfaqësonin një erë të re. Në atë kohë, ata ishin të 
interesuar që arti të lulëzonte.”116 Edhe E. Hila, nxënës i kësaj shkolle në fundin e viteve ‘50, kujton se 
liceu i atyre viteve ende nuk ishte përfshirë nga ndikime politike: “E para përçohej atmosfera, mjaft 
entuziaste. Nuk ishte një fenomen i rastit, por një fenomen që shoqëron të gjitha shoqëritë, ku 
psikologjikisht përjeton kohën dhe idenë e gjithçkaje që po rifillon dhe do shkohet përpara. Kjo është një 
ndjenjë shumë e bukur për ta përjetuar. Për hatër të kësaj kategorie profesorësh nuk ndihej shumë në të 
politizimi.”117   
Indoktrinimi politik i mendjeve të reja do të servirej në formë konsistente me miratimin e ligjit mbi 
Reformën Arsimore, e cila de fakto luftonte analfabetizmin e përhapur në 80% të popullsisë. Mes viteve 
‘44 – ‘45, ishin hapur mbi 450 shkolla fillore, të cilat pas Reformës duhet të kishin të gjitha një drejtim: 
laik, shtetëror dhe unik. “Në themel të tyre (që nga viti ‘46) u vu ideologjia komuniste, me të cilën do të 
realizohej qëllimi dhe kërkesat politike që kishte PKSH në fushën e arsimit.”118  
Ndërkohë shteti, në të njëjtën periudhë po intensifikonte direktivat mbi orientimet e reja që duhej të 
merrnin artistët e shkrimtarët profesionist. Në vitin 1949, nё Tiranё u mbajt konferenca e III-të e LShSh,  
ku u morën një sёrё masash kundёr tё ashtuquajturave pikëpamje liberale. Fillimisht u pushua kryetari 
aktual i saj, S. Malëshova, si përgjegjës pёr situatёn e krijuar, ndёrsa iu ndalua e drejta e publikimit një 
grupi tё rёndёsishёm shkrimtarësh. Për praktikat administrative dhe për miratimin e veprave artistike u 
vendosën komisione të posaçme, duke krijuar kështu një klimë kontrolli të vazhdueshëm.  
Pasi rriti kontrollin, shteti mund të merrej me rigjenerimin dhe stimulimin e jetës kulturore. U morën 
masa si: “Krijimi i orarit të reduktuar 12 orë në javë për artistët që punojnë në arsim, orari i reduktuar për 
ata që punonin në administrata shtetërore dhe lejet krijonjëse vjetore... çmimet e republikës, dekorimet, 
shpërblimet, konkurset etj.”119 Paralelisht nisën në kohë rekord ndërtimi i një sërë qendrash kulturore, 
grupet e para artistike me aktorë e muzikantë; shkolla e parë artistike, me dy profile, muzikë dhe arte 
figurative si dhe një sërë organesh të reja shtypi (deri në vitin 1948 ishin hapur 25 të tilla). Kjo reformë e 
madhe kulturore me qëllim edukimin dhe zbavitjen e masave, vazhdoi më tej me ngritjen e një zinxhiri 
bibliotekash (numri arriti deri 373) në të gjithë vendin; një sërë teatrosh, Pinakoteka, Filarmonia e Shtetit, 
Estrada e Tiranës dhe më vonë Kinostudio “Shqipëria e Re”.  
Deri në fundin e viteve ‘40, me insistimin e ethshëm të shtetit, kishte përfunduar faza e krijimit të 
strukturave artistike profesioniste, struktura në të cilat u hodhën bazat e ardhshme të artit shqiptar edhe 
pse brenda tyre kishte të përzier amatorë, të pasionuar e artistë profesionistë.  
Vitet ‘50 do të ishin vitet e triumfit të vullnetit të shtetit mbi gjithë sferën artistike e kulturore. Që nga viti 
1952, kohë kur u krijua Lidhja e Artistëve Shqiptarë, (LASH) shteti do ta poziciononte artistin thjesht si 
një punonjës tjetër shtetëror120, i cili duhet ta vinte talentin e tij artistik në shërbim të ideologjisë dhe 
politikave të tij. Atij i interesonte tё krijonte struktura kulturore sa mё funksionale121, një filtër (çensurë) 
kontrolluese, dhe një klimë artistike pjellore. Ai do të shpenzonte shuma kolosale pёr ngritjen e njё 
makine tё vёrtetё propagandistike, e cila njёkohësisht duhej tё lulëzonte e funksiononte, aty dhe ashtu siç 
dёshironte shteti. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
116 Shkëputur nga një intervistë audiovizive e marrë më 16  nëntor  2010 (arkiv i autorit). 
117 Shkëputur nga një intervistë audiovizive e marrë në dhjetor  2011 (arkiv i autorit). 
118 AShSh, Historia IV, 219. 
119 Foto Stamo, “Mbi zhvillimin e arteve figurative në vendin tonë”, Nëntori, nr. i posaçëm, (1957): 91. 
120 Pozicioni i punonjësit shtetëror realizohej paralelisht me detyrën kryesore të artistit. Mbi këtë M. Treska do të shprehej: 
“Megjithëse piktorët e skulptorët t’anë nuk e kanë në dispozicjon të gjithë kohën e tyre për t’ia kushtuar krijimit artistik pse 
janë të lidhur me punë në shtet dhe institucione të ndryshme prapë se prapë detyrën e tyre kryesore ata nuk e kanë harruar…” 
marrë nga Milto Treska, “Ekspozita e arteve kulturore për vitin 1950”, Letërsia Jonë, nr.1 (1951): 67. 
121 Në fillim të viteve ‘50 u rrit ndjeshëm numri i institucioneve artistike, siç ishin TOB, Estrada në Korçë, Elbasan, Vlorë, 
Gjirokastër, Fier, Kukës e Peshkopi, Shkolla e Parë Koreografike, Ansambli i Këngëve dhe Valleve Popullore, Shkolla e Lartë 
për Aktorë, etj. 
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II. 2 . Arkitektura totalitare në realitetin shqiptar në vitet ‘40 – ‘50 
 
 

Adolf Hitler në kongresin e vitit 1935 do të shprehej: “… dhe nëse dëshmitarët e fundit të këtij 
populli kaq të pafat, do të kenë heshtur përgjithnjë, atëherë do të nisin të flasin gurët”; kjo, pasi sipas 
optikës së tij, çdo qytetërim reflektohet në ndërtimet që arrin të realizojë. Kolegët e tij, të ngjashëm në 
format diktati, por jo dosmodoshmërisht në ideologji, ashtu si ai, mendonin se arkitektura e regjimit të 
tyre duhej të ndryshonte në mënyrë radikale nga ato paraprirëse. Ato duhet të reflektonin ideologjinë, 
(sipas rastit, herë raciste-dominuese e herë progresiste-glorifikuese), por në vizionin total, ajo pasqyron 
rregullin organizativ shtetëror. E përcaktuar nga Fyrheri, “Ideologji në gur”, e destinuar për Përjetësinë, 
për çdo diktator, ajo është e destinuar të përçojë madhështinë e kohës që jetohej.  
Kështu ndodhi për shembull në Italinë fashiste, kur arkitektura zyrtare u orientua kthjellët tek vlerat 
perandorake romake. Ndryshimet më domethënëse i “pësoi” qyteti i Romës lagje të tëra të të cilit u 
rrafshuan. Me qëllim dokumentimin e qartë të trashëgimisë së saj me të kaluarën perandorake, u zbuluan, 
duke u bërë edhe më të dukshme mbetjet tek “Il Foro Romano”, duke ndryshuar kështu përgjithnjë 
fizionominë e qytetit. Për të plotësuar planin e Musolinit, zona të tjera u ngritën nga e para, gjithnjë duke 
u mbështetur mbi një parim: përcjelljen sa më qartë të dy elementëve… klasik e racional. Një fat të tillë, 
në çdo cep të botës, do të aspironin të gjithë regjimet e ngjashme autokratike.     
Qendra e kryeqyteteve, shesh-beteja e arkitektëve për çdo shtet dinjitoz edhe në kryeqytetet e shteteve 
totalitare, kthehej në pikën qendrore të kërkesës shtetërore për një arkitekturë përfaqësuese. Në të duhej të 
spikaste ndërtesa qendrore, zemra ideologjike e regjimit. Ajo duhej të ishte herë më e larta e herë më e 
madhja në botë. Në rastin e B.S.-së, i cili propozohej si “far ndriçues” i gjithë vendeve socialiste, 
kërkohej që ndërtesa të projektonte këtë ideal. U propozua “Pallati i Sovjetëve”, një piramidë vertikale, 
mbi të cilën dominonte figura e Leninit, si simbol i denjë i triumfit të revolucionit bolshevik.   

     
“Pallati i Sovjetëve”, projektues Boris Iofan             “Holli i Popullit”, projektues Albert Speer 

 
Në antipodin ideologjik, Rajhu i III i Fyrherit, kërkonte të vendoste në qendrën e kryeqytetit të tij 
“Shtëpinë e Popullit”, me kupolën më të madhe në botë. Këto ndërtesa edhe pse nuk u realizuan kurrë, 
mbetën në optikën e vizionit të liderëve përkatës, pika më e lartë e ngjizjes së ideologjisë me strukturën. 
Ato ishin fillimi i ri122 i një epoke të re, patjetër të shndritshme, si një premtim (siç ishin shumë të tillë) që 
edhe po nuk u realizuan, propagandohet sikur të jenë prezent: aty para syve të të gjithëve. Në utopinë 
totalitare, realiteti dhe ëndrra, fiksioni dhe jeta e përditshme, serviren nga shteti të ngrohta, të 
padiskutueshme dhe larg çdo interpretimi.  
Pas organizimit (fiktiv, apo real) të qendrës, regjimet kujdeseshin në mënyrë të veçantë të shpërndanin 
këtë format ideal në gjithë qendrat e tjera kryesore të vendit, si formë e duhur “për të përçuar vlerat në 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122 Sipas Papernyj, për më tepër, vetë konkursi i mbajtur për projektimin e Pallatit të Sovjetëve, do të ishte një pikë kthese, një 
fillim i ri, nga kultura e kaluar tek ajo e reja, (nga kultura 1 tek 2)., në Margherita Di Giovannantonio, H. Gunther, Lo stato 
totalitario come sintesi delle arti. Traduzioni e riflesioni linguistiche, (Trieste: Universiteti i Triestes, 2005), 12. 
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çdo skaj të atdheut”. Ato përfundonin shpesh një miniaturë e qendrës, pasi në logjikën hierarkike 
totalitare edhe qytetet ishin të vendosur sipas një rendi të caktuar.123  
I ngjashëm në shumë tipare, zhvillimi arkitektonik e urbanistik, do të ishte dhe në Shqipërinë e mbretit 
Zog. Pas tendencës neorinashimentale e manieriste të fillimit të viteve ‘30, në zhvillimet arkitektonike të 
mëvonshme do të zhvillohej gjuha e racionalizmit monumental përfaqësuar nga Gherardo Bosio. Prej vitit 
1939, deri në kapitullimin e Italisë, zhvillimin urbanistik e mori në dorë “Zyra Qendrore e Edilicjes dhe 
Urbanistikës së Shqipnis”, e cila drejtohej nga vetë Bosio. Qëllimi i Zyrës ishte të arrinte të krijonte në 
Shqipëri ndërtimet më të mira e më harmonike. Në zyrë punohej si për projektimin urban e arkitektonik, 
dhe për kontrollin e mbarëvajtjes së punimeve. Planet e këtij institucioni jetëshkurtër u shtrinë në këto 
vite, përveç Tiranës dhe Durrësit edhe në qytetet e Shkodrës, Elbasanit, Korçës, Vlorës, Gjirokastrës e 
Beratit. Drejtimi i Bosios solli një klimë të re sidomos pas “debateve” të shumta linguistike që u 
ndërthurën përgjatë gjithë viteve ‘30. Përgjatë viteve të pushtimit, i gjithë kontrolli i ndërtimeve në vend 
kalonte prej firmës së këtij arkitekti. Nën drejtimin e tij nisi ndërtimi i drejtimit jugor të bulevardit, njohur 
si “Viale dell’Impero”, sot Blv. “Dëshmorët e Kombit”, i cili u mendua si një rrugë e gjerë që duhet të 
lidhte bërthamën e vjetër të qytetit me ndërtimet të rendit të ri politik. Në fakt, në fund të tij, u ngritën 
disa ndërtesa me funksione të ndryshme administrative (edifici politici del fascio). Ndërtimet ishin “Casa 
delle Organizazioni Giovanili”, ose “Casa della Gioventtù Littoria Albanese”, (shkurt G. L. A. – sot 
Rektorati dhe muzeu arkeologjik), përballë saj “Casa del Opera del Dopolavoro Albanese” (shkurt O. D. 
A. – sot Universiteti i  Arteve) dhe në qendër “Casa del Fascio”, (ose “Palazzo Littorio” – sot Fakulteti 
Politeknik) e të gjitha këto do të rrethonin “Piazza Littoria” (sot sheshi “Nënë Tereza”).  

           
“Piazzale Littorio”, projekt skicë, ark. Bosio, 1939       “Casa del Fascio”, projekt skicë, ark. G. Bosio            ODA, projekt 
skicë, ark. Bosio,  1942 
 
Arkitektura e secilës ndërtesë përçohet nga një monumentalitet absolut e një hapësirë skenike, dekoruar 
me vlera sa plastike, aq dhe materiale. Në projektin e Bosios e gjithë “Piazza Littoria” duhej të 
përmblidhte një kompleks të tërë politik e sportiv124, si një konceptim i mirëfilltë urban, ku arkitektura 
dhe hapësirat, ato boshe e të plota, takohen nga uniteti i ekuilibrit të formave. Vetë ndërtesa qendrore, 
“Casa del Fascio”, ishte emblema e ngritjes metaforike drejt vlerave të reja etike e heroike, në harmoni 
dhe me kodrat që rrinë në sfond. Si element i fundmë i bulevardit, Casa del Fascio karakterizohet nga 
monumentaliteti i rëndë strukturor, por dhe nga linjat e qarta e të kthjellëta. Teksa hedh një vështrim 
brenda strukturave të ngritura përgjatë viteve ‘30-‘40 në Tiranë, mund të dallosh elementet arkitektonike 
që i dhanë identitetin e ri kryeqytetit të vendit. “... dimensioni linguistik i projektit: dekantonizmi 
progresiv i formave akademike drejt racionalizmit”125 hedhur fillimisht nga vizatimet e Brasinit për t’u 
përfunduar nga de Fausto, Berté, e Bosio, në bashkëpunim dhe me projektues shqiptarë126, janë edhe sot 
të dukshme në kompleksin ministerial, Kryeministrinë, Maternitetin e vjetër, Bankën Qendrore, apo 
ndërtimet në sheshin “Nënë Tereza”. 
Tirana u shndërrua në një shesh ndërtimi, në të njëjtën hapësirë ku ndërthureshin, debatet e multigjuhëve 
arkitektonike italiane. “Në fakt është bashkëveprimi i ngushtë mes shkollës urbane e arkitektonikës së 
projektit, që thekson këtë tension konsekuent, nga klasicizmi tek ndikimet manieriste të Florestino di 
Faustos, nga fryma e nëntëqindtës së Vittorio Ballio Marpurgo, tek racionalizmi i kujdesshëm i Bosios, 
stimuluar nga të njëjtat funksione simbolike të hapësirave publike që ishin polet e administratës shqiptare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 Në Gjermaninë Naziste, Berlini zinte vendin qendror në hierarkinë e sistemit, ndërsa rradhiteshin më pas Myhniu, 
Nurembergu (qyteti i kongreseve), Graci (qyteti i revolucionit popullor) etj. Në Rusinë e Stalinit, pas Moskës, vinte Shën 
Petërburgu, qyteti i Revolucionit, e më pas qytetet e tjerë sipas kontekstit historik revolucionar.   
124 Sipas shtypit të kohës, “Piazza Littoria” kishte për qëllim të edukonte e stërviste rininë fashiste, ndryshe dhe larg nga 
kompleksi ministerial ku qëndronte aparati shtetëror.   
125 Gusti, Albania Architettura, 91.  
126 Ndër emrat e paktë të arkitektëve shqiptarë që përmenden në këto vite ishin Kristo Sotiri dhe Eshref Frashëri, por kontributi 
i tyre mbeti periferik.  
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e të atyre të regjimit fashist.”127 Ndërthurja e gjuhëve të ndryshme mes kompleksitetit arkitektonik italian 
në Tiranë, është i dukshëm, sa në tërësinë e strukturave herë monumentale e herë eklektike, me një gusto 
post-rinashimentale, aq edhe në elementet e veçanta dekorative, veshjen e tyre, herë me mermerin e 
bardhë të Karrarës e herë me facies intonacata. Rezultati ishte një shtresëzim arkitekturor në zhvillim, për 
një kryeqytet të ri (edhe ky në zhvillim), që po trokiste në dyert e kryeqyteteve të mëdha europiane. 
... 
 
E në këtë arenë zhvillimesh gjuhësh arkitektonike, regjimi i Hoxhës do të rikërkonte matricën e vet, sepse 
si çdo sistem totalitar që kërkon të respektohet, dhe ai duhej të linte një arkitekturë imponuese, pasqyrim i 
filozofisë dhe platformës ideologjike shtetërore.  
Në mungesë idesh apo dëshire, zgjidhja më e lehtë ishte ajo e ndjekur edhe në fushat e tjera të krijimtarisë 
– ndjekja e stampës sovietike. Dhe e gjithë kjo lehtësohej edhe më shumë me bashkëpunimin e 
arkitektëve që flisnin të njëjtën gjuhë; duke nisur nga G. Strazimiri, K. Miho, apo E. Dobi, që kishin 
studiuar në vendet e lindjes e të cilëve iu bashkëngjitën edhe shumë specialistë (këshilltarë apo 
projektues) sovjetikë.  
Ndërtesat e tyre do të pasqyronin shijen sovjetike të viteve ‘40. Kjo duket qartë mbi ndërtesa si 
Kinostudio Shqipëria e Re128, ku elementët të pastër të neoklasiçizmit i “mbivendosen” strukturës me 
kolonat korintike, mbikresën trekëndore, e skulpturat e vendosura në skajet respektive. E përcaktuar si 
““vepër e rëndësishme e pesëvjeçarit të parë”129, G. Gjikola e vëren si “një kompozim monumental 
neoklasik në formë të një kryqi të thellë grek, me një aurorë të bollshme heroizmi.”130 G. Qendro, përmbi 
strukturën planimetrike në formë kryqi, aludon dhe mbi simbolika të tjera që përfshijnë gati gjithë 
ndërtesën. Ai thekson se: “Nëse forma e planimetrisë në formë kryqi është krejt e pashpjegueshme, 
kubeja e pikturuar mund të gjendet në disa ndërtesa publike në BRSS ku ngjashmëria e qartë me kupolat e 
kishave bizantine vërehet jo vetëm në qëndrimin e figurave që shohin të gjitha lart, por edhe në format 
subversive në formë kryqi të tre aeroplanëve që fluturojnë mbi kokat e personazheve.”131 Forma e kryqit, 
kupola e pikturuar, simbolet pagane (dielli), si dhe ballina e drejtuar nga veri-lindja (Moska), mbeten 
edhe sot të pashpjegueshme, ose thjesht të harruara nga vëmendja shtetërore.  
Godina në tërësi prezantohet si ndërtesë tipike propagandistike132, kopje e muzeut të artit “Sochi”, (ark. 
Ivan Zholtovsky, 1936) dhe promovuese e shijes dhe mesazhit ideologjik, ku reflektimi i vlerave 
historike, kërkonte të sanksiononte një trashëgimi legjitime, me rrënjët thellë në historinë e njerëzimit.  
Në fillimin e viteve ‘50, nevoja për ndërtesa me qëllime specifike, “thellimin e revolucionit ideologjik e 
kulturor”, e kishin çuar shtetin në ngritjen e shumë godinave utilitare, si teatrot, kinoklubet, shtëpitë e 
kulturës, apo kinematë133. Vlerat e tyre të rralla arkitektonike përcaktoheshin shpesh nga nguti i regjimit 
për një klimë kulturore aktive, sa më pranë masave dhe me qëllimin e vetëm edukimin e tyre me vijën 
ideologjike të re. Dallon mes tyre teatri i Shkodrës, ngritur në vitin 1956, në mbyllje të perspektivës së 
bulevardit “Republika”. Ashtu si ndërtesat simotra të tij, në Vlorë e Korçë, ajo dallohet nga skemat 
“kompozicionale kompakte simetrike.”134 Teatri i pagëzuar “Migjeni”, (ark. A. Lufi dhe S. Luarasi) në 
këndvështrimin e kritikës së kohës, në formulimin e jashtëm arkitekturor, theksohet si i frymëzuar nga 
“arkitektura jonë popullore... (edhe pse) me huazime të pashmangshme.”135  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
127 Gusti, Albania Architettura, 91. 
128 Gjikola mbi ndërtimin e godinës thekson se: “Më 28 qershor të vitit 1950, në zbatim të marrëveshjes mes qeverisë së Rusisë 
dhe të Shqipërisë, arritën 4 specialistë rusë për ndërtimin e së parës kinostudio në Shqipëri. Ata ishin V. B. Tollmashov, G. V. 
Shukin që drejtoheshin nga arkitekti G. L. Lavrov.”, në Gent Gjikola, Architectural stalinist typologies in Albania – The 
palace of Culture and Cine-studio “New Albania”, (Ma… Bartlett School of Archetecture, University College, London, 2009-
2012), 14. 
129 Në Gëzim Qëndro, “Kinostudioja në formën e Kryqit, pse Enver Hoxha toleroi projektin misterioz të Moskës”, Gazeta 
Shqiptare-Milosao, nëntor, (2008): 16. 
130 Gjikola, Architectural stalinist, 6. 
131 Qëndro, Kinostudioja në formën e Kryqit, 16. 
132 Për vetë mundësinë e kontrollimit në çdo element nga një censurë efikase, si dhe aftësisë për të arritur sa më shpesh e sa më 
gjerë masat, kinematografia përbën zërin kryesor të makinës propagandistike në gati gjithë regjimet totalitare.    
133 Në vitet ‘50 numëroheshin rreth 25 salla kinemaje në rang kombëtar. E para kinema e një serie të gjatë, ishte “Partizani”, 
ngritur në kryeqytet në vitin 1956, ndërsa Shtëpitë e Kulturës kishin nisur të ngriheshin “pa shumë pretendime” strukturore që 
në vitin 1946. 
134 S. Plaka dhe I. Sukaj, Ndërtesat për aktivitete social kulturore, (Tiranë: 1985), 8. 
135 Po aty, 11. 
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Ndërtesa “Kinostudio Shqipëria e Re”, Tiranë       Sochi Art Museum, ark. Ivan Zholtovsky, 1936                              Teatri 
“Migjeni”, Shkodër 

     
Kombinati Tekstil, “Stalin”, Tr.      Pamje nga kompleksi i pallateve “Agimi”, Tr.        Komiteti Qendror, Tr. 

 
Ndryshe nga ato të Vlorës dhe Korçës, ai dallohet nga “temat e arkadës në lartësinë e dy kateve... 
përsëritur edhe anash, por me pilastra, dhe mbulesa harkore... përdorur edhe në dritaret e katit të tretë.” 
Elemente këto që “theksojnë tërësinë unike të zgjidhjes.”136 
Me elemente të tjera të huazuara, ndërtime mes viteve ‘47-‘58, utilitare apo administrative, ishin edhe 
kombinati tekstil Stalin, Komiteti Qendror, Muzeu Lenin-Stalin, apo hotel Adriatiku në Durrës. Mbi këtë 
miks stilesh e formash konfuze, P. Kolevica reflekton se: “Në fillim të viteve ‘50 erdhën disa arkitektë që 
kishin studiuar në B.S. e bashkë me ta u zyrtarizua butaforia sovjetike, që polli e mbolli në gjithë Evropën 
Lindore monstra ndërtesash të shëmtuara... Madhështia e rreme, që kërkohej të arrihej... solli njëfarë 
arkitekture të shprishur me kolona të kota, kapitele, korniza e dekore jashtë kohe.”137  
Shembulli më i keq i arkitekturës së imponuar sovjetike ishin padyshim pallatet Shallvare e Agimi, të 
cilat edhe sot evidentohen si një trup i huaj në fizionominë organike të qytetit. Nëse në Tiranën e viteve 
‘30 kishin predominuar ndërtesa post rinashimentale, ato të racionalizmit të kthjellët, apo vilat e 
mbledhura me 2-3 kate, këto ndërtesa utilitare, vepër e arkitekt Strazimirit, “guxuan” përtej natyrshmërisë 
me “dobësi konstruktive funksionale, estetike si dhe ekonomike”.  
Edhe sipas arkitektit Enver Faja, periudha e ndikimit sovjetik në arkitekturën dhe urbanistikën shqiptare 
përcaktohet si jonatyrale. Përcaktuar prej tij si “modele jo fatlume”, ato “nën emrin e tipit dhe të stilit 
rus... drejtuan krijimtarinë e disa urbanistëve dhe arkitektëve deri në vitin ‘60, (ndërsa) u hodhën poshtë si 
modele të huaja për natyrën, mjedisin, dhe trashëgiminë arkitekturore të qyteteve dhe qendrave të 
ndryshme urbane të vendit... Ajo mbeti për shumë arkitektë gjithmonë e pakuptueshme, e pakapshme, me 
gjithë forcën diktuese të elitës që drejtonte kulturën shqiptare.”138  
Në fundin e viteve ‘50, arkitektura me shije dhe orientim sovjetik, etiketuar si “Red doric style”, do të 
arkivohej për t’i lënë vendin një fryme të re, më racionale, e cila pas prishjes së marrëdhënieve me B.S.-
në, do të shënonte përfundimisht peizazhin e ri urban e arkitekturor të regjimit të ri.   
 
 

II. 3. Piktorët shqiptarë në vitet ‘40 - ‘50 dhe marrëdhënia e tyre me regjimin e 
ri  

 
 

Italia, edhe për shkak të pozicionit të afërt gjeografik, është parë gjithmonë si një mundësi 
edukimi dhe zhvillimi për brezat e rinj, si në fundin e shekullit të XIX-të edhe në dekadat në vazhdim. 
Disa nga emrat më të rëndësishëm të artit pamor përgjatë kapërcimit të shekujve XIX-XX, si Idromeno, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136 Po aty, 11. 
137 Petraq Kolevica, Arkitektura dhe diktatura, (Tiranë: Marin Barleti, 1997), 14.  
138 Enver Faja, Kush e drejton urbanistikën shqiptare, (Tiranë: UFO Press, 2008), 14 

45



	  

Martini, Rrota, Mio e Paskali, i morën mësimet e para nga artistët lokalë, për t’i vazhduar më pas ato në 
akademitë italiane. Fillimisht atelieri i Marubit dhe më pas ai i Idromenos, u kthyen kështu në 
“institucionet” e para mësimore për brezat e rinj. Që nga mesi i viteve ‘30, ky format ndryshoi me hapjen 
e strukturave të para didaktike shtetërore, siç ishte “Shkolla e Vizatimit”, apo “Instituti Teknik”, ku 
nxënësit shqiptarë merrnin një formim të përgjithshëm artistik më të plotë e profesional. Shumë prej 
nxënësve të këtyre shkollave, pas marrjes së njohurive të para në vizatim, pikturë e skulpturë, mundën ta 
shihnin veten më të aftë për të konkurruar në akademitë perëndimore.                
Në vitet ‘30-‘40, disa nga emrat më të rëndësishëm të artit shqiptar për gjysmën e dytë të shekullit të XX-
të, si Dh. Çani, H. Reçi, N. Zajmi, F. Stamo, B. Sejdini, Q. Grezda, K. Kodheli, F. Pëllumbi, A. Cangonji, 
V. Jani, Sh. Agalliu, studiuan në akademitë e Romës e Milanos, ndërsa motrat Zengo e J. Paço në atë të 
Athinës. Disa prej tyre vazhduan me sukses karrierën e tyre artistike në Itali, siç ishte rasti i I. Kodrës e L. 
Delisë.    
Nga krijimtaria e studentëve shqiptarë kanë mbërritur edhe dëshmi fotografike të punimeve të tyre brenda 
akademisë, që tregojnë se për cilindo prej tyre, kjo eksperiencë profesionalisht ishte sa e ngjashme, aq 
dhe e vyer.   
Por edhe pse pjesa më e madhe e studentëve shqiptarë qëndroi indiferente ndaj zhvillimeve moderne të 
artit europian, vërehet se disa prej tyre njohin, por dhe tentojnë një trajtim më “modern” të subjektit. Rasti 
tipik ishte Sadik Kaceli, i cili, në të njëjtën periudhë, studionte në Akademinë e Parisit. Nga ndikimi i artit 
modern gjatë kësaj kohe kohës, kanë mbijetuar disa interpretime ndikuar nga tendenca ekspresioniste e 
artistit francez Henri Matisse.  

         
  S. Kaceli, “Odaliska alla Matisse”, 27 x 22 cm, vaj, 1936-38         S. Kaceli, “Etyd në skenë”, 32 x 41 cm, tempera, 1936-41                         
S. Kaceli, “Karmen”, 33 x 40 cm, vaj, 1936-41 
  
Ndërkohë pjesa tjetër e artistëve të rinj, “mbledhur” në fillimin e viteve ‘40 e të sapokthyer nga studimet 
në Itali, sjellin një frymë krejt të re për perceptimin e realitetit. Ata, besnikë të frymës realiste, në mënyrë 
radikale heqin dorë nga përshkrimet idilike e personazhet e veshura me kostume shumëngjyrëshe, për të 
kërkuar një art sa më të vërtetë, sa më pranë asaj që syri i një vëzhguesi të mprehtë nuk mund të linte pa 
evidentuar. Ndodh kështu që tablotë e tyre mbushen me personazhe të trishta, të cilat vendosen në sfonde 
të zymta. Trajtimi i tyre me tone të errëta e një tis “mugëtire” tenton pareshtur të mbulojë gjithçka.  

         
 N. Zajmi, “Brendi në Theth”, vaj, mesi i viteve ‘40     F. Stamo, “Pazari i Tiranës”, vaj, 1939    F. Stamo, “Refugjatët”, vaj, 
1942                  
 
Kjo nuk mund të thuhet domosdoshmërisht për të gjithë artistët, por një pjesë e tyre si A. Zengo, F. Stamo 
e G. Strazimiri, N. Zajmi, Sh. Agalliu, Q. Grezda, K. Kodheli, H. Reçi, V. Jani, etj. nisën të paraqisnin 
këto karakteristika gjithnjë e më të qarta, pikërisht në të njëjtën periudhë. Disa prej këtyre artistëve, të 
sapokthyer në atdhe, i ekspozuan veprat e tyre në aktivitetet e pakta artistike që u zhvilluan, siç ishte dhe 
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ekspozita e vitit 1942. Në to, ata evidentojnë realitetin e hidhur të jetës së përditshme, botën psikologjike 
të njerëzve të thjeshtë, vuajtjen e tyre, harresën.          
. . .  
Në vitet e luftës, edhe pse historianët e regjimit kërkonin me ngulm gjurmë të një impenjimi artistik e 
intelektual, tablotë mbështetëse të kauzës antifashiste janë pothuajse inekzistente.139 Paqartësia e idealeve 
politike, mungesa e një komisionuesi, si dhe mosinteresimi në përgjithësi i artistëve për zhvillimet 
politike gjatë luftës, sollën një mungesë të theksuar të tablove me temë politike. Pjesa dërmuese e tyre 
mbetën gjatë gjithë viteve të luftës, spektatorë indiferentë të zhvillimeve të kohës, duke u mbyllur në 
studiot e tyre e duke vazhduar të qetë pasqyrimin e realitetit ashtu siç e shihnin (të zymtë, të ndrydhur apo 
folkloristik). 
Por kjo do të ndryshonte shpejt. Në një artikull, fill pas hapjes të së parës ekspozitë artesh në vitin 1945, 
autori A. P. diktonte që: “Arti shërben për të popullarizuar artin dhe artistin... për të edukuar popullin... 
për të zhvilluar sensin e tij artistik... sepse nuk ka kulturë të vërtetë pa art.”140 Në vitet e para pas çlirimit, 
orientimi shtetëror i artit kish nisur rrugëtimin e tij të gjatë, ndërsa artistët nisën të impenjohen në 
strukturat e para shtetërore, si mësues, piktorë dekoresh për manifestime, apo me raste dhe në struktura të 
larta drejtuese siç ishte rasti i Stamos. 
Tablo e para me tematikë të qartë propagandistike, të kërkuara në mënyrë specifike nga shteti, u shfaqën 
dukshëm vetëm nga fundi i viteve ‘40. Ato, ndërsa  angazhuan emra të rëndësishëm të panoramës 
artistike të kohës si N. Zajmi, F. Stamo, A. Buza, A. Cangonji, S. Kaceli e Z. Kolombi, nën realizmin 
tipik të periudhës së para dhe gjatë luftës, u përshtatën në temat e reja, siç ishin ato me momente nga lufta 
çlirimtare, apo puna në ara.   
Ndër tablotë e para me temë nga lufta do ishin dy kompozime të realizuara nga Qamil Grezda, “Ҫlirimi i 
Tiranës” (1946) dhe një vit më vonë tabloja “Marshimi partizan”.  Në vitin 1948, Zef Kolombi do të 
realizonte një kompozim dedikuar dhimbjes për njerëzit e humbur. Për realizimin e veprës, artisti, merr 
spunto nga tematika klasike të ngjashme me traditën evropiane të pikturës religjioze, siç është e dukshme 
influenca e “Pieta”-s së Mikelanxhelos. 
Për realizmin e dy personazheve kryesore, kompozuar në plan të parë; nëna dhe djali i saj i rënë, artisti 
duket sikur përveç kompozimit, ka huazuar dhe linjat, veshjet e shprehjet e personazheve. Shamia në 
kokën e gruas, linjat e zhdërvjellta dhe gjestikulimi klasik dallojnë mjaft qartë nga veprat e tjera të artit 
shqiptar. Ndikimi rinashimental, duket qartë në këtë tablo edhe pse ajo mbeti e pambaruar nga vdekja e 
parakohshme e artistit. E vetmja shenjë, që kjo skenë mëshire i përket luftës së sapo mbaruar, dallohet tek 
personazhet në sfond, veshur me rroba ushtarake e të armatosur. Rëndësia e kësaj vepre sot konsiston në 
dëshminë se si artisti kërkon mbështetje tek vlera të sanksionuara të artit botëror, për t’u përballur me një 
art me kontekst politik, në një klimë artistike ende të paqartë.    

        
Z. Kolombi, “Masakrat”, vaj, 1948      N. Zajmi, “Tregime nga Lufta Nacional Ҫlirimtare”, vaj, 1952 

  
Me kalimin e viteve edhe idetë se si e çfarë duhej të pikturohej nisën të  qartësoheshin edhe pse, kjo nuk 
erdhi nga ndonjë orientim i qartë stilistik nga ana e shtetit, por ndërsa artistët më kurajozë tentuan, të 
tjerët, pasi panë që kjo pranohej e inkurajohej nga shteti, vazhduan në linjën e dizenjuar prej kolegëve.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139 Përjashtim i kësaj përbëjnë manifestime të qarta antifashiste, realizuar mbi pamfletet e të shpërndara gjatë luftës në formë 
traktesh, që shpesh shoqëroheshin me skica grafike me qëllim propagandistik, apo rasti i Stamos, i njohur si aktiv gjatë luftës 
dhe autor i një boceti i vitit 1942, titulluar “Para torturës”. 
140 A.P. “Ekspozita e artistëve shqiptarë”, Bashkimi, 16 maj, (1945): 4 
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Nga ana tjetër, Shteti, në epiqedër të kërkesave të tij, si provë-ilustruese e fitores mbi pushtuesin dhe 
trashëgues legjitim i pushtetit të ri, kërkoi gjithnjë e më shumë tablo me temë nga Lufta Nacional 
Ҫlirimtare. Një prej tyre ishte “Kalimi i Divizionit të parë në veri” (1954) e Sadik Kacelit, i cili ka 
“guxuar” të paraqesë një inskenim gati nokturn të kalimit të forcave partizane në veri të vendit. Në këtë 
tablo, forcat partizane po kalojnë lumin në muzg, ku armiku i vërtetë, më shumë se forcat pushtuese, 
duket sikur janë forcat e natyrës. Heroizmi i tyre duket sikur përballet me vështirësitë e terrenit, duke 
nënkuptuar sakrificat e tyre për çlirimin e vendit. Ajo që e dallon në mënyrë rrënjësore këtë kompozim 
me ato pasardhës, është heroizmi i minimizuar nga artisti, ndërthurja e personazheve me natyrën dhe 
mosegzaltimi i mbienergjisë së luftëtarit partizan. Në fakt më shumë se një ushtri triumfatore, ajo duket si 
një ushtri e lodhur, teksa ndihmohet nga fshatarët, në kapërcimin e vështirësive të luftës. Kjo tablo 
karakterizohet nga trajtimi i veçantë antropologjik i figurës së partizanit, trajtim i cili do të zëvendësohej 
shpejt me notat triumfatore të stereotipeve figurative, ndërtuar sipas skemave ideologjike të shkollave 
lindore.  
Por tabloja më e rëndësishme e realizuar përgjatë kësaj periudhe, është “Tregime nga Lufta Nacional 
Ҫlirimtare” e piktorit Nexhmedin Zajmi, realizuar në vitin 1952. Tabloja, një kompozim i veçantë në 
historinë e artit shqiptar, ndërtohet nga artisti si një skenë teatrale141, me  personazhet që pozicionohen në 
të dy anët e tablosë. Qëndrën e saj e zënë dy figurat kryesore, partizani dhe i zoti i shtëpisë, ndërsa rreth 
tyre pozicionohen anëtarët e familjes dhe partizanët e tjerë.  
Hetimi i hollësishëm i psikologjisë së personazheve, na bën të mundur kuptimin e pozicionit dhe statusin 
e secilit. Ata zënë vend në kompozim, duke ndërtuar me qëndrimin dhe gjestikulimin, marrëdhënien e 
tyre me çfarë po ngjet. Partizani (qetësisht) mundohet të shpjegojë vijën ideologjike të luftës; i zoti i 
shtëpisë, dëgjon i heshtur e peshon me maturinë e moshës çdo fjalë; gjestikulimi i të dyve është minimal, 
çka tregon për temën delikate që po trajtohet. Majtas pozicionohen figurat e grave. E para, zonja e 
shtëpisë, qëndron e heshtur pranë foshnjës së vet. Ajo do të bëjë “detyrën” sipas pozicionit social që i 
takon; do të ndjekë bashkëshortin, kudo që ai do të drejtohet. Vajza tjetër është partizane. Me veshjen 
ushtarake, e vendosur shumë pranë partizanit bashkëbisedues, (ndoshta shenjë e një lidhjeje të mundshme 
mes tyre), ajo dëgjon me entuziazëm të kontrolluar fjalët e bashkëluftëtarit. Në krahun e kundërt janë 
vendosur figura e djalit të vogël, e cila pushtuar nga entuziazmi i moshës, ëndërron me sy hapur një të 
ardhme të ndritur dhe partizanët e tjerë, të shkujdesur, teksa çlodhen në skajet e dhomës, duke u marrë me 
aktivitete tipike; njëri shkruan ditarin partizan, e tjetri, po vajos armën. Ata janë të shkëputur nga çka po 
ngjet pasi për ta ky është një “refren” që tashmë e kanë stërkonsumuar. E gjithë tabloja përshkruhet nga 
një dritë e ngrohtë, e cila shpërndahet butësisht në gjithë hapësirën kompozicionale, ndërsa interieri 
plotëson idenë e kushteve ekonomike e sociale ku u ngrit lufta çlirimtare. Dy vjet më vonë, artisti do 
trajtonte sërish temën e luftës, por me ndryshime “dramatike” stilistike. Tabloja “Prita” e vitit 1954, 
ndryshon mjaft nga ajo paraprirësja nga dozat e mëdha ilustrative, apo siç do të shprehej Kaceli: “se 
autori asht lodhë shumë tue trajtue me imtësi të madhe, tue i dhanë një randësi të barabartë çdo figure a 
shkambi, tue trajtue pa ndjenjë thjeshtësimi çdo rrudhë robash ose çdo fishek pushke; me një fjalë, këtu 
çdo gja duket por asgja nuk del,..”142 

       
 S. Kaceli, “Kalimi i divizionit të parë në veri”, vaj, 1954              N. Zajmi, “Prita”, vaj, 1954            F. Stamo, “Leximi i 
shtypit”, vaj, 1949                        

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
141 K. Dilo, në një intervistë dhënë në nëntor të vitit 2012 (arkiv i autorit) pohon se Zajmi, për realizmin e kësaj pikture e kishte 
ndërtuar skenën me personazhe të vërtetë, si formë teatri të vogël, për të arritur efektet maksimale të shpërndarjes së dritës. 
Mbi këtë fakt, Maks Velo kujton se ndërsa Zajmi punoi tablonë “… shtroi rrogozë, shkorsa, lëkurë leshi dhe pastaj i vendosi 
personazhet një e nga një. Gruaja që është në të majtë, afër djepit, ishte pastruesja e Shtëpisë së Kulturës, Ija dhe fëmija në të 
djathtë, djali i saj. Në fund të ashefit Zajmi vendosi kavaletin e madh dhe mbi të, telajon… Sepse më ishte fiksuar Ija që rrinte 
e hutuar dhe kthente kokën nga i thoshte Zajmi dhe figurat me mijra, më vinin keq, sikur kërkonin ndihmë dhe nuk dinin përse 
ishin aty, të prerë e të ngjitur në beze.” Maks Velo, Kohë antishenjë, (Tiranë: Zenit Editions, 2005), 25-25.      
142 Sadik Kaceli, “Ma shumë aftësi, ma shumë ndjenja”, Nëntori, numër i posaçëm, (1957): 170. 
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Kaceli në komentin e tij na jep një pasqyrë të perceptimit dhe trajtimit figurativ të kohës, si një nevojë për 
t’u larguar nga “nji ngjasimi fotografik”, e për t’i besuar më shumë ndjenjës e interpretimit artistik.  Ky 
perceptim, në fakt i kishte rrënjët të shtrira thellë në realizmin tipik të viteve ‘30 - ‘40, por në mesin e 
viteve ‘50, po vuante me sa duket influencën e artit sovjetik, i cili “në versionin e tij më të keq” synonte 
një pasqyrim më ilustrativ e dinamik.  

                
S. Kaceli, “Turni i natës”, vaj, mes i ‘50     A. Buza, “Puna vullnetare në kombinatin tekstil Stalin”, vaj, 1953     A. 
Cangonji, “Në hekurudhë”, grafikë, rreth 1957 
 
Për regjimin e ri, proletariati kishte një rëndësi ideologjike strategjike dhe si e tillë, puna, sakrificat dhe 
nëpërmjet tyre rindërtimi i vendit, duhej të pasqyroheshin sa më shpesh në krijimtarinë e artistëve. Një 
shembull i kësaj kërkese ishte tabloja “Turni i natës”, një nga realizimet më të mira të krijimtarisë së 
Kacelit, dhe në përgjithësi e viteve ‘50. Tabloja një pasqyrë karavaxheske e realitetit të minatorëve 
shqiptarë, ndërthur me mjeshtëri elementet kompozicionale, në një ekuilibër tonal mjaft të arrirë. Në një 
ndriçim edilik, realiteti i ashpër i punëtorëve, këtu sillet si një skenë biblike, ku pritet veç lindja e Krishtit. 
Realisht dramatike paraqitet gjendja e “punëtorëve” të Cangonjit, tek vepra “Në hekurudhë”, ku kurrizet e 
thyer të figurave, rrethohen nga tonalitete të errëta monokrome. Dhe atëherë kur duket sikur veprat nuk 
po përçojnë mesazhin e duhur, “dalin në skenë” tablo të tjera si “Leximi i shtypit” e Stamos e vitit 1949 
apo ajo e Buzës “Puna vullnetare në kombinatin Stalin” e vitit 1953. Stamo, një prej artistëve që shërbeu 
si far orientues edhe për të tjerët, për shkak dhe të postit të lartë që zotëronte, realizon një kompozim me 
temë nga jeta e re në fshat. Ai ndërtoi një kompozim në dukje të thjeshtë, ku dallohen fshatarët pas punës 
në lëmenj, të ulur në hije, teksa lexojnë gazetën “Zëri i Popullit”. Në dritën e fortë të diellit, mesazhi është 
i qartë: populli duhet të ndjekë vijën e re ideologjike, përkufizuar qartë nga direktivat shtetërore në 
shtypin e ditës, ndërsa të korrurat e bollshme janë një tjetër shenjë e optimizmit që duhet të përçonte arti 
në vijën e re ideologjike. Edhe Buza jep kontributin e tij mbi temën teksa pasqyron masat e gjera 
punonjëse, me mosha e profesione të ndryshme, që bashkërisht japin kontributin e tyre vullnetar në 
ndërtimin e socializmit.  
. . .  
 
Për artistët vendas, të formuar kryesisht në perëndim, një krijimtari artistike me tipare të qarta drejt 
realizmit romantik, u duk qartazi gjatë kapërcimit të shekujve XIX-XX, gjatë dekadës së monarkisë, por 
edhe pas viteve të Luftës së Dytë Botërore. Ato, paralelisht në fotografi e pikturë, risollën stereotipet 
vendase veshur me petkun e tyre kombëtar, orientuar sa drejt një tregu të brendshëm, aq dhe të jashtëm. 
Imazhet e pafund të Marubbit, apo tablotë e Idromenos si “Rrugët e jetës” e “Dasma shkodrane”, janë 
tregues të qartë të një tributi për zakonet dhe pasurinë e elementeve etnografike vendase, ndërsa në tërësi 
krijimtaria e tyre duhet të kuptohet sa një kërkesë e mirëfilltë estetike, aq dhe për rëndësinë e saj 
komerciale143.  
Pas luftës, masat që u ndërmorën për orientimin tematik të gjithë krijimtarisë artistike, pasqyrimi i 
kostumeve kombëtare, u kthye sipas direktivave të qarta në një nga tematikat që synonin promovimin dhe 
vlerësimin e pasurisë kombëtare. Artistë si Z. Shoshi, N. Zajmi, K. Kodheli, G. Madhi e Z. Kolombi, të 
shkolluar në lindje a perëndim, risollën me përpikmëri kostumet e krahinave të origjinës. Mbështjellë me 
nostalgji, tablotë e tyre duken qartë si gulçime të një peizazhi të zhdukur nën zhvillimin e vrullshëm 
urban dhe ndryshimet radikale të strukturave shoqërore. E ndërsa theksohen dukshëm vlerat etnografike 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
143 Një rast i veçantë, është piktori shkodran Simon Rrota, i cili jetoi në tri epoka, duke nisur nga ajo otomane, e deri tek ajo 
socialiste e fund-viteve ‘50, kohë kur ende ripropozonte pasurinë etnografike të artizantëve që atë e materializonin.    
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të trashëgimisë kulturore shqiptare, personazhet që i mbajnë ato, pozojnë të thjeshtë, si përpara një 
realiteti të heshtur e meditativ.  

         
S. Rrota, “Artizan, terzi”, vaj, 1950        K. Kodheli, “Emrushi”, vaj, 1948         K. Kodheli, “Kostum Shkodre”, vaj, 1957  
 
I tillë është “personazhi i huaj”, “Emrushi” i Kel Kodhelit, realizuar në vitin 1948. Djaloshi me ngjyrë, 
një personazh tipik i ekzotizmit, ardhur nga Afrika e largët, pozicionohet si një figurë e “pakuptimtë” në 
panoramën e artit shqiptar. I futur në një atmosferë të ngrohtë romantike, veshur me kostum shqiptar, ai 
duket si mbetje e personazheve orientale, që vizitonin Shkodrën në fundin e shekullit të XIX. Në gjysmë-
bust, teksa vështron drejt spektatorin, ai prezantohet nga Kodheli mbështjellë nga një vezullim i artë, 
mistik, duke u shtuar dukshëm notat e enigmës së rrugëtimit të tij personal.  
Brenda “normave” është tabloja tjetër e po të njëjtit autor, njohur si “Kostum Shkodre”, e vitit 1957. 
Vajza e qeshur, me portretin në gjysmë-hije, këtu përcillet në linjë me atë që ishte servirur përgjatë gjithë 
gjysmës së parë të shek. XX. Vezullimet e ornamenteve të rënda që dekorojnë kostumin e saj, do të 
risilleshin dhe në figura historike përgjatë gjithë krijimtarisë së artistit. Të po kësaj periudhe janë edhe 
disa krijime të ngjashme tematike, si “Malësori” (1955) e Guri Madhit, apo “Fshataret” (1957) e Zef 
Shoshit. Me prekje të shpejta, ato mundohen të kapin karakterin e figurave, eklektizmin e gjestikulimit, 
duke mos harruar veshjen tipike, që mbulon me sa mundet epicitetin e tyre historik.   
Përveç tablove ku pasqyrohet dukshëm pasuria etnografike, tablo të tjera të kësaj periudhe synojnë të 
pasqyrojnë habitatin e orientalizmit të dikurshëm shqiptar, siç ishin pazaret, një realitet ku historikisht 
ishin ndërthurur ngjyrat, format dhe diversiteti social i shoqërisë shqiptare. Të risjella nga Vladimir Jani e 
Abdulla Cangonji, ato dallojnë për një mungesë të dukshme të kostumeve tradicionale, karakteristikë 
tipike e tablove me të njëjtën temë, realizuar rëndom në vitet ‘20-‘30. 
Përmbi këtë, tabloja “Në Pazar” e Vladimir Janit, dallohet për prirjen ekspresioniste, ku penelatat e 
vrullshme, dhe atmosfera e athët, evidentojnë personazhet si në një mikrosistem larg euforisë socialiste. 
Si një realitet i lëkundur gjithnjë mes civilizimit perëndimor e atij oriental, ku personazhet rurale e glamur 
(dy personazhet në të djathtë) bashkëjetojnë në të njëjtin ekosistem, Jani evidenton realitetin e Shkodrës 
së fundviteve ‘50, kohë kur qyteti ofronte ende diversitet të fortë kulturor e social. 

         
V. Jani, “Në Pazar”, vaj, 1959                    A. Cangonji, “Ditë pazari në Tiranë”, vaj, 1957 

 
Edhe më oriental është pazari i Cangonjit, vepër e vitit 1957, ku vajza e mbuluar me perçe të zezë, më 
shumë se një qenie njerëzore, ngjan me një fantazmë që endet në rrugët e kryeqytetit. Ashtu si punëtorët e 
stërmunduar të hekurudhës, vepër e realizuar po atë vit, Cangonji me guxim evidenton realitetin ashtu siç 
e shikon, të trishtë e të  prapambetur edhe pse kjo shumë shpejt do të ndryshonte, si në selektimin, ashtu 
dhe në pasqyrimin artistik.   
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Atmosfera nostalgjike, vlerësimi i vlerave etnografike, apo pasqyrimi i mbetjeve orientale do ta 
shoqëronin artin shqiptar edhe për dekadat në vazhdim, edhe pse kjo, s’do vinte gjithnjë si nevojë e 
brendshme e artistëve, por më tepër si vijë ideologjike e kërkuar. 
Kostumet popullore do të përkufizonin atë që do të konsiderohej si “Art me taban kombëtar”, ndërsa 
evidentimi i ornamentikës së pasur të tyre, sipas kritikës zyrtare “dëshmon për botën e pasur shpirtërore të 
masave të gjera popullore, (dhe) për gjallërinë e pashtershme krijuese të tyre...” 144 Përveç pasqyrimit sa 
më të shpeshtë artistik të vlerave etnografike, lakuar shpesh edhe nga kronikat perëndimore të shek. XIX, 
nën regjimin e Hoxhës, do të kërkohej, evidentimi, katalogimi dhe promovimi i tyre në nivel shkencor.145  
Një dëshmi trashëgimie duket se përjeton dhe tema e portretit. Në serinë e gjatë të portreteve realizuar 
gjatë viteve të luftës vlen të ndalemi tek motrat Zengo, një pjesë e portreteve të të cilave janë realizuar në 
ambiente familjare. Një vepër e rëndësishme mes tyre, është “Autoportreti”, vepër e Sofias, realizuar në 
moshë të re. Ky portret paraqet të njëjtin efekt valëzues si “Portreti i plakut”, por në sasi më të reduktuar. 
Valëzimi i penelatës nis tek veshja e gruas e vazhdon tek flokët,  zhduket lehtë në sfond. Por, “magjia” 
teknike e portretit konsiston në realizimin e lojës optike krijuar nga xhamat e syzeve. Ato ndjekin të 
njëjtin efekt asimetrik të lëvizjes së penelit, por në këtë rast ndërtojnë një lojë dyzimi të subjektit. Sytë e 
artistes duket sikur lëvizin e kërkojnë një ekuilibër psikologjik poshtë reflekseve të xhamave. Një 
nënqeshje e lehtë në buzët e figurës, rrit më tepër magjinë e figurës, të ndërtuar mjeshtërisht. Subjekti që 
sheh në drejtim të spektatorit, vihet në dispozicion me personalitet dhe thjeshtësi. Në duar, ndryshe nga 
bashkëkohësit e saj, ajo nuk mban mjetet e punës së një piktori, por na paraqitet si një zonjë e thjeshtë, 
një intelektuale modeste, që me objektivizëm sheh realitetin e saj të përditshëm.  
Në këto vite sapo kish nisur karrierën e tij dhe Kel Kodheli, i cili në vitet e para të luftës ndjek traditën e 
portretit. Tabloja “Portret gruaje” e vitit 1940, me një linjë kompozicionale delikate, paraqet portretin 
melankolik të një gruaje mbështjellë nga një shall mëndafshi. Portreti i “sertë” i gruas, hijeshohet nga 
gjysmë-profili sensual i lartësive shqiptare. Sytë e saj të mbyllur, shamia e tejdukshme që i mbulon flokët 
dhe ngjyrat e çelura rrezatojnë një sensualitet të veçantë, paksa të trishtë, por kaq shumë shqiptare. 
Portreti, i ngjashëm në natyrë me “Motrën Tone”, të Idromenos, futet në grupin e tablove “tipike” të artit 
shqiptar, të cilat dallohen nga shumë të tjera për origjinalitetin e tyre, arritur nga zotësia e artistit për të 
lexuar psikologjinë e femrës shqiptare.    
Përgjithësisht arti përgjatë viteve të luftës, ndoqi të njëjtën gjurmë stilistike (atë të realizmit) të viteve ‘20 
e ‘30. Në fund të fundit, në një realitet të ashpër si ai shqiptar çdo formë tjetër komunikimi dukej përtej 
çdo arsyeje logjike. Ndryshime, propozuar shpesh thjesht si “kapriço” zënë vend në një pjesë të madhe të 
tyre, por gjithnjë pa mundur të konsolidoheshin në rryma, grupime apo gjuhë stilistike me një qëllim 
specifik. Që prej fillimit të viteve ‘30, sidoqoftë kemi një rritje të konsiderueshme të numrit të personave 
që merren me art. Të talentuar apo jo, teksa provojnë të shkruajnë apo të pikturojnë, të gjithë së bashku, 
ata krijojnë një klimë shumë më të favorshme se ajo e viteve ‘20, e teksa ngjiten nëpër vitet ‘30, një grup 
i ri artistësh po i ndryshon gjithnjë e më shumë identitetin figurës njerëzore në artin shqiptar, duke 
anashkaluar gjithnjë e më shumë frymën romantike, e duke i mbivendosur asaj një realitet dramatik, por 
të vërtetë. Por dhe kjo tendencë e prekur në ato pak vite, duket se do futet në faqet e historisë së artit 
shqiptar  e pakonsoliduar, ashtu si ato pak portrete dramatike e të vërteta të viteve ‘20, apo ato shenja të 
një ekspresionizmi të kërkuar në vitet ‘30, në pak emra e edhe më pak tablo. Por në ato pak vite të 
turbullta, në studiot e tyre, artistë të tjerë realizuan mjaft vepra me vlerë, si portrete e peizazhe, disa prej 
të cilëve befasuese për forcën dhe dramën që përcjellin që nga brenda.  
Në vitet e para të pasluftës portreti familjar nuk pëson ndryshime strukturore a stilistike. Disa nga krijimet 
më të mira brenda kësaj teme vijnë nga krijimtaria e Zef Kolombit, siç është rasti i tablosë “Djali në 
kopsht”, realizuar në vitin 1945. Vepra, një prej realizimeve më të mira të artistit, duket si një lloj tributi 
artistik ndaj impresionizmit, ku, në zhdërvjelltësinë e penelatave, ndërthuret natyra me botën ideale të 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144 Instituti i Lartë i Arteve, Historia e Artit Shqiptar 1, (Tiranë: SHBLSH, 1989), 124. 
145	  Institucione shkencore që humultuan në këtë fushë ishin Instituti i Kulturës Popullore, krijuar  
në vitin 1979 mbi bazën e bashkimit të Institutit të Folklorit dhe Sektorit të Etnografisë pranë  
Institutit të Historisë. Instituti i Folklorit është krijuar në vitin 1961 mbi bazën e sektorit të folklorit i krijuar në vitin 1947. 
Sektori i Etnografisë ka ekzistuar si i tillë që në vitin 1947. Fusha e veprimtarisë së tyre në vite prek gjurmim në terren, 
mbledhje dhe regjistrim të gjinive të ndryshme etno-folklorike, ruajtja dhe sistemimi i tyre në arkivat përkatës, punë studimore 
në fushën e etnografisë dhe folklorit, botimi i revistave dhe i përmbledhësve shkencorë, botime monografike, përmbledhje 
materialesh, botime ilustrative, botim i korpuseve “Trashëgimi kulturor shqiptar”, parë më 23 prill, në  
www.akti.gov.al/kerkimishkencor/institucione_ash/ikp.htm.	   	   	  
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fëmijës. Kolombi duket sikur ka nevojë të thurë një lavd për një botë më të bukur, në paqe me vetveten, 
apo për vetë jetën, që sapo kish nisur të rilindte pas makthit të luftës. 

            
Z. Kolombi, “Autoportret”, vaj, 1947    Z. Kolombi, “Djali në kopsht”, vaj, 1945     S. Z. Papadhimitri, “Autoportret”, vaj,        
K. Kodheli, “Portret gruaje”, vaj, 1940.       
 
Vepra tjetër e artistit njohur si “Autoportret”, e vitit 1947, u realizua vetëm dy vjet para vdekjes së 
parakohshme të autorit. Në të, Kolombi vendoset në pozicion ballor, teksa na sheh me ngulm, ndërsa drita 
e mekur thekson tiparet e tij të kërcyera. Vështrimi melankolik i dukshëm tek fotoja e viteve ‘20, 
tejkalohet në këtë autoportret nga ekspresiviteti mbresëlënës, vështrimi zhbirues dhe trishtimi i mbytur e 
prekës,.. i vërtetë përballë dallgëve të jetës.   
Drita e mbytur në autoportretin e Kolombit, duket sikur përcaktohet nga vitet e fundjetës së artistit, pasi 
vetëm dy vite më parë, ai propozohej shumë më i hapur drejt notave impresioniste. Drita dhe efektet e saj 
atmosferike, shpalosen tek “Djali në kopsht”, vepër e vitit 1945, si një huazim i përkohshëm i arritjeve të 
Renoir. Kjo tablo e veçantë jo vetëm për krijimtarinë e autorit, por dhe për panoramën artistike të kohës, 
duket si një tribut ndaj asaj që në Shqipëri s’ishte përjetuar kurrë, (impresionizmi i munguar), i 
zëvendësuar me një realizëm të kthjellët, të vërtetë, siç është realizmi i Zajmit, i cili në mesin e viteve ‘50 
do të realizonte vepra si “Malsori”, apo “Nëna labe”.  
Portreti i parë heton me imtësi personalitetin e malësorit, teksa materializon me mjeshtëri anatominë dhe 
veshjen e tij, duke u përqendruar edhe më tek vështrimi enigmatik i personazhit. Një vështrim magnetik, 
që më shumë se kureshtje, duket sikur peshon vetë kohën. Zajmi, një admirues i realizmit  tradicional, 
synon vërtetësinë, kompozimet standarde dhe analizën e thellë psikologjike të personazheve. Këto 
autokërkesa nuk shpalosen më pak tek portreti “Nëna labe”, ku konfirmohet aftësia e tij lexuese e 
karakterit të njeriut. Të zhytur në një qetësi epokale, përpara sfondeve monokrome, këto personazhe 
komunikojnë me publikun me vështrimet e tyre emblematike, të vërtetë, duke u shndërruar në disa nga 
shembujt më të mirë të periudhës në fjalë.  
Portrete të të njohurve, apo familjarëve do të sillnin dhe piktorët e shkollave lindore, siç ishte rasti i Guri 
Madhit, apo Zef Shoshit. Këta artistë, pas apo gjatë studimeve146, kërkojnë personazhet e ambientit 
familjar, munguar për kaq kohë larg vendlindjes. Rezultati është pothuaj i njëjtë. Të dy artistët na 
prezantojnë me trishtimin e nënave, rrudhur para kohe nga meraku i përhershëm. Ashtu si Zajmi, edhe ata 
e vendosin figurën në gjysmë profil, mbi një sfond të errët, duke lënë dritën e fortë të zbulojë tiparet e 
tyre. “Gjyshja e piktorit”, vepër e Shoshit, e vitit 1956, dallohet për ndjeshmërinë emocionale dhe hetimin 
e ethshëm të shenjave të kohës mbi lëkurën e mplakur, ndërsa kontrasti mes rrobës së mbuluar me lule 
dhe rrudhave të shumëfishta mbi lëkurën e hollë, e sposton realizmin e këtij personazhi drejt një 
simbolizmi të përkohshëm147. Më e thjeshtë, por me të njëjtën peshë emocionale, prezantohet “Nëna” e 
Madhit; me shikimin gjithnjë të humbur e teksa duart e saj shtrëngojnë fort një shami.  
Tematika të tjera, por me karakter social, janë ato të realizuara nga Abdurrahim Buza, apo Nexhmedin 
Zajmi. Te vepra “Nëna me dy fëmijët”, njohur ndryshe dhe si “Refugjatët”, realizuar në vitin 1952 nga 
Zajmi, paraqitet një nënë me fëmijët që i shtrëngohen pranë. Me ngjyrime postrinashimentale, në të 
ndahen qartazi zonat e dritës nga ato më të errëta, për të evidentuar më mirë udhëkryqin e këtyre 
personazheve. Më e zymtë është situata e refugjatëve të Buzës. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
146 Në fakt vepra si “Portreti i nënës” dhe “Malësori”, janë realizuar respektivisht në vitet 1952, 1955.  
147 Flitet për një simbolizëm të përkohshëm, pasi në traditën që do të pasonte artin shqiptar nuk do të kishte hapësira për rryma 
artistike që linin vend për interpretime të ndryshme nga linja e diktuar shtetërore.   
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N. Zajmi, “Malësori”, vaj,  1953      N. Zajmi, “Nëna labe”, vaj         G. Madhi “Nëna”, vaj, 1952 

                  
Z. Shoshi, “Gjyshja e piktorit”, vaj, 1956      N. Zajmi, “Nëna me dy fëmijët – Refugjatët”, vaj, 1952      A. Buza, “Refugjatët”, 

vaj, 1957 
 
Ata enden të përzier mes krenarisë, shikimeve të hedhur pas dhe rraskapitjes së udhëtimit. Një drobitje 
shpirtërore e theksuar, i bën këto personazhe ikona epike të emigrimit, si shenja universale e gjithë atyre 
fatkeqëve, që u detyruan të shpërngulen përgjatë gjithë gjysmës së parë të shek. XX.  
. . .  
 
Nën ndikimin politik, që e orientoi artin pamor drejt një pasqyrimi më optimist të jetës, duket se notat 
nostalgjike që përshkuan gjininë e portretit, përgjatë viteve ‘40-‘50, nuk arritën të transmetohen në gjininë 
e peizazhit. Ai duhej të shihej si “fushëbeteja” ku “natyrën... në shoqërinë e re socialiste... e ndryshon 
dora e njeriut, dhe ku jeta e popullit ka fituar një përmbajtje të re.”148 Të tilla tema që pasqyronin 
rindërtimin apo bujqësinë në zhvillim duhet të merrnin vend në krijimtarinë e cilitdo artisti. “Viktima” 
tipike e kësaj tendence është Vangjush Mio, peizazhisti i talentuar i viteve ‘30-‘40, i cili në këtë periudhë 
do të realizonte pjesën më të mirë të krijimtarisë së tij. Në vitet e luftës Mio vazhdon të realizojë peizazhe 
në udhëtimet e shumta nëpër viset e Shqipërisë. Një prej tyre tregon qendrën e Tiranës, në një nga pamjet 
e saj klasike, ku në sfond duket Xhamia e Et’hem beut. Tabloja e mbushur me dritë, është e “pushtuar” 
nga ngjyra e kaltër e qiellit të pastër, ndërsa pesimizmi apo dramaticiteti i realitetit shqiptar, duket se nuk 
janë pjesë e botëkuptimit artistik të Mios.  

       
V. Mio, “Tirana”, vaj, 1942     V. Mio, “Dimër në Korçë”, vaj, 1943     V. Mio, “Fusha e Korçës (?)”, vaj, 1943 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148 Andon Kuqali, Vangjush Mio - katalog, (Tiranë: GAF, 1989), 8. 
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Filozofia e Mios mbetet e njëjtë. Ajo është filozofia e një arti me qëllim terapeutik, e cila i propozohet 
shoqërisë për të kultivuar brenda saj të bukurën dhe shijen për art. Mio është i qartë dhe në paqe me 
vetveten. Në vitet e luftës artisti realizon një seri tablosh me temë nga fushat e Korçës. Në to ai e vendos 
ulët linjën e horizontit, për t’i lënë sa më shumë hapësirë qiellit të pafund. Tek “Dimër në Korçë” linja e 
horizontit është më e lartë, por bardhësia e dëborës mjafton për të dhënë dritën dhe dëlirësinë e një 
peizazhi magjepsës. Elementi njerëzor, vazhdon të zërë një hapësirë minimale në këto hapësira të pafund 
harmonie, ku Mio duket se ka gjetur veten përfundimisht.   
Por ndërkohë me mbylljen e luftës direktiva të reja shtetërore, e orientojnë atë dhe të tjerët drejt një 
“thellimi më realist”149, me subjekte si “Traktorët në fushë”, “Shtyllat e tensionit të lartë”, apo “Hyrja e 
tunelit të Rrogozhinës”, ku spikat “materializmi i kërkuar i sendeve”. Mio, një ithtar i peizazhit idilik, 
shpirtëror, e gjen veten në fillimin e ndryshimeve të mëdha, teksa pasqyron “sendet”, si subjekte abuzive 
të një “ish peizazhi romantik”, ku i këndohej “thjesht” bukurisë së natyrës. Në këtë riformatim të artistit 
duket sikur “shpëton” vetëm “Vjelja e panxharit”, vepër e vitit 1953, e cila ruan ende shijen e thellësisë së 
peizazhit dhe dritës së ngrohtë. Në të, punëtoret, ashtu si në tablotë e tjera zënë vend minimal, gati sikur i 
janë mbivendosur natyrës, por nuk e zhvlerësojnë atë. Shumë më të vrazhdë janë traktorët apo vagonët në 
shinat e tunelit, ku ngjyrat e ftohta apo ato të murrme, sforcojnë gjithçka në një tis trishtimi.  
E ndërsa Mio “thellohej” në realizmin socialist, artistë të tjerë si Sadik Kaceli, Nexhmendin Zajmi, Foto 
Stamo, Abdulla Cangonji, Hasan Reçi, apo Danish Jukniu  japin shenja të një peizazhi që mund të 
ekzistonte edhe përtej politizimit. Kuptohet që për ta kjo ishte e mundur, pasi paralelisht ata kishin 
“përmbushur detyrimet” në mbulimin e temave të kërkuara. 

       
V. Mio, “Tuneli”, vaj, 1947     V. Mio, “Traktorët në fushë”, vaj, 1951     V. Mio, “Vjelja e panxharit”, vaj, 1953 

 
Në vitin ‘50, M. Treska i kujtonte, apo rikujtonte në një listë të gjatë: “...jeta e re, ndërtimi i vendit, lufta 
për paqen, patriotizmi, dashuria dhe miqësia e pathyeshme me BS, urrejtja për imperializmin, heroizmi në 
punë, njeriu i ri dhe besimi në të ardhmen, punëtori, fshatari, intelektuali, ushtari, apo i riu që çan 
përpara...”150 e në këtë pafundësi temash, siç shihet mungon peizazhi i lirë nga natyra. Kjo pasi po sipas 
tij: “KQ po punon për orientimin e artit dhe kulturës në dobi të ngritjes kulturore të masave punonjëse, si 
pjesë e revolucionit popullor, e triumfit të tij.”151   
Në këtë ideologjizim të kërkuar e orientuar specifikisht, natyra zë vend si një moment “pauze”, ku artistët 
rigjejnë “dashurinë e humbur” për krijimin shpirtëror, jo atë misionar. Të tilla janë tablotë e Jukniut, 
Zengos, Stamos, e Cangonjit, të Papës, Reçit e Janit, realizuar përgjatë gjithë viteve ‘50- ‘60, ku qetësia 
që rrethon personazhet dhe natyra flasin në vetën e parë. Por numri i tyre mbetet i kufizuar. Kuqali, mbi 
mosimpenjimin e duhur në gjininë e peizazhit, dhe insistimin e artistëve mbi kompozimin, edhe “...kur 
kjo gjini nuk u përshtatet aspak”,  shprehej se: “Natyra e bukur dhe e shumëlarmishme e vendit tonë ka 
habitur gjithnjë vizitorët e huaj, ajo qan për mjeshtër artistë, kurse shumë pak nga piktorët dhe 
vizatonjësit tanë e kanë kënduar atë.”152 Bashkë me natyrën, zënë vend dhe tablotë e shumta që marrin 
spunto nga konteksti urban periferik. Rrugicat karakteristike, të banuara nga figura të heshtura, ndajnë me 
nostalgji momente qetësie, në sintoni me kërkesat e sipërpërmendura për çdo shpirt krijues. Në momente 
të caktuara natyra “pushton” tablotë me energjinë e vet, siç është rasti i tablosë së Kacelit “Pranvera”, 
sipas tij: “më të mirën e më të dashurën vepër”153. Lulëzimi i plotë i pemës, duket si momenti kulminant i 
triumfit të përkohshëm të natyrës mbi tematikat e urdhëruara nga shteti.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
149 Po aty. 
150 Milto Treska, “Kultura dhe Artet në rrugën e drejtë të zhvillimit”, Zëri i Popullit, janar, (1950): 6. 
151 Po aty. 
152 Andon Kuqali, “Disa mendime mbi artet tona figurative”, Nëntori, nr. 2, (1955): 108.    
153 Xoxa, Kaceli, 91. 

54



	  

Në dekadat që do të pasonin, me insistimin e vazhdueshëm të shtetit, peizazhi merr forma e nuanca të 
ndryshme, diktuar dhe nga zhvillimet politike e sociale, që shpesh tentonin të përmbysnin apo orientonin 
gjithnjë e më shumë zhvillimet artistike në vend. Orientimet e Lidhjes së Artistëve ishin të qarta. 
Udhëzuar nga strukturat shtetërore, ajo kërkonte në mënyrë specifike që arti dhe letërsia të gjente sfond 
në ideologjinë komuniste, historinë e diktuar dhe identitetin kombëtar. Ndryshimet e infrastrukturës së 
jetës dhe puna vullnetare e masave u bë subjekti abuziv i peizazheve melankolike a romantike, të cilat 
zhvillohen paralelisht gjatë gjithë kohës, por pa cënuar supremacinë e tematikave të tjera. 
Tematikë tjetër edhe më e “diskriminuar”, e cila do të mbetej e tillë deri në fundin e sistemit, do të ishte 
Natyra e qetë, e cila “vuajti” ngarkesën simbolike të dyshimtë që mbartte, si dhe mospërshtatjen me 
elementë funksionalë brenda ideologjisë shtetërore. Ndërsa në të shumtën e rasteve, tregonin lule, objekte 
antikuare që lidheshin me të kaluarën historike, apo sende të së përditshmes, ato zunë gjithnjë vend skajor 
në krijimtarinë e cilitdo artisti. Shpesh të pluhurosura në skajet e studiove, si krijime personale me 
destinacion privat, ato rrallëherë u morën në konsideratë nga kritika, apo komisionet e pranimit të 
veprave.  
 

           
D. Jukniu, “Gruaja e ulur”, vaj, 1952    F. Stamo, “Peshkatarët e vegjël në Kuban”, vaj 1958   A. Cangonji, “Rrugë”, vaj, 1958 

         
N. Zajmi, “Rrugicë në Tiranë”, vaj, rreth ‘50    H. Reci, “Rrugë në Shkodër”, vaj, rreth ‘50    S. Kaceli, “Pranvera”, vaj, 1956 ( 
e humbur)          
 
Përgjatë viteve të luftës por dhe më parë, natyra e qetë u trajtua rrallë. Dallohet mes të tjerëve Zef 
Kolombi i cili gjatë karrierës së tij të shkurtër artistike, realizon disa të tilla, me subjekte frutash tavoline 
ose lulesh. Ndër shembujt më të mirë, mund të përmendim “Rrush e dardhë”, “Natyrë e qetë” apo “Tri 
riska shalqi” realizuar rreth viteve ‘40. Të tria këto tablo dallojnë nga njëra-tjetra si nga sensibiliteti dhe 
nga trajtimi stilistik. Ato duken sikur janë pjellë e ndikimit të periudhave artistike të ndryshme tek autori, 
pasi kanë ngjashmëri me stile të ndryshme të periudhave artistike të epokave të kaluara. Ndërkohë që, ajo 
më e hershmja dallohet për dritën e butë, e cila duket sikur përkëdhel objektet teksa tenton t’i unifikojë 
ato, ajo e vitit 1940, ka një sensibilitet më racional e të qartë. Tek kjo e fundit shihet këmbëngulja e 
artistit për të evidentuar me saktësi formën dhe përbërjen materiale të secilit fryt. Një kërkim për detaje sa 
më të imta, që humbet në tablonë e fundit me rriska shalqiri. Këtu objektet reduktohen në tri forma të 
njëllojta, por dhe metoda e punës transformohet në një gjendje fizike të ndryshme. Shihet një kërkim për 
transmetimin e materies në brendësi të saj. Artisti kërkon të materializojë shijen e vërtetë që ka fryti, duke 
mos u limituar në paraqitjen e tij të jashtme. 
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Z. Kolombi, “Natyrë e qetë”, vaj, 1940       Z. Kolombi, “Tri riska shalqi”, vaj       V. Jani, “Tri objekte”, vaj, 1957 - 60 

 
Pas luftës tradita mbetet pothuaj e njëjtë, ndërsa një nga krijimet që vlen të përmendet është vepra e 
Vladimir Janit, realizuar në periudhën në fjalë, me përmasa të vogla e me një thjeshtësi e ekuilibër tipik të 
shkollës italiane të viteve ‘30. Artisti teksa e titullon thjesht “Tri objekte”, vendos të propozojë një 
kompozim minimal, sikur të ishte në kërkim të ekuilibrit perfekt, larg imponimit të temave që marrin 
përsipër ideologji, mesazhe, apo simbole. Ai duket se kërkon thjeshtësinë, në qetësinë që mbështjellin 
këto objekte, si një moment reflektimi mbi aktin dhe subjektin që mbart një vepër arti.    
 
 

II. 4.  Skulptura gjatë luftës dhe ajo në vitet e para të pushtetit të ri 
 
 

Përgjatë viteve ‘40, përveç vazhdimësisë së aktivitetit artistik të skulptorit O. Paskali, i cili 
dominoi skenën artistike përgjatë dekadave paraprirëse, mund të shënohen dhe fillimet e skulptorëve të 
rinj si J. Paço, K. Koljaka, apo A. Mano. Këta artistë të rinj në këtë periudhë nisin të kthehen në atdhe, 
për të dhënë kështu kontributin e tyre kryesisht në vitet e para të pasluftës.  
Vetë Paskali, edhe në këtë periudhë, dhe pse jo me intensitetin e mëparshëm, kondicionuar dhe nga 
kushtet jo të favorshme të luftës, arrin të realizojë një numër të vogël veprash, të cilat për nga ngarkesa 
politiko-ideologjike ndryshojnë dukshëm me njëra-tjetrën. Në këtë periudhë, ai realizon vepra si 
“Pjelloria”, monumentin e Gjeneral Telinit, bustin e B. Currit, A. Frashërit e të Musolinit. Një pjesë e tyre 
si p.sh. bustet e figurave të patriotëve shqiptarë vijnë në vazhdën e krijimtarisë së mëparshme të artistit, 
ndërsa veprat e tjera janë porosi të komisionuara nga shteti i ri fashist, i cili padyshim kishte nevojë dhe 
për mbështetjen politike e intelektuale të klasës intelektuale shqiptare. “Pjelloria”, vepër e vitit 1940, na 
tregon edhe një herë për admirimin që ushqente artisti për veprat e artit italian. Tek kjo vepër, na paraqitet 
një grua e zhveshur, që po merr fruta e lule (simbole të fertilitetit dhe bollëkut) nga dy fëmijë. Figura e 
gruas, apo perëndesha e pjellorisë, vuan mungesën e një linje kompozicionale të shpenguar e as nuk 
paraqet linja të harmonishme femërore. Ajo është e ngurtë në material e në lëvizje, por si e tillë mundohet 
të futet në psikologjinë e strukturës racionale që i qëndron prapa. Paskali “pranon” që dhe figura e tij t’i 
“nënshtrohet” frymës së re të arkitekturës së Bosios. Shtrirja monumentale racionale e sipërfaqeve të 
ndërtesës, përthyhet në gjestet skematike e të ngurta të gruas, duke u lidhur njëra me tjetrën në mënyrë 
harmonike.   

           
O. Paskali, “Pjelloria”, Pallati i Brigadave, Tiranë, 1940       O. Paskali, “Duçja”, 1939     O. Paskali, “Bajram Curri”, 1940           
J. Paço, “Portret vajze”, gips     
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Gjatë vitit ‘40, Paskali realizoi dhe një sërë portretesh të figurave patriotike, si portreti i Bajram Currit 
(patriot e kundërshtar i Zogut) apo ai i Abdyl Frashërit (një nga liderët kryesorë të lëvizjeve për pavarësi). 
Dallohet midis tyre dhe monumenti memorial i Gjeneral Telinit154, përuruar më 27 gusht 1941. Paskali 
nuk e fshehu admirimin për regjimin e ri, pasi shihte me shpresë tek ai mundësinë e prosperitetit dhe 
zhvillimit. Edhe figurat që ai realizon në këto vite duken se janë pjesë e këtij “kompromisi” politik. Për 
këtë flet qartë ngritja e memorialit monumental të Gjeneral Telinit, por dhe figura e B. Currit, e A. 
Frashërit duket se janë realizuar për t’i “fituar” zemrën patriotëve shqiptarë, të cilët shihnin tek fashizmi 
thjesht dhe vetëm një pushtues. Por tributi më i madh i Paskalit për fashizmin vjen vetëm pak muaj pas 
pushtimit të vendit, kur ai realizon portretin e Duçes.  
Paskali është mjeshtër i gjuhës plastike. Ai i sjell figurat e tij njerëzore e të vërteta. Portreteve të dashur të 
B. Currit dhe A. Frashërit, i “kundërvihet” masa muskulore e portretit të Duçes. Ikona e fashizmit, 
paraqitet e ftohtë, e kthjellët, gjithnjë e më e patundur në misionin dhe idealet e tij.     
Figurës dominuese të Paskalit, në vitet ’30-‘40, në vitet e pasluftës, iu afruan dhe ato të skulptorëve të rinj 
si J. Paço, K. Koljaka, A. Mano, apo Ll. Nikolla. Në artikullin155 që pasoi hapjen e së parës ekspozitë të 
pasluftës, autori dallon përveç pikturave dhe skulpturat “Fitorja” e “Partizane”, të Llazar Nikollës dhe ato 
të Janaq Paços, “Shtypja”, “Portreti i Isuf Alibalit”, “Malësori nga Dibra” e më tepër portretin e E. 
Kuqalit.  
Skulptura për regjimin e ri, propozohej disi më ndryshe nga piktura për vetë karakterin e saj urban. 
Gjithnjë për një art më pranë masave (përtej galerive e muzeve), pushteti i ri ishte për një art të 
kuptueshëm e ilustrues të ideologjisë së re, me qëllimin e “edukimit të popullit”. Pranishmëria e 
skulpturës, u përkufizua shpejt nga ngritja dhe shpërndarja e saj në sheshet kryesore të qyteteve, tendencë 
e nisur me “ngut” nga Paskali, që në vitet e hershme të monarkisë. Në optikën e partisë-shtet, figurat 
simbol të luftës dhe të udhëheqësve të proletariatit botëror, duhet të “pushtonin” sheshet kryesore të 
qyteteve, sepse aty ato zotëronin pikën qendrore të vëmendjes, duke qenë pranë edhe asaj pjese popullsie, 
e cila, si nga formimi kulturor, aq dhe nga ai arsimor156, nuk kishte qenë ndonjëherë në ekspozita arti.  
Për të rikuperuar këtë “gap”, apo siç do shprehej kritika, për arsye se: “populli i lirë kishte dëshirën e 
zjarrtë të lartonte e të përjetësonte sa më shpejt Luftën Nacionalçlirimtare... heronjtë e saj si dhe figurat e 
shquara të kombit,”157 skulptorët nisën nga puna, fillimisht me këto tema. Paskali i “rigjetur”158, që nga 
viti 1948 nis të realizojë bustet e heronjve Misto Mame (1948) e Vojo Kushi (1950), në simbiozë me ato 
të Bajram Currit, e Abdyl Frashërit, realizuar në vitin 1940159. Deri në fund të viteve ‘40, “punëtorët e 
artit”, duke ndjekur shembullin e kolegëve rusë, e duke e “vënë talentin e tyre në shërbim të popullit”160, 
kishin realizuar ose po realizonin, bustet e Komandantit, Stalinit, Q. Stafës, V. Kushit, A. Demit, V. 
Shantos, M. Mames, K. Karafilit, R. Çollakut e A. Zenelit. Përgjatë gjithë viteve ’50, numri i tyre do të 
shumëfishohej, herë në përmasa modeste si buste parqesh e gjithnjë e më tepër në përmasa monumentale. 
Si buste për sheshe (Vojo Kushi), apo për ambiente muzeale (Misto Mame), shtetit i interesonin edhe më 
shumë monumentet, siç ishte “Partizani i panjohur”, apo “fitimtar” realizuar nga një tjetër skulptor i 
rëndësishëm i kohës, siç ishte Andrea Mano. Artisti, i detyruar nga kushtet politike të kohës, 
karakterizohet nga një ndërtim didaktik i trefishtë, nga shkolla e Romës, Zagrebit dhe ajo e Shën 
Pjetërburgut. Por nëse gjatë luftës, veprat e tij dalloheshin për karakterin klasik, me theksin tek harmonia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
154 Ky personazh i veçantë i historisë shqiptare, ishte vrarë nga forcat greke, bashkë me pjesëtarët e tjerë të komisionit italian 
për caktimin e kufijve midis Greqisë dhe Shqipërisë, në një pusi armike më 27 gusht 1923. Vatra Shqiptare, nr. 22, gusht, 
(1941).  
155 155 A.P. “Ekspozita e artistëve shqiptarë”, Bashkimi, 16 maj (1945). 
156 Me kalimin e viteve, në tentativë për të realizuar një revolucion të vërtetë kulturor, shteti komunist shpërndau kuadro në 
gjithë vendin, rriti në mënyrë të befasishme numrin e shkollave fillore e të mesme, hapi kurse e shtëpi kulture, ngriti biblioteka 
e shtëpi pionieri, me qëllimin e vetëm të ringritjes kulturore. Në një miks talentesh të dalë sa nga shkollat e para, apo studentë 
të specializuar në vendet mike, aq sa dhe nga klasa punëtore e fshatarësia, u ngjizën vlera e antivlera, por qëllimi madhor u 
arrit, me forcë e shpejtësi, “me goditje të përqendruar”, si forma më tipike e shteteve totalitare.   
157 Kuqali, Historia e Artit Shqiptar, 80. 
158 Paskali nuk mori pjesë në ekspozitën e parë të artit, atë të vitit 1945, pasi mbi të rëndonin realizimet  e disa veprave, 
fillimisht në monarkinë e mbretit Zog, e akoma më tepër gjatë pushtimit italian, mbështetjen e së cilit Paskali e tregon hapur 
në: Odhise Paskali, “Horizonte të hapura”, Bota e re, 8 gusht (1940): 4. 
159 Në vitet e trazuara të luftës, Paskali kishte realizuar dhe portretin e Duçes, apo veprën monumentale të Gjeneral Telinit, 
porositur nga pushtuesi italian. Gjeneral Telini ishte një oficer italian i vrarë nga forcat greke gjatë përcaktimit të kufijve 
ndarës në vitin 1923. Monumenti i përuruar në vitin 1941, dallohet për trajtimin realist, edhe pse nga foto të kohës është e 
vështirë të bëhet një analizë më e qartë. 
160 “Zhvillimi i arteve figurative në vendin tonë”, Bashkimi, 28 dhjetor, (1949): 3. 
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midis proporcioneve, kjo duket sikur tejkalohet me të parën skulpturë monumentale të regjimit të ri, 
inauguruar në vitin 1949. Dedikuar luftës çlirimtare, ajo hap siparin e një serie të pafund veprash që do e 
pasonin. Figura e vendosur mbi pod është në lëvizje e sipër, me pushkën dhe grushtin nderues, teksa një 
thirrje duket sikur çliron shpirtin e tij fitimtar. I veshur me rroba ushtarake, si simbol i triumfit ndaj 
pushtuesit, ai duket sikur po marshon i sigurt drejt fitores. E gjithë figura e partizanit shoqërohet poshtë 
me basorelieve, të cilat paraqesin skena nga lufta çlirimtare. Në vitet në vijim, këto tipare, stoike a 
dinamike, por triumfuese, do të përcaktonin shpesh rrugën e vetme për të paraqitur figurat monumentale 
të realizmit socialist.  
Një tjetër skulptor i rëndësishëm i periudhës ishte Janaq Paço, pjesëmarrës në ekspozitën e parë të 
periudhës së pasluftës, i cili një vit më vonë, mori pjesë në një konkurs artistik, ku u prezantua me një 
bust të udhëheqësit.161 Por veprën më të rëndësishme të tij: “Skënderbeu mbi kalë”, nisur në vitin 1946, ai 
do ta mbaronte vetëm në vitin 1959, për t’u vendosur më pas në qytetin e Krujës.  

           
J. Paço, “Qemal Stafa”, 1949   Ll. Nikolla, “Mihal Duri”, 1955  A. Mano, “Prof. A. Xhuvani”, 1955-56 

             
A. Mano, “Partizani”, allçi, 1955     Dh. Çani, “Portret ushtari”, gips i tonuar, 1957    O. Paskali, “Vojo Kushi”, 1950 

 
Monumenti dedikuar heroit në Krujë dallohet për dinamizmin, pozicionimin e figurës në vërshim luftarak 
dhe zgjidhjen e dimensioneve të dy figurave, (heroi është dukshëm më i madh), që çojnë në lartësimin e 
idesë së madhështisë së tij. Vendosja e figurës me shpinë nga lartësia e malit, i jep asaj një unifikim 
historik-figurativ të veçantë, duke kujtuar se heroi shpesh zbriste rrufeshëm nga mali me trupat e tij të 
zgjedhura. Edhe elementët e tjerë karakteristikë të këtij monumenti ekuestër, vertikaliteti piramidal, 
dekoracioni e muskulatura e kërkuar, si dhe vështrimi i ndërthurur i dy figurave,  i japin atij një tension 
dhe dinamizëm të veçantë.  
Por në skenën artistike shqiptare të kohës, zuri vend dhe skulptorja e parë shqiptare Kristina Koljaka 
(Hoshi), e cila pas vitit 1947 punoi për disa vite në ndërmarrjet shtetërore, në gjininë e reklamave dhe të 
pllakateve të kinemasë. Më pas, dhënia e studios në fillim të vitit 1950, i krijoi asaj hapësirën e duhur për 
rinisjen e aktivitetit të plotë skulptorik, karakterizuar nga ndjeshmëria e ndryshme nga kolegët e saj 
meshkuj.    
Shumë prej veprave të saj paraqesin çaste nga jeta e re nën sistemin socialist. Me nota  optimiste, ato 
gjejnë vetveten tek subjektet e brishta, të fëmijëve apo të nënave. Vepra si “Pyllëzim”, “Dita e parë e 
shkollës”, “Balerina”, “Fëmijët dhe pëllumbi”, apo portreti i doktor Shirokës, realizuar mes viteve ‘51-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
161 Pas këtij dedikimi të qartë ndaj pushtetit të ri, artisti u përfshi në struktura të larta drejtuese shtetërore. Pas luftës, që nga viti 
1945, ai do të drejtonte Komitetin e Arteve deri më 1949. Më tepër mbi biografinë e Paços mund të shihet tek Ylli Drishti, 
Suzana Varvarica Kuka, Monografi, (Tiranë: GKA, 2001), 69. 
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‘62, të vogla në dimensione, për parqe, institucione, apo oborre shkollash, prezantohen të vërteta, të gjalla 
e me një sensibilitet krejt femëror. Por në rendin e ri socialist, theksi dhe financimet më konsistente do të 
shkonin për liderët e revolucionit proletar. Figura si ajo e Leninit, Stalinit, teksa i bashkëngjitej edhe ajo e 
liderit vendas, zunë shpejt qendrat kryesore të shesheve apo institucioneve kryesore. Prej vitit 1948 u 
ngritën me shpejtësi, “Monumenti i Leninit (1951), nga Koljaka, i vendosur në një nga sheshet kryesore 
të Tiranës, si dhe figura e Stalinit162 (1949), dhe ajo e Enver Hoxhës (1948), ngritur nga Paskali. 
Udhëheqësit e Revolucionit të Tetorit, duket sikur kanë dalë nga ndonjë pankartë a ilustrim i propagandës 
sovjetike, duke i propozuar kështu figurat si më lehtësisht të identifikueshme. Figurat monumentale të 
Leninit, apo Stalinit, për shoqërinë shqiptare duhet të përkonin me guidë autentike shpirtërore, formatuar 
si ikona, simbolika, dhe gjestikulimi i të cilëve tashmë ishte sanksionuar.  
Ashtu si dhe piktura, skulptura e pasluftës zhvillohet ndjeshëm, edhe pse, për vështirësi infrastrukturore, 
ajo numëronte më pak ekzemplarë. Dh. Çani, në vitin 1957 shpjegonte se: “janë bërë vetëm disa buste në 
allçi, dhe në çimento, shumë pak në bronz, dhe më pak në mermer. Ndërsa nuk janë bërë fare grupe në 
mermer ose në bronz, të cilat, siç dihet mund të paraqiten më të bukura dhe rezistente për qindra e qindra 
vjet.”163 Por, me rritjen ekonomike dhe stabilizimin e situatës ekonomike, numri i krijimeve dhe krijuesve 
sa do vinte e do shtohej, ndërsa shembujt më të mirë do të propozoheshin sidomos nga artistët sovjetikë, 
shpesh prezent në ekspozita të ngritura në kryeqytet.  

                 
A. Mano, “Monumenti i partizanit të panjohur”, bronz, Tiranë, 1949     Janaq Paço, “Skënderbeu mbi kalë”, bronz, Krujë, 1959 

       
K. Koljaka, “Lenini”, bronz, 1951     Poster propagandistik i Leninit    O. Paskali, “Monumenti i Stalinit”, qyteti Stalin, 1949, 

beton       Poster propagandistik i Stalinit 
 
 
Në fundin e viteve ‘50 ajo që mbetej, përveç entuziazmit për “kujdesin atëror të partisë për artin” dhe 
denigrimit të sistemeve të kaluara, ishte nxitja “për pasurinë e ndjenjave, për thellësinë e idesë artistike 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
162 Mbi trajtimet e Stalinit në veprat e artit artikuj s’kursenin epitetet: “Stalini i madh… udhëheqësit më të mbarë të njerëzimit 
përparimtar, Shpëtimtarit dhe mikut më të shtrenjtë të vendit tonë”., në Milto Treska, “Ekspozita e arteve kulturore për vitin 
1950”, Letërsia Jonë, nr.1, (1951): 68. 
163 Çani në të njëjtin artikull shton se nevojitej një fonderi artistike, të lehtësohej transporti i materialeve të para, dhe të 
bliheshin punimet e artistëve që pranoheshin në ekspozita, për të stimuluar artistët të punonin sa më shumë. Marrë nga 
Dhimitër Çani, “Detyra të ngutshme për zhvillimin e skulpturës”, Nëntori, nr. i posaçëm, (1957): 143. 
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dhe për qartësinë dhe forcën e shprehjes”164, debate që do të intensifikoheshin edhe më shumë në dekadën 
pasardhëse me mbërritjen e artistëve të përgatitur në BS.  
 
 

II. 5. Fotografia propagandistike, ajo artistike dhe shtetëzimi i studiove, në vitet 
e para të pasluftës 

 
 

Gjinia e fotografisë, pioniere në rrugëtimin e gjatë të artit realist shqiptar, që nga viti i largët 1858, 
vit kur u realizua ngjizja e parë në xham, deri në mesin e shekullit të XX, kish njohur zhvillime të 
rëndësishme, sa teknike, aq dhe artistike e profesionale. Përgjatë gjithë këtij njëqindvjeçari, 
“Dritëshkronjat” e fund-shekullit të XIX-të, dhe studiot që i pasuan, prodhuan një arsenal të paçmueshëm 
imazhesh, si një pasqyrë e realitetit multiform, të vërtetë sa dhe dramatik. Emrat e shquar të fotografisë 
shqiptare që ndërtuan këtë arsenal janë padyshim Marubët, Sotiri, Pici, Jakova, që do të pasoheshin në 
vitet ‘40 nga Xhimitiku, Bali, Ristani, etj.  
Pas luftës kjo mori artistësh fotografë, kishte shtuar ndjeshëm numrin e studiove, i kishin modernizuar ato 
dhe tashmë “prisnin” të rejat që do të sillte regjimi i ri, si në format, ashtu dhe në kërkesa. Përgjigjja erdhi 
shpejt.  
Shteti i ri komunist, në platformën afatgjatë për shtetëzimin e ekonomisë, nisi aplikimin e strategjisë për 
gjithë punishtet që ofronin shërbime për popullatën, proces që nisi që në vitin 1947, për të realizuar në 
formë të plotë rreth viteve ‘70.  
Studioja e parë që pa shtetëzimin, “Ristani” ishte dhe ajo më modernia në kryeqytetin shqiptar. Pas 
dorëzimit të ambientit, pajisjeve dhe të arkivit, ky model do të zbatohej në pak kohë për gjithë studiot e 
tjera. Fillimisht ky proces tentoi (me sukses) të ndërmerret me vullnetin e lirë. Të tjerët që rezistuan, u 
dorëzuan shpejt nga presioni i taksave të larta. Por “fitorja” më e madhe e reformës shtetëzuese të 
aktiviteteve private, ishte shtetëzimi i studios më të vjetër në vend, asaj Marubi, arkivi i së cilës përbënte 
një nga pasuritë më të mëdha të historisë së vendit përgjatë kapërcimit të shekujve XIX-XX.     

        
Foto nga ATSH të Shqipërisë në vitet 1945-1952 

   
Pasardhësi i fundit i saj, Gega ia dorëzoi atë Arkivit të shtetit, gjest që u pasua dhe nga fotografët e tjerë 
shkodranë, për të krijuar më vonë Fototekën Marubi, një qendër konservimi e kërkimore. Me shtetëzimin 
e plotë të studiove fotografike, i gjithë materiali i grumbulluar, u shfrytëzua nga shteti në mënyrën që ai 
shihte më të arsyeshme, duke filluar nga ilustrimi i librave të historisë, pasurimi i muzeve, për qëllime 
propagande e agjitacioni, e në raste të veçanta shërbyen si dëshmi për eliminimin e kundërshtarëve 
politikë.165 
Përtej shtetëzimit të studiove aktuale, për regjimin e ri, gjinia e fotografisë përbënte një shërbim për të 
cilin duhej të kujdesej në mënyrë të veçantë. Shtimi i numrit të fotografëve, laboratorëve dhe stafeve 
profesionale për një fotografi cilësore, shkonte paralelisht me shtimin e numrit të organeve të shtypit, dhe 
nevojës për një makinë propagandistike sa më efiçente. U shtua kështu numri i fotografëve (amatorë apo 
gjysmë profesionistë), kryesisht të orientuar nga fotografët e vjetër, që ruajtën pozita të favorshme brenda 
sistemit. Të ndarë në shërbime për popullatën (foto familjare apo për dokument), apo në funksion të 
administratës shtetërore (pranë ministrive, institucioneve të reja shkencore, të shtypit dhe kulturore), 
fotografët përbënin një hallkë tjetër të superstrukturës shtetërore. Në sytë e saj ata qëndronin si 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
164 Andon Kuqali, “Ekspozita kombëtare 1957”, Nëntori, (1957): 195.  
165 Informacioni mbi shtetëzimin e studiove fotografike vijnë nga bashkëbisedimi me fotografin Petrit Ristani. Arkiv i autorit, 
Tiranë 2010. 
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ingranazhe, shërbyes funksionalë të produktit që kërkohej, ndërsa për fotografët e shërbimit pranë 
popullatës, konsiderata ishte e barabartë me atë të punonjësve të tjerë të komunales, në të njëjtin rang me 
punonjësit e tjerë zanatçinj.   

         

Foto propagandistike të ATSH-së, 1949, imituese e një tabloje sovjetike 
 
E në këto “ujëra” nisën dhe fotot e para në shërbim të propagandimit të jetës së re socialiste. Detyrë 
parësore e tyre ishte pasqyrimi sa më i denjë i aktiviteteve shtetërore, kongreset, paradat, manifestimet, 
ndërtimet e reja, apo aktivitetet sportive e kulturore. Në to bëhet gjithnjë kujdes në mosfutjen e 
elementëve të tepërt që largojnë vëmendjen nga mesazhi, ndriçimi i mirë i subjektit, kompozimi i 
ekuilibruar, fokusi apo dhe elementët romantikë në rastin e subjekteve panoramike. Në shumicën e 
rasteve ato rezultojnë të kthjellëta, me një entuziazëm të kontrolluar, si një produkt i realizuar me 
profesionalizëm. Të regjistruara në arkivin e shtetit sipas temave e viteve të realizmit, nën anonimat, ato 
sot pasqyrojnë disa nga momentet kulminante të aktivitetit shtetëror e kulturor të vendit, por ashtu si artet 
pamore duke lënë pak, ose aspak hapësirë për vështirësitë e të përditshmes. 

          

Dedë Jakova, muzikanti Gj.Halili, (1949) e M. Zeka, fotografi, 1946       Gegë Marubi, portreti i F. Bregut, fotografi, 1951 

Orientimet tematike e formale, përveç se urdhëroheshin në mënyrë specifike, kujdeseshin dhe që të 
zbatoheshin dhe në rast të kundërt shoqëroheshin me masa administrative ndëshkuese. Shpeshherë ato, në 
frymë apo deri në kompozime, imitonin atë që për kohën konsiderohej arti më i lartë, arti sovjetik. Tablo 
klishe që shërbenin për një pasqyrim sa më pranë idealeve të Realizmit socialist, i cili edhe pse nuk njihej 
apo aplikohej prej fotografëve, imitohej me intuitë, duke u përshtatur gjithnjë e më tepër me një metodë 
pune siç e kërkonte punëdhënësi i ri.     
Përtej fotografive të kërkuara propagandistike, pak hapësirë mbeti dhe për atë që sot mund të 
konsiderohen fare mirë si foto nga realiteti. Skena nga puna në fusha, kantiere, apo jeta e përditshme, me 
qëllimin e botimit në organet e shtypit, i shpëtonin shpesh inskenimeve si pasojë e vështirësive që 
paraqisnin për t’i kontrolluar në çdo detaj. Si të tilla, ato sjellin një pasqyrë të realitetit të kohës, me shije 
e vërtetësi tipike të fotografisë së periudhës së paraluftës. Por do të ishte fotografia artistike ajo që do të 
sillte rezultatet më mbresëlënëse të kohës. E trajtuar nga emrat tradicionalë të fotografisë shqiptare të 
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viteve ‘20-‘30, nën emrat e Gegë Marubit, apo Dedë Jakovës, portretet e disa prej figurave të shquara të 
Shkodrës vijnë si jehonë e asaj madhështie që fotografia shqiptare kish ditur të transmetonte për dekada 
me radhë.   
Fotografia shkodrane, e formatuar shpesh nga brezi në brez si “trashëgimi familjare”, ku më tipiku është 
rasti i familjes Marubi, dallohet përveç të tjerave për transmetimin e talentit, që jo vetëm nuk 
“çfokusohet”, por përforcohet, duke evidentuar gjithnjë e më shumë vlera artistike të padiskutueshme. 
Gega, i biri i Kelit, përmbyll treshen e matricës Marubi me një krijimtari më të pakët se dy paraardhësit e 
tij. Portreti në fokusin e këtij artisti zë një pozicion parësor, ku shquhet kompozimi, leximi psikologjik 
dhe efekti dramatik, evidentuar shpesh nga përdorimi i dritës alternative. Përveç kësaj, ai hulumtoi me 
origjinalitet në fushën e fotografisë urbanistike, atë historike dhe kulturore dhe si i ati, eksperimentoi 
shpesh me teknikat e kohës. Shënimet biografike mbi artistin tregojnë se ai përdori kontrastin e fortë të 
filtrit infra të kuq për fotografinë urbane të qyteteve, duke bërë një dallim të qartë me fotografët e tjerë që 
trajtonin këtë gjini. Përveç kësaj mbi punën e tij si fotoreporter evidentohet dokumentimi i momenteve 
kyçe që po jetonte vendi, në vitet ‘30-‘40, punime të cilat i paraqiti në konkurse ndërkombëtare dhe u 
vlerësua me disa çmime166.  

Gegë Marubi, është vërtet i fundmi i dinastisë Marubi, por ai nuk përbën krejt një përçues të formatit të 
studios më të njëjtin emër. Pjesa më e rëndësishme e krijimtarisë së tij prezanton portrete, por ato tashmë 
ndryshe nga ato realizuar nga Keli apo Pjetri, dominohen nga një përzgjedhje kryesisht figurash qytetaro– 
intelektuale. Personazhet e tij braktisin përfundimisht si veshjet tradicionale dhe fondalet e pikturuara, 
tipike të studios Marubi. Ata vendosen në sfonde gri, shpesh të ndriçuar nga dy a më shumë burime drite, 
duke përforcuar kështu forcën shprehëse të shprehisë së gjithkujt.  

Një autor tjetër i rëndësishëm në kapërcimin mes viteve ‘40-‘50, ishte dhe Dedë Jakova, nga i cili kanë 
“mbijetuar” disa nga krijimet më të mira të krijimtarisë së tij, shtrirë mes viteve 1932-1959. Së bashku me 
Marubin ata preferojnë t’i prezantojnë personazhet e tyre në një “format të ri”, të ndryshëm, “shkëlqyes” 
në petkun qytetar. Portrete të një delikatese impresionuese, si ajo e Mariuccia Zekas, (Deda, 1946), apo e 
F. Bregut, (Marubi, 1951), të cilët “të zhveshur” nga petku i traditës, flasin një gjuhë më personale, 
brenda universit të tyre individual. 

Fotografia e viteve ‘50, e përkufizuar mes dy momentesh kryesore, shtetëzimi i studiove dhe humbja e 
pavarësisë artistike, ndahet qartazi nga ajo e dekadave të mëparshme në momentin që ajo iu nënshtrua 
vullnetit të hekurt të shtetit. Si pjesë e propagandës shtetërore, ajo do propozonte vetëm ata ekzemplarë 
funksionalë për ideologjinë, duke u kaluar vazhdimisht nga kontrolli, retushi e censura. Së bashku me 
autonominë artistike, arkivat personale, studiot e përkufizimin si funksionarë shtetërorë, fotografët u 
detyruan të lëshojnë terren edhe në atë vlerë që tradicionalisht i njihej fotografisë, vërtetësia. Ky element 
mbijeton me vështirësi vetëm në skajet e fotografive panoramike, ato që paraqesin turma të mëdha, 
reportazhet nga jeta sociale, bujqësia e arsimi, duke rikuperuar sadopak nga pasqyrimi i realitetit të një 
vendi në zhvillim.    

 
 
II. 6. Vitet ‘50, stili dhe vetë-indoktrinimi i artistëve 
 
 

Në fund të viteve ‘50, kohë kur shteti shqiptar po përgatitej të futej në një periudhë të re historike, 
në vetëm 15 vjet, ai ia kishte arritur qëllimit të dominonte çdo sferë të jetës politike sociale e kulturore. 
Tashmë, artisti jo vetëm ishte ndërgjegjësuar për pozicionin që i takonte në superstrukturën totalitare, 
porse vetë-indokrinohej si mundësia e vetme për të pasur një pozicion brenda sistemit. Cilido pozicionim 
skajor, ishte jo vetëm jofitimprurës, por edhe i rrezikshëm. Pjesëmarrja aktive në “Revolucionin e madh” 
që po përjetonte vendi ishte një detyrë për çdo nënshtetas, ku artistët (punëtorët e artit) kishin një pozicion 
të rëndësishëm. Produkti i tyre u nxit nga shteti me një fushatë masive indoktrinuese, diskutime të 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
166 Gegë Marubi vlerësohet me Fletë Nderi në Panairin e Barit (1936) dhe me Medalje Ari në atë të Selanikut (1938). 
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pafundme mbi formën, mesazhin apo stilin, të cilët stimuloheshin sa nga brenda strukturave kulturore, aq 
sa orientoheshin nga ato të larta shtetërore. Shtetit i takoi të edukonte, e më pas edhe të instruktonte artistë 
të formuar në perëndim, që në realitetin e ri duhet të shfaqeshin ideologjikisht të qartë, ndërsa artin e tyre, 
realizmin didaktik, ta aplikonin në atë që konsiderohej “Kombëtare në formë e socialiste në përmbajtje”. 
Fillimisht kjo u përkthye në një gjendje stilistike disi konfuzionale, ku shumë artistë improvizonin, apo 
kopjonin, duke tentuar të përshtatin aftësitë e tyre krijuese me kërkesat e reja shtetërore. Paqartësia e tyre 
u venit dalëngadalë me të pafundmet “konferenca e diskutime krijonjëse”, si dhe shkëmbim 
eksperiencash me artin sovjetik. Tek ky i fundit ata mund apo duhet të “kopjonin artin më të mirë e më të 
lartë në botë, atë sovjetik”, pasi ajo, siç thoshte Stamo, garantonte suksesin e sigurt. “Eksperienca e artit 
sovjetik, e artit të realizmit socialist, ka qenë për artistët shqiptarë një udhëheqëse e sigurt dhe pikërisht 
për këtë në tërë veprimtarinë tonë artistike kemi arritur suksese të dukëshme.” 167 

Tematikat e diktuara duhet të frymëzoheshin nga realiteti, të pasqyronin luftën për socializmin, njeriun e 
ri, zhvillimin e ekonomisë, revolucionin mbarë-shoqëror, luftën nacionalçlirimtare,.. dhe e gjithë kjo 
duhej të vinte nga një “përgatitje e shëndoshë ideologjike” e “rritje profesionale”.  

Përtej temës, forma, apo stili i përdorur (Realizmi vs. Formalizmit) shfaqte interes të përhershëm në çdo 
diskutim mes artistësh. “Duhej të luftojmë kundër prirjeve të dëmshme formaliste në realizëm... dhe 
trajtimeve të përcipta... kultura (duhej të ishte siç thoshte Stalini) nacionaliste në formë dhe socialiste në 
përmbajtje.”168 Pasi ishte arritur kjo, artisti sovjetik V. Ivanov, i lumtur teksa ra në kontakt për herë të 
parë me artin shqiptar, konstatoi se: “veprat janë të ndryshme… por ato i bashkon një bazë e shëndoshë 
realiste. Për to është i huaj çdo shtrembërim formalist. Kjo të gëzon shumë… (në) ekspozitën 
ndërkombëtare të Venecias që u hap këtë vit dhe për ato shtrembërime abstratiste e mostruozitete që u 
demonstruan atje… (u vu re qartë që)…Realizmi Socialist është arti i të vërtetës së jetës, i nivelit të lartë 
ideologjik, i karakterit popullor dhe i përsosmërisë së formës artistike.”169 Ishte e qartë që, artistët 
estetikisht duhet të qëndronin sa më “larg fantazive”, “larg stileve perëndimore”, e sidomos “nuk duhet të 
shkonin drejt tendencës art për art... (por duhet të realizonin) një art për popull,.. një art realist.”170 

Në fund të viteve ‘50, ajo që kish “mbijetuar”, ishte një art i sforcuar drejt një forme Realizimi Socialist, 
ku aq sa dëshira, ndihet dhe sforcimi për t’u përshtatur me një gjuhë vizuale të re e me një mbingarkesë 
ideologjike. Realizmi didaktik perëndimor ndikoi për një përshtatje më të shpejtë të artistëve, por 
Realizmi Socialist tipik, mbeti në një stad gati primitiv, handikap që do të plotësohej vetëm me ardhjen e 
studentëve nga vendet e lindjes.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
167 “Mbi zhvillimin e arteve figurative në vendin tonë”, Nëntori, nr. i posaçëm, (1957): 92. 
168 Milto Treska, “Kultura dhe Artet në rrugën e drejtë të zhvillimit”, Zëri i Popullit, janar, (1950): 6. 
169 Viktor Ivanov, “Artet figurative në Shqipëri”, Nëntori, nr. 12, (1956): 136-141. 

170 Nexhmedin Zajmi, “Mbi disa probleme të zhvillimit të arteve tona figurative”, Nëntori, nr. 4, (1954): 110.      
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KREU III: VITET ’60: IMPORTIMI DHE IMPLEMENTIMI I 
PARIMEVE TË REALIZMIT SOCIALIST  
 
 

III. 1. Vitet ’60 – ndarja nga BS, aleanca e re me Kinën Maoiste dhe ndikimet e 
tyre në art 

 
 

Sipas të dhënave zyrtare, vetëm mes viteve ’48-’51, dyshja Hoxha-Shehu kishin përjashtuar më 
shumë se 25 për qind të anëtarëve të partisë, mbi gjysmën e atyre të Komitetit Qendror dhe një të tretën e 
Kuvendit Popullor, “freskime” të shoqëruara gjerësisht me burgosje, internime e dënime kapitale. Pas 
vdekjes së Stalinit në vitin 1953, kontrollin në BS e trashëgoi N. Hrushov, i cili në shkurt të vitit 1956, në 
Moskë, mbajti një raport sekret ku dënohej kulti i individit ngritur nga Stalini. Më pas, një frymë e hapur 
kundërshtimi për metodat autokratike dhe orientimet e pasuksesshme ekonomike, u ngrit në disa nivele 
kudo nëpër Evropën Lindore. Më të dukshëm do të ishin rastet e Polonisë dhe Hungarisë172.   
Tirana zyrtare, frymën antistaliniste e dënoi hapur në mbledhjen e 81 Partive në Moskë, duke gjetur 
përkrahjen e Kinës Maoiste,173 me vijën zyrtare të së cilës ndante pikëpamje e objektiva të ngjashme174. 
Ky kontrast i hapur ideologjik, në dukje mbi çështje teorike175, që prej vitit 1961, solli orientimin e ri 
politiko-ekonomik nga Kina e largët, dhe ndarjen definitive me BS176, lëvizje që si zakonisht u shoqërua 
me spastrime të reja në radhët e Partisë. Përjashtimet e Liri Belishovës dhe Koço Tashkos, dy nga 
funksionarët e lartë pro-sovjetikë, ndoqën eliminimin e grupit të komplotistëve të rremë ushtarakë 
kryesuar nga T. Sejko.   
Përtej paranojës, armiqve imagjinarë, dhe shtrëngesave ekonomike, impakti kinez do të huazohej nga 
regjimi shqiptar, që pas vitit 1965, për të riforcuar disiplinën brenda PPSH-së. Kronikat historike vënë në 
dukje se dukuri si tejburokratizimi, liria dhe pakënaqësitë ndaj sistemit, kishin marrë përmasa 
shqetësuese. Si pasojë, në simbiozë me Revolucionin Kulturor të aleatit të madh kinez, hierarkia shqiptare 
ndërmori Revolucionin e vet Kulturor, si një masë për të rivendosur kontrollin në sektorë të caktuar të 
jetës politike, aq sa dhe kulturore. E shoqëruar nga imazhi i ri i diktatorit si “ideolog i rëndësishëm 
marksist...”177, revolucioni kulturor shqiptar u shtri në disa faza.  
Faza e parë ishte lufta kundër burokratizimit që në realitet u përkthye me “qarkullimin e shumë 
funksionarëve të të gjitha niveleve të Partisë dhe të administratës së lartë, nga qytetet në rrethe, në punë 
prodhuese178, në industri dhe bujqësi.”179 Masa të tjera u morën në reduktimin e ministrive, shpërndarjen 

                                                
172 Më shumë mbi këtë argument mund të shihet, Archie Brown, The rise & fall of communism, (Londër: Vintage books, 
2010), 272-288. 
173 Mbi marrëdhëniet Kino-Sovjetike, Archi Brown thekson se: “Lidershipi kinez ishte mjaft i ndjeshëm ndaj asaj që po 
ndodhte në kampin komunist. Ato kish bërë disa llogaritë e veta pas “fjalimit sekret” të Hrushovit mbajtur në kongresin e XX 
të Partisë komuniste sovjetike në vitin 1956, edhe pse vetë Mao kishte rezerva serioze, pasi nuk ishte njoftuar më parë për këtë 
ndryshim dramatik kursi.” Po aty, 316.    
174 “Kinezët dënuan të gjitha prirjet ideologjike të cilat i shmangeshin stalinizmit, duke përfshirë kështu edhe politikën e Titos, 
të cilin e etiketuan si revizionist”., në Valentina Duka, Historia e Shqipërisë 1912-1990, (Tiranë: Shtëpia botuese “Kristalina-
KH”, 2007), 272-3.   
175 Në fakt konflikti i Hoxhës me Hrushovin u ndikua nga afrimi i këtij të fundit me Titon, afrim që e shqetësoi dukshëm 
udhëheqjen shqiptare, duke i bërë ata të kërkonin një aleat tjetër brenda kampit. Ky aleat do të ishte Kina, që sipas Dukës: “, 
duke qenë vendi më i madh nga pikëpamja demografike brenda bllokut komunist, duke përdorur retorika marksiste, në të 
vërtetë kërkonte të rriste rolin e saj brenda bllokut komunist e, pse jo, ta drejtonte atë.” Duka, Historia e Shqipërisë, 272   
176 Mbi daljen e Shqipërisë nga zona e influencës sovjetike, Hrushovi mësohet të jetë shprehur në një bashkëbisedim me Liu 
Shao Çinë se: “Ne e humbëm Shqipërinë, por nuk humbëm ndonjë gjë të madhe; ju e fituat atë, por as ju nuk fituat ndonjë gjë 
të madhe. Partia e Punës ka qenë gjithnjë një hallkë e dobët në lëvizjen komuniste ndërkombëtare”., në Jon Halladay, Shqiptari 
dinak, (Zvicër: Shpati, 1993), 9.    
177 Duke filluar nga viti 1968, në Tiranë nisën të botoheshin vëllimet e para të veprave të Enver Hoxhës., në Duka, Historia e 
Shqipërisë, 282. 
178 “Qeveria, gjithashtu, me një vendim të posaçëm, vendosi që të gjithë nëpunësit, pa përjashtim, si dhe punonjësit e arsimit, të 
kulturës e të shkencës të punonin çdo vit nga një muaj në prodhim, kryesisht në fshat. Në punën prodhuese u përfshinë, 
gjithashtu, edhe nxënësit e studentëve të shkollave, të cilët së bashku me mësuesit dhe pedagogët, do të punonin në aksione të 
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e pushtetit në nivel lokal, rishpërndarjen e nivelit të pagave, heqjen e gradave të ushtarakëve dhe 
stimulimin e shprehjes së lirë të pakënaqësive me letra-rrufe, simbiozë e dacibaove kineze.  
Emancipimi i figurës së gruas, element i rëndësishëm i emancipimit shoqëror, do të kulmonte po në këtë 
periudhë, me një fushatë masive propagandistike, si zakonisht duke përdorur organet e medias, 
kinematografinë, letërsinë e artet e tjera. Me rastin e 40 vjetorit të çlirimit, zëri shtetëror180 mbi rezultatin 
e kësaj fushate do të shprehej se: “... gruaja shqiptare e emancipuar dhe e arsimuar e thotë me siguri e me 
peshë fjalën e saj kudo, në industri, në bujqësi, art, shkencë e kulturë, në të gjitha fushat e jetës. Sot gratë 
dhe vajzat në RPSSH zënë 46 % të numrit të përgjithshëm të punonjësve, 50 % të studentëve, 37 % të 
kuadrove me arsim të lartë etj. Gruaja shqiptare punon e drejton në të gjithë sektorët, deri në forumet më 
të larta të Partisë dhe Shtetit. Në këshillat popullore të të gjitha instancave gratë përbëjnë 40.7 % dhe 30% 
të deputetëve në Kuvendin Popullor; në efektivitetin e Partisë 30 % janë gra.”181     
 

        
Kopertina dhe dy faqe të numrit 6, viti XXIII, 1966, të së përmuajshmes “Shqiptarja e re”, organi i B.G.SH.-së          
  Z. Shoshi, “E reja triumfon”, vaj, 1969  
 
Faza tjetër, edhe më radikale, u shtri në luftën kundra fesë. Edhe pse persekutimi i klerikëve dhe 
besimtarëve kish nisur që pas çlirimit, goditja vendimtare do të vinte vetëm nga viti 1966, kohë kur, e 
frymëzuar nga Kongresi i V-të i PPSH-së, nisi fushata propagandistike: “Me shpatën e mprehtë të 
ideologjisë së partisë kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, besëtytnive dhe zakoneve prapanike.”182 
Zëri zyrtar i pushtetit në shkurt 1967, bënte thirrje se: “Paragjykimet e zakonet fetare ruajnë farën e 
degjenerimit të njeriut dhe po nuk u luftuan me guxim, nuk mund të formohet njeriu i ri komunist, nuk 
mund të ecet drejt ndërtimit të plotë të socializmit. Masat punonjëse, me të drejtë janë hedhur në sulm në 
frontin më të vështirë, në atë për të çrrënjosur nga zemrat dhe mendjet e njerëzve fenë...”183 
Duke e nxitur rininë të ndërmerrte e para aksionin kundër institucioneve fetare, gjendja pothuaj doli jashtë 
kontrollit.184 Veprime ekstreme si shkatërrimi total i bazës materiale të kishave e xhamive, u shoqërua 
edhe me shkatërrimin fizik të ndërtesave. Strukturat e mbetura u mbyllën, apo u transformuan në shtëpi 
kulture185, derisa në nëntor, “Shqipëria e kishte braktisur përgjithmonë pozicionin e saj asnjanës fetar dhe 
ishte bërë vendi i parë dhe i vetmi në botë që formalisht “vendosi” një sistem “fetar” zyrtar, të quajtur 

                                                                                                                                                                     
ndryshme, si në ndërtimin e hekurudhave, në hapjen e tokave të reja, në punët e stinës në bujqësi, etj.” AShSh, Historia e 
popullit Shqiptar IV, (Tiranë: Toena, 2008), 284-5.    
179 Duka, Historia e Shqipërisë, 282. 
180 Ashtu siç ishte bërë zakon, Enver Hoxha mbajti një fjalim, këtë radhë në plenumin e II-të që më pas u botua si Enver 
Hoxha, Mbi disa probleme të gruas shqiptare, (Tiranë: Naim Frashëri, 1967).  
181 40 vjet Shqipëri socialiste, (Tiranë: 8 Nëntori, 1984), 9.  
182 Zëri i Popullit, 8 shkurt (1967): 1. 
183 “Lufta kundër fesë – Aspekt i luftës së klasave”, Zëri i Popullit, 12 shkurt, (1967): 1. 
184 Për më shumë mbi këtë argument mund të shihet P. Kondi dhe L. Hoxha, “Hulusi Hako: Si i bëra “gjyq Zotit” dhe 
propagandova ateizmin në Shqipëri”, Panorama, 19 shkurt, (2004): 14.  
185 Një punë të madhe në këto vite dramatike për pasurinë kulturore bënë studiuesit e shumtë, të cilët arritën të përpilojnë me 
shpejtësi lista për monumentet e rëndësisë së veçantë. Mbi to, Pirro Thomo kujton se: “Si përfundim i diskutimeve të gjata e të 
vështira arritëm të mbajmë në mbrojtje rreth 120 monumente kulti, duke i grupuar ato në monumente me rëndësi të veçanta 
arkitektonike”, ndërsa mbi objektet në to ai shton se mbledhjen e tyre e përballoi pothuaj i vetëm Theofan Popa. Mbi 
kontributin e tij, ai shton se: “Mjafton të përmendim se mbi gjashtëmijë ikona dhe objekte të tjera kishtare ruhen në fondet e 
Muzeut të Artit Mesjetar në Korçë dhe pothuajse po kaq në Berat, Gjirokastër e gjetkë”., në Valeria Dedaj: “Si mbrojtëm nga 
shkatërrimi 120 monumente kulti në ’68-ën”, Shekulli, 20 korrik, (2013): 16 
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ateizëm, duke nxjerrë jashtë ligjit pa një pa dy çdo sistem tjetër.”186 E kotë të shtojmë që në këto kohë kaq 
të vrullshme lëvizjesh sociale e kulturore, roli propagandistik i artit duhej të ishte ai i mbështetjes e 
promovimit maksimal. Në pak vite me “vrull revolucionar” numri i veprave që pasqyronin luftën kundër 
burokratizimit, atë të emancipimit të gruas, apo të revolucionarizimit total të jetës, do të kapte shifra 
marramendëse. E gjithë kjo vinte në një moment kur artistët “gëzonin” komisionet cilësore e ideologjike 
që prej vitit 1948, leje krijuese të paguara e orare pune të reduktuara, që prej vitit 1949, e në vitet në 
vazhdim studio187 e poste të larta drejtuese në Komitetin Ekzekutiv, në Ministrinë e Kulturës apo në 
Kuvendin Popullor. 188 Pasqyrë e kësaj ishte një seri e gjatë ekspozitash e aktivitetesh kulturore. Në vitin 
1961, gazeta Drita shkruante se: “Në vendin tonë janë çelur një numër ekspozitash të huaja të arteve 
figurative, siç ishin ekspozita e piktorëve sovjetikë, që vizituan vendin tonë, ekspozita me vepra të 
piktorëve amatorë nga radhët e punëtorëve, fshatarëve dhe ushtarëve kinezë, ekspozita e piktorëve 
bullgarë, vietnamezë, etj.”189 Ndërsa mbi eksportimin e artit shqiptar, artikulli vazhdon: “Gjithashtu 
duhen përmendur ekspozitat e pikturës dhe skulpturës shqiptare në botën e jashtme si në Bienalen e 
Aleksandrisë, në Bashkimin Sovjetik, në ekspozitën e vendeve socialiste që u hap në Moskë, në RP të 
Bullgarisë, Rumanisë dhe Hungarisë.”190  
E ndërkohë që aktivitetet ndiqnin njëri-tjetrin, për të garantuar cilësi dhe qëndrueshmëri në kohë, shteti po 
investonte masivisht dhe për ngritjen e institucioneve artistike profesionale. Me radhë u ngritën shkollat e 
para të larta të Artit, ajo koreografike, ajo për aktorë dhe për arte figurative, bashkimi i të cilave solli 
hapjen e Institutit të Lartë të Arteve. Në po të njëjtën periudhë u inauguruan dhe Teatri i Operas dhe 
Baletit dhe Ansambli i Këngëve dhe Valleve Popullore, shoqëruar nga ngritja e një numri të pabesueshëm 
grupesh artistike amatore, gjë që solli një superprodhim artistik, ku gjithnjë e më e vështirë po bëhej 
ndarja e cilësisë nga sasia. Që prej vitit 1959, ashtu si BS, si tentativë për inkurajimin dhe vlerësimin e 
talenteve, nisën të jepeshin dhe çmimet “Artist i Popullit” dhe “Artist i Merituar”191, ndërsa prej vitit 1957 
u organizua dhe Kongresi i I-rë i Artistëve, që sanksionoi dhe formimin e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 
Artistëve, ku përfshiheshin, teorikisht, forcat më të mira krijuese në të gjitha zhanret artistike.192 Veprat e 
tyre financoheshin nga shteti, për t’iu drejtuar më pas klasës punëtore dhe masave, 193 ndërsa vetë ata 
duhej ta konsideronin veten si ndihmës të Partisë në edukimin e tyre.194  
 
 

                                                
186 Edwin. Jacques, Shqiptarët - Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme. (Tiranë: Kartë e Pendë – F. A. 
Linkoln, 1995), 533. 
187 Në fillimin e viteve ’70, Kujtim Buza theksonte se: “Gjatë pesëvjeçarit të katërt janë krijuar kushte të mira për krijimtari. U 
pajisën me studio rreth 40 piktorë dhe skulptorë në Tiranë dhe rrethe, u nxorën në profesion të lirë 8 piktorë e skulptorë, shumë 
artistë kanë orare të reduktuara, janë dhënë vazhdimisht leje krijuese - vetëm në vitin 1970 u përdorën 246 muaj leje krijuese 
nga 96 piktorë, skulptorë, etj.” Kujtim Buza, “Artet figurative në rrugën e zhvillimit të mëtejshëm”, Drita, (1971).  
188 Mbi formatin e Piktorit/deputet mund të shihet Fatos Kongoli, “Piktori komunist - kandidat për deputet”, Drita, 30 gusht, 
(1970). 
189 Foto Stamo, “Disa çështje të arteve figurative”, Drita, 16 prill (1961): 2. 
190 Po aty. 
191 Në nëntor të vitit 1961, me dekret të posaçëm shtetëror u dhanë këto tituj nderi: Vangjush Mio, “Piktor i popullit”; Odhise 
Paskali, “Skulptor i popullit; Z. Kolombi, N. Zajmi, S. Rrota, Z. Bumçi, A. Buza, F. Stamo, “Piktor i merituar”; J. Paço, K. 
Koljaka Hoshi, Ll. Nikolla, “Skulptor i merituar”.  
192 Sipas statistikave, në fillim të viteve ’60, në institucionet profesioniste, ishin punësuar rreth 600 artistë, nga të cilët vetëm 
47% kishin kualifikimin e nevojshëm profesional, mbështetur nga shuma të konsiderueshme monetare, që arrinin në 18% të 
shpenzimeve buxhetore. 
193 Mbi shitjen e punimeve nga shteti, Th. Frashëri në formë dialogu informon se: “Qytetarët tanë e çmojnë artin dhe dora-
dorës po blejnë përherë e më shumë. Natyrisht, tani është vetëm fillimi i punës së këtij salloni: megjithatë si fillim nuk është 
keq…Për çdo vepër që shitet, ne mbajmë shënime me qëllimin që autorët të dinë se ku kanë sosur punimet e tyre. Në ditët e 
para u blenë punime nga kolektiva punonjësish për t’ua dhuruar shokëve të punës në raste ditëlindjesh., në Th. Frashëri. “Në 
sallonin e shitjes së veprave”, Drita, 20 maj, (1962): 3. 

194 Foto Stamo mbi rrugën e pashmangshme të Realizmit Socialist në vijën e drejtë të Partisë shprehej se: “Vija e drejtë e 
Partisë sonë, vigjilenca e saj, rruga realiste e artit tonë figurative kanë qenë një faktor me rëndësi që revizionizmi nuk ka 
mundur të gjejë qoftë edhe një të çarë dhe nuk do të mundi kurrë të gjejë kurrë asnjë të çarë për të devijuar krijimtarinë tonë 
jashtë rrugës së realizmit socialist”., në Foto Stamo, “Ne do t’i shpiem më përpara artet tona figurative”, Drita, 29 dhjetor, 
(1962): 2. 
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III. 2. Zhvillimet në arkitekturën shqiptare në vitet ’60 – ndikimi i shkollave 
lindore dhe Pallati i Kulturës  

 
 

Për D. Crowley dhe S. E. Reid195 arkitektura nën një shtet totalitar “duke ndryshuar rrethanat 
materiale, synon të ndryshojë mendimet dhe sjelljet e individit. Kështu formati arkitektonik i qyteteve dhe 
planifikimi i hapësirave urbane, duhej të shoqërohej me transformimin e aktivitetit social së qytetarëve. 
Organizimi i qyteteve ishte faktori më i fortë për organizimin psikik të masave.”196  
Arkitektura e viteve ’50, dogmatike dhe paradoksale në kërkesën e saj: “socialiste në përmbajtje e 
kombëtare në formë”, u harrua shpejt nga prishja e marrëdhënieve “vëllazërore” shqiptaro-sovjetike. Me 
daljen nga Bllokun Lindor, arkitektët shqiptarë sipas E. Fajës197, përfituan për t’u larguar përgjithnjë nga 
kjo formë e huaj, e pakapshme dhe e pakuptueshme. Ajo u zëvendësua nga një gjuhë e re, arkitekturore e 
urbanistike moderne, e cila merrte frymëzim nga zhvillimet perëndimore mes dy luftërave botërore. 
Frymëzuar nga personalitete solide të fushës si Gropius, Le Corbusier e Van De Rohe, ata synuan “një stil 
që krijoi një botë të re, një arkitekturë të re, atë të diellit, të dritës, të ajrit të pastër dhe gjelbërimit… (e 
meqë kohët ishin të shtrëngesave ekonomike), pse jo dhe për një arkitekturë ekonomike, racionale, të 
thjeshtë e funksionale...”198  
Të përgatitur kryesisht në vendet e Evropës Qendrore, mes viteve ’53-’60, K. Miho, E. Dobi, S. Mosko, 
B. Daja, E. Faja, V. Cisko, K. Comi, si pjesë e grupit të studentëve të dërguar nga platforma shtetërore, 
importuan në vend parimet e racionalizmit dhe funksionalizmit, duke themeluar kështu atë që 
konsiderohet si “Shkolla e arkitekturës moderne shqiptare”199. Ndryshe nga strukturat e mëparshme tipike 
të viteve ’50, veprat e tyre, blloqe e komplekse ndërtimi, synonin parime të arkitekturës moderne, në 
harmoni me infrastrukturën urbane, duke u propozuar si njësi sociale, elegante, të lehta e funksionale. 
Sipas E. Fajës, elementët më të dukshëm të kësaj tendence i shohim në ndërtesa si: banesa në Korçë afër 
stadiumit; banesa 7-katëshe në hyrje të Korçës; banesa prapa Bankës së Shqipërisë në Tiranë (arkitekt P. 
Kolevica); ansambli arkitekturor i banesave në rrugën e Durrësit në Tiranë (arkitekt M. Pepa, I. Prushi); 
ansambli në hyrje të Shkodrës (arkitekt S. Pashallari); ansambli në hyrje të Tiranës nga rruga e Durrësit, 
(arkitekt A. Lufi); ansambli në hyrje të qytetit në Elbasan (arkitekt E. Faja), banesa në qytetin e Dibrës 
(M. Velo), si dhe hotelet e turizmit të ngritura në qytete si Tiranë, Elbasan, Korçë, etj.   
 

        
Banesa prapa Bankës, ark. P. Kolevica, Tiranë, 1963     Pallati i Kulturës, ark. V. Pistoli, Durrës, 1960 

                                                
195 Më shumë mbi këtë mund të shihet David Crowley dhe Susan E. Reid, Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the 
Eastern Block, (New York, Oxford, 2002)… Crowley është profesor i Environmental Sciences në Universitetin Riverside, 
Kaliforni, ndërsa Reid është profesor në Russian Visual Culture në Universitetin e Shefildit.  

196 Gent Gjikola, Architectural stalinist typologies in Albania – The palace of Culture and Cine-studio “New Albania”, 
(London: Ma… Bartlett School of Archetecture, University College, 2009-2012), 15. 
197 Enver Faja, Kush e drejton urbanistikën shqiptare, (Tiranë: UFO Press, 2008), 14. 
198 Po aty, 14. 
199 Përcaktimi i ndryshëm si “Shkolla polake” vjen po nga Enver Faja, i cili parimet e arkitekturës shqiptare mes viteve ’60-
’75, i sheh si lehtësisht të identifikueshme tek vepra e Simon dhe Helena Sirkus, figura dominuese të arkitekturës polake deri 
në vitet ’70.  
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Banesë në Korçë Banesë përkundrejt Bllokut në Tiranë dhe Hotel Turizmi në Elbasan, fund i viteve ‘60 

 
Por forma klasike e imponimit të fjalorit arkitektonik ishin Pallatet e Kulturës, superstruktura vëllimore 
ngritur me qëllimin e forcimit të lidhjeve kulturore mes shtetit dhe proletariatit. Si “lloji më i ri e më 
masiv i godinave për veprimtari kulturore e artistike”200, të prezantuara herë si Shtëpi e herë si Pallate 
Kulture, ato do të “mbinin”, pothuaj në çdo qytet të Bllokut Lindor, si forma më e mirë e mbivendosjes së 
vlerave dhe shpërndarjes së propagandës shtetërore.201  
E para e këtij lloji do ngrihej nga një arkitekte grua, Valentina Pistoli, në qytetin e Durrësit në vitin 1960, 
por për kryeqytetin, me ndihmën e sovjetikëve, kërkohej një strukturë shumë më monumentale. Për këtë 
sipërmarrje përveç ndihmës teknike e financiare të aleatit të madh, do të duhej dhe sakrifikimi fizik i 
Pazarit të Vjetër, shenjë identifikuese e të kaluarës mesjetare 202 . Bashkë me drejtimin, formën, 
pozicionimin e ardhshëm të udhëheqësve dhe elementë të tjerë strukturorë, Pallati i Madh i Kulturës, 
mbartte një mbivendosje simbolike të shumëfishtë.203  
Tullën e parë simbolike për ndërtimin e Pallatit të Madh të Kulturës, e vuri N. Hrushov, më 3 qershor 
1959. Si “Simbol i përjetshëm i miqësisë së pathyeshme Sovjetiko-Shqiptare”, përçimi i entuziazmit nuk 
zgjati më shumë se 2 vjet, kohë kur inxhinierët sovjetikë u larguan përgjithmonë nga Shqipëria, bashkë 
me gjithë kolegët e tjerë shpërndarë në çdo sektor të ekonomisë shqiptare204. Lindi kështu sfida e parë dhe 
më e madhe për arkitektët shqiptarë. Të ndodhur papritur në ankthin më të madh profesional të jetës së 
tyre, shkolla e re vendase, duhej të përballonte një situatë tejet delikate, me ngarkesë të shumëfishtë 
politike, sa dhe profesionale. Me vendim të posaçëm qeverie, duke pasur parasysh rëndësinë financiare e 
politike që kishte, grupi i punës nisi punën “me caktim fondesh pa ndërprerje”. Sipas Kolevicës, me 
ndikim të dukshëm nga Pallati i Kongreseve në Romë, (në linjë me trashëgiminë e arkitektëve italianë të 
viteve ’30-’40) 205, apo sipas Gjikolës, një kopje e largët e Stacionit të Finlandës në Shën Petërburg, 
ndërtesa përfundoi me angazhimin maksimal të emrave më të spikatur të arkitekturës dhe inxhinierisë 
vendase. Udhëhequr nga E. Dobi, skuadra përbëhej nga S. Luarasi, A. Lufi, K. Miho, M. Mele, e S. 
Mosko.206 Punimet mbaruan në vitin 1966, duke “triumfuar” kështu mbi bllokadën revizioniste. Në 
planimetrinë e përgjithshme në formë “U-je”, ajo përbëhet nga Salla e madhe e TOB, Biblioteka 
Kombëtare në krahun e kundërt dhe ambiente të tjera qendrore, një sallë ekspozitash, një koncertesh, 

                                                
200 Plaka, Sukaj, Ndërtesat për aktivitete social kulturore, 50. 
201 Deri në vitin 1988, vetëm në BS kishte 137 000 klube e pallate kulture, ndërsa në Shqipëri deri në vitin 1960 ishin ngritur 
1300 vatra dhe 30 shtëpi kulture.  
202 E. Faja informon se Butusov mbi riorganizimin stilistik të sheshit shprehej se: “Xhamia dhe Sahati kanë patur ndikimin e 
vet në trajtimin arkitektonik të fasadës së Pallatit nga sheshi. Portiku i lartë, kjo shëtitore e ardhshme e mbuluar do të përbëjë 
një pikë interesante shikimi, sepse nëpërmjet një kornize arkitekturore moderne të portikut do të soditet bukur ansambli 
mesjetar i kësaj qendre.” Faja, Kush e drejton, 14. 
203 Gjikola aludon se përveç formës “U”, hapur në drejtim të Lindjes, dhe hermetike përballë Perëndimit, kolonat, diametri i 
skenës rrotulluese dhe shkallët e operas, përfundojnë në 16, aq sa ditëlindja e diktatorit., Gjikola, Architectural stalinist, 18. 
204 Projektet e para sovjetike u përqendruan në propozimin e arkitektit Butusov.  
205 Sipas Kolevicës, arkitektët sovjetikë pasi panë arkitekturën italiane në fundin e bulevardit të Tiranës, udhëtuan drejt Romës 
për t’u njohur më nga afër me arkitekturën fashiste, si rezultat i së cilës ndihet ndikimi i Pallatit të Kongreseve në Romë., 
Gjikola, Architectural stalinist, 22. 
206Semih Pashallari, inxhinier në grupin realizues, kujton se: “Në fillim ky grup përbëhej nga Anton Lufi, Skënder Luarasi, 
Eqerem Dobi, Besim Daja, e Sokrat Mosko si projektues dhe Misto Mele, Koço Miho dhe unë, si bashkautorë…Ndërkohë 
qeveria mori prapë vendimin që Pallati i Kulturës të bëhet më i madh, të shtohet e të mos mbetet në atë volum që kishin 
menduar drejtuesit sovjetikë… U desh të ndryshohet çdo gjë”., në Elsa Demo, “Arkitekt në socializëm”, parë më 28 janar 2012 
në, http://agjencia.info/2012/01/23/arkitekt-ne-socializem/. 
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restorant e bare. “Në formulimin e përgjithshëm Pallati i Kulturës është i përmbajtur, me forma dhe 
elemente të thjeshta, pa ngarkesa të tepërt, por njëherësh me përpjesëtime të bukura dhe madhështore.”207 
E veshur nga të gjitha anët me gurë të bardhë të Qafë-Shtamës dhe Karaburunit dhe materiale të tjera 
mikse, në të dallohet fasada me rreshtin e kolonave që ndjekin lartësinë e godinës, duke formuar një hajat 
(që të lidhet me atë të xhamisë). Gjatësia e tij 100 m, formon ansamblin arkitektonik të qendrës së re të 
kryeqytetit, duke u propozuar padyshim si sforcoja më e madhe ekonomike dhe qendra ideologjike e 
Shqipërisë së re socialiste.  
Përgjatë gjithë viteve ’60, kinoklube e shtëpi kulture, u ngritën edhe në qendrat e qyteteve të tjera si Berat 
(1962), Përmet (1963), Tiranë, Çorovodë, Sukth e Ballsh. Të ngritura shpejt dhe shpesh “me të njëjtin 
projekt, por me përshtatje sipas vendit”208, ato dëshmojnë urgjencën që staskuoja qeveritare kishte për 
konsolidimin e gjuhës arkitektonike. Në një kohë kur, largimi nga Blloku Lindor, ishte bërë definitiv, dhe 
aleati i madh kinez, ishte mjaftueshëm larg, arkitektët e rinj e ambiciozë shqiptarë po mundoheshin të 
impononin matricën e vet stilistike, si gjuha e re dhe e vetme e regjimit.  
Në mesin e viteve ’60, disa prej tyre, përveç se nuk hezitojnë të propozojnë në projektime jehona të 
vazhdueshme të frymës perëndimore, guxojnë dhe të ngrenë nivelin e debatit dhe në shtyp, duke kërkuar 
sanksionimin zyrtar të orientimit të ri. I tillë është rasti i P. Kolevicës, një nga arkitektët më të dalluar të 
kohës, i cili pasi gjeti mbështetjen e gjuhës së re në rrethet intelektuale dhe qytetare, kërkoi të “kishin një 
platformë teorike, mbi të cilin të diskutonin e të shënonin qartë rrugën ku duhej të ecnin.”209 Në vitin 
1965, Kolevica shkruante artikuj si “Bisedë mbi arkitekturën”210, “Adolf Loos, një nga pionerët e 
arkitekturës moderne”211, apo ai për Le Corbusier,212 ndërsa në janar të vitit 1966, përforconte zërin e 
mekur të arkitektëve të tjerë teksa theksonte se: “Duhet të futim në arkitekturën tonë parimet më të 
shëndosha të arkitekturës moderne”.213 Në 23 qershor 1966, “kryqëzata e tij” kulmon me një bisedë të 
hapur mbi arkitekturën moderne, mbajtur tek klubi i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve. Përgjigja e 
shtetit këtë radhë nuk vonoi. Largimi i tij nga instituti nën frymën e luftës kundër burokratizimit, si 
kundro i “qarkulluar”, do të ishte vetëm fillimi i kalvarit për këtë zë origjinal të arkitekturës shqiptare.    
 

       
Pallati i Madh i Kulturës, Tiranë, 1966     Pallati i Kongreseve, Romë        Stacioni i Finlandës, Shën Petërburg 

 
Racionale e funksionale, gjeometrika e arkitekturës së viteve ’60, shkëputet krejtësisht nga “doriku i kuq” 
i viteve ’50, për një gjuhë vëllimore më bashkëkohore. Vështrimi i saj drejt perëndimit, i dha pak 
frymëmarrje ngurtësimit ideologjik që do të përligjte dekadat që do të pasonin. Shenja karakteristike e saj 
janë ato qindra e qindra kinoklube, shtëpi e pallate kulture, numri i të cilave do të dyfishohej shpejt në 
vitet ’70. Të vendosur ekskluzivisht në qendër e pika strategjike urbane e rurale, ato ishin reflektimi i 
vendosmërisë së shtetit për përçimin e ideologjisë në çdo cep të vendit. Për vetë qytetarët ato duhet të 
ishin pika fokale e përjetimit të realitetit socialist, ku kultura dhe arti materializonin vizionin ideologjik 
shtetëror. 
 
 
 
 

                                                
207 Plaka, Sukaj, Ndërtesat, 73.  
208 Po aty, 52. 
209 Kolevica, Arkitektura dhe diktatura, 57. 
210 Petraq Kolevica, “Bisedë mbi arkitekturën”, Drita, 1 gusht, (1965). 
211 Petraq Kolevica, “Adolf Loos, një nga pionerët e arkitekturës moderne”, Drita, 9 maj, (1965). 
212 Petraq Kolevica, “Le Corbusier”, Drita, 5 shtator, (1965). 
213 Petraq Kolevica, “Një vështrim kritik ndërtimeve tona”, Drita, 28 janar, (1966). 

69



 

 

III. 3. Vitet ’60, kthimi i studentëve nga shkollat lindore – akademizmi dhe 
Instituti i Lartë i Arteve 

 
 

“Metoda e Realizmit Socialist”, term i hasur rëndom në çdo artikull të botuar në vitet ’50, kish 
përftuar një fizionomi të improvizuar, që në vitet e para të pasluftës. Pjesa më e madhe e artistëve u njoh 
me të nëpërmjet ilustrimeve të revistave sovjetike, udhëtimeve që bënë në BS, apo ekspozitat e pakta që u 
sollën në Tiranë. Të çorientuar, ata improvizuan të udhëhequr nga shembujt e veprave që pëlqeheshin në 
konkurse, ato që lakoheshin në debatet e shumta në shtypin e kohës, apo “kopjuan” deri diku shembujt 
klasikë të artit sovjetik.  
Edhe pse të qartë mbi direktivat e stërpërsëritura shtetërore, vështirësitë që ata hasën për materializimin e 
kësaj metode, qenë serioze. Shteti shqiptar, i vetëdijshëm për këtë, si dhe si pasojë e mungesës së 
specialistëve në shumë fusha të artit, (sa dhe të shkencës) kërkoi me ngulm edukimin e një brezi të 
zgjedhur nxënësish, të cilët do dërgoheshin për studimet e larta në vendet e Bllokut Lindor214. Në një 
dekadë, rreth 4500 prej tyre, përzgjedhur sa nga cilësia, aq dhe nga shtresa shoqërore e biografia215, u 
dërguan si misionarë në vendin “nënë” të komunizmit proletar dhe në vendet e tjera satelitë të saj. Në 
optikën shtetërore, ata do të përbënin një arsenal besnik e të begatë, sa për implementimin e socializmit 
në vend, aq dhe për materializimin e duhur të ideologjisë shtetërore.  
 

          
 

           
Punime akademike nga A. Mano, Z. Shoshi, J. Keraj, S. Shijaku, K. Rama, e V. Kilica 

 
Grupet e para të të diplomuarve nisën të ktheheshin aty nga gjysma e dytë e viteve ’50. Emra si Sali 
Shijaku, Kristaq Rama, Jakup Keraj, Zef Shoshi, Kujtim Buza, Agim Zajmi, Llambi Blido, Rafael 
                                                
214 Në fakt, domosdoshmëria e edukimit me arsim të lartë të kuadrove, vihet në dukje që në vitet e para të pasluftës. Që në vitin 
1946, raporti i agjentit rus P. I. Macha që mbulonte Shqipërinë, evidenton se ‘P.K.SH ka 12000 anëtarë .....që niveli i 
shkollimit është i ulët... 78 % kanë shkollë fillore 26 % janë fshatarë të varfër dhe gati 23.7 % janë gati më mirë, por prapë 
janë, ndërsa ata me shkollë të lartë janë shumë të rrallë., në Gjikola, Architectural stalinist, 29. 
215 Vilson Kilica, në intervistën dhënë në nëntor të vitit 2010, mbi këtë argument thekson se: “Zgjedhja e tyre mund të thuhet 
se ishte e kombinuar, ishte dhe talenti dhe biografia,.. ishin të dyja bashkë.” Arkivi personal i autorit.  
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Dembo, Mumtaz Dhrami, Shaban Hadëri, Thanas Papa, Vilson Kilica e Guri Madhi studiuan në BS, 
ndërsa Thoma Thomai, Hektor Dule, Ksenofon Dilo, Halim Beqiraj e Llazar Myzeqari në Pragë; Hysen 
Devolli, Perikli Çuli, Spiro Kristo e Isuf Sulovari në Bukuresht; Danish Jukniu e Shaban Hysa në 
Varshavë e Aristotel Papa në Zagreb. 
Impakti i tyre personal dhe institucional, edhe pse për një periudhë të shkurtër kohore, rezultoi i 
suksesshëm216, ndërsa mbi formën dhe strukturën e studimeve një prej tyre kujton se: “Në programin e 
kësaj shkolle ishin programet artistike, që zinin pjesën dërrmuese të orëve të studimit, qoftë gjatë ditës 
dhe gjatë vitit. Kishim ciklin e lëndëve teorike-profesionale, por që lidheshin me pikturën, skulpturën, 
vizatimin, pastaj ishte grupi i lëndëve të formimit të përgjithshëm siç ishte estetika dhe filozofia 
marksiste-leniniste, historia e PK së BS-së. Unë vetë kam bërë pikturë, vizatim, dhe kompozim, që 
quheshin tre lëndët bazë profesionale. Të tjerat pastaj, ato teoriket ishin anatomia, perspektiva dhe 
historia e artit, botërore dhe ruse.”217  
Disa nga punimet e realizuara gjatë viteve të studimit, ruhen ende sot në familjet e ish-studentëve. Në to 
dallohen kërkimi i imët anatomik, hetimi psikologjik i personazhit dhe vendosja e tij në hapësirë, si forma 
klasike e ndërtimit akademik.  
Dëshmi të tjera nga vitet e shkollimit janë dhe një sërë portretesh realiste, ku veçohen ato me ngjyra 
orientale të gjetura rëndom mbi modelet që vetë shkolla ofronte. Ndryshimet e pakta mes tyre, vihen re si 
pasojë e multiformitetit akademik, kulturor e gjeografik, por dhe talentit e kërkimit personal të studentit.  
Mbi veçantitë e RS, ato që studentët shqiptarë duhet të mësonin në shkollat lindore, temat dhe stilin, 
studentët shqiptarë kujtojnë që edhe gjatë shkollës nuk vihej re një ndikim i madh nga stafi pedagogjik 
për përzgjedhjen e njërës apo tjetrës temë.  Edukimi me të vinte sa nga lëndët teorike aq dhe nga 
informacioni që merrni në rrugë të tjera, ekspozita, konkurse me çmime, artikuj gazetash e revistash. 
Ndërsa si gjuhë stilistike e estetike, realizmi padyshim që mbetej orientimi parësor për çdo student 
sidomos në shkollat e BS-së. Si epiqendër e Bllokut Lindor, parimet e Realizmit Socialist, në BS 
kultivoheshin me më shumë fanatizëm, sidomos për sa kohë Stalini ishte gjallë. Pas vdekjes së tij, u ndie 
një frymë e re liberalizmi, porse realizmi ende ruante një supremaci të dukshme në orientimin artistik e 
kulturor. Dëshmi e kësaj janë dhe diplomat e trashëguara nga e njëjta periudhë. Temat u zgjodhën lidhur 
me historinë apo realitetin shqiptar. P.sh., Guri Madhi realizoi një tablo që merrte temë nga lufta e Bajram 
Currit; Kilica, “Të papunët” shqiptarë të viteve të paraluftës; Keraj një vështrim historik mbi kohën e 
Skënderbeut, ndërsa Mano e Rama, sollën stereotipe shqiptare të veshur nën petkun karakteristik.  
 

          
Portrete të realizuara në vitet e shkollës nga J. Keraj, V. Kilica e Z. Shoshi 

 

                                                
216 Kristaq Rama nga periudha e studimeve kujton se: “Në akademi, studentët shqiptarë kishin emër mjaft të mirë, sidomos 
piktorët… Vitin që erdhi Z. Shoshi, profesori e pyeti nga ç’vend ishte dhe kur Zefi iu përgjigj se ishte shqiptar, ai i thotë: “Oh, 
me siguri talent”! Dhe nuk ia pa punën fare. Kujtonte se nga Shqipëria do të dërgoheshin gjithmonë talente si Saliu e Guri. 
Shkëputur nga Suzana Varvarica Kuka,  Kristaq Rama – Monografi, (Tiranë: Zenit edition, 2004),16. 
217 Citim i shkëputur nga intervista me V. Kilicën. Arkiv personal i autorit.  
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Në optikën e shtetit totalitar, investimi i dërgimit të studentëve në vendet e lindjes ishte bërë, (përtej 
mungesës së institucioneve të larta vendase) që ata të mund të kristalizonin e implementonin fizionominë 
e vërtetë të metodës së Realizmit Socialist, si dhe pikat ku ai mbështetej. Të rikthyer, ata duhej të 
ushtronin detyrën e nënkuptuar dhe t’i jepnin jetë një arti për masat, funksional e “pa gabime e imitime të 
huaja”.  
Në ato vite të para larg Bllokut Lindor, disa prej tyre, kontributin e tyre e orientuan në plotësimin e 
boshllëqeve institucionale, siç ishte p.sh. ngritja e institucioneve të larta arsimore për artin. Kështu, në 
janar të vitit 1960 u inaugurua Instituti i Arteve Figurative, 218 institucion që do të shërbente si bërthama e 
të mëvonshmit Institut i Lartë i Arteve. Fillimisht, dyvjeçar219, vetëm në dy degë, pikturë e skulpturë, 
instituti huazoi programe të thjeshtuara të shkollës sovjetike, ndërsa pedagogët e saj të parë, do të ishin po 
produkt i këtij investimi. Vetë klasa politike shqiptare ishte e predispozuar të investonte më shumë në 
studentët e Lindjes, pasi ata përçonin atë që kërkohej. Nëse në Liceun Artistik në fillimin e viteve ’60 
akoma një pjesë e mirë e pedagogëve ishin ish-studentë të Akademive Perëndimore,  (Kaceli, Zajmi, 
Buza, Cangonji, Kodheli etj.) në Institutin e Lartë, supremacia e ideologjisë lindore ishte e dukshme. 
Edhe pse një brez pa eksperiencë, Instituti u hap dhe u drejtua nga ish-studentë të vendeve të lindjes, si V. 
Kilica, K. Rama, Sh. Hadëri, D. Jukniu, H. Dule, P. Ҫuli, etj. Në optikën shtetërore, këta pedagogë edhe 
pse më të rinj (Kilica, drejtori i parë ishte vetëm 28 vjeç), ishin pajisur me strukturën ideologjike dhe 
mjetet e duhura formale, për orientimin e qartë të çdo studenti drejt fizionomisë së Realizmit Socialist.  
 

    
Diploma e V. Kilicës, dhe ajo e G. Madhit 

      
Diplomat e J. Keraj, A. Manos e K. Ramës 

                                                
218 Vilson Kilica, mbi këtë argument thekson se: “…rruga ishte hapur nga shkolla për aktorë (Shkolla e Lartë dramatike 
“Aleksandër Moisiu” hapur në vitin 1957). Pak më vonë u hap dhe konservatori, e pak a shumë po ndërtohej forma që ka sot 
Akademia e Arteve. Në fund të ’59 doli vendimi që të hapej Instituti, fillimisht trevjeçar. Më 4 janar të 1960 u çel Instituti i 
Arteve Figurative, ndërsa bashkimi i këtyre 3 degëve është bërë në vitin 1966”. Po aty.  
219 Sistemi katërvjeçar do të niste që prej vitit 1965 nën drejtimin e V. Kilicës. 
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Në vitet që do pasonin kërkesa për një platformë ideologjike e didaktike të qartë do të vinte e orientuar sa 
nga brenda edhe nga jashtë institucionit. Ja si shprehej student Qirjako Meniko në një artikull të kohës: 
“Një nga detyrat e menjëhershme që duhet të ketë shkolla jonë është shtrirja gjerësisht në praktikën 
mësimore dhe në teorinë e filozofisë së proletariatit, e materializimit dialektik e historik. Pa një 
përvetësim të thellë të saj është e pamundur të edukohet intelektuali ynë me botëkuptimin shkencor 
materialist të klasës punëtore… kështu studenti forcohet nga ana ideologjike dhe nuk është e lehtë të 
shkasë në “izmat” e artit borgjez që aq shumë janë përhapur nga ideollogjia borgjeze e revizioniste… 
puna e dipllomës është mirë të bëhet në prodhim, një vit pas mbarimit të mësimeve ose menjëherë pas 
mësimeve shkollore duke qenë në bazë, aty ku krijohen të mirat materiale. Në bazë, studenti njihet me 
jetën, me punëtorin, me fshatarin, me natyrën.”220        
Paralelisht me ideologjinë, në atelietë e Institutit formimi didaktik pasurohej me elementë të artit ndryshe. 
Në bashkëbisedimet me pedagogët kryheshin edhe biseda përtej. Shoqëruar me libra, (gjysmë-fshehur) 
studentët njiheshin me pionierët e avangardave artistike perëndimore dhe reflektimet e këtij “ushqimi” do 
i jepnin frytet përgjatë gjithë viteve ’60 për të kulmuar në fillimin e viteve ’70.  
 

         
Tablo të realizuara në Institutin e Lartë të Arteve nga Isuf Sulovari dhe Ferdinand Paci, fillimi i viteve ‘60 

Ndër aspektet më të rëndësishme të kësaj periudhe, mbetet pikërisht vizioni i ri estetiko-formal i ardhur 
nga shkollat e lindjes. Perceptimi i ri i metodës së Realizmit Socialist, do të sillte pashmagmërisht një 
“përplasje” ideo-estetike mes dy grupimeve artistike që gjendeshin në vend. Ata të formuar në perëndim, 
tashmë në periudhën e konsolidimit të stilit personal, e panë veten të rrethuar nga një brez i ri artistësh të 
talentuar, e ambiciozë. Artistë si Zajmi, Buza, Zengo, Koljaka, Kodheli, në dekadat që do pasonin, “u 
detyruan” të përshtateshin me ndryshime stilistiko-formale, rikonceptimin monumental të figurës 
njerëzore, hapësirën kompozicionale, trajtimin kromatik, përdorimin e dritës, etj. Tablotë e tyre tashmë 
duhet të përshkruheshin nga optimizmi, i cili kërkonte përdorimin e gjerë të ngjyrave të çelëta, dritës së 
bollshme dhe trajtimin tematik të qartë ideologjik. Të gjendur në një presion të dyfishtë, këta artistë nisën 
dalëngadalë, të përshtateshin me kërkesat e reja, duke transformuar kështu dhe personalitetin e tyre 
artistik. Tablotë e shumta, si peizazhe e natyra të qeta, portrete a kompozime poetike mbetën të mbyllura 
në studio për vite me radhë, ndërsa tablotë që kërkonte sistemi do mbushnin muret e institucioneve.  

Në vitin 1961, “përballja” mes dy grupimeve të mëdha të artistëve u bë edhe më e dukshme si pasojë e 
prishjes së marrëdhënieve diplomatike me BS-në, kohë kur të gjithë studentët shqiptarë u detyruan të 
kthehen në Atdhe. Ata pavarësisht nëse kishin përfunduar studimet apo jo, u rigjetën në Tiranën e 

                                                
220 Shkëputur nga Qirjako Meniko, “Që shkolla jonë e artit të jetë në lartësinë e detyrave të kohës”, Drita, 15 dhjetor, (1968): 
2-4. 
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çorientuar politikisht, aq sa edhe kulturalisht. E në këtë miks emocional, nostalgjie, e prurjesh 
multiforme, shteti duhej të ruante qetësinë dhe të merrte masa për të mbijetuar nga ndarja me BS-në.221  

Dekadat që do të pasonin do të tregonin që insistimi i shtetit mbi supremacinë stilistike e estetike të brezit 
të shkolluar në lindje, do të krijonte atë që mund të quhet thjesht si Realizmi Socialist Shqiptar. Ai 
zhvillohet paralelisht me atë të vendeve të tjera të Bllokut Lindor, por ndryshon nga karakteristika tipike, 
një prej të cilave është dhe ndërthurja e këtyre dy shkollave mendimi dhe perceptimi të të njëjtit realitet.     

 
III. 4. Piktura: vitet ’60  

 
 

Përtej akademizmit klasik, nga importimi i shkollave të Bllokut Lindor, ajo që më vonë do të 
rezultonte dhe më e vyer, ishte “kërkimi” stilistik i disa studentëve, orientuar lehtë nga modernizmi në 
katin e tretë të Hermitazhit. Në pjesën më të madhe, ky ndikim është i dukshëm edhe pse ai zhvillohet 
paralelisht me detyrat akademike, pa u konsoliduar asnjëherë si një stil apo kërkim i mirëfilltë. Në 
memorien e tyre, për shkak dhe të zhvillimeve të mëvonshme artistike në vendlindje, kjo eksperiencë do 
të kujtohej si një udhëtim përkrah “heronjve” të modernizmit, një aventurë formash e ngjyrash 
shpirtërore, si në proces i natyrshëm për çdo krijues të ri. Dëshmi vizive në formë etydesh studentore, 
janë prezente gati në gjithë kujtimet e këtyre studentëve, sidomos në ata që studiuan pranë Hermitazhit, 
ndërsa ata që patën fatin të shkollohen në qendra të tjera si Praga, Bukureshti, apo Varshava, kontaktin 
me qasjen perëndimore artistike nuk e kishin humbur kurrë.  

 

         
Etyde realizuar nga V. Kilica gjatë viteve të studimit 

 
E zhvilluar në zemrën e kampit socialist, kjo përsiatje estetike, mori një rëndësi domethënëse për 
zhvillimin didaktik të secilit prej tyre, aq sa me t’u kthyer në atdhe, kush më shumë e kush më pak, me 
entuziazmin rinor dhe dëshirën për të dëshmuar arritjet e tyre, ata realizojnë tablo me prirje të dukshme 
përtej një realizmi tipik. Tablo si “Nudo” e G. Madhit (1959), “Në pazarin e Tiranës” (1959) e A. Papës, 
“Punëtorja” (1961) e D. Jukniut, “Portret vajze” (1961) e J. Kerajt, “Mbrëmje në pazarin e Shkodrës” 
(1961) e K. Dilos, apo “Te kroi” (1962) e S. Shijakut, dëshmojnë qartë prirjen e sipërpërmendur. E para, 
nudoja e Madhit, rifreskon lirinë e krijimit brenda atelierit, duke kërkuar t’i largohet peshës së mesazhit të 
kërkuar ideologjik.222 E përkufizuar nga linja “të vrazhda” kromatike, ajo dallohet për sensualitetin, pozën 
                                                
221 Mbi këtë “përballje” poeti Xhevahir Spahiu vite më vonë do të kujtonte: “I mbështeti Partia, vetë Enveri. Kur u bënë dy 
grupe, të rinj e të vjetër, ai i dëgjoi dhe tha: “Unë jam me të rinjtë.” E ka pohuar këtë Fatos Arapi dhe e ka shkruar dhe 
Kadareja”., në Fioralba Satka, “Xhevahir Spahiu-Arti dhe diktatura sipas meje”, Gazeta Shqiptare -Milosao, 31 maj (2009): 4-
5. 
222 Nudoja ishte një temë deri diku tabu për moralin shqiptar të kohës. Mbi këtë Agim Faja kujton se: “Në ekspozitën vjetore të 
vitit 1962 që u çel në sallën e ekspozitave të ndërtesës së Komitetit për marrëdhënie me Botën e Jashtme, u ekspozua edhe një 
nudo me madhësi natyrale e studentit skulptor Perikli Çuli. Qe nudoja e parë që ekspozohesh në ekspozitat tona jo vetëm 
studentore, por edhe ato kombëtare. Ne, studentët duke qeshur ç’nuk thonim, madje edhe propozonim që përpara skulpturës të 
vihej dhe një kovë, gjithsesi… por ju them sinqerisht që nuk pat asnjë reaksion negativ, përkundrazi e sodisnin me kënaqësi… 
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akademike dhe ekspresivitetin naiv. Gjestikulimi i vrazhdë shihet dhe tek një nga krijimet më të mira të 
Aristotel Papës, në tablonë e njohur me titullin “Në pazarin  e Tiranës”, ku autori risjell një nga temat e 
preferuara të artistëve të viteve ’30. Vlerat etnografike me ngjyrime orientale, të përpira tashmë nga 
urbanizimi i shpejtë i kryeqytetit, riprezantohen nga autori nën një kompozim plot dritë, ku linja e thjeshtë 
elegante që mbështjell figurën në plan të parë, na ofron një përzgjedhje të thjeshtë, por plot shije të një 
peizazhi në zhdukje.  
Danish Jukniu, tek “punëtorja e tij” preferon të njëjtën “vrazhdësi” lineare, të cilën e përforcon me zonat 
e mëdha monokrome, ku evidentohet kontrasti i thellë kromatik, mes ngjyrave të ftohta me atyre të 
ngrohta. Kontrast i kërkuar me shumë më delikatesë nga Jakup Keraj, tek “Portret vajze”, ku evidentohet 
sfondi i vrullshëm kromatik. 
Nga një linjë e qartë kubiste duket të jetë frymëzuar Ksenofon Dilo, teksa realizonte “Mbrëmje në pazarin 
e Shkodrës”, vepër që sipas autorit i ishte shfaqur: “si një kompleks i harruar nga koha, me një atmosferë 
të rëndë, të vjetër...”, ndërsa për stilin e përdorur ai pohon se: “Janë me influencë të kubizmit. Por janë 
punë vetjake, nuk do t’i fusja në ndonjë rrymë të caktuar.”223 Në të njëjtin prizëm duhet gjykuar dhe vepra 
e Sali Shijakut, “Te kroi”, e cila edhe pse tregon qartë një dëshirë për të insistuar në dritën impresioniste, 
nuk merr përsipër të pasqyrojë shumë nga realiteti i pikturës moderne, zhvilluar përgjatë kapërcimit të 
shekujve XIX-XX.    
 

      
 

       
Tablo realizuar nga G. Madhi, A. Papa, D. Jukniu, J. Keraj, K. Dilo, e S. Shijaku, mes viteve ’59-‘62 

 

                                                                                                                                                                     
Nudot si detyra mësimore, u ndaluan në vitin 1973, kur u mbajt Plenumi i IV-të i Komitetit Qendror të PPSH, për të 
ashtuquajturën luftë kundër ndikimeve të huaja borgjezo-revizioniste: konservatore dhe liberale. Që atëherë në Akademinë e 
Arteve nuk u pikturua më nudo, madje as tors jo. Ato u futën në listën e herezive, aq sa dhe po t’i kujtoje të hante mortja.” 
Shkëputur nga Agim Faja, “Mehmet Shehu: Nudo në Akademi? Të mbyllet ajo shkollë kurvash…”, Shqipëtarja.com, 17 tetor 
(2013): 13.  

223 Në Yllka Lezo, “Dilo: Kam punuar jo siç duhej, por ashtu si dija”, parë më 12 mars 2010, në kolektiviza.com.  
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Ndërkohë që edhe artistët e “vjetër” si Zajmi, Kaceli, në të njëjtën periudhë gjenin herë pas here hapësira 
për shprehi të tjera stilistike. Një vështrim “përtej dritares” duket se hedh Nexhmedin Zajmi teksa 
realizon “Broke, presh e mollë”, një “simotër” e natyrave të qeta të Cezanne, ku më tepër se ngjashmëria 
tematike e kompozicionale, dallohet dhe përdorimi i gjestit, që ngre volumin e gjithë masës piktorike.  
 

         
N. Zajmi, “Broke, presh e mollë”, 1961, vaj     S. Kaceli “Peizazh nga Golemi”, akuarel, 1965-6                A. Papa, “Peizazh”, 
vaj 1964 (?)        
 
“Postimpresionizmi” i Zajmit, “superohet” nga “ekspresionizmi” i Kacelit, në një etyd realizuar në 
akuarel, ndërtuar nga një linjë kapriçoze kromatike. Edhe më i guximshëm është padyshim Abdurrahim 
Buza, tendenca për prirjet ekspresioniste e të cilit, ishte shfaqur dukshëm që në mesin e viteve ’30. Tablo 
si “Shkojmë në qytet”224, mbeten një nga krijimet më të mira të autorit, edhe pse nuk u riprodhua kurrë në 
albumet e artit pamor shqiptar. Poezia kromatike e autorit habit për freskinë dhe lehtësinë 
kompozicionale. Si një çtendosje e rrallë, kaq e ndryshme nga shumë e shumë tablo tipike të RS shqiptar, 
tabloja përshkruhet nga një entuziazëm folkloristik, në harmoni me natyrën dhe botën shpirtërore të 
artistit. Karakteristika të ngjashme dallohen dhe tek “Nusja nga Divjaka”, vepër ku linja përshkon me 
forcë portretin e personazhit deri në ekzagjerim, duke rritur ndjeshëm ekspresivitetin e saj.   
Rasti i Buzës kishte tërhequr vëmendjen edhe të kolegëve të rinj e të vjetër. I përcaktuar “me doreza” si 
“stilizues” dhe “ekspresiv”, ai i mbijetoi shpesh kritikave, duke u propozuar gjithnjë si një zë ndryshe në 
RS shqiptar. Ja si shprehej Kristaq Rama në shtypin e ditës mbi të: “Në veprën e tij mund të gjenden 
momente stilizimi dhe përgjithësimi, si në trajtimin e formës ashtu dhe të koloritit, por kjo gjë është bërë 
me ndjenjë e art. Buza është shumë ekspresiv. Stili i tij ndryshon shumë nga ai i piktorëve të tjerë.”225 Me 
kalimin e kohës, Buza do të përcaktohej si një nga personalitetet më origjinale të artit të kohës. 
Personazhet e tij “përherë shqiptarë”, prezantohen në një “vizion groteks në mënyrë fëmijënore”, por 
“personazhi i tij i preferuar mbetet ngjyra”. I përkufizuar si “kolorist”, sipas kritikës së kohës, ai është me 
të drejtë pasardhës i mjeshtërve të ngjyrës si Ticiani e Veroneze, por në një pikturë realiste, trashëgimtare 
e asaj tipike të tetëqindës. Ja si shprehet Blido mbi të: “Duke përvetësuar në shkollë mjetet realiste të 
shprehjes piktorike sipas të njëjtës traditë të tetëqindshit, ai ruajti, bashkë me mallin për atdheun, edhe 
ndjenjën e fortë dekorative të ngjyrës, gjë që e detyroi t’i futet një studimi të posaçëm serioz dhe të arrijë 
më në fund rritjen dhe fuqizimin e rolit ideoemocional të ngjyrës në pikturën e tij realiste.”226           
Drejt një interpretimi të ndryshëm të realitetit duket edhe Aristotel Papa, teksa trajton një peizazh me 
barka ndërtuar minimalisht, e ku objektet rrinë gati pezull në hapësirë. Artisti tenton të abstragojë imazhin 
duke i hequr peshën e hijes, ndërsa linja e heshtur e sfondit, e vetme tenton t’i japë tablosë një sfond real.       
Një tjetër tablo e realizuar në mesin e viteve ‘60, është ajo e Skënder Kamberit, e njohur me titullin “Te 
Pusi”. Autori “produkt” i shkollës vendase, shfaq qartë një tendencë të njëjtë me kolegët e tij, duke 
përforcuar kështu zërin e artistëve që kërkonin një stil e formë të re shprehjeje. “Gratë tek pusi” një 

                                                
224 Tabloja përmendet disa herë në një artikullin V. Kilica dhe K. Dhamo, “Poezi e vërtetë optimiste”, Drita, 22 janar, (1961): 
2-3., ku përmendet origjinaliteti i artistit në përcjelljen e artit dekorativ si tipar tipik i atij popullor kombëtar, ndërsa për 
ngjyrën ato shprehen: “Koloriti në pikturë është një nga elementet më të rëndësishëm me anën e të cilit piktori shpreh 
mendimet dhe ndjenjat e veta. Krijimtaria e piktorëve të mëdhenj si Tintoreto, Veroneze, Tizian, Velaskes, Surikov, Van Gog, 
Gogen e shumë të tjerë, përmendet e dallohet, përveç të tjerave, edhe nga ndërtimi me karakter dekorativ i veprave të tyre. A 
mund ti quajmë ato piktorë dekoratorë?”        
225 Kristaq Rama, “Në ekspozitën e portretit”, Drita, 8 janar (1961): 1-2. 
226 Llambi Blido, Shënime për pikturën dhe skulpturën, (Tiranë: Naim Frashëri, 1987), 14. 
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subjekt i trajtuar shpesh nga artistët shqiptarë në gjysmën e parë shekullit të XX, riprezantohet nga 
Kamberi nën ngjyra të forta ekspresioniste. Gama kromatike ekzaltuese, e ndezur nga një perëndim dielli 
i vendosur në prapaskenë, përdoret qëllimisht nga artisti për të elektrizuar atmosferën në një mënyrë krejt 
të pazakontë. Linjat delikate të personazheve, si dhe kontrasti i fortë i veshjeve të grave me sfondin e 
ndezur, të kujtojnë harmoninë idilike të Gogenit në ishujt e Paqësorit, duke e pozicionuar këtë tablo si një 
eko e një arti ndryshe, larg e më larg realitetit shqiptar.227   
 

     
A. Buza, “Shkojmë në qytet”, vaj               S. Kamberi “Te pusi”, vaj, 1966        A. Buza, “Nusja nga Divjaka”, vaj, 1960 
 

       
M. Velo, “Dy instrumentistë me lodër dhe zurle”, 1969                  M. Velo, “Peizazh (?)”, 1964 

 
 
Një tendencë e fortë për të prekur format e ngjyrat ekspresioniste, trajton dhe Maks Velo, artisti i ri 
kontravers, ndërtuar si arkitekt, i cili mes viteve ’60-’70 eksperimenton frymën liberale edhe pse 
rrallëherë gjente hapësirë për të ekspozuar.228 Veprat e tij flasin për një kërkim ndryshe, i prirur drejt 
formës aq sa ndaj ngjyrës. Si një poezi kromatike, tipike e fovizmit, Velo ndërton personazhet sagomatikë 
në harmoni idilike me peizazhin, dhe në mungesë të tyre, shenja antropomorfe, të frymëzuara nga një 
bimësi e dyshimtë, që ngrihen mbi terren si në një peizazh teksan, mistik e provokues. Ai deklaron se 
frymëzohej nga arti popullor, që karakterizohej nga një “primitivitet dhe modernitet i jashtëzakonshëm që 
në kërkimin e formës tejkalon edhe artistët e kultivuar.”229 Sidoqoftë aksioni i tij, aq sa ai i kolegëve, nuk 
duhet kuptuar si një aksion kundra status-quo-së së pushtetit. Ai vetë mbi këtë shprehet: “Unë këtë gjë 
nuk e bëja për t’iu kundërvënë realizmit socialist, por kështu më pëlqente, vetëm këtë gjë mund të 
bëja.”230  

                                                
227 Ll. Blido i përkufizon ngjyrat në tablonë e S. Kamberit si të “rënda, tej mase të ngopura, të velura”, duke evidentuar 
përdorimin e tepruar të së verdhës., në Llambi Blido, Shënime, 80-81.    
228 Mbi veprat e kësaj periudhe realizuar nga Maks Velo mund të shihet dhe botimi Maks Velo, Portrete: 1960 – 1978, 
(Tiranë: 2003).  
229 Elsa Demo, “Piktura e Maks Velos, pas gjysmë shekulli në Durrës”, Shekulli, 14 janar, (2005): 15. 
230 Alma Mile, “Velo: Albumin e botova me paratë e burgut”, Panorama, 3 korrik, (2012): 14.  
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Veprat e fillim-viteve ’60, mbartin shenja të një kërkimi ndryshe, por nuk mundën të tejkalojnë dot 
vetveten. Ato rrallëherë gjetën mundësinë e konsolidimit në një gjuhë të vërtetë stilistike. Fillimisht, kjo 
ndodhi sepse nuk ata gjetën mbështetjen e pritur nga strukturat shtetërore e më pas u “vetëdevijuan” 
natyrshëm drejt një realizmi tipik231. 
 
Pjesa më e madhe e këtyre artistëve të rinj a të vjetër u përballën me kontradiktat e realitetit shqiptar, ku 
RS i kish hedhur themelet dhe ruhej nga gardianët e totalitarizmit shtetëror.232 Në një mbledhje të 
posaçme të KQ të PPSH, në vitin 1965 u ngritën edhe njëherë nën vëmendjen e të gjithëve detyrat e 
shkrimtarëve dhe artistëve, ndërsa u kritikuan ndikimet e huaja dhe imitimet në muzikë dhe arte 
figurative, si dhe gabimet ideologjike në letërsi.  
Mesazhi ishte i qartë: arti në Shqipëri duhej të ishte me karakter kombëtar, dhe stili zyrtar do të ishte ai 
realist, çka nënkuptonte që kërkimet e reja, fillimisht thjesht nuk do të përkraheshin, por nëse do të ishte e 
nevojshme, edhe do të ndaloheshin. Dëshmitarë të gjallë të kësaj tendence ishin të gjithë artistët e 
pranishëm, që edhe pse të shkolluar në Romë, Firence a Paris, rrymat moderne të artit “dekadent” 
perëndimor, i dënonin në linjë me zërin dhe vijën e Partisë. Si masë e parë, ata (artistët) liheshin jashtë 
ekspozitave, duke u pozicionuar gjithnjë e më larg çmimeve e privilegjeve që i ndiqnin. Rruga më e mirë 
konformiste ishte modifikimi i “kapriçove” stilistike, mbi temat e paracaktuara, në funksion të një 
realizmi më të kulluar. Por “aventura” e nisur në fillimin e viteve ’60, nuk do të mbaronte kaq lehtë. Ajo 
do të “trashëgohej” në heshtje në krijimtarinë e gjithsecilit, për të lulëzuar sa herë që vigjilenca e shtetit të 
vononte me apo pa qëllim.  
. . . 
 
Fillimisht, tabloja kompozicionale, pa ndonjë sukses të dukshëm, tentoi të adoptohet përgjatë viteve ’50, 
prej artistëve të shkolluar në perëndim. Tablo si “Kalimi i divizionit të parë në veri”, e Kacelit, apo 
“Tregime nga Lufta Nacional-Ҫlirimtare”, e Zajmit, e dëshmojnë më së miri këtë.  
Por në mesin e viteve ’60, shihet qartë se ky kurs ishte i destinuar të ndryshonte. Studentët e shkollave të 
lindjes, ndërsa gjithnjë e më shumë po konsolidonin pozitat e tyre brenda sistemit artistik vendas, 
propozuan tablonë kompozicionale si një risi të domosdoshme brenda fizionomisë së RS. Njohur ndryshe 
dhe si “Kompozimet e mëdha”, ose “Kompozimi figural”, kjo tipologji përkufizohet si një nga mënyrat 
më të mira për rikonceptimin kompozicional të hapësirës së pikturuar. Si një nënprodukt tipik i shkollës 
së Lindjes, ajo u importua në hierarkinë tipologjike brenda artit tipik të kohës, me një supremaci të 
dukshme. Tek kompozimet e mëdha, personazh kryesor mbetet figura dhe aktiviteti njerëzor, si një 
format që mundëson tregimin e një ngjarjeje nga e tashmja apo e kaluara. Shembujt e parë të kësaj 
tipologjie u servirën që tek diplomat e “mbijetuara” të studentëve të shkollave lindore. Diploma si ajo e 
G. Madhit, V. Kilicës, apo J. Keraj janë shembulli më i mirë i kërkesës që kjo tipologji propozonte brenda 
gjinisë së pikturës. Në to ndihen qartë tiparet karakteristike të saj, duke filluar nga dimensionet e mëdha, 
monumentaliteti i figurës në qendër të kompozimit, epiciteti gjestikulativ, si dhe sfondi i “pastër” si 
mundësi për një lexim sa më të qartë të mesazhit. Përmbledhja e këtyre elementëve përbërës, nuk duhet të 
anashkalojë në asnjë moment qëllimin e saj final: pasqyrimi i lustruar i realitetit si një mundësi 
përligjërimi i sukseseve të socializmit, ndërsa temat historike, si një mundësi metarrëfimi i të kaluarës 

                                                
231 Mbi paraqitjen e këtyre tablove dhe përgjigjen e strukturave pushtetmbajtëse K. Dilo, shprehet se: “Të tria i paraqita kur 
sapo kisha ardhur nga studimet. Isha i ri dhe nuk i dija problemet që ngriheshin dhe trajtoheshin këtu. Kisha ardhur me tjetër 
mentalitet, me të tjera prirje, dhe, për fat të keq, të tria m’u hoqën nga ekspozita”., në Yllka Lezo, “Dilo: Kam punuar jo siç 
duhej, por ashtu si dija”, parë më 12 mars, 2010 në kolektiviza.com. 
232 Ja si e kujton Petraq Kolevica një kontroll që Mehmet Shehu në vitin 1959 po kryente në ambientet e një ekspozite para 
inaugurimit: “Fiqretja e alarmuar na i pakësh thënë Mehmetit. Mehmeti i tërbuar çatisi afër mesnate në Ekspozitë, ku piktorët 
vazhdonin të punonin dhe në mes të sallës klithi: Ç’është këtu, Beograd?”. Në panel pa të vizatuar me viza të drejta dekorative 
figurën e një kamariereje. – Kush e ka bërë këtë?- pyeti. – Unë, - i tha piktori K. D. që para ca kohësh ishte kthyer nga 
studimet në Çekosllovaki. - Ç’je ti? – Piktor, - u përgjigj K. D. – Ti je një gomar!- klithi Mehmeti. Pastaj pa diçka dekorative 
të vizatuar me kontraste ngjyrash të forta. Poshtë asaj figure ishte piktori dekorator i talentuar F. A. – Ti e ke bërë këtë? – Po – 
tha F. A. – Ç’është kjo? – Paraqitje e mineralit të kromit. Pse s’thoni që këtu ka plasur modernizmi e revizionizmi? – tha 
Mehmeti e vazhdoi: “Unë do të kërkoj nga Byroja Politike që kjo ekspozitë të mos hapet!” dhe iku”., në Kolevica, Arkitektura 
dhe diktatura, 42.          
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historike. Në tentativën për kontroll total mbi artin si mjet, tema historike duhej interpretuar me frymën e 
kohës, çka në gjuhën e kohës përkthehej si: “… në trajtimin e temës historike ne duhet të udhëhiqemi nga 
mësimet e Partisë e të shokut Enver Hoxha, që ta shohim të kaluarën me syrin politik aktual, që jo vetëm 
të interpretohen drejt ngjarjet, por vepra e artit të jetë mbartëse aktive e ideve të partisë, të militojë për 
populllin e socializmin, të shërbejë për formimin komunist të masave të gjera të punonjësve”. Ajo 
(historia) duhej gjykuar “me pikëpamjet e botëkuptimit tonë revolucionar, Marksist-Leninist dhe në 
frymën kombëtare dhe novatore që kërkon arti ynë socialist.”233   
Në vizionin e imponimit të së kaluarës, aq sa të tashmes si platformë shtetërore, A. Pipa shprehet se: 
“Hoxha ishte vendimtar në përftimin e një atmosfere kulturore të dominuar totalisht nga një propagandë 
doktrinare që ekzaltonte nacionalizmin. Gjuhësia, letërsia, historia, folklori, dhe etnologjia, u kultivuan jo 
vetëm për t’i dhënë njerëzve një kuptim të së kaluarës së tyre, por edhe për të hapur e kultivuar 
ksenofobinë, sllavofobinë, izolacionizmin, kompaktësinë etnike dhe uniformitetin gjuhësor.”234Si të tilla, 
kompozimet e mëdha nuk duhet të linin hapësira për keqinterpretime, ndërsa çdo detaj dhe konceptim 
stilistik duhej t’i shërbente këtij qëllimi. Por kompozimet e mëdha nuk lindën dhe u konsumuan vetëm 
brenda logjikës së RS-së. Analogji të kësaj tipologjie gjenden rëndom në historinë e artit botëror, në 
tablotë e mëdha historike, ku personazhet marrin përsipër të tregojnë, përmbi temën, detajet e 
metarrëfimit si një urë dokumentuese kohore. Ajo që në rastin e artit botëror, nënkuptohet si nevojë e 
realizimit të këtyre detajeve, ishte mungesa e mjeteve të tjera vizive dokumentuese, çka autorizonte 
komisionuesit të porosisnin tablo të stërmëdha si dëshmi vizive e njërës apo tjetrës ngjarje.  
Të ofruara natyrshëm gati në çdo periudhë të artit botëror, (Antikitet, Rilindje, apo Barok) kompozimet e 
mëdha, prezantohen si mundësia më e mirë për të treguar sa më shumë detaje për cilëndo temë... fetare, 
mitologjike, alegorike, apo historike. Si një pikturë tipike akademike, ajo u vu në diskutim vetëm nga 
impresionistët, ndërsa në shekullin e XX mbijetoi vetëm në krijimtarinë e artistëve të RS. Duke krahasuar 
këto të fundit me shembujt më të mirë të krijimtarisë botërore, vihet re përshtatja e mirëkuptuar e kësaj 
gjinie me realizmin, ndërsa trajtimet e tjera stilistike, janë pasojë e nënkuptuar e zhvillimeve artistike të 
kohës. Përtej këtij konstatimi fillestar, vihet re që RS, preferon dhe insiston edhe më, në idealizimin dhe 
politizimin e skajshëm të ngjarjes, apo dhe në mitizimin e aktit të heroik të ngjarjes. Absurditeti i saj arrin 
në atë fazë “postproduksioni”, kur përdorimi i tyre shtrihet në fusha të tjera, si dokument ilustrues, për 
libra shkollorë, muze apo qendra kulturore. Dëshmitë fotografike të njërit apo tjetrit akt historik, 
përforcohen me vetëdije nga piktura, si një medium shumë më pranë logjikës së shtetit për imazhin. Kjo 
tendencë prezente për dekada të tëra në realitetin socialist, solli atë që lehtësisht mund të konsiderohet si 
një manipulim i memories kolektive, ku imazhi fals, zëvendëson atë real, sa për të tashmen, aq dhe për të 
kaluarën.  
Një nga konceptet e reja që sollën studentët e lindjes, i përshtatshëm më së miri për tablotë historike, ishte 
“triumfi”. Ky element, duket se ishte parafjalë e ndërtimit të tablosë “Turqit dorëzojnë armët”, realizuar 
nga Guri Madhi në vitin 1959. Në të tregohet figura e hijshme e heroit, teksa armiku i ofron armët në 
shenjë dorëzimi. Figura e Skënderbeut e spostuar lehtësisht nga qendra e kompozimit, rrethohet nga 
luftëtarët e ushtrisë së bashkuar shqiptare, dëshmi e së cilës janë kostumet e krahinave të ndryshme të 
luftëtarëve vendosur në dy anët e tablosë. E ndërtuar në një kompozim piramidal, tabloja kulmon në 
bedenat e kalasë, simbol i qëndresës, duke u shtrirë respektivisht në dy anët e tablosë me figurat e 
luftëtarëve triumfues, ndërsa personazhet negative, ndërhyjnë në kompozim të kërrusur, në shenjë përulje. 
Tipar kryesor i tablosë mbetet epiciteti i ngjarjes, hijshmëria e figurës së heroit mbi kalë, dhe trajtimi 
stilistik unifikues, çka e bën tablonë një miks ekspresiviteti, me nota të qarta romantike.  
Tablotë që marrin spunto nga çaste të betejave, apo nga jeta e heroit do të pozicionoheshin në qendër të 
krijimtarisë së shumë artistëve edhe për dekadat që do pasonin. Pjesë e kësaj tendence është dhe 
ripropozimi i së njëjtës temë nga Hysen Devolli, tablo e realizuar në vitin 1967. Në një kompozim të 
ngjashëm piramidal, ku kulmi qendror është vetë heroi, artisti ndërton një tablo ku trajtimi stilistik shkon 
më pranë ilustrimit. Kthjelltësia e imazhit përzgjedhur nga artisti, duken në funksion të leximit më të 
qartë të skenës dhe mesazhit, por kjo e ka kthyer të gjithë atë në më statike. Element tjetër për t’u 
nënvizuar mbetet dhe përdorimi i burimit të dritës, e cila bie dhe nënvizon vetëm ushtrinë shqiptare, duke 
lënë në hije atë kundërshtare.  
                                                
233 “Tema historike në art duhet interpretuar në frymën e kohës sonë”, Drita, 11 shkurt (1968): 2. 
234 Në Ger Duijzings, “Qerbalaja e Naim Frashërit – Feja dhe politika në Shqipëri”, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 49. 
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E po të njëjtit vit është tabloja e Pandi Meles, e cili portretin e heroit e sjell në plan të parë, në vitet e 
rinisë, vendosur në ballë të ushtrisë. Si një hetim psikologjik i karakterit të heroit, artisti synon të 
transmetojë vendosmërinë e tij, çka nënkupton atë të të gjithë ushtrisë, e më tej të gjithë popullit shqiptar. 
Kthjelltësia e tij stiliste, e ngjashme me atë të Devollit, ndryshon në tendencën e artistit për të evidentuar 
linjën kompozicionale, çka “padashur” kujton për së largu një kubizëm naiv.    
 

            
G. Madhi, “Turqit dorëzojnë armët”, vaj, 1959     H. Devolli, “Dorëzimi i armëve”, vaj, 1967                 P. Mele, “Portret i 
Skënderbeut”, vaj, 1967  
           
Tabloja historike, në optikën e kërkesës shtetërore, duhej të ndalonte në ato etapa historike që përligjnin 
në mënyrë sa më dinjitoze një rrugëtim historik, nisur në luftërat e ilirëve, trashëguar në betejat çlirimtare 
të shtetit të Skënderbeut235, ringjallur më pas në vitet e lëvizjeve për pavarësi, (hapësirë ku figurat e 
Rilindësve zinin një hapësirë të konsiderueshme) e përmbylleshin me sukses në ato përgjatë LIIB.236 Kjo 
linjë e padiskutueshme anagrafike me kulmet e saj specifike, përtej evidentimit viziv, (detyrë e piktorëve 
e skulptorëve) duhej të ndiqej me vëmendje e seriozitet dhe nga historiografët, duke ndërtuar linjën e 
tregimit të historisë, sipas një vizioni unik, ku të gjithë aktorët bashkërendojnë forcat për të njëjtin 
qëllim.237  
Figura e partizanit dhe tablotë tipike që sillnin si protagoniste ngjarjet e luftës, padyshim do të zinin një 
pozicion kyç në hierarkinë tematike, për vetë aftësinë e legjitimimit të pushtet-mbajtësve. Si e tillë ajo 
pasqyrohet dendur që në vitet e para të çlirimit dhe trashëgohet dhe nga brezi i ri i artistëve, studiuar në 
lindje apo në shkollën vendase. E propozuar shpesh dhe nga brezi më i vjetër, shkolluar në perëndim, vjen 
një shembull tipik nga piktori Bukurosh Sejdini, i cili në vitin 1957 realizon tablonë “Çlirimi i Tiranës”. 
Tabloja trajton momentin kur forcat partizane gëzojnë, bashkë me popullin, në qendrën e Tiranës së 
sapoçliruar. Në duar të një partizani, ngrihet një fëmijë, simbol i së ardhmes, ndërsa qielli i mëngjesit, i 
qartë me retë e qeta, përforcon mesazhin e artistit për agimin e një epoke të re. Si kundërpeshë dhe shenjë 
e sakrificave të kryera, nëpër shesh shfaqen akoma të freskëta gjurmët e shkatërrimit të luftës.  
Tabloja përtej mesazhit të kërkuar, përshkohet nga një ngjyrë e ngrohtë, tipike e shkollës së realizmit 
roman të viteve ’30, tendencë e propozuar qartë dhe në tablonë “Tregime nga Lufta Nacionalçlirimtare”, 
realizuar disa vite më parë nga Nexhmendin Zajmi. Të dy artistët si pasues të denjë të të njëjtit formim, 
ndryshojnë nga formati i artistëve të shkolluar në Lindje, nga masa e glorifikimit të aktit, monumentaliteti 
i figurave dhe drita teatrale e romantike e përdorur për ndriçimin e skenës. Të dy ata, në substancë, 

                                                
235 Një nga problemet më të mprehta të historiografisë shqiptare mbetet periudha osmane, sidomos ajo pas pushtimit. Mbi këtë 
Kiel shprehet se: “Në historiografinë shqiptare ekziston një prirje për të përshkruar periudhën osmane si një Epokë e Errët. Ky 
qëndrim është një shprehje e nacionalizmit shqiptar, i cili e përshkruan me ngjyra të ndritshme periudhën përpara ardhjes së 
osmanëve, si një periudhë me një ekonomi të zhvilluar dhe me një kulturë të lartë, element që, me sa duket, u shkatërrua nga 
pushtuesit osmanë. Periudha pas vitit 1912, vit në të cilin Shqipëria fiton pavarësinë e saj, veçanërisht periudha pas vitit 1945, 
paraqitet si shumë e ndritshme dhe shkaqet e problemet pasuese nuk shihen në mesin e kësaj shoqërie, por etiketohen si relike 
të së kaluarës së errët. Ky është një qëndrim që gjendet shpesh tek vendet e reja, që kanë nevojë për një ndjenjë të fortë 
nacionalizmi për të mbrojtur identitetin e tyre., në Michael Kiel, Arkitektura Osmane në Shqipëri, (Tiranë: Aiitc, 2012): 12-13.     
236 “Ngjarje të mëdha historike, me protagonistë masat e gjera popullore ose individë të thjeshtë, gjeste. sakrifica, heroizma të 
pashoqe ndrijnë në hapësirën e së kaluarës sonë të lashtë e të re”., në Odhise Paskali: “Duhet të jemi të ndërgjegjshëm të 
detyrave të mëdha që na takojnë”, Drita, 30 korrik (1961): 2.   
237 Mbi këtë Lulzim Mema, shprehet se: “Kompozimi figural me tematikën e subjektin dhe brendinë që ngërthen, arrin të 
ilustrojë ato momente që, për ideologjinë sunduese dhe historiografinë, apo figurografinë komuniste, ishin të rëndësishme dhe 
të përcaktuara në mënyrë taksative dhe brenda caqesh që nuk mund të shkeleshin”., në Lulzim Mema, “Kompozimi figural dhe 
Realizmi Socialist”, Studime mbi artin, nr. 12, (2007): 119.   
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paraqesin dy perceptime të një realiteti të besueshëm, ku vërtetësia, si element narrativ, zë vend të 
rëndësishëm.     
 

     
F. Haxhiu, “Skroskë – Shkurt 1944”, vaj, 1966        B. Sejdini, “Ҫlirimi i Tiranës”, vaj,  1957      

 

     
G. Madhi, “Betimi partizan”, vaj, 1968     S. Shijaku, “Vojo Kushi”, vaj, 1969 

 
Shumë më glorifikuese prezantohen dy tablo me tematikë të ngjashme. Njëri prej tyre, Fatmir Haxhiu, në 
vitin 1966 realizon veprën “Skroskë - Shkurt 1944”238, tablo që merr temë nga një beteje partizane kundër 
pushtuesit gjerman. Në të dallohet qartë figura e Mehmet Shehut, njëra prej figurave drejtuese të luftës, 
teksa ndez zemrat e luftëtarëve në acarin e qafëmalit. Grupi i madh i partizanëve, i kompozuar në dy linja 
gjysmë rrethore mbyllur në perspektivë, rrethon komandantin e entuziazmuar nga fjalimi i tij, ndërsa 
egërsia e terrenit, i mvesh aktit një epicitet edhe më dramatik e triumfues.  
Më e përmbajtur në entuziazëm është tabloja e Guri Madhit, “Betimi Partizan”, e realizuar dy vjet më 
vonë. Në dallim nga “Dorëzimi i armëve”, artisti këtu zgjedh të braktisë ngjyrat romantike për një trajtim 
më realist të figurës. Në gamë kromatike më e ftohtë dhe një kompozim më strikt e i lexueshëm, duket në 
optikën e artistit si një zgjidhje më e përshtatshme për një këtë çast solemn: betimi para flamurit.  
                                                
238 Vepra u ekspozua me rastin e 25-vjetorit të themelimit të P.P.Sh. Në konkursin e organizuar u vlerësua me çmimin e parë 
kombëtar dhe më pas kjo vepër u laureua me çmimin e shkallës së parë të Republikës (çmimi më i lartë), parë më 12 maj 2012, 
në 
www.euskalnet.net 

81



 

 

Kompozuar nga disa linja gjysmë rrethore, partizanët humbin për një çast nën heshtjen e momentit, mes 
shpresave për të ardhmen dhe kujtimit për shokët e humbur. Idealizimi i nevojshëm artistik është edhe më 
i qartë në shprehjet e partizanëve, që për asnjë moment nuk vishen nga asnjë dyshim a paqartësi për çka i 
pret. Artisti nuk ka harruar as të përcjellë elementët e domosdoshëm plotësues për trajtimin e kësaj teme, 
siç ishte figura femërore e partizanes dhe një partizan miturak, elementë që në mënyrë të pashmangshme 
do të shoqëronin çdo tablo të kësaj natyre.  
Një ndër artistët më të rëndësishëm të periudhës do të ishte padyshim dhe Sali Shijaku, i cili përkufizon 
me mjaft sukses, të gjithë kërkesat e kohës mbi temën dhe me një personazh të vetëm. Rast tipik është një 
nga tablotë e tij më të njohura, ajo kushtuar heroit Vojo Kushi, realizuar në vitin 1969. Personazhi i 
“ndezur” nga zjarri i luftës, evidentuar më qartë dhe nga këmisha e kuqe, ngrihet si një krijesë mitologjike 
mbi makinën e vdekjes, në një moment përjetësimi mitik.239 Kompozimi ndërtuar thjeshtë në formën e një 
“S”-je gjigande, prezanton heroin të vetëm mbi tankun e zi armik. Imazhi i tij, me bombën në njërën dorë, 
teksa virtualisht “sfidon vdekjen”, prezantohet “i pavëmendshëm” për pasojat që ky veprim mund t’i 
sjellë. Ai  projektohet në memorien kolektive i përforcuar edhe më fort nga një imazh i ngjashëm i 
kinematografisë së kohës,240 ku efekti dramatik, i “ngrirë” para martirizimit shtyhet fort nga gjesti i tij 
fizik dhe gërshetimi i elementëve të tjerë antagonistë. Mbi këtë, Kuqali shprehet se: “Gërshetimi i 
elementëve si heroi, tanku, zjarri, këmisha e kuqe si flamur, këmba e zbathur që ngërthen si kthetër 
grykën e topit, si dhe linja e kundërt e trupit dhe gjymtyrëve, i japin trupit një lëvizje të fuqishme dhe atë 
që ai e quan “kundërvënie dramaturgjike” ndërtuar në funksion të dinamikës së tablosë.” 241   Këtë 
zgjidhje Shijaku do ta ripropozonte edhe në vitet në vazhdim, në rastin e trajtimit figurativ të heronjve të 
tjerë si Hamid Shijaku, apo Mic Sokoli, tablo ku gjesti i sakrificës maksimale të personazhit, në sajë të 
gjestit dramatik e kurajos ekstreme, projektohet si i përjetshëm e triumfatorë përpara vdekjes së 
paevitueshme.242      
Në fund të viteve ’60, tabloja kompozicionale kishte marrë formë të plotë. Ndërtuar gjithnjë në 
dimensione të rëndësishme, personazhet e tyre kërkojnë vëmendje, ndërsa guximi, sakrifica, flijimi për 
idealet dhe atdhedashuria ishin vetëm disa nga elementët që ato duhej të përçonin. Dimensionet e 
stërmëdha e kthenin realizimin e një tabloje të tillë në një sipërmarrje tejet të vështirë243 për çdo artist, 
porse rëndësia e saj maksimale që i rezervohej, si nga shteti dhe nga vetë artistët, mbeti e padiskutueshme 
në çdo peripeci stilistike e tematike të kohës.  
. . . 
 
Përtej temës historike, tabloja kompozicionale u shërbeu artistëve për të ndërtuar edhe skena nga jeta e 
përditshme. Ndër më tipiket mbeten ato ku puna e përditshme në fusha, miniera e kantiere, propozohej si 
simbiozë e ndërtimit të vendit patjetër “nën udhëheqjen e ndritur të Partisë dhe shokut Enver”.244  

                                                
239 Vetë Shijaku kujton se imazhin e Vojos para vdekjes e ka njohur që në fëmijëri: “Ishte gjyshja ime, Nan Gjylja, ajo që e 
njohu Vojo Kushin me kobure në dorë. Kaloi nëpër oborrin e shtëpisë sonë për të shkuar tek shtëpia e xhaxhait, e cila me sa 
duket shërbente asokohe si strehë e guerilasve. Unë isha rreth 10 vjeç dhe e mbaj mend momentin kur i kaloi pragun e shtëpisë 
sonë. Mbaj mend se pas betejës që u bë në Tiranë vërshoi një tym i kuq. Kjo është arsyeja pse në tablonë time për Vojo Kushin 
mbizotëron ngjyra e kuqe”., në Belina Budina, “Piktori 70 vjeçar hap sëndukun e kujtimeve. Si jeton ende në të shkuarën”, 
Gazeta Shqiptare -Milosao, 21 shtator (2012): 18. 
240 Gjesti i heroit përjetësohet dhe në kinematografinë e kohës në filmin "Njësiti Gueril" prodhim i vitit 1969 me regjisor, 
Hysen Hakani, skenarist, Muharrem Skënderi, Hysen Hakani, producent, Kinostudio “Shqipëria e re”.  
241 Marrë nga Andon Kuqali, “Evolucioni i hapësirës piktorike, lëvizja dhe koha në tablonë tematike”, Studime mbi artin.  
242 Mbi veprën e Shijakut u diskutua gjatë dhe në shtypin e kohës. Mund të shihet “Tabloja Vojo Kushi”, Drita, 18 nëntor 
(1970): 4.   
243 “Zhvillimi i gjinisë së kompozimit shkon me ngadalësi megjithëse janë bërë përpjekje edhe në trajtimin e kësaj gjinije”… 
problemet e saj sipas autorit ishin: puna e madhe përgatitore, koha, studimi i temës, etj. ndërsa më tej shton se: “Për trajtimin e 
tablove kompozicionale me tema që kanë karakter kombëtar del si detyrë urgjente që më shumë piktorë të merren me gjininë e 
kompozimit dhe të tjerë piktorë të rinj të provojnë me guxim forcat e tyre.” Foto Stamo, “Ne do t’i shpiem më përpara artet 
tona figurative”, Drita, 29 dhjetor, (1963): 2. 
244 Elementi i Partisë ose i udhëheqësit ndihet prezent në çdo artikull gazete a reviste, aq sa shpesh shpirti militant e 
devotshmëria prek kufijtë e absurdes… Ja si shprehej një muzikant në titullin e një artikulli: “Nuk maten dot kufijtë e gëzimit 
tonë sa herë që problemet e artit bëhen çështje Partije”., Në Mustafa Krantja, “Nuk maten dot kufijtë e gëzimit tonë sa herë që 
problemet e artit bëhen çështje Partije”, Drita, 30 korrik, (1961): 6. 
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Deri në fillimet e viteve ’50, figura e punëtorit, element esencial i tablove me temë pune, kishte “vuajtur” 
ato paqartësi strukturore që vuante gati çdo temë tjetër. Sistemi, akoma nuk e kishte të qartë fizionominë 
e figurës së punëtorit, edhe pse ishte e qartë rëndësia e saj për ndërtimin e shoqërisë së re. Kjo paqartësi 
transmetohej dhe tek artistët, të cilët improvizuan tablo me temë nga puna, por në to, fizionomia e 
punëtorit “humbet” në gjelbërimin e fushave, apo në zymtësinë e kantiereve. Shembuj të qartë të kësaj 
“përhumbje” janë tablo si ajo e Abdurrahim Buzës ku aksionistët, në grupmosha të ndryshme, japin secili 
kontributin e tyre për ndërtimin e kombinatit tekstil, nën “hijen” e momentit të Stalinit. Minimizimi i 
figurës së punëtorit, dhe propozimi i saj si një masë heterogjene e bashkuar nga i njëjti ideal i përbashkët, 
tregohet qartë dhe në tablotë e fundit të Vangjush Mios, ku punëtorët e fushave herë pas here, rigjejnë 
harmoninë e dikurshme të peizazhistit të viteve ’30.  
Figura e punëtorit, pjesë e domosdoshme e pasqyrimit të realitetit socialist, edhe pse kishte nisur të 
pasqyrohej që në fund të viteve ‘40, pasurohet dukshëm në vitet ’60, nga rritja e numrit të krijuesve dhe 
investimeve të vazhdueshme të shtetit mbi artin dhe kulturën. Përmbi numrin, në këtë periudhë, tema e 
punës përmblidhte virtytet stereotipale të asaj që ideologjia komuniste kërkonte tek krijesa e tij, Njeriu i 
ri245, krijesë e cila, më vonë do të sanksionohej me ligj, në nenin 32 të legjislacionit shqiptar ku thuhej: 
“Shteti zhvillon një veprimtari të gjerë ideologjike e kulturore për edukimin komunist të punonjësve, për 
formimin e njeriut të ri. Shteti kujdeset në mënyrë të veçantë për edukimin e gjithanshëm të brezit të ri në 
frymën e socializmit dhe komunizmit.”246 E ndërsa ky njeri i ri shkrihej në mënyrë të natyrshme në 
shoqërinë shqiptare, në çdo shtresë të tij, përfaqësimin më të denjë figurativ, ai do ta  gjente tek njeriu i 
punës, tek ai që ndërton (dhe mbron) socializmin.247 Si e tillë figura e punëtorit, në hierarkinë tematike, 
duke nisur që nga vitet ’60, do të zinte një vend të privilegjuar. Për formësimin e tij të ri, sipas 
parametrave të ideologjisë mëmë, një kontribut madhor padyshim dhanë studentët e shkollave lindore, të 
cilët nga formimi i atjeshëm sollën me vete rikonceptimin e ri figurativ të këtij personazhi.  
 

      
  F. Stamo “Minatori i Pishkashit”, vaj, 1966       V. Tushi, “Kooperativisti”, vaj, 1959     Z. Shoshi, “Aksionistja”, vaj, 1966     
  
Në këtë riprezantim kompozicional e statuor, stereotipe të figurës së punëtorit prezantohen përgjatë gjithë 
viteve ’60 shpesh vetëm, gati gjithnjë në gjysmë profil, të thjeshtë, modestë, por prezentë, si aktorët 
kryesorë të rindërtimit të vendit. Në poza tejet fotografike, ato shoqërohen me mjetet e punës (si mundësi 
identifikimi i profesionit), ndërsa drita e diellit përligj entuziazmin e klasës punëtore, në harmoni me 
ideologjinë shtetërore. I tillë është “Minatori nga Pishkashi”, vepër e Stamos e vitit 1966, ku minatori 
pushon për një moment, si për të pozuar para artistit. Edhe më pozantë janë personazhet e Vangjush 
Tushit e Zef Shoshit, të cilët në poza klishe, tentojnë të inspirojnë masat punonjëse, duke i transmetuar 

                                                
245 Termi “Njeriu i ri” nisi të shfaqet në literaturën zyrtare shtetërore që prej mesit të viteve ’50, për tu kuptuar dhe përcjellë 
vizualisht gati një dekadë më vonë.     
246 Përmbledhëse e përgjithshme e legjislacionit në fuqi të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 1945-1979, vëll. 1, 
(Tiranë: 1979), 17. 
247 Mbi figurën e punëtorit mund të shihet dhe Saide Ago, “Figura e punëtorit në pikturën e realizmit socialist”, Drita, 7 shkurt, 
(1971): 4. 
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atyre besim dhe optimizëm në idealin e jetës së re248. Thjeshtësia dhe modestia, ishin karakteristikat e 
duhura, pasi siç do të shprehej D. Agolli më vonë: “... në thjeshtësinë spikatin të fuqishme virtytet e mira, 
të cilat nuk duhet të idealizohen...”249  
E thjeshtë, modeste, por krenare dhe e sigurt, figura e punëtorit – sinonim i Njeriut të ri socialist, nuk njeh 
sfida të pakapërcyeshme, as hezitime e luhatje ideologjike, e përmbi këto ai nuk njeh as ndasi gjinore, 
pasi në proçesin e ndërtimit të socializmit, figura e burrit dhe e gruas, gëzojnë status të barabartë250. 
Detyrë e shoqërisë është ta pranojë e implementojë këtë orientim të rëndësishëm ideologjik shtetëror, 
ndërsa artistëve i del detyra e ilustrimit të saj në art. Nis kështu dhe figura e gruas të zërë në art pozicionin 
e saj, ashtu si dhe në shoqëri, aq sa tablotë e realizuara me këtë temë, janë pothuajse të njëjta në numër, si 
për burra dhe për gra.251 Ajo zë qendrën e tablosë në ambientin e punës, ara, uzina, fabrika e kantiere. 
Figura e saj propagandohet masivisht, si një dëshmi e forcës së imponimit të shtetit në ndërgjegjen e 
shoqërisë. Tek ajo nuk ka vend për dyshime morale të asnjë tipi, pasi “...degjenerimi moral është një hap 
larg degjenerimit politik.”252 E pasi është siguruar dhe elementi i dytë përbërës i shoqërisë mund të nisë 
ndërtimi i shoqërisë së re, ku orientimi ideologjik kthehet kështu në një aksion politik, ndërsa artisti luan 
rolin e tij, si një ingranazh i rëndësishëm i superstrukturës shtetërore.  
Vizualisht figura e punëtores paraqitet gati gjithnjë nën uniformën e punës, pranë tornos, në arë apo duke 
transportuar llaç. Ato janë të reja, të shëndetshme, kanë fizik të lidhur, shpatulla të gjera e tipare 
mashkullore dhe me flokët e mbledhura nën shami, shpesh paraqesin një sharm femëror modest. Edhe 
elementët minimalë të sensualitetit të një femre, në to reduktohen në minimum, duke i shndërruar në 
krijesat e reja të revolucionit socialist: gra-punëtore-asensuale.  
 

          
F. Paci, “Kooperativistja”, vaj, 1966   H. Nallbani, “Tekstilistja”, vaj, 1967      S. Capo, “Tekstilistja”, vaj, 1969 

 
Kjo formë prezantimi fizike e gruas shqiptare i ka rrënjët thellë në patriarkalizmin dhe moralin shqiptar, 
si dhe në mitin e gruas burrneshë. Ato nisin të propozohen si figura mitesh e legjendash, të dallueshme 
nga tipare si vetë-sakrifikimi, forca e nderi, (mund të përmendim figura si Argjiroja, Rozafa, Teuta, 
Mamica, Nora e Kelmendit, apo Shota), për t’u trashëguar më pas në atë të partizanes, bashkëluftëtare për 
liri. Por gjithnjë ajo lidhet me të njëjtat karakteristika, ku duket qartë që nuk ka shumë hapësirë për 
                                                
248 Në fillim të viteve ’60, Stamo shprehej se: “Me kënaqësi konstatohet se veprat e pikturës dhe skulpturës sonë kanë inspiruar 
masat punonjëse”, marrë nga Foto Stamo, “Ne do t’i shpiem më përpara artet tona figurative”, Drita, 29 dhjetor (1963): 2. 
249 Dritëro Agolli, “Letërsia dhe artet – para detyrash me rëndësi”, Rruga e Partisë, nr. 9, (1979): 55.  
250 “Në kohën e komunizmit gratë ishin teorikisht të barabarta me burrat… të përfaqësuara mjaftueshëm në qeveri, mgjth pak 
në nivelet e larta… (por) perspektiva e gjinisë femërore ishte plotësisht e përjashtuar nga debate publike dhe ishte rast i rrallë 
për gratë diskutimi i abuzimeve dhe vështirësive”., në Antonia Young, “Mungesa e identitetit të gruas dhe roli i mitit të 
sigurisë së saj nën patriakalizmin shqiptar”, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 83.  
251 “Megjithëse propaganda mbi situatën e grave në regjimin komunist nuk dha një pamje të vërtetë të jetës së tyre disa 
përmirësime u bënë… u përmirësuan kushtet shëndetësore dhe trajtimi për nënat…gratë morën pjesë në qeverisje dhe në 
sektorë të tjerë të qeverisë”., në H. Emadi, “Strategjitë e zhvillimit dhe gratë në Shqipëri”, East Europian Quaterly, vol. 27, nr. 
1, (1992): 79-96. 
252 V. Moisiu, “Komunisti duhet të jetë kudo një figurë morale”, Rruga e Partisë, nr. 2, (1965): 56. 
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sensualitet femëror. “Miti i burrneshës, gruas së fortë si burrë, gruas që sakrifikon dhe përballon çdo gjë, 
që triumfon përballë armiqësisë, është plotësisht i gjallë… si pjesë e këtij identiteti.”253  
 

    
A. Cangonji, “Peshkatarët”, vaj, 1965           A. Faja, “Luftë kundër thatësirës”, vaj, 1966 

 
Për sa i përket sfondit të këtyre personazheve, ai është i njëjtë e gjithnjë në funksion të idesë së 
optimizmit të përgjithshëm dhe zhvillimit të begatë, tipare që duhet të rrezatojë dhe vetë figura. Si faqet 
ilustruese të një realiteti virtual, ndërsa ngjajnë me njëra-tjetrën si pika uji, ato “harrojnë” të paraqesin 
shenja lodhjeje, djerse apo dekurajimi..., pasi ato janë ushtarët e përsosur të revolucionit proletar. Në to 
zhduket si me magji çdo dobësi tokësore, humane, për t’u propozuar përfundimisht si shëmbëlltyra të 
superheronjve perëndimorë, por me veshjen e thjeshtë të Njeriut të ri, solidar me punëtorët e gjithë 
popujve.   
Tema e punës, përveç prezantimit të punëtorëve në bazë profesionesh, qofshin ata meshkuj apo femra, 
kërkonte edhe tablo me shumë personazhe. Ato mund të ndërtoheshin vetëm me standardet e 
kompozimeve të mëdha, duke rihapur edhe njëherë diskutimin mes perceptimit të ndryshëm të shkollës 
lindore me atë perëndimore, një “përplasje” tejet evidente përgjatë gjithë viteve ’60. 
Në mesin e viteve ’60 bashkëjetesa e sforcuar mes tyre është më se evidente. Në tablo si ajo e Abdulla 
Cangonjit, njohur si “Peshkatarët”, realizuar në vitin 1965, fryma romantike mbijeton në emocionin e 
përgjithshëm që mbulon personazhet. Peshkatarët teksa po hedhin rrjetat në det, përshkohen nga ngjyra e 
ngrohtë e perëndimit. Të heshtur e statuor, ata janë fizikisht të shëndetshëm, por në trajtimin e tyre 
mungojnë shenjat frymëzuese të procesit të punës (një citat, një slogan apo  imazhi i udhëheqësit në 
sfond). Më shumë së punëtorë ndërtues të socializmit ata duken si thjesht punëtorë, duke e pozicionuar 
këtë tablo në një udhëkryq, mes pikturës së kaluar dhe asaj që kërkohej. Si një nga shembujt e largët të 
Realizmit Socialist, më pranë një tabloje tipike religjioze, ajo dëshmon mungesën e asaj që kërkohej: 
frymën revolucionare në çdo sektor të jetës socialiste. Frymë që përkthehet nën një kthjellëti stilistike të 
“habitshme”, në tablonë e Agim Fajës, “Lufta kundër thatësirës”, realizuar një vit më vonë. Të 
shëndetshëm, punëtorët e Fajës, vendosen si në një pllakat, pa hije e perspektivë, të rreshtuar në një linjë. 
Përtej rreshtimit linear, element i shtuar është dhe trajtimi i ndryshëm kromatik dhe entuziazmi i figurave. 
Në luftën për mposhtjen e vështirësive të natyrës, ata duken të lumtur, të palodhshëm e në harmoni totale 
me idealin e jetës së re. Si pasqyrë e shoqërisë së re socialiste, ky artist, “pjellë” e shkollës së re vendase, 
përçon më së miri kërkesat e status-quo-së komuniste për mbivendosjen e hierarkisë lindore mbi atë 
perëndimore. E vetmja shenjë realizmi e mbijetuar në këtë ilustrim të ri të realitetit, janë këmbët e 
zbathura të personazheve, që tentojnë të demonstrojnë ndenjën e sakrificës së forcave punonjëse në punë 
kooperativiste.   
E ndërsa theksi vihej gjithnjë e më shumë në revolucionarizimin e vendit, turma të tëra punëtorësh e 
aksionistësh përshkonin vendin. Pasqyrimi i tyre në artin pamor, nën tituj “Shkojnë në punë”, mitizohet 
lehtë, si marshimi i një ushtrie ndryshe, që është drejtuar përpara në ndërtimin e vendit. Në kompozime të 
kërkuara figurative, ato harmonizojnë mes tyre, me gjestikulimin, veshjet, apo veglat. 
 

                                                
253 Susan E. Prichard, “Miti i burrneshës”, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 101. 
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Z. Shoshi, “Shkojnë në punë”, vaj, 1960-2                     R. Dembo, “Shkojmё nё punё”, vaj 

              

                            S. Shijaku, “Naftëtari”, vaj, 1966                              Z. Shoshi, “Saldatori”, vaj, 1971                                                                                                                                                                                     

E tillë është tabloja e Zef Shoshit, një nga kompozimet më të arrira mbi temën, realizuar në fillimin e 
viteve ’60. Të ndërtuara në perspektivë, kooperativistet malësore, teksa ndihmohen nga hijet e stërgjata, 
vijnë nga thellësitë e fushave në një harmoni kromatike tipike, të përshëndetura nga rrezet e para të diellit. 
Me të njëjtin titull është realizuar dhe tabloja e Rafael Dembos, kompozimi i së cilës dallohet për 
solemnitetin e personazheve, të rreshtuar sikur po ndjekin një procesion. E ndërtuar si në grupe standarde 
4 - 3 - 2, kompozimi thyhet vetëm nga një lopatë e ngritur, por ajo që “çudit” më shumë në tablonë e 
Dembos është heshtja që rrethon personazhet, një heshtje e “huaj”, e përkufizuar edhe më shumë nga drita 
e ngrohtë që ndriçon figurat. Elementi i personazheve të drejtuar nga dielli, është i dukshëm tek të dy 
tablotë. Ai propozohet si element simbolik i orientimit të ri ideologjik, element i domosdoshëm në 
fizionominë e Realizmit Socialist. Kontributi i klasës punëtore për rindërtimin e vendit, do të kthehej në 
një kërkesë të domosdoshme për krijimtarinë e çdo artisti, tendencë kjo shpesh e deduktuar nga ekspozitat 
e konkurset kolektive me këtë temë. Pjesa më e madhe e tyre ndalin në studimin e fizionomisë së 
punëtorit, përqendruar tek gjestikulimi minimal dhe shikimi i pastër. Portrete punëtorësh si ato të 
Shijakut254 apo Shoshit, të cilët përkufizojnë më së miri qëndrimin e asaj që sistemi kërkon të përçojë me 
figurën e punëtorit: njeriun e thjeshtë, njeriun e punës – si boshti transformues i realitetit moral e material 

                                                
254 Trajtimi kromatik i naftëtarit realizuar nga Shijaku rreth viteve ’60-’70, duket i frymëzuar qartazi  nga piktori postbizantin 
Onufri, i cili vermilionin, apo të kuqen karmine e vendoste shpesh pranë të gjelbrës smeralde dhe grisë.  
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i vetë shoqërisë.255 Fizionomia e tij është gjithnjë ajo e njeriut të fortë, muskuloz, gjithmonë me flokë të 
shkurtër e pa mjekër256, ku bien në sy duart e fuqishme e të zmadhuara dukshëm në raport me trupin. 

Të mbivendosur në sfonde monokrome, apo llogoret e hapura të një kantieri, ato e drejtojnë shikimin larg, 
drejt asaj që ata (simbol i ndërtimit) shpresojnë të arrijnë. Statura e tyre monumentale, imponon 
këndvështrimin nga poshtë-lart, duke paralelizuar në logjikë me monumentet që ngrihen shesheve, ndërsa 
shpatullat e nofullat e gjera, flokët e shkurtër dhe shikimi i vendosur janë tipare të domosdoshme për 
trajtimin e saj. Arti tregonte se Njeriu i ri kish lindur... ai ishte mes tyre, i gjallë dhe krenar për aftësinë e 
përçimit të vlerave më të mira, morale e fizike, të atij lloji njerëzor, që vetëm sistemi socialist mund të 
ndërtonte.  

. . . 

Andon Kuqali në vitin 1963 shprehej se: “Shoqëria dhe natyra gjithnjë ndryshojnë, sidomos ato 
ndryshojnë në vendet ku ndërtohet jeta e re, socializmi dhe detyra e artistit është, gjithnjë, që t’i zbulojë 
këto ndryshime, të transmetojë emocionet dhe mendimet e reja që ngjallin ato.”257 Ndryshimeve që autori 
i referohet, kishin nisur që në gusht të vitit 1945 me Reformën Agrare258, në 1946 me kolektivizimin e 
bujqësisë, riorganizimin dhe investimin masiv në industri (1947) dhe nga fillimi i viteve ’60 me ngritjen e 
hidrocentraleve të para.259 Deri në fillimet e viteve ’60, përveç ndryshimeve rrënjësore që kishin synuar 
konceptimin e figurës njerëzore dhe hapësirës kompozicionale, nevojitej dhe rikonceptimi i temave të 
tjera siç ishte peizazhi. Në logjikën e shtetit totalitar, të gjitha orientimet politike e strukturore që po 
pësonte ekonomia dhe hapësira rurale vendase, duhej të gjenin dhe një pasqyrim adeguat nga artistët. E 
nis kështu që temës të dikurshme tradicionale të peizazhit iu bashkëngjit etiketimi “industrial”, pikërisht 
për të përkufizuar më mirë atë që natyrës së re shqiptare po i mbivendosej.  

Minierat, rafineritë, uzinat, kantieret, hidrocentralet, ndërsa materializoheshin nga vullneti i mijëra 
vullnetarëve e punëtorëve, të internuarish a të burgosurish, nën mbikëqyrjen e hekurt të shtetit, 
shoqëroheshin dhe nga prezenca e artistëve, të cilët “ofroheshin” si dëshmitarët okularë dhe transmetues 
të këtij revolucioni. Nëse në vitet ’50, Mio ofronte i sforcuar vullnetarët në transe, apo traktorët teksa i 
impononin një tingull të ri fushave260, vitet ’60 e tejkalojnë dukshëm pritshmërinë e kujtdo mbi 
transformimin e peizazhit shqiptar. Në vitet ’60 ato dominohen nga strukturat e hekurta, avulli a tymi, 
industrial, si në jehonë e ëndrrës futuriste, duke humbur kështu çdo element poetik. Shembull tipik të 
kësaj fryme janë tablotë tematike që pasqyrojnë rindërtimin si ajo “500 apartamentet e reja”, realizuar nga 
piktori amator Skënder Topi, e vlerësuar me çmimin e parë261 apo peizazhi tipik i Vladimir Janit, trajtim i 
ngjashëm me shumë vepra të këtij lloji të së njëjtës periudhë. Ai tregon një moment normal pune në një 

                                                

255 Mbi funksionin moral, Beqja shprehej se: “Kjo figurë e re morale shprehet (ndër të tjera) në qëndrimin komunist ndaj 
shoqërisë, ndaj punës, ndaj pronës shoqërore, kolektivit ku punon e jeton njeriu i ri; në dashurinë për atdheun, për popullin, për 
njerëzit.” Marrë nga  H. Beqja, “Të edukojmë qëndrimin dhe sjelljen komuniste tek njerëzit”, Rruga e Partisë, nr. 5, (1956): 
61. 

256 Mbi këtë mund të shihet dhe Arjan Bardhi, “Shqipëria 1976: “Në vendin e puritanëve të kuq”- Një udhëtim në perandorinë 
e izoluar të Enver Hoxhës.” 55, 5 qershor, (2007): 16.   
257 Andon Kuqali, “Ekspozita kombëtare e grafikës dhe vizatimit”, Drita, 22 dhjetor, (1963): 1. 
258 Reforma Agrare për pushtetin e ri sillte avantazhe të shumta, nga rishpërndarja e tokave, dalja nga vështirësitë serioze e 
fshatarësisë dhe lidhja e saj me pushtetin në funksion të luftës së klasave (izolimin politik e ekonomik të shtresës së pasur) etj. 
AShSh, Historia e popullit Shqiptar IV, 184-185.       
259 Rritja e përqindjes së investimeve të shtetit nga buxheti për industrinë nis në planin e parë pesëvjeçar 1951-55, me qëllimin 
për ta kthyer vendin në vend bujqësor industrial. Nisma tentonte fillimisht zhvillimin e industrisë së rëndë, nxjerrëse e 
përpunuese, por edhe atë të lehtë e ushqimore. Po aty, 216.    
260 Zëri i ri i fushave u kthye në trend të vërtetë për kohën, kur propozohej si simbol i mirëfilltë transformimi të bujqësisë dhe 
mekanizimit të punës në fusha. Muzikanti A. Paparisto, në fillimin e viteve ’60 ende shprehej se: “Të dëgjojmë me vëmendje 
si meloditë popullore, ashtu edhe zërin e traktorit”, Drita, 30 korrik, (1961): 6. 
261Informacioni mbi rastin e tablosë së S. Topit vjen nga një bashkëbisedim me studiuesin dhe udhëheqësin e temës Prof. Dr. 
Ferid Hudhri.  
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uzinë. Aty janë punëtorët, makinat dhe struktura metalike e uzinës. Artisti i rezervon pothuaj të gjithë 
hapësirën uzinës, sepse ajo është epiqendra e kompozimit dhe njëkohësisht përbën dhe subjektin dhe 
mesazhin. Si subjekt e mesazh njëkohësisht, ajo ngrihet e “heshtur” si dëshmitare e kohës së re, dhe e 
vullnetit të shtetit për të industrializuar vendin, ndërsa çdo element tjetër është në funksion të saj, dhe si e 
tillë e minimizuar. Tentativa naive e artistit për të transmetuar me sa mundet diçka shpirtërore, nga një 
subjekt që fatkeqësisht përçon pak vlera estetike, është edhe më e dukshme tek tabloja e Ismail Lulanit, 
“Nën Vaun e Dejës”, e vitit 1969. Artisti mundohet të ndërhyjë në gamën kromatike të subjektit që 
trajton, duke u mundur ta shpëtojë atë nga banalizimi i subjektit. Ai po bënte pikërisht atë që pretendohej 
nga artistët: ta zbukuronin me sa mundnin një peizazh të dominuar nga struktura metalike, ku “kënga” e 
frezës dhe e turbinës, si tek futuristët, ishin zëri më i mrekullueshëm i kohës së re.   

       

V. Jani, “Peizazh industrial”, vaj, 1966        I. Lulani, “Nën Vaun e Dejës”, vaj, 1969         F. Stamo, “Minierat e Pishkashit”, 
vaj, 1964 

        
H. Koka, “Peizazh me shtylla tensioni”, vaj, 1967    S. Topi, “500 Apartamente të reja”, vaj     A. Papa, “Azotiku”, vaj, 1969 

Brenda të njëjtës logjikë propozohet dhe zëri zyrtar i artit, Foto Stamo262.  Në tablonë “Minierat e 
Pishkashit”, ai prezanton të njëjtin strukturim kompozicional: subjekti zë maksimumin e qendrës 
kompozicionale, ndërsa vija e horizontit ngrihet lart dhe çdo element tjetër, punëtorët dhe makineritë, 
tentojnë të krijojnë sadopak jetë e atmosferë pune. Rrathët e gërryer të tokës së kuqe, si rrathët e ferrit të 
Dantes, edhe pse zgjaten në të njëjtin drejtim, në optikën e artistit janë dëshmi e ngritjes shpirtërore e 
materiale të socializmit. Gërryerja e ashtës së tokës, estetikisht rrënqethëse, me të kuqen e nëntokës, si në 
skenë krimi gjigande, njeh vetëm një viktimë, peizazhin shpirtëror, atë të dedikuar bukurisë dhe 
harmonisë së natyrës. Përdhosja e këtij formati shekullor, i propozon artistët shqiptarë, si mekanizma 
materializues të vizionit të superstrukturës.  

Në raste të rralla me zgjuarsi ata fitojnë hapësirë duke ofruar kompromise estetike. “Peizazh me shtylla 
tensioni”, e Hasan Kokës, prezanton më së miri një peizazh tipik malor: i ftohtë, i lartë e madhështor, por 
që të fitojë kuptim në logjikën e sipërpërmendur, ai duhet pikësëpari të jetë dëshmitar i arritjeve të 
socializmit. Dhe kështu mbi të, aq sa dhe në titull, mbivendosen me delikatesë shtyllat e tensionit të lartë, 
dëshmi e elektrifikimit të vendit... edhe në zonat e thella malore. Prezenca e këtyre kullave metalike, 
justifikon koston e shtetit, pagën e piktorit, telajon, studion dhe bojërat. Artisti në kushte të tilla devijon 

                                                
262 Stamo i angazhuar në radhët partizane si komisar batalioni i Brigadës së XX Sulmuese, pas luftës në vitin 1946 ishte drejtor 
i Drejtorisë së Artit dhe Kulturës, mes viteve 1947-51 president i Komitetit të Arteve dhe Kulturës dhe nga 1951, sekretar i 
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve., në Varvarica, Drishti, Monografi, 45.  
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sa mundet, porse shpejt duhet të rikthehet në linjën e duhur, sepse një krijimtari e orientuar jashtë 
funksionit, nuk inkurajohet, më pas nuk mbështetet, nuk paguhet, kritikohet dhe në fund ndëshkohet. 

        
S. Kaceli, “Hidrocentrali Karl Marks”, vaj, 1961             A. Papa, “Në Sauk”, vaj, 1965 (?) 

Fillimi i viteve ’60, vitet e tronditjeve të mëdha të sistemit si pasojë e daljes nga Kampi i Lindjes, u 
pasqyruan ironikisht në Kongresin e IV të PPSH-së (shkurt 1961), ku de-fakto u sanksionua hedhja e 
bazave të ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste. Në të, vazhdimi i industrializimit të vendit do të 
përbënte zërin kryesor strategjik, ndërsa ndërtimi i veprave të mëdha industriale, do të ishin arma e duhur 
kundër izolimit dhe çarjes së bllokadës. Si të tilla, ato marrin një rëndësi strategjike jo vetëm në 
pikëpamjen e planifikimit të planeve pesëvjeçare, por edhe në pasqyrimin e tyre vizualisht si antidot për 
ç’orientimin politik e ideologjik të kohës. Ato duhet të pasqyroheshin sa më shumë si provë që, edhe pse 
vetëm, (me forcat tona) implementimi i socializmit ishte më se i mundshëm.  

Arti servirte provat e këtij realiteti. Provë si ajo e Sadik Kacelit, ku Hidrocentrali “Karl Marks”, shfaqet si 
element organik i një realiteti në transformim, një realiteti të pashmangshëm, në harmoni me natyrën si 
për përforcuar euforinë e nevojshme ideologjike që duhet të rrethojë veprat e mëdha industriale të kursit 
të ri ekonomik. Vepra e vitit 1961, është një peizazh i realizuar me kujdes, që të mos humbë nën peshën e 
strukturës së betonit të digës. Ajo është ndërtuar në një kënd marrjeje, ku subjekti nuk penalizon shumë 
hapësirën kompozitive, duke i lënë hapësirë të mjaftueshme natyrës. Në rrugë e aplikueshme nga shumë 
artistë të tjerë që tek peizazhet me temë natyrën, mjaftohen me infiltrimin e ndonjë elementi sado minimal 
partishmërie, për t’i dhënë logjikë justifikuese aktit krijues. 

Siç është rasti i Aristotel Papës, që një peizazh nga Shijaku, një sintezë kërkimi harmonie mes ngjyrës 
dhe formës, tenton ta justifikojë sadopak me prezencën e dy kooperativistëve në arë. Peizazhi është një 
gjini që tërheq shpirtin e paepur romantik, që jeton brenda artistit, aq sa ai shpesh gjendet i përulur para 
madhështisë së natyrës. Nën këtë prizëm, artistët shqiptarë nuk mund të ndalnin krijimin e peizazheve të 
pastër lirikë. Dedikimi i tyre ndaj magjisë së natyrës vazhdoi pareshtur edhe pse shpesh mbeti i 
papërkrahur nga sistemi. Gati të gjithë artistët i rezervonin asaj një pjesë të mirë të kohës, sidomos pasi 
kishin “shlyer” detyrimet mbi tablotë e tjera tematike. Ato justifikoheshin thjesht si “pasqyrim i bukurive 
të atdheut të dashur”263, por kjo duhej të zgjaste në masën e duhur, pasi prioritetet ishin stërthënë, dhe një 
dedikim fanatik drejt peizazhit lirik, përkthehej si dëshirë për mosaktivizim në pasqyrimin e arritjeve të 
revolucionarizmit të vendit dhe industrializimit të ekonomisë.    

Tema të tilla si peizazhe me kodrat e mbuluara nga brezaret, meadret e pafundme të taracave, fushat 
pjellore me traktorët përmbi, si dëshmi e zhvillimit teknologjik, pikat e grumbullimit kooperativist, apo 
urbanizmi i qyteteve, në vitet ’60 ishin thjesht zgjatim e konsolidim i strukturore shtetërore – dëshmi e 

                                                
263 Kuqali në një artikull pas vdekjes së Mios, duke përkufizuar një formë të duhur impakti për temën e peizazhit shprehej: “V. 
Mio nuk qe piktor i çqetsimeve dramatike, apo i hoveve romantike. Ai qe një piktor i qetë, që e deshte dritën e diellit, dhe ajrin 
e pastër, shtëpitë e thjeshta, fushat e qeta, dhe malet madhështore të Atdheut të vet, ku jetonte ai, njerëzit e tij të afërt, populli i 
thjeshtë,.. për ta rrihte zemra e tij”., në Andon Kuqali, “Vangjush Mio Piktor”, Drita, 5 mars, (1961): 6.  
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materializimit të vullnetit të tij. Me kalimin e viteve ato do të shtoheshin në sasi impresionuese, si për 
dimensionet modeste dhe lehtësitë kompozicionale, duke fituar kështu një vend të rëndësishëm në luftën 
ideologjike të shtetit për mbijetesë. 

. . .  

Përveç tematikave të përmendura, në vitet ‘60 tradita piktorike e saksionuar në dekada, përçohet në 
portretin familjar pa ndryshime thelbësore. Si pasojë e kërkimit specifik, brenda ambientit familjar, por 
dhe ndryshimeve të vogla stilistike mes dy dekadave, kjo gjini brenda fizionomisë së RS-së, paraqet 
ndryshime të vogla, si në konceptim dhe në funksion. Gjithnjë në dimensione të vogla, ajo pasqyron një 
kërkim realist nisur që nga fundi i shekullit të XIX-të, kohë kur arti laik, pasqyronte realitetin e 
përditshëm. Si një pasqyrim minimal i fizionomisë së shqiptarit ndër dekada, ai përmblidhet, në portrete 
nënash, gjyshesh, bijsh e bijash, duke kërkuar rrallëherë kapërcimin e ambienteve familjare, në kërkim të 
mureve të galerive. Si të tilla, ato u realizuan për të njëjtat arsye dashurie e dedikimi familjar, duke 
stolisur muret e shtëpive e në raste të rralla u kthyen pjesë e ndonjë fondi galerie.  
 

         
Z. Shoshi, “Motra Neta”, vaj, 1963    Dh. Kokoshi, “Djali”, vaj, 1960  S. Puka, “Vajza me beretë”, akuarel 

 
Si e tillë u realizua portreti i Netës, motra e piktorit Zef Shoshit. Vajza e kompozuar në gjysmë bust, me 
vështrimin e hedhur poshtë, prezantohet nga artisti në një çast mbylljeje në vetvete. Në një stil realist 
kompakt, ajo përkufizohet nga tonet e ngrohta dhe sfondi monokrom, karakteristikë e natyrshme e kësaj 
gjinie. Më eklektik prezantohet Dhimitër Kokoshi, artist i ri, i cili me shkathtësi, në vitin 1960 ndërton një 
portret djali 6-7 vjeçar. I gjallë e i përqendruar, djaloshi në një pozë fotografike, gëzon një trajtimin 
stilistik të veçantë, të sigurt e ekspresiv.  
Edhe më i ndryshëm paraqitet Skënder Puka, një nga talentet e shumëlakuar që në lice, i cili, ofron një 
portret “jo të zakonshëm” vajze me beretë. Me një trajtim tejet romantik, kaq larg dritës tipike të RS-së, 
vështrimi i ëmbël i vajzës humbet përtej realitetit shqiptar, drejt një bote tjetër, të largët sa në distancë aq 
dhe në kohë. Me frymë të ndryshme është dhe tabloja e Jakup Kerajt, “Portret vajze”, ku figura e vajzës 
ndërthuret në mënyrë të harmonike me natyrën në sfond. Si një huazim momental i impresionistëve në 
kërkimin e dritës dhe ngjyrës, kjo tablo i dedikohet fëmijërisë, dashurisë për jetën dhe ëndrrave të 
moshës.  
Në “spondin” tjetër i zgjedh personazhet e tij Guri Madhi, për tablonë “Ambient korçar”, vepër e vitit 
1961. Burri dhe gruaja, një çift i moshuar, pozojnë para artistit si para aparatit fotografik. Me vështrimin e 
mbërthyer tek piktori, tiparet e tyre të qeta dhe gjestikulimi, zbulojnë atë që ka tërhequr piktorin. 
Bashkangjitur me titullin, një tribut për vlerat e krahinës së origjinës, artisti ka kujdes të mos anashkalojë 
ambientin përreth, duke e ndërthurur atë në linjë me psikologjinë e personazheve.  
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J. Keraj, “Portret vajze”, vaj                       Guri Madhi, “Ambient korçar”, vaj, 1961 

 
 “Ndërthurja” e personazheve me ambientin karakteristik, admirimin e tij për ambientin familjar, për 
vlerat etnografike, janë tribut për aspekte të jetës së kaluar, ende prezente në realitetin e përditshëm. Në 
sytë e disa artistëve, ato mbesin si një peizazh i mrekullueshëm, që nuk duhet humbur pa u bërë të paktën 
njëherë motiv i artit të tyre.  
Në raste të tjera portreti familjar përshkohet, herë më shumë e herë më pak nga simbole ideologjike 
funksionale. Ashtu siç është pionierja e Androniqi Z. Antoniut, e cila edhe pse portreti i një adoleshenteje 
në freskinë e moshës, rrethohet nga shalli i kuq, shenjë e trashëgimit në duar të sigurta të idealit komunist. 
Në logjikën e shfrytëzimit maksimal të një telajoje, një fëmijë mund të kthehej në personazh kryesor më 
funksional, nëse prezantohej si nxënëse shembullore, një model për t’u ndjekur nga gjithë moshatarët.   
 

          
 A. Zengo, “Pionierja”, vaj, 1960    F. Stamo, “Komunistja”, vaj, 1961      D. Velazquez, “Papa Inocenzi, X”, vaj, 1560 
 
Më e ngarkuar ideologjikisht, është një tjetër tablo e Foto Stamos, e njohur si “Komunistja”, realizuar në 
vitin 1960. Artisti ndërton portretin e një gruaje të moshuar, zhytur jo dhe aq rehat në një kolltuk të thellë. 
E ngjashme me portretin e Papës Inocenzi X, realizuar nga Velazquez, ato evokojnë traditën shekullore të 
realizmit të portretit psikologjik.  
Ҫuditërisht, ai që i bashkon më shumë këto dy portrete, përveç qëndrimit të njëjtë, është vështrimi gërryes 
drejt atij që i shikon, por brenda tyre ka dhe elementë tipikë diferencues. Gruaja e moshuar e Stamos 
qëndron në kolltuk sikur nga çasti në çast do ngrihet, ndoshta sepse nuk është mësuar me rolin e modeles, 
ndërsa Papa i Velaskesit qëndron dukshëm në rehatinë e kolltukut të tij. Veshjet, shenjë identifikuese e 
statusit të këtyre dy personazheve, bëjnë kontrast të thellë mes mëndafshit luksoz dhe fustanit të zi të 
plakës. Një komuniste, në ideologjinë e sistemit është një njeri i thjeshtë, me veshje modeste, ku dallohen 
vetëm dekoratat e trimërisë, si shenjë e vetme e rëndësishme për të. Edhe sfondi, edhe kolltuku i 
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rëndomtë, janë elementë të menduar mirë, pasi nën kontekstin socialist, komunistët ishin njerëz pa 
pretendime, të cilët nuk kishin luftuar për të mira materiale, por jetonin si idealistë të bindur në idealin e 
tyre. Një krahasim minimal mes tyre, prezanton qartë vlerat dhe antivlerat e ideologjisë së sistemeve, në 
një urë kohore, ku të dy, teorikisht, luftonin për të fituar parajsën. 
Portreti në vitet ’60, ashtu si çdo gjini tjetër artistike u fut në shërbim të sistemit, por brenda 
përkufizimeve, artistët gjetën apo improvizuan hapësira sado të pakta. Ato mbetën gjithnjë prezente, teksa 
iu dedikuan njeriut të thjeshtë, punëtorit, apo  veteranit. Një pjesë e tyre kanë të gjitha nuancat e një 
portreti të thjeshtë, që marrin spunto nga personazhe të zakonshëm, por që nga titulli, apo nga disa shenja 
identifikuese, futen në zhargonin e portreteve të krijuara për sistemin. Kjo më shumë ishte një rrugë e 
mesme, që justifikonte shërbimin e tyre ndaj shtetit. 
Vitet ’60, një periudhë revolucionare për shumë artistë, ishin vite reflektimi mbi pozicionin militant të 
artistit. Ato ishin edhe vitet e implementimit të ideologjisë në art. Ishte koha kur arti u vu përfundimisht 
në formën e duhur në shërbim të shtetit, edhe pse konsakrimi i saj, nuk mundi të pushtojë të gjitha 
hapësirat e mundshme. Në studio, shtëpi apo hapësira të ndërmjetme, artistët i rezervuan kohë të 
mjaftueshme krijimtarisë shpirtërore, duke iu drejtuar sa natyrës, aq dhe personave të dashur.  
 
 

III. 5. Devijimet politike dhe pasqyrimi i tyre në art  
 
 
 

Me prishjen përfundimtare të marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, në vitin 1961, Shqipëria 
ndodhej në një pozitë hutimi e izolimi të përgjithshëm. Në këto kushte, ku afrimi me Perëndimin, apo 
përulja para Moskës, nuk paraqiteshin më si opsione të mundshme për udhëheqjen komuniste, u pa “i 
arsyeshëm” krijimi i një aleance me Kinën komuniste, e cila ashtu si dhe Shqipëria pretendonte të 
mbronte akoma parimet e Marksizëm-Leninizmit. Duke etiketuar BS-në, dhe vendet e tjera në orbitën e 
saj si “revizioniste e antisocialiste”, ato kundërshtuan hapur çdo kthim, apo korrigjim të sistemit. I 
kërcënuar nga afrimi i Hrushovit me Titon, për Hoxhën aleanca me Kinën rezultonte një parashutë 
shpëtimi gjigande, pasi njëherësh e shpëtonte nga ngërçi politik i brendshëm, ai i jashtëm dhe gjithë 
vështirësitë ekonomike që parashikoheshin.  
Kursi i ri orientuar drejt naftës, energjetikës, industrisë elektrike, e hidrocentraleve i detyrohej në masë të 
madhe investimeve kineze, çka e kthente vendin e largët aziatik, një partner aktiv, por larg mjaftueshëm, 
për të mos u konsideruar rrezik për pavarësinë.264 
Ndihma ekonomike, kusht parësor për kthimin e vendit në “industrialo agrar”, në fundin e viteve ’60, 
rezultonte vitale për mbijetesën e ekonomisë së brishtë vendase. Rritja e shkëmbimit të mallrave, servirur 
nga vizita të shpeshta kortezie nga të dyja anët, u shoqërua me ndikime të pashmangshme e të 
shumëfishta, sidomos nga miku i vogël ideologjik, Shqipëria. Në këtë periudhë fillojnë të shfaqen dhe 
elementët e huazuar të kulturës kineze, që duhej të viheshin në praktikë nga shoqëria shqiptare. Imazhi i 
kuadrove teksa bëjnë gjimnastikë në oborrin para institucioneve, të ashtuquajturat “fletë-rrufe”, heqja 
“demokratike” e gradave dhe shumë elementë të tjerë, u ngjizën me forcën e propagandës, mbi identitetin 
shqiptar. Kjo “dashuri platonike”, sa e domosdoshme, aq dhe inatyrale, patjetër që gjeti pasqyrim me 
“vërtetësi” dhe në art. Personazhe kineze, pionierë, fshatarë, kooperativistë e intelektualë, shërbyen si 
subjekte të denja, dëshmitarë të kësaj aleance aziatiko-perëndimore.265 
Pasqyrimi i saj në kahun aziatik, u servir në masën e duhur, për aq kohë sa i nevojitej propagandës kineze. 
Tablo ku liderët respektivë, shfaqen teksa shtrëngojnë duart, përmbi flamujt e kuq të prosperitetit 
socialist, përmbi masat e punonjësve, si figura mitologjike, të zbritura në tokë me misionin e ruajtjes së 

                                                
264 Maks Velo në një reflektim personal mbi marrëdhëniet Shqipëri–Kinë shprehet se: “Siguria në psiqikën primitive vjen 
vetëm nga largësia, distanca është mbrojtësi më i mirë.” Velo, Kohë antishenjë, 108.  
265 Pasqyrime të figurave kryesore ideologjike pati gjatë miqësisë së Shqipërisë dhe BS, ku patjetër dominojnë portretet e 
pafund të Leninit e Stalinit, por edhe autorë sovjetikë realizuan portretin e Enver Hoxhës. Shembulli më tipik është portreti i tij 
realizuar nga një nga emrat më të shquar të skulpturës sovjetike, Nikolai Tomsky, (1900-1984), autor dhe i monumentit të 
Stalinit që u vendos në sheshin Skënderbej në vitet ’50. 
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vijës së drejtë të Marksizëm-Leninizmit. Duart e tyre gjigante evidentojnë shtrëngimin e miqësisë mes dy 
aleatëve, si pakt historik elitar në Bllokun Lindor.266  
 

        
W. Qingsheng, Sh. Cuanxi, “Rroftë miqësia revolucionare e Partisë dhe popullit kinez dhe shqiptar”, 1969             Anonim, 

“Takimi i Enverit me studentë kinezë (?)”, vaj 
 

         
N. Tomsky, “Enver Hoxha”, 1960 (?)     F. Stamo, “Portret kinezeje”, vaj, 1961    V. Kilica, “Piktori kinez”, vaj 

 
 
Për “graniturë”, stereotipe të dy klasave punëtore, edhe ato simbol i miqësisë së përjetshme shqiptaro-
kineze, serviren bashkangjitur në përqafime si vëllezër në ideal. Arti pamor në këto raste ilustron 
fiktivitetin, takime të pandodhura kurrë, duke i shërbyer verbërisht vijës ideologjike të pushtetit.  
Mbi fenomenin shqiptar në optikën e autorëve kinezë përgjatë Luftës së Ftohtë, F. Hudhri vëren se: “Nga 
autorë të ndryshëm kinezë u realizuan edhe vepra të tjera kushtuar Enver Hoxhës. Kryesisht janë në 
gjininë e pllakatit e filatelisë. Përmes tyre jepen imazhe të ndryshme. Gjatë viteve të miqësisë së ngushtë 
midis partive komuniste të të dyja vendeve, u krijuan edhe portrete me ngjyra vaji, si dhe tablo që e 
paraqesin të plotë figurën e ish-udhëheqësit, në njërën prej të cilave është pikturuar duke ecur buzë detit. 
Edhe përpunimet e mësipërme, portretet e Enverit janë realizuar sipas fotografive zyrtare të asaj kohe, të 
cilat viheshin në dispozicion të krijuesve si imazhet zyrtare të udhëheqësit. Midis viteve 1945-1960 mund 
të jenë realizuar vepra të tilla edhe nga piktorë të vendeve të tjera ish-komuniste të Evropës Qendrorë e 
Lindore.”267  
 

                                                
266 Vepra u realizua nga një foto e vitit 1956, me shumë gjasa realizuar në një nga takimet në Moskë… Mbi veprën e W. 
Qingsheng, Sh. Cuanxi, “Rroftë miqësia revolucionare e Partisë dhe popullit kinez dhe shqiptar”, e vitit 1969 mund të shihet 
dhe Landsberger, Min dhe Duo, Chinese propaganda posters, 118.   
267 Ferid Hudhri, Shqiptarët në artin botëror, (Tiranë: Botimet Albanologjike, 2012), 337.   
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Postera kinezë të viteve ’60-’70 

 
Në tragjedi-komedinë e realitetit shqiptar, pas prishjeve të aleancave, bashkë me to pushonte së ekzistuari 
dhe propaganda që e shoqëronte. Sikur të mos kishin ekzistuar kurrë, tablotë apo skulpturat zhdukeshin 
nga muret e galerisë, ashtu si figurat e përjashtuara, internuara, apo eliminuara.  
 

III. 6. Skulptura në vitet ’60 – Monumentet, përmendoret, bustet dhe qeramika  

 
Për skulptorin Kristaq Rama, monumentaliteti ishte forma më e lartë e të bërit art. Për të: “Ai 

është arti më masiv i të gjitha arteve figurative, është thellësisht njerëzor dhe realist për vetë natyrën e 
tij… është arti që i bën ata të pavdekshëm, që përjetëson njerëzit e saj të shquar..”268 Për të, ashtu si dhe 
për të tjerët, ai përjetësonte aspiratat e çdo krijuesi. Karakteri i tij masiv e poziciononte atë lehtësisht në 
majë të hierarkisë dhe si e tillë kishte fituar vëmendjen e shtetit që në dekadën e parë pas çlirimit. Deri në 
mesin e viteve ’50, ishin ngritur “mbi 15 monumente, rreth 140 buste, mbi pesëqind lapidarë… e mbi 
pesëqind pllaka përkujtimore”. Korrespondenti i “Dritës” theksonte se e “gjithë Shqipëria është piketuar 
me monumente të luftës dhe të punës, të gjakut dhe të djersës së derdhur për fitoren e diktaturës së 
proletariatit dhe ndërtimit të socializmit” 269   
Në fundin e viteve ’60, entuziazmi kap kulmin. Shtypi i kohës numëron vepra të kryera e të pakryera. Në 
kuadrin e 25 vjetorit të çlirimit do të ngriheshin edhe 10 monumente, përmendore e buste të rinj, ndërsa 
mbi 500 lapidarë do të ngrihen apo rindërtohen veshur me mermer e materiale të tjerë. Në Durrës, për 
përmendoren e 7 prillit po punonte S. Tuçi, N. Lukaçi, Dh. Harallambi e G. Priftuli. Në Berat, për 
përmendoren dedikuar mbledhjes së dytë të KANÇ po punonin Dh. Buda, V. Papa e J. Anastasi. Në 
Borovë, po punonin për përmendoren e masakrës së vitit 1943, skulptorët e rinj I. Xhano, P. Dollaku. Në 
Bilisht, do ngrihej përmendorja kundër provokacionit grek në gushtin e vitit 1947, ndërsa në Shkodër nga 
skulptori Sh. Hadëri po ngrihej vepra monumentale “5 Heronjtë e Vigut”. Në Mirditë, P. Çuli, Dh. 
Gogollari e F. Dushku po punonin për përmendoren e katër heroinave. Në Mushqeta, nga H. Dule e K. 
Miho po punohej për përmendoren e betejës së Mushqetasë, ndërsa K. Rama po punonte për bustin e 
Shote Galicës që do vendosej në Kukës.  
Për të vazhduar me M. Dhramin, që kishte përfunduar bustin e Shkurte Pal Vatës. O. Paskali një grup 
skulptural në varrezat e dëshmorëve në Dhërmi, ndërsa T. Mato punonte për skulpturën e mauzoleumit në 
Pogradec. Monumenti i Leninit, vepër e K. Hoshit, po derdhej në bronz, për t’u rivendosur në të njëjtin 
pozicion. Vetëm në vitin 1962 u inauguruan një seri bustesh e monumentesh si ai i Kostandin 
Kristoforidhit, realizuar nga M. Dhrami e K. Rama; Abdyl e Sami Frashëri realizuar nga Ll. Nikolla e Sh. 
Hadëri; Hoxha Tasim nga J. Paço, ndërsa ajo e Selam Musait, nga S. Tuçi. Rrezja e euforisë shtrihet edhe 

                                                
268 Kristaq Rama, “Arti monumental afirmon idealet, mendimet dhe veprat e më të mira të kohës, Drita, 30 korrik (1961): 4. 
269 “Monumente, përmendore, lapidarë të rinj do të ngrihen”, Drita, 1 dhjetor, (1968): 1- 4. 
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përtej kufirit, kur O. Paskali ngriti në Mat’hauzen monumentin kushtuar shqiptarëve që humbën jetën në 
kampet naziste. 
 

            
O. Paskali, “Enver Hoxha”, mermer, 1965       O. Paskali, “Partizani çlirimtar”, bronz, 1964    O. Paskali, “Shokët”, 1964        
O. Paskali, “Partizani triumfues”, 1962, Mat’hausen, Austri 
 
E në këtë ritëm marramendës veprash, me kosto domethënëse, vlerat dhe antivlerat ngatërrohen, 
ndërthuren e mbivendosen. Ajo që mbetet është qartësia e platformës shtetërore. Ilustrimi i betejave 
historike (1444, 1878, 1912, 1944) dhe simbolet e triumfit të socializmit, funksionale vetëm në formatin 
monumental, propozohen në superseri, si dëshmi e patjetërsueshme e të vërtetës ideologjike shtetërore.  
Artistët që mundën të propozonin vlera mbetën të njëjtët. Duke filluar nga pionieri i monumentalitetit 
shqiptar, Odhise Paskali, i cili në fillim të viteve ‘60, realizon një vepër të rëndësishme, në rrafsh 
internacional. “Partizani Triumfues”, një kompozim dyfigurësh, dërguar në Mat’hausen, si shenjë 
përkujtimore për viktimat e nazizmit në kampet e përqendrimit. Vepra është një sintezë mbi aktin 
triumfues të një partizani mbi ushtarin gjerman. E projektuar fillimisht për tjetër qëllim,270 ajo nuk 
evidenton vuajtjet dhe dhimbjet çnjerëzore, tipike në kampet e shfarosjes nazist, duke spostuar temën në 
një përkufizim ideologjik, mes së majtës/komuniste dhe të djathtës/naziste. Dy personazhet, ushtarë 
stereotipal të këtyre dy kampeve, vendosen mbi njëri tjetrin, ku supremacia fizike e partizanit, spikat në 
dukje lehtësisht mbi pushtuesin.271  
Po me temë nga lufta frymëzohet dhe vepra “Shokët”, vepër që u vendos në varrezat e dëshmorëve të 
qytetit të Përmetit, frymëzuar qartësisht nga “Pieta-ja” e famshme e Mikelanxhelos. Në të, dy partizanë, 
qëndrojnë pranë shokut në grahmat e fundit të jetës, në një gërshetim emocional prekës. Në po të njëjtin 
vit, Paskali porositet të realizojë një version tjetër monumental, dedikuar luftës partizane për liri. Figura, 
“Partizani çlirimtar”,272 qëndron e heshtur, stoike, roje e armatosur e idealeve. Me uniformë, pushkën në 
krah, grushtin e mbledhur e shpatullat e drejta, figura transmeton një tension të përmbajtur. Tiparet fizike 
janë ato të Njeriut të ri socialist, fizikisht i bukur, i shëndetshëm, ku tensioni figurativ përqendrohet 
veçanërisht në shikimin e vendosur.   
Një vit më vonë, më 1965, Paskali realizon portretin e udhëheqësit, një nga interpretimet më të arrira të 
periudhës. Elegant e me nuanca të lehta romantike, portreti zyrtar i Hoxhës, sfidonte gjithnjë artistët në 
strukturimin e tij brenda kultit të individit.273 Paskali duket se ka zgjedhur një të mesme të artë. 
“Diktatori” i tij është zyrtar, i heshtur, dinjitoz dhe njerëzor sa duhet. Me një tis të lehtë trishtimi, e një 
vështrim të mjegullt, simetrika e kostumit e shpatullat e gjera, ekzaltojnë staturën e tij fizike, e cila duhet 

                                                
270 Projekti i parë i veprës daton më 1949, për t’u modeluar një vit më pas, e përfundimisht për t’u ekspozuar në Tiranë, Egjipt 
e Kinë që nga viti 1966.  
271 Një kopje në bronz e veprës u vendos në muzeun e armëve në Gjirokastër, ndërsa një e tretë e galvanizuar ju dhurua E. 
Hoxhës. Vepra shpejt u kthye në një simbol formati e mjeti me famë, kur imazhi i saj u stampua në një nga monedhat e kohës.     
272 Monumenti u përurua në Përmet në vitin 1964 me rastin e 20-vjetorit të Kongresit historik të mbajtur në këtë qytet.   
273 Mbi impaktin emocional Paskali do të shprehej: “siç i ndodh çdo artisti përpara asaj që është madhështore, më dukej se nuk 
kisha forca “të matesha” me të., në Odise Paskali, Gjurmë jete, (Tiranë: 8 nëntori, 1986), 120.   
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të projektojë atë politike. “Shkolla” realiste tipike e Paskalit274, fitoi dukshëm pikë në prurjet e portreteve 
zyrtarë, aq sa në pak vite u shumëfishua në mijëra kopje, për suvenire, shtëpi e institucione.275  
Bashkangjitur imazhit të udhëheqësit, skulptura monumentale kërkonte hapësirën e vet legjitime. Në 
fizionominë e RS, ajo gëzoi në supremacinë e sanksionuar edhe atëherë kur nuk ishin, as mundësia, as 
mjetet.  
Në fundin e viteve ’50, një shembull se si duhej kuptuar monumentaliteti mbi një vepër skulpturore, vjen 
nga Shaban Hadëri, aso kohe në vitet e para të krijimtarisë së tij. Vepra e titulluar edhe ajo “Shokët”, 
realizuar në beton në vitin 1958, tregon një grup prej tre partizanësh, ku njëri prej tyre i plagosur po 
shoqërohet nga shokët e tij mbi një mushkë. Vepra tejet realiste, ndërtohet nga një linjë, (një kurbë 
mundimi), që në harmoni shoqëron shpinën e përkulur të partizanëve, me kurrizin e kafshës. E etiketuar 
nga kritika, si vepër me mungesë “force lartësie” 276 , vepra padyshim dallohet nga mungesa e 
monumentalitetit, e zëvendësuar nga një realizëm i trishtë, ku tendenca për të evidentuar vështirësitë ku u 
zhvillua lufta, duket se për parametrat e kohës, është mbivendosur më shumë seç duhet. Veprës, në 
gjuhën e sotme, i mungon thjesht glorifikimi i figurës së partizanit, monumentaliteti, “lartësimi”. Ndryshe 
nga vepra me të njëjtin titull të Paskalit, ajo i prezanton partizanët tokësorë më shumë sesa duhej. Për këtë 
arsye, ajo nuk fitoi vëmendjen e shtetit, nuk u derdh në material më të çmuar, e as nuk u replikua si 
format stilistik. Qëllimi ishte i qartë, realizmi mbetej orientimi i duhur stilistik, por ai nuk duhej të anonte 
më shumë sesa duhej, duke anashkaluar elementë parësorë (lartësimin) e figurës monumentale. Sakrifica 
dhe mundimet e luftës, duhet të jetonin brenda të njëjtës figurë deri në çastin e fundit të jetës, për të 
projektuar kështu edhe më mirë vetëflijimin e tyre fizik për idealin.  
 

             
Sh. Hadëri, “Shokët”, GKA, 1958, beton     Sh. Hadëri, “5 Heronjtë e Vigut”, 1966, beton       Sh. Hadëri, “5 Heronjtë e 

Vigut”, 1984, bronz 
 
Ky mesazh duket se u kuptua drejt edhe nga Hadëri pak vite më vonë, teksa realizonte bocetin e parë për 
“Heronjtë e vigut”, një vepër monumentale, dedikuar pesë heronjve N. Gjylbegu, N. Mazi, A. Haxhia, N. 
Deda e H. Lezha. Vepra, e ekspozuar fillimisht në vitin 1966, i vendos pesë heronjtë në këmbë, teksa 
formojnë një rreth, si një fortesë qëndrese kundër armikut. Ashtu si pjesa më e madhe e artistëve që 
trajtojnë temën historike, artisti parapëlqen t’i prezantojë ata në çastin e fundit të jetës, në më sublimin, ku 
tiparet e gjestit ekstrem përthyhen në fizionomitë e personazheve, krenarë për idealet për të cilat po 
flijohen. Edhe pse plastikisht mjaft më dobët se vepra e sipërpërmendur, “5 Heronjtë e Vigut”, merituan 

                                                
274 Flitet për “shkollë” realiste tipike, pasi Paskali si skulptori i parë profesionist shqiptar, ndërtoi me fizionominë e tij artistike, 
një realizëm tipik, funksional në vitet ’30-’40, si në Shqipëri, ashtu dhe në Evropë. Fizionominë e ngjizur në monumentet e 
periudhës së paraluftës, ai e trashëgoi dhe në periudhën në fjalë, duke dhënë shembullin e ndryshëm në një kohë kur 
monumentaliteti ishte në shërbim parësor në ndërtimin e kultit të individit të diktatorit, apo të ilustrimit të historisë 
nacionaliste/komuniste.     
275 Vite më vonë, portreti i Paskalit do të mbetej si në nga realizimet më të mira. Lavdet për të nuk kurseheshin. Ja si shprehej 
skulptori Sofokli Koci në vitin 1974: “Puna shumë e frymëzuar e artistit i ka dhënë këtij portreti jetën, gjerësinë, thellësinë, 
mençurinë, largpamësinë, freskinë. Nën ballin e gjerë të një mendimtari gjenial shohim sytë, herë të butë, të dashur e atërorë, 
herë të menduar dhe gjithmonë depërtues”., në Sofokli Koci, “Portreti i njeriut të ri në skulpturë”, Drita, prill, (1974): 6.       
276 Kuqali, Historia e Artit Shqiptar 2, 140 
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sipas gjykimit të kohës të vendoseshin në një nga sheshet e rëndësishme të qytetit të Shkodrës, ndërsa në 
mesin e viteve ’80, një riinterpretim i saj, i derdhur në bronz, edhe më monumental, e vendos në po të 
njëjtin shesh.          
Që në një vështrim të parë shihet qartë, që tendenca e kohës është për maksimizimin e gjestit, staturës e 
botës shpirtërore të heroit, si mjetet e duhura për një masivizim efiçent e funksional. “Heronjtë” e viteve 
’60 duken si djelmosha para staturës imponente të atyre të viteve ’80. Të veshur më gjerë, ato kanë shtuar 
dukshëm masën muskulore, duke shtrënguar edhe më armët, e impostuar gjymtyrët në piedestal, për ta 
kthyer këtë “kullë qëndrese”, në simbolin e qëndresës së idealit kundër tradhtisë. Tragjizmi i tyre, 
ndryshon mjaft nga “Shokët” e viteve ’50, nga vertikaliteti e epiciteti i volumit monumental që përfshin 
gjithë masën, duke treguar qartë, pikën e nisjes dhe rezultatin që Superstruktura shtetërore priste, 
kërkonte e financonte për një vepër arti.   Në misionin e tij të përjetësimit, monumentaliteti tipik i viteve 
’60, shpërndahet lehtësisht në çdo vepër arti të periudhës, por në formën e tij më konkrete ai shpaloset tek 
stereotipet e “Njeriut të ri”, supermeni shqiptar – huazim i atij sovjetik. Vepra si “Moshatar i 
Republikës”, e K. Ramës, “Lart frymën revolucionare” e M. Dhramit, apo “Në njërën dorë kazmën, në 
tjetrën pushkën”, e H. Dules, realizohen nga “dishepujt” e RS shqiptar mes viteve ’64-’66, duke 
përkufizuar përfundimisht imazhin e kërkuar nga shteti në kaq vite propagandë. Punëtorë të socializmit, 
zgjatime të të cilëve janë sa veglat e punës, aq dhe pushka (ndërtuese e mbrojtëse e kauzës), këta 
personazhe, janë vazhdimësi e të njëjtës platformë antropologjike.  
 

                   
K. Rama, “Moshatar i Republikës”, allçi, 1964    M. Dhrami, “Lart frymën revolucionare”, allçi, 1966            H. Dule, “Në 
njërën dorë kazmën, në tjetrën pushkën”, allçi, 1966 
 
Muskulatura e tyre, si një reklamë e palestruar ideologjike, i vishet burrave në kulmin e virilitetit, apo 
grave maskuline, me qëllime të caktuara politike, ku kazma e pushka, i drejtohen si mesazhe sa armiqve 
të brendshëm, aq dhe atyre të jashtëm. Si të tilla, ato pasqyruan “që në fillim lëvizjet dhe aksionet 
revolucionare duke iu përgjigjur flakë për flakë ngjarjeve dhe idealeve të ditës. Si të tilla, ato janë veprat e 
para të arteve figurative ku u ndje drejtpërdrejt ndikimi i revolucionarizimit të gjithanshëm i jetës së 
vendit.”277 Me frymën dhe entuziazmin revolucionar, energjia që përshkon figurat, mbështjell humanen e 
objektin si një mjet i vetëm, si një ikonë ideologjike, emblemë e vetë kohës.278 Ato promovojnë ndërtimin 
e socializmit, mbrojtjen e tij, idenë e fitores dhe qëndresës. Fillimisht në materiale të lira, allçi a beton, 
ato u riderdhën në bronz për të zënë sheshe para ndërmarrjeve e institucioneve prestigjioze.  

                                                
277 Po aty, 134. 
278 “Lart frymën revolucionare”, është një vepër gjerësisht e njohur nga publiku ynë jo vetëm nga transmetimet tona televizive, 
ku ajo është bërë pjesë e emblemës së televizionit shqiptar, por edhe për vlerën emblematike që ka marrë për ditët tona.” Blido, 
Shënime, 64.  
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Përveç monumentalitetit, frymës së lartë revolucionare - pasqyrë e “realitetit të përditshëm”, kërkohej me 
ngulm dhe pasqyrimi i personaliteteve historike. Figura  intelektuale si ato të viteve ’20-’30, Avni 
Rustemi, apo Nonda Bulka, të cilat si buste me nota të spikatura realiste, u trajtuan nga Dhimitër Çani, një 
pasardhës tipik i shkollës italiane. Të shtyrë më thellë në histori, u kërkuan rilindas si Kostandin 
Kristoforidhi, një burrë i pjekur, ku gjesti i mendimtarit reduktohet në shfletimin e një libri dhe në 
qëndrimin dinjitoz, ulur në një poltronë modeste. Vepra, e vendosur në Elbasan, në vitin 1962 u krye në 
bashkëpunim mes dy prej artistëve më aktivë të periudhës, K. Rama e M. Dhrami.  
Rilindja, hapësira historike që solli pavarësinë e vendit, propozohej si një urë kohore mes gjenit shqiptar 
shekullor dhe atij modern të shekullit XX. Shpesh, këto personazhe, të gjallë në të njëjtën periudhë, si 
dëshmitarë të kësaj lidhjeje ombelikale me të kaluarën e lavdishme, u kthyen pjesë vitale e linjës narrative 
historike komuniste. E kjo dëshmi duhej dhe të materializohej. Figurativisht figura e luftëtarit, lëkundej 
herë nga luftëtari me fustanellë i viteve ’20, e herë në figurën epike të malësorit. Ai është gjithnjë i bukur, 
“i bukur pa naze”.  
Mbi këtë tribut a konstatim, D. Agolli shprehej se: “Populli i do trimat e bukur... të vuajtur e krenarë... ata 
edhe para vdekjes kanë hije. Me këtë hije bukurie ata mposhtin vdekjen.”279 Si legjendë e gjallë, bukuria e 
shqiptarëve kish gjendur terren fertil që në shekullin e XIX, kur Boue shprehej se “Shqiptarët ndoshta 
janë raca më e bukur e Turqisë”,280 ndërsa Montanelli shtonte se: “Malësori shqiptar është një njeri 
fizikisht i bukur, i bukur pa naze: i gjatë, i thatë, i skalitur në tiparet e ashpra, burrëror në të gjitha 
shprehjet e tij, i vetvetishëm... është një njeri i fortë, prej shkëmbi, zor se dallohet nga flora dhe fauna që e 
rrethojnë.”281  
Këto tipare duket se kanë frymëzuar në një mënyrë apo tjetrën çdo artist shqiptar që u përball me temën. 
Ato përkufizohen herë si simbole të terrenit, si në rastin e veprës “Malet tona”, të artistit Andrea Mano, e 
herë në simbole të barazisë gjinore përballë idealeve për liri, siç është rasti i “Shote Galicës”, vepër e 
Ramës, e vitit 1964. Ngjashmëria e tipareve mes personazheve, janë atribut i “florës dhe faunës që i 
rrethon”. Personazhet janë të dy fizikisht të çeliktë, mashkullorë, me duart tek armët, shikimin e 
vendosur, nofullat e shpatullat e gjera. Elementët dallues mes gjinive shpesh reduktohen në gërshetin e 
gjatë, apo mungesën e mustaqeve, çka dëshmon qartë, optikën e cilitdo artisti mbi përcaktimin stereotipal 
të kësaj krijese malesh.  
 

        
Th. Papa, “Kajo Karafili”, bronz        Dh. Ҫani, “Busti i Nonda Bulkës”, 1964 gips 

K. Rama, “Shote Galica” detaj, Kukës, 1968, bronz          A. Mano, “Malet tona”, 1964, bronz 
 
Këto tipare shpesh trashëgohen edhe në personazhe të luftës së fundit çlirimtare, siç është rasti i bustit të 
Q. Stafës realizuar nga P. Çuli, apo ai i Kajo Karafilit, realizuar nga Thanas Papa. Ky i fundit, prezantohet 
dinamik, me një plastikë të ashpër tejet funksionale për personazhin. Ashtu si tek stereotipet epike 
malësore, në të evidentohet muskulatura, nofullat e vështrimi, për t’iu shtuar edhe flokët marrë vrullshëm 
nga era, shenjë e vrullit revolucionar, që duhet ta bëjë të dallueshëm, si personazh i një kohe të re.            
Krijimtaria e bollshme e viteve ’60 kulmon me ngritjen e monumentit të Gjergj Kastriot Skënderbeut. 
Figura e heroit ishte pjesë e axhendës së qeverisë shqiptare që në vitin 1937, kohë kur në një konkurs 

                                                
279 Paskali, Gjurmë jete, 4. 
280 Ami Boue, Shqipëria-Në Turqinë evropiane, (Tiranë: Plejad, 2012), 26. 
281 Indro Montanelli, Shqipëria një dhe një mijë, (Tiranë: Wegen, 2004), 28. 
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ndërkombëtar detyra iu besua skulptorit italian Romano Romanelli, për t’u vendosur përfundimisht në 
Romë. 282 Me afrimin e 500 vjetorit të vdekjes së heroit, në vitin 1957, qeveria shqiptare, këtë radhë 
ngarkon skulptorët më të mirë vendas me detyrën e ngritjes së një monumenti ekuestër që do të zinte vend 
në sheshin qendror të kryeqytetit, duke zëvendësuar kështu atë të Stalinit.  Moskonsolidimi akoma i grupit 
të ri të skulpturëve të shkollave lindore, bëri që kjo vepër t’i komisionohej grupit të tre skulptorëve O. 
Paskalit, J. Paços e A. Manos, pasi kishin dhe më shumë përvojë mbi ngritjen e një monumenti të këtyre 
përmasave. 
Sipas Paskalit: “U mendua për një Skënderbe udhëheqës ushtarak e burrë shteti, njeri i kohës së tij, i 
ndërgjegjshëm për lavdinë e për rreziqet e luftës vigane të popullit shqiptar.”283 E titulluar “Skënderbeu 
mbi kalë”, vepra u inaugurua më 1968 dhe sot është akoma simboli i sheshit kryesor të Tiranës.  
Figura pozicionohet mbi kalë, në pozicion ballor, teksa parakalon i qetë e i sigurt drejt përpara. Solemne e 
zyrtare, ajo është simboli i triumfit të një rruge të gjatë historike, jo një pozë e mirëfilltë luftarake, por një 
moment marshimi drejt një të ardhmeje të sigurt. Ai ndryshon nga monumenti i Krujës, i cili është 
paraqitur në një pozicion luftarak, në përputhje me terrenin dhe hapësirën ku heroi zhvilloi luftërat e tij. 
Vetë autorët, disa vjet para inaugurimit shpreheshin se: “Ne kemi dashur të paraqesim Skënderbeun, 
heroin tonë kombëtar, si një udhëheqës ushtarak dhe si një udhëheqës shteti, duke pasur parasysh se këto 
dy aspekte përbëjnë një të tërë në personalitetin e Gjergj Kastriotit. Nga kjo rrjedh dhe ideja konkrete e 
paraqitjes së tij si prijës i popullit shqiptar: ai qëndron më krenar dhe i pamposhtur në krye të popullit dhe 
e udhëheq atë kundër pushtuesve. Ai është i ndërgjegjshëm për çështjen e madhe.”284 Kjo Çështje e 
madhe, sinonim i “çështjes” së liderit aktual, nënvizohet në heshtje, edhe pse paralelizmi i hequr mes dy 
liderëve në momente delikate historike është më se i dukshëm.  
Një zë i ri në strukturën tipologjike të kohës së re ishin dhe përmendoret e lapidarët, që u “mbollën” kudo 
në territorin e vendit për të përkujtuar marshimin heroik të ushtrisë çlirimtare, apo momente të tjera të 
rëndësishme historike. Në grupe të mëdha bashkëpunimi ato shpesh arritën vlera të mirëfillta 
monumentaliteti estetik. Edhe pse të realizuar shpesh në materiale të varfra, ato gëzuan impenjimin 
maksimal të autorëve, skulptorë, arkitektë e inxhinierë, duke evidentuar maksimalisht gërshetimin në një 
ansambël të vetëm vlerat arkitektonike, relievet e figurat monumentale me natyrën.   
 

      
                    O. Paskali, A. Mano, J. Paço, “Skënderbeu mbi kalë”,  bronz, 1968 
 
Dallohen vepra si “Monumenti i Mushqetasë,” realizuar nga H. Dule, në vitin 1969;285 “Monumenti i 
Borovës”, përuruar në Ersekë më 1968, e realizuar nga I. Xhano e P. Dollaku; “Monumenti i 

                                                
282 Në konkursin e vitit 1937 fitues nga juria u shpall skulptori kroat Antun Agustincic (1900-1979), por projekti i tij nuk u 
realizua dot për shkak të fillimit të luftës. Për më shumë mund të shihet Hudhri, Shqiptarët në Artin Botëror, 35.    
283 Paskali, Gjurmë jete, 114. 
284 “Në studion e “Monumentit të Skënderbeut”, Drita, 29 prill (1962): 6. 
285 Kujtim Buza 10 vjet më pas mbi këtë vepër me superlativë do të shkruante se: “Ai duke kuptuar thellë ngjarjen, i mvesh 
asaj një formë adeguate, të vërtetë, të qartë e të kuptueshme, origjinale dhe me densitet të plotë emocional, me një frymë 
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provokacionit të 2 gushtit 1949”, realizuar nga J. Paço e U. Hajdari në Bilisht, apo “Betimi partizan”, 
vendosur në varrezat e dëshmorëve në Librazhd, e realizuar nga M. Turkeshi e I. Berhami.  
 

       
J. Paço, U. Hajdari, “Monumenti i provokacionit të 2 gushtit 1949”, Bilisht, beton, 1969  M. Turkeshi, I. Berhami, “Betimi 
partizan”, Varrezat e dëshmorëve, Librazhd, beton, 1971      H. Dule, “Monumenti i Mushqetasë,” Mushqeta, Tiranë , beton, 
1969  
 
Në këtë vorbull monumentaliteti, shteti gjente kohën të zhvillonte dhe artet e tjera simotra. Gjinia e 
qeramikës, e lënë pas dore për vetë karakterin e saj dekorativ, fitoi vëmendjen e publikut në vitin 1962, 
kohë kur u inaugurua e para ekspozitë e qeramikës artistike. Shtypi i kohës shprehej se më 1 maj 1962 u 
hap ekspozita e parë e qeramikës artistike, ndërsa artistët pjesëmarrës ishin Th. Thomai, Dh. Gogollari, F. 
Dushku etj, të cilët u prezantuan me punime në plastikën dekorative dhe në qeramikën e përdorimit të 
gjerë, për të zbukuruar shtëpitë dhe ndërtesat, veshje fasade, etj.286 Fabrika e qeramikës ngritur vetëm një 
vit më parë duket se kishte dhënë rezultatet e para, e përtej qeramikës dekorative funksionale, ofroi shpejt 
edhe pllaka majolike të pikturuara, një teknikë e re, ofruar nga artistët e rinj S. Puka dhe K. Krisiko. 
Vitet ’60 ishin vitet e konsakrimit të skulpturës monumentale, ansambleve arkitektonike përkujtimore, 
relieveve, e lapidareve. Vetëm disa vite më vonë, K. Buza shprehej me entuziazëm se: “Në Shqipëri, 
ngado që të hedhësh vështrimin, syri të sheh një peizazh të ngurtë, të mermertë, një peizazh i bronxët. 
Është peizazhi i ri i atdheut, i atdheut që ka një histori të lavdishme, që numëron me qindra e mijëra  
ngjarje trimërie, heroizëm për lirinë, pushtetin popullor, mbrojtjen e tyre.”287 Në rreth dy dekada, numri i 
tyre arriti shifra të paimagjinueshme për një shtet që po futej shpejt në ngërçin e shtrëngesës ekonomike. 
Kjo tendencë do të trashëgohej, porse do të rrënonte financat e shtetit si shumë sipërmarrje ireale që shteti 
ndërmori nën vazhdën e revolucionarizimit dhe industrializimit të vendit. 
Ato tentonin të shkruanin një histori imazhesh në terren. Shpërndarja e tyre në hapësirë synonte një 
kontroll vëmendjeje nga cilido që “harronte” të kaluarën dhe status-quo-në e superstrukturës shtetërore. 
Ato ishin prezente si roje të revolucionit të kuq shqiptar, si pasqyrë e një lufte-mit që kish nisur thellë në 
shekuj, për t’u trashëguar nga realiteti i lumtur i shoqërisë socialiste.        
 
 

III. 7. Grafika, pllakati dhe karikatura  
 
 

Foto Stamo, në raportin e tij të zakonshëm, në fillimin e viteve ’60,  shprehej se: “Gjinija e 
grafikës si një gjini më e re e arteve figurative është duke bërë një rrugë interesante... (mes tyre) dy gjini 
me mjaft rëndësi janë pllakati dhe karikatura. Të dy këto gjini militojnë për vijën dhe problemet e Partisë. 
Duke kryer kështu një shërbim shumë të madh për problemet politike, ekonomike dhe shoqërore, ata 
kryejnë një shërbim të agjitacionit figurativ.”288  

                                                                                                                                                                     
kombëtare dhe popullore, që buron pikërisht nga përmbajtja dhe kuptimi i saj, zbërthimi i saj në mjete lakonike të skulpturës 
monumentale”., Në Kujtim Buza, “Vepër e rëndësishme e skulpturës monumentale”, Drita, 18 nëntor (1979): 11. 
286 “U hap ekspozita e parë e qeramikës artistike”, Drita, 6 maj, (1962): 7. 
287 Kujtim Buza, Përmendore të heroizmit shqiptar, (Tiranë: Shtëpia Qendrore e Ushtrisë, 1973), 7.   
288 Foto Stamo, “Ne do ti shpiem më përpara artet tona figurative”, Drita, 29 dhjetor, (1963): 2. 
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Për grafikën, flitej gati gjithnjë si një gjini që kish nisur të aplikohej nga forcat antifashiste ilegale289, në 
shërbim të propagandës agjitative, ndërsa pas çlirimit, ngrihej problemi i masivizimit të kësaj gjinie, që 
shpesh listohej pranë atyre që “mungonin”. Në fakt, vëmendja maksimale e artistëve, si atyre krijues dhe 
atyre komandues, në vitet ’50 ishte përqendruar tek problemet kyçe të gjinive madhore, (pikturë- 
skulpturë), pasi këto ende nuk po arrinin të kapërcenin vetveten, duke mos pasqyruar ashtu siç duhej atë 
që shteti po kërkonte.  
Me hyrjen e viteve ’60, shtimi i numrit të studentëve që studionin në vendet e lindjes, specializuar në gjini 
të ndryshme dhe shtimi i vëmendjes së shtetit për nevojat e shtypit dhe propagandës, solli dhe ngritjen e 
veprimtarive të para me temë kryesore grafikën dhe teknikat e saj.  
Pas ekspozitës së parë të vitit 1960, tre vjet më vonë, me rreth 155 punime, inaugurohet Ekspozita 
Kombëtare e Grafikës dhe Vizatimit. Mbi të, Kuqali290 shprehte rezerva, sa mbi cilësinë aq dhe mbi 
kuptimin e veprimtarisë grafike në vend. Ai shprehej se mbizotërojnë vizatimet, akuarele, tempera, dhe 
monotype, ndërsa gravurat ishin të pakta. Mbi teknikën e tyre ai përmend ato në linoneum, dru, gjilpërë të 
thatë, ndërsa vinte në dukje mungesën e teknikave të tjera si akuafortë dhe litografi. Kuqali, një nga zërat 
më të rëndësishëm të kritikës artistike për dekada me radhë, gjen hapësirë të shprehej dhe mbi pllakatin 
(mjeti i fuqishëm i agjitacionit figurativ)291. Mbi të ai vëren varësinë e kësaj gjinie nga tendenca piktorike, 
duke kërkuar specifikisht “më tepër forcë tërheqëse.. më shumë kontraste dhe një forcë figurative 
krijuese…” ndër krijuesit kryesorë ai përmend B. Dizdarin, S. Markon, R. Ballaurin, K. Dilon, D. 
Jukniun, J. Talon, F. Ashikun e N. Prizrenin. Ndër të tjera përmenden Stefan Garuli për gravurat, I. Shehu 
për krijimet në gjilpërë të thatë, K. Dilo për kopertina librash, gravura e vizatime dhe I. Beqiri për 
pllakatet.  
Për të, grafika me gjithë nënproduktet e saj, duhet të vihet në pararojë, ashtu si artet e tjera në pasqyrimin 
e ndryshimit. Për të: “Shoqëria dhe natyra gjithnjë ndryshojnë, sidomos ato ndryshojnë në vendet ku 
ndërtohet jeta e re, socializmi dhe detyra e artistit është gjithnjë, që t’i zbulojë këto ndryshime, të 
transmetojë emocionet dhe mendimet e reja që ngjallin ato.”292  
 

            
Anonim, “50 vjetori i shpalljes së pavarësisë”, 1962         S. Marko, “Syshqiponjë”, pllakat, 1963      I. Çezmja, “25 vjetori i 
themelimit të PPSh”, pllakat, 1966        
 
Një zhvillim të natyrshëm, sipas historianëve të kohës, gëzonte dhe gjinia e karikaturës. Si zë parësor i saj 
në kohën e luftës, ishte Polikron Kotini293, për t’u pasuruar më pas, sidomos në revistën “Hosteni” në 

                                                
289 Mbi veprimtarinë e artistëve gjatë luftës përmenden vizatime, karikatura, e më pak gravura e linoneum, shumica modeste në 
cilësi, me karakter popullor, e tendeciozitet luftarak. Ato u botuan në gazetën “Zëri i popullit”, e revistën “Kushtrimi i lirisë”, 
fletën humoristike “Fshesa”, si dhe në gazetat e revistat e xhepit që qarkullonin në brigadat partizane., në Kuqali, Historia e 
Artit Shqiptar 2, 74.   
290 Kuqali, Andon “Ekspozita kombëtare e grafikës dhe vizatimit” Gazeta drita 22 dhjetor 1963. Më shumë mbi këtë argument 
mund të shihet edhe te Ferid Hudhri, “Grafika dhe karikatura në vitet e luftës”, Drita, 25 gusht, (1974): 2.   
291 Më shumë mbi përcaktimin e pllakatit mund të shihet te Robert Guci, “Pllakati – mjet i fuqishëm i agjitacionit figurative”, 
Drita, 22 shtator (1974), 6.   
292 Po aty. 
293 Karriera e tij nis në maj 1944, kohë kur përgatiten shkrimet dhe karikaturat për numrin e parë të revistës satirike “Fshesa”. 
Në ngritjen e revistës së njohur “Hosteni” me numrin e parë të datës 25 gusht 1945, ai mban autorësinë si kryeredaktori i parë 
të saj. Vijon një aktivitet i ngjeshur krijues dhjetëvjeçar, derisa “befas” e transferojnë në revistën “Në shërbim të popullit”…në 
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krijimtarinë e Zef Bumçit, Dhimitër Ligorit, Bardhyl Ficos e Vasil Lalos. E propozuar si pasardhëse 
legjitime e “shtypit antifashist ilegal”, gjinia e karikaturës, u zhvillua kryesisht pas mesit të viteve ’50, 
duke trajtuar kryesisht probleme të politikës ndërkombëtare, ose probleme të brendshme të shoqërisë 
socialiste. Avantazhet e saj ishin se propozohej si “mjet shumë i kuptueshëm për masën e gjerë, është e 
lehtë, përhap frymën optimiste dhe së bashku me këto është zbavitëse.”294  

               
Z. Bumçi, kopertina e albumit “Maska të çjerra”, 1976, dhe karikaturat “Moskë 16 nëntor 1960” dhe “Tribuna e kongresit të 
25-të”  
 
Në pseudonimin “Zefir”, zëri kryesor mbetej Zef Bumçi, i cili trajton kryesisht temën e politikës 
ndërkombëtare, ku paraqiten personazhe si Daj Sami, Xhon Bulli, kolonianisti, punëtori, zezaku, etj. Me 
mprehtësi dhe humor të hollë, Bumçi dallohet qartazi si nga kritika artistike dhe ajo qeveritare, pasi arti i 
tij me ngjyrime të forta politike, i shërbente propagandës ndërkombëtare më mirë se cilido manifest tjetër.  
Në vitin 1963, me rastin e ekspozitës së tij personale, shkrimtari Nonda Bulka do të shprehej se Bumçi 
ishte: “Një militant i botës së re kundër botës së vjetër. Me mprehtësinë e tij ai demaskon botën në 
perëndim e sipër, jashtë dhe brenda atdheut. Ai lëfton kundra çdo gjëje të ndryshkur, kundra 
imperializmit dhe veçanërisht atij amerikan; me anë të karikaturës Zefiri demaskon fashistizimin e shumë 
vendeve, thumbon Gjermaninë Perëndimore që po ecën në gjurmët e përrgjakshme të Hitlerit; demaskon 
revizionizmin që përpiqet të përçajë kampin socialist me maskat fallco socialiste. Karikaturisti na paraqet 
kontradiktat midis vendeve kapitaliste që i hapin varrin kapitalizmit; karikaturizon kukllat e 
imperialismit, kolonianizimin, neokolonializimin dhe të ashtëquajturën “botë të lirë”, godet buxhetet e 
luftës së atyre vendeve që flasin për “paqen”; godet fetarët reaksionarë që janë vënë në shërbim të 
imperializmit…Zef Bumçi i ka shërbyer atdheut dhe kauzës së socializmit dhe të paqes.”295  
Në impakt i tillë kaq gjithëpërfshirës, vështirë se gjendej në krijimtarinë e një artisti. Si i tillë, impakti i tij 
agjitativ tërhoqi vëmendjen e pushtetit, derisa u nderua me një botim personal,296 ekspozita jashtë vendit e 
çmime si Laureati i Republikës, e Artist i Merituar.   
Pranë emrit të Bumçit si karikaturist i talentuar, atashohej Dhimitër Ligori, mbi të cilin kritika do të 
shprehej se: “Karakaturat e tij janë përgjithësisht spektakolare, të mbushura me shumë figura e objekte 
dhe një linjë plastike shpesh të rënduar me dritëhije dhe me ngjyra të shumta.”297 Artistë të tjerë që 
eksploruan këtë gjini ishin dhe Bardhyl Fico, që ofronte tema nga jeta e përditshme, apo rubrika “Coli 
dhe Loli”, mbuluar në revistën Hosteni, nga Llazar Morçka.298  

                                                                                                                                                                     
“Partizani me humor të hidhur”, parë më 30 qershor 2012 në 
http://www.revistaklan.com/material.php?id=2080 
294 Andon Kuqali, “Disa mendime mbi artet tona figurative”, Nëntori, nr. 2 (1955): 159. 
295 Nonda Bulka, “Zef Bumçi dhe ekspozita e tij”, Drita, (1963). 
296 Zef Bumçi, Maska të çjerra, album, (Tiranë: 8 nëntori, 1976). 
297 Kuqali, Historia e Artit Shqiptar 2, 109. 
298 Është me rëndësi të përmendim se karikatura shqiptare e ka zanafillën e saj që në vitet e pavarësisë, në krijimet e Murat 
Toptanit.   
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Sipas Kuqalit: “Artet grafike lozin një rol shumë të rëndësishëm për agjitacionin dhe propagandën, për 
edukimin e masave të gjera të popullit. Së bashku me këtë edukojnë edhe shijen e tij estetike…”299 ndërsa 
për Stamon, ato zinin “një rol të dorës së parë propagande dhe agjitacioni.” E rëndësishme apo e dorës së 
parë, karikatura në gjininë e grafikës u pozicionua, për impaktin e saj politik në qendër të vëmendjes 
shtetërore. Për të ajo “është politike në esencën e vet… me rol aktiv dhe agjitativ... (dhe pse jo) të dëfrejë 
dhe të çlodhë pakës lexonjësin… ato edhe pse jo gjithmonë të realizuara me profesionalizëm, shërbyen si 
“rrënjë” për edukimin e brezave të karikaturistëve pasardhës.”300 
 
 

III. 8.  Fotografia në vitet ’60 , teknologjia, literatura dhe retushimi i 
fotografive 

 
 

Në fillimin e viteve ’60, shumë pikëpyetje që lidheshin me gjininë e fotografisë ishin ezauruar. 
Artizanati, pjesë përbërëse e të cilës ishte dhe gjinia e fotografisë, në fundin e viteve ’60, vuajti atë që u 
konsiderua “shndërrimi i kooperativave të artizanatit në ndërmarrje shtetërore”. “Kongresi i IV i 
Kooperativave të Artizanatit, që u mblodh në qershor të vitit 1962, shpalli se nga 4400 zejtarë privatë të 
shërbimeve të ndryshme që numëroheshin në vend, mbi 2000 ishin bashkuar në kooperativat përkatëse, 
1000 të tjerë kishin kaluar me punë në ndërmarrje shtetërore dhe vetëm 1000, kryesisht të moshuar, kishin 
mbetur zejtarë privatë, për riparime e shërbime të thjeshta.”301      
Në vitin 1969 ky shndërrim përfundoi plotësisht. Me këtë akt, fotografët e vjetër, që përmbushnin nevojat 
e popullatës u kthyen de-fakto në punonjës shtetërorë, pranë shërbimeve komunale. Ata do ta kryenin këtë 
funksion pa shumë pretendime deri në ditët e fundit të sistemit, kohë kur çdo punonjës shtetëror e ripa 
veten në morsën e një sistemi të ri edhe më kokëfortë.302 

Përtej shtresës së fotografëve të “rrugës”303, apo atyre të studiove, fotografët më pranë strukturave 
shtetërore, ishin atashuar pranë shtypit, agjensive të lajmeve, udhëheqjes, ministrive, apo organizatave të 
ndryshme. Disa prej tyre ishin: Petrit Kumi, Simon Xhillari, Niko Xhufka, Pleurat Sulo, Jani e Vasil 
Ristani, Rrok Berisha, Ilo Golloshi, Mehmet Kallfa, Refik Veseli, Pandi Cici, Ndoc Kodheli, Besim 
Fusha, Mihal Progonati, Naim Kasapi, Agron Kruti, Ilia Tërpini, Vito Koçi, Nikolin Baba, etj.304 

Pjesa më e madhe e këtyre artistëve e nisi profesionin në mënyrë të rastësishme, duke e mësuar zanatin 
gati në mënyrë autodidakte. Pak prej tyre, pasardhës të “Dritëshkronjave” dhe shpesh në moshë të njomë, 
i bashkëngjiteshin strukturave si ndihmës, për t’u transferuar më vonë sipas talentit në shkallët më të larta 
brenda strukturës hierakike.  

                                                
299 Andon Kuqali, “Disa mendime mbi artet tona figurative”, Nëntori, nr, 2, (1955): 109. 
300 Andon Kuqali, “Dy fjalë mbi karikaturën tonë”, Nëntori, nr. 5, (1955): 158-163.  
301 AASH, Historia e popullit shqiptar IV, 280. 
302 Dy studiuesit e fotografisë shqiptare të periudhës në fjalë, Anouck Durand bashkë me Gilles de Rapper kujtojnë që: 
“Kishim nisur në vitin 2008, një sërë intervistash me fotografë të propagandës së regjimit të Enver Hoxhës. Do të dëgjonim 
kaq shumë histori në shtëpitë e tyre, por për të na treguar, vetëm pak prej tyre kishin fotografi. Materialet dhe negativët i 
përkisnin organit të shtypit apo institucionit ku kishin qenë të punësuar. Nga mesi i viteve 1960, si në gjithë sektorët e tjerë, 
edhe fotografët iu nënshtruan bashkimit të mjeteve të prodhimit”., në Elsa, Demo, “Ngjyrat e diktaturës”, Shekulli, 10 mars 
(2012): 16. 

303 Termi “fotografë të rrugës”, përdoret për të përcaktuar ata fotografë që mbulonin nevojat e popullatës në sheshet e qyteteve 
të mëdha.    
304 Më shumë mbi emrat e fotografëve të viteve ’60-’80, mund të shihet edhe Qerim Vrioni, “150 vjet-fotografi shqiptare”, 
parë më 21 qershor 2012 në www.albanova.info 
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P. Kumi, “Poemë për gruan shqiptare”, fotografi, 1972      Anonim, “Tekstile”, fotografi, ‘70 

Në kujtimet e tyre fotografët shqiptarë të viteve të diktaturës së proletariatit, kujtojnë vështirësitë teknike 
që vinin nga pajisjet e dala mode, sasia e limituar e filmave e solucioneve, e për më tepër presionin e 
vazhdueshëm ushtruar nga çensura e strukturuar brenda e jashtë laboratorëve të zhvillimit. Si ingranazhi i 
së njëjtës makineri propagandistike, e etur për imazhe, ata kishin të përcaktuar kë, ku dhe si. I mbetej të 
tregonin kujdes për pastrimin e kuadrit nga “njolla” e personazhe të padëshiruar, emocione të devijuara 
nga mesazhi, e keqkuptime figurative të çfarëdo lloji e forme. Njëri prej tyre, fotoreporter i gazetës 
kryesore në vend, N. Xhufka, kujton se: “Personi që do fotografohej duhet të kishte biografi të pastër, çka 
duhej kontrolluar e verifikuar, (por jo gjithmonë)…fëmijët (p.sh.) nuk kalonin nën censurë, por 
konsiderohej një avantazh nëse ishin bij komunistësh, ose të heronjve të punës.”305 Përveç personazheve, 
duhej të përgatitej (si në një teatër gjigand) edhe sfondi. Petrit Kumi mbi inskenimin kujton se: “Në 
pjesën më të madhe na duhej të përgatisnim terrenin, pse jo të “zbukuronim” njerëzit, mbanim me vete 
vazelina, pomada…, trukonim, sepse duhet të fotografonim çfarë donte partia. Kishte një listë për këtë. 
Ne ishim nën gjykim edhe për persona me “njollë” në biografi, që ishin futur në kuadrin e fotografisë. 
Ishe i detyruar që gjithçka të montohej, të fshihej. Në shkolla të rregulloheshin bankat, në dyqane të 
sistemohej malli, në miniera të hapeshin magazinat dhe të nxirrnin veshje të reja. Dhe kjo ishte e 
frikshme, sepse për një fotografi mund të humbisje dy ditë.”306 

Përfundimisht fotografia, si çdo aspekt tjetër i jetës publike (pse jo dhe private), për një shfrytëzim sa më 
efiçent të forcës së saj shprehëse duhej kontrolluar, sidomos pasi përkufizohej si mjeti më afër të vërtetës. 
Shteti totalitar ishte më se i ndërgjegjshëm që fotografia si medium gëzonte privilegjin e vërtetësisë dhe si 
e tillë kjo përparësi duhej shfrytëzuar maksimalisht, e bashkë me këtë dhe kontrolluar, për të mos dhënë 
asgjë përtej mesazhit të kërkuar. Xhufka kujton se në çdo reportazh jashtë kryeqytetit duhej të paraqitej 
në zyrat e partisë, për të marrë informacion (kë, ku, dhe si). Çdo devijim nga procedura ndëshkohej, 
ndërsa fotografimi i personazheve të deklasuar mund të shkaktonte për këdo probleme serioze 
administrative a penale. Mbas konfirmimit të ligjshmërisë së subjektit, atyre i mbetej në dorë pjesa e 
realizimit të një fotografie të bukur, që me “vështirësi” ai e përkufizon si: “është pak e vështirë për mua të 
shpjegoj se ç’donte të thoshte “fotografi e bukur”, por gjithnjë i pranishëm një element i bukurisë ishte: 
lumturia, e qeshura, hareja, gëzimi”. Përtej emocionit të garantuar të personazheve, një fotograf i 
talentuar duhej të bënte kujdes për pjesën artistike: kompozimi, kënd-marrja, gjetja e momentit më 
dinamik, apo shprehës. Këto elemente do të bënin dhe dallimet mes tyre në botën e vogël e të madhe të 
fotografëve shqiptarë përgjatë gjithë viteve ’60-’80.  

Përveç botës së tyre, fotografët duhej të përballeshin edhe me përcaktimin e veprimtarisë së tyre, si 

                                                
305 “Interview with Niko Xhufka”, parë më 28 korrik 2102, në  
http://propagandaphotos.wordpress.com/tag/niko-xhufka/ 
306 Alma Mile, “Si e realizova portretin e fundit të Enverit”, Panorama, 30 tetor, (2009): 13. 
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artistike apo thjesht artizanale. Në se në fillim të viteve ’60, Stamo shprehej se: “Një tabllo flet kurdoherë 
më shumë se një fotografi e thjeshtë.”307, kjo vinte si pasojë e asaj që fotografia kish vuajtur përgjatë 
gjithë fund-shekullit të XIX, e fillimit të atij të XX. Baudelair në vitin 1859, në sallonet pariziene, 
kritikonte ambiciet artistike të fotografisë për dy arsye: e para, sepse prezantonte brutalisht realitetin ashtu 
siç ishte, dhe e dyta sepse nuk kërkonte asnjë impenjim manual nga autori. Tek e fundit ky ishte dhe 
mendimi i përgjithshëm në Europën e qytetëruar. Në këtë linjë, të paktat dëshmi mbi këtë temë gjenden 
në disa përsiatje estetike të intelektualëve shqiptarë përgjatë viteve ’30. Paskali në një ese shprehet se: 
“Arti nuk është imitim i natyrës, por është krijim i cili plotëson dhe sipëron natyrën. Imitimi i natyrës i 
përngjan artit si arti i përngjan natyrës. Po mos të ish kështu, cilado vepër, që nga ushtrimi naiv i çilimiut 
gjer te preçizioni i kalkimit dhe i fotografisë, do ish art;308”. Duket sikur të njëjtin mendim ndan dhe një 
tjetër intelektual i rëndësishëm i kohës siç ishte At’ Gjergj Fishta. Ai shprehet: “Edhe kshtu bukurija e 
sendeve të rruzullimit nuk mund të përbajë një vepër artistike, të marrë në kuptimin e vërtetë të fjalës. 
Fotografija, për shembull, na paraqet bukurinë e sendeve të natyrës fort ma besnikisht se ç’do artist; me 
gjithkta fotografija nuk asht Art: asht një zanat (mestiere); tue kenë se paraqet sendet si janë pjesë e 
rruzullmit, e jo si gja krejt më vedi e të shkputuna prej shtillit të rruzullimit, sado qi të shkaktueme 
mbrenda rrethit të tij, ashtu si do t’i paraqesë Arti.309”   

        
                    N. Xhufka, “Vallja e kalldrëmeve”, fotografi, ‘70                            P. Kumi, “Tirana”, fotografi, 1965 
 

 
N. Xhufka, “Njerëz dhe struktura, triptik”, fotografi, fillim i ‘70 

 

Siç shihet për Fishtën e Paskalin fotografia nuk mund të jetë art, pasi arti i vërtetë sipas tyre është një 
                                                
307 Foto Stamo, “Disa çështje të arteve figurative”, Drita, 16 prill (1961): 2. 
308 Odhise Paskali, “Mendime mbi artin”, Studenti Shqiptar, nr. 6-7, (1929): 124-126.   
309 Gjergj Fishta, “Shinime Estetike - Mbi natyrë t’Artit”, Hylli i Dritës, nr. 1, (1933): 8-12.  
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krijim që e kapërcen natyrën. Për ta, një vepër arti është si një mrekulli, që superon bukuritë e tokës, pasi 
ajo buron nga shpirti i artistit, ndërsa fotografia nuk bën gjë tjetër veçse imiton natyrën. Diskutimi nëse 
fotografia është apo jo art, në fakt ishte dhe do të mbetej akoma për pak kohë në qendër të debatit edhe në 
Perëndim, ndërsa në vendin tonë do të stërzgjatej deri në fillimin e viteve ’70, kohë kur në strukturën 
shtetërore hapet një zyrë e re, pranë sektorit të arteve figurative në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Artistëve. 
Në të do të punonte komisioni i fotografisë artistike. Kjo lëvizje edhe pse u ngrit në vazhdën e 
intensifikimit të kontrollit shtetëror mbi artet, u pozicionua si pjesë përbërëse e Lidhjes së Shkrimtarëve 
dhe Artistëve, dhe si e tillë e ngrinte fotografinë artistike në shkallë më të lartë, aq sa duket sikur 
fotografia për herë të parë, barazpeshohet me zhanret e tjera artistike. Ky komision i atashohet sektorit të 
arteve figurative, duke zyrtarizuar kështu një strukturë kontrolli të veçantë për këtë zhanër. Komisione të 
tilla, do të ngriheshin vazhdimisht nga ky institucion me rastin e konkurseve dhe ekspozitave të 
herëpashershme (e para në vitin 1974), që organizoheshin nga shteti.  

       
Atsh, “Parakalimi 1 maj”, fotografi, 1960      P. Kumi, “Marshimi i njerëzve të rinj”, fotomontazh 

 

    

Atsh, “Parakalimi i forcave të armatosura”, fotografi      Atsh, “Në stërvitjen ushtarake”, fotografi 

Pasqyra më e mirë artistike e krijimtarisë së fotografëve, do të ishte materiali që dilte nga skemat e 
përgjithshme propagandistike, shpesh ripërsëritje e tepruar e kuadrove kinematografike, apo krijimeve të 
tjera figurative. Ato shpalosen të plota në botimet e herëpashershme të albumeve fotografike, ndërtuar 
mbi tematika të veçanta si monumentet historiko-kulturore, vlerat etnografike kombëtare, veshje, armë, 
apo objekte të artizanatit. Mund të përmendim këtu albumin “Shqipëria Arkeologjike” (1972), realizuar 
nga Mehmet Kallfa, “Monumente të Arkitekturës në Shqipëri” (1973) realizuar nga Refik Veseli, “Poemë 
për gruan shqiptare”, më 1974 nga Petrit Kumi, apo “Arti Popullor Shqiptar” (1976) nga Nikolin Baba. I 
njëjti autor realizon dhe albumin në pesë vëllime “Veshje popullore shqiptare”. Në vitin 1976, u realizua 
dhe një album autori, “Ritme të jetës shqiptare”, me fotografi të Niko Xhufkës. Në to fotografët gjetën ato 
pak hapësira për të realizuar kompozime dinamike lineare, frymëzuar nga linja brezaresh, struktura 
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industriale, kope dhensh, kooperativiste në ara, apo maja kazmash ngritur me furi në qiellin e Shqipërisë 
socialiste. Në portrete personazhesh hetuan psikologjinë e heronjve të proletariatit e shpesh prezantuan 
prekje romantike emocionale.    
Një tendencë tjetër e po kësaj periudhe është edhe zhvillimi i konkurseve fotografike, e cila stimulonte 
deri diku kërkimin për një fotografi sa më cilësore. Këto konkurse, të cilat finalizoheshin nga ekspozita 
selektuese, organizoheshin në përvjetorë të rëndësishëm e jubilarë politikë. Organizimi i tyre, vinte nga 
struktura shtetërore, ndërsa veprat më të mira promovoheshin në revista të ndryshme si “Ylli” ose 
“Shqipëria e Re”. Sipas Anouck Durand dhe Gilles de Rapper:  “Ylli ishte edhe më prestigjiozja dhe e 
shpërndarë më gjerësisht. Prestigji i saj shpjegohet kryesisht për shkak të statusit të saj si revistë e 
ilustruar dhe për hapësirën që i lihej fotografisë me ngjyra… Për më tepër, sado që bëhej fjalë për një 
realitet të inskenuar, fotografitë e botuara te “Ylli” mbeten një korpus i çmuar për të dokumentuar 
zhvillimin e vendit…310 

Për realizimin e tyre, strukturat shtetërore investonin pa kursim, pasi bëhej fjalë për imazhin e vendit 
brenda dhe jashtë tij. Përdorimi i ngjyrës në to përçonte tek shikuesit një përftim më optimist edhe pse 
ilustrativ të realitetit. Qëllimi i tij terapeutik, largimi i vëmendjes nga trishtimi i përditshëm dhe 
projektimi i imazhit më të mirë të vendit me ngjyra, shkëpuste definitivisht shikuesin nga e kaluara 
tradicionale bardhë e zi, për një imazh të vendit të ri, modern e entuziast. Revistat “Ylli”, “Pionieri”, 
“Shqiptarja e Re”, “Shqipëria Sot”, përbënin organe të mirëfillta propagandistike e botoheshin në disa 
gjuhë, duke krijuar kështu një ekspoze të zhvillimit të socializmit në vend. Përveç kohëzgjatjes së tyre në 
dekada, pati tentativa dhe për të realizuar albume me tematikë historike, (i vetmi qe ai i K. Ulqinit311) ku 
u përdorën foto nga krijimtaria e studios Marubi, por retushi pedant, heqja e figurave historike dhe 
ngatërrimet në autorësinë e fotove, i kthenin këto albume në versione të dobëta brenda llojit. Vitori Sata, 
një nga retushieret e kombinatit poligrafik “Mihal Duri”, kujton se: “… nuk mund të bëja asnjë përpunim 
fotoje sipas dëshirës sime, apo në mënyrën si unë e gjykoja profesionalisht për shkak të defekteve që 
konstatoja, ose parametrave që nuk shkonin. As që bëhej fjalë. Në repartin tonë, çdo foto kalonte në 
vrimë të gjilpërës, para se të shkohej në provokopje, domethënë faza përpara shtypjes së përgjithshme të 
një libri o reviste të caktuar. Ishim rreth 35 punonjës në atë repart. Aty ndihej shumë censura dhe 
demagogjia e sistemit komunist të kohës,..”312  

Mbi tematikat kryesore të gjinisë së fotografisë, në periudhën në fjalë, nuk mund të shtosh gjë tjetër përtej 
simotrave të saj. Ashtu si gjithë artet e tjera, ato deri në rënien e rendit socialist në Shqipëri, ndoqën me 
përpikmëri udhëzimet shtetërore, për krijimin e imazhit të rindërtimit të vendit, të Njeriut të ri, 
transformimeve shoqërore, ato në fushat e arsimit, shëndetësisë dhe kulturës në përgjithësi. Në mënyrë 
sistematike, kërkohej edhe dokumentimi i çdo ndryshimi të vijës ideologjike shtetërore, anëtarëve të rinj a 
të vjetër të byrosë politike dhe përgatitjet luftarake të një vendi “në rrethim”. Devijimi nga orientimet e 
kërkuara, apo cilësia e dobët e materialit, shoqëroheshin me kritika, lëvizje apo ulje në sektorë të një 
rangu inferior.  

Presionin më të madh e vuanin fotografët e atashuar si reporterë të shtypit dhe agjensive të lajmeve ku 
spikaste Agjensia Telegrafike Shqiptare, ATSH. Kjo kategori duhej të tregohej mjaft e matur në 
zgjedhjen e kuadrit, personazheve, nivelit të optimizmit, pasi i gjithë materiali i tyre kalonte gjithnjë në 
një lupë të stërmadhe kontrolli. Pjesa më e madhe e tyre mësuan gjatë punës, pasi manuale a orientime të 
qarta nuk ekzistonin. Me intuitë e instinkt artistik, ata improvizuan, guxuan deri aty ku shteti nuk cënohej. 
Deri në fund, edhe atëherë kur nuk kish mbetur më asgjë për të gëzuar, elementët bazikë mbeten euforia, 
optimizmi, lulëzimi dhe emancipimi i shoqërisë socialiste. Në to, Njeriu i ri kish triumfuar, e për këtë 
fotografia duhej të servirte dëshminë kryesore. Kuptohet që në mënyrë eksplicite u anashkaluan foto me 

                                                
310 Autorët vërejnë se: “Kopertinat e Yllit në vitet 1950 dhe 1960 janë fotografi kolor (veç saj edhe pjesa e pasme dhe faqet e 
mesit). Me ngjyrosjen merreshin retushueset. Gratë, që pak përmenden nga fotografët, përbëjnë batalionet e retushueseve dhe 
të stampueseve nëpër laboratorë.” Elsa Demo, “Ngjyrat e diktaturës”, 19. 
311 Kahreman Ulqini, Gjurmë të historisë kombëtare në fototekën e Shkodrës, (Tiranë: 8 nëntori, 1982). 
312 Ermira Isufaj, “Si i retushonim në fshehtësi fotografitë e udhëheqësve që i eliminonte Enveri.” Panorama, 8 Shtator, (2013): 
15.  
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sfond të dyshimtë, copëza realiteti brutal, shikime të turbullta, apo shenja depresiviteti të çfarëdo niveli. 
Shkurt u la jashtë çdo gjë që dilte jashtë funksionit të idesë së përgjithshme: triumfit të shoqërisë 
socialiste.  

Mbi teknologjinë e përdorur, fotografët shpesh ankoheshin mbi modelet e vjetër të aparateve. Rritja e 
cilësisë teknike të fotografimit u rrit deri diku në fillim të viteve ’60, kohë kur sistemi vendosi të rriste 
financimet për blerjen e teknologjive të reja, materialeve më cilësore dhe literaturës së huaj shkencore. 
Institucionet e rëndësishme të propagandës shtetërore si ATSH, RTSH, Kinostudio “Shqipëria e Re”, 
Ministria e Mbrojtjes, ajo e Ekonomisë, Institutet Albanologjike dhe muzeumet kryesore, përfitonin 
materialet më cilësorë. Letra e stampimit, aparate, filma fotografikë, libra, manualë e materiale të tjera 
fotografike, vinin kryesisht nga vendet mike si Bashkimi Sovjetik apo Gjermania Lindore. Veçohen 
marka të mira të kohës si Laika, Praktica, OrWo, Agfa, Zorki etj. Aparatet përgjithësisht ishin gjermano-
lindorë, ku mjaft cilësor e praktik ishte një version Assemblat 2000Fc, me kasetë, me objektiv 200 mm. 
Për të realizuar foto sa më të arrira, shteti mbulonte “çka mundte”, e në raste të rralla vinte në dispozicion 
edhe mjete transporti ajror, për inkuadratura të veçanta. Numri i shkrepjeve mbetej i kufizuar, pasi të 
gjitha materialet duhej të zgjasnin sa më shumë për të reduktuar kostot dhe shpenzimet. E njëjta tendencë 
kursimi shtrihej dhe në laboratorët e zhvillimit, edhe pse detyrë e tyre nuk mbetej vetëm zhvillmi i 
fotografive, por dhe retushimi i tyre.  

Përtej retushimit artistik, ku fotografia kalonte në mënyrë natyrale, si proces para botimit, terminologjia e 
retushimit pësoi deformime të një lloji tjetër, tipik për regjimet totalitare. Si superstruktura që 
kontrollojnë të tashmen, me qëllimin e vetëm për të trashëguar të ardhmen, ato me gjithë ingranazhet e 
tyre interesoheshin për një metarrëfim të “saktë” edhe të së kaluarës. Siç shprehet dhe M. Quku: “Ishte 
një praktikë e kohës që dokumentet e arkivave, muzeumeve apo bibliotekave të neglizhoheshin ose të 
përzgjidheshin në përputhje me shijet e porositësit. Ishte një praktikë e zakonshme që shumë prej tyre të 
retushoheshin si pa të keq. Për interpretim, abstragim apo nxjerrje konkluzionesh, këto ishin të 
parapërgatitur në kuzhinat e politikës.”313 U retushuan kështu dokumente si ai i Shpalljes së Pavarësisë, 
Kongresi i Manastirit, e qindra e qindra dokumente për t’u riservirur si të vërteta, pavarësisht në ishin të 
besueshme ose jo.  
Në historinë personale të komunizmit, fotografia gëzonte avantazh të dukshëm, pasi ajo propozohej si një 
dëshmitare e të vërtetës historike dhe si e tillë vlente shumë më tepër se çdo vepër arti. Por jo të gjitha 
fotografitë përfshinin personazhe të nevojshëm për të. Të padëshiruarit duheshin zhdukur dhe këtu 
fotografi duhej të tregonte aftësi të reja në procesin e gjatë të njohjes së zanatit. Ndërtohen kështu imazhe 
false ku personazhet zhduken si me magji, herë me mjeshtëri e herë në mënyrë banale.  
Për vite me radhë, në struktura të specializuara u kalua në retush i gjithë materiali fotografik dokumentues 
i kohës që nga shpallja e pavarësisë deri në përfundim të Luftës së Dytë Botërore. Në to u realizua një 
ndërhyrje sistematike eliminimi figurash të padëshiruara nga sistemi, aq sa nga i gjithë materiali i kohës, 
të paprekura mbeten vetëm rreth 13 fotografi314. Përveç të kaluarës së largët, status-quo-ja e kohës 
interesohej në mënyrë specifike dhe për të kaluarën e afërme. Me eliminimin e një figure të rëndësishme 
politike, ngjarje e zakonshme kjo në rrethin vicioz të Hoxhës, ndiqte dhe eliminimi i tij nga faqet e 
historisë. V. Sata kujton se: “Porositë direkte të Enver Hoxhës, apo edhe funksionarëve të tjerë komunistë 
vinin sa herë kishte eliminime e vrasje të ish-udhëheqësve… Nga Koçi Xoxe, Beqir Balluku, Petrit Dume 
etj. Mëngjesin e nesërm pasi kishin ndodhur ngjarjet, vinin të deleguar të Komitetit Qendror dhe na 
jepnin urdhër që në të gjitha botimet që ishin në dorë, e në proces shtypi, të fshiheshin portretet e tyre. 
Çka do të thotë, që unë me kolegët e mi rrinim ditë e natë, orë dhe pa orë, për të zhdukur me penela 
fytyrat e të gjithë të ashtuquajturve “tradhtarë” të idealit komunist.”315 

                                                
313 Mentor Quku, “Si u retushua historia”, Gazeta Shqiptare - Milosao, 20 shtator (2009): 1-2. 
314 Faktet mbi retushimin e fotografive dokumentuese të Luftë së Dytë Botërore, vijnë nga bashkëbisedimi me studiuesin dhe 
fotografin Besim Fusha. Arkivi personal i autorit.  
315 Ermira Isufaj, “Si i retushonim në fshehtësi fotografitë e udhëheqësve që i eliminonte Enveri.” Panorama, 8 Shtator 
(2013): 13. 
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Foto historike të viteve ‘20-’30 retushuar sipas vijës historiografike shtetërore 

 
Retushi u përdor edhe për të rikuperuar vlerat historike e kulturore, siç ishte rasti i fototekës Marubi, ku i 
gjithë materiali kaloi në procedurën e retushit, sidomos në fytyrat e personazheve, për të zbutur defektet 
dhe dëmtimet e kohës. Ky retush u realizua kryesisht në pozitiv, me qëllim rikuperimin e cilësisë së fotos, 
për të mos humbur vlerat e papërsëritshme dokumentaristike që ato paraqisnin.316 Forma tjetër alterative e 
retushit ishte ajo në negativ, ku nënkuptohej ndërhyrje me kimikate, proçes i cili e ndryshonte foton 
origjinale përfundimisht.317 Teknikisht retushimi përdorej për çdo fotografi për rritje në cilësi, për 
modifikim të mirëfilltë imazhi dhe tonifikim, për të reduktuar kontrastet e forta që krijonte përdorimi i 
energjisë elektrike si burim ndriçimi. Pas këtij procesi, ato mund të çoheshin për botim. Probleme të tjera 
të retushimit trashëgoheshin edhe më shumë nga subjekti. Sa më i lartë në hierarki, aq më problem ishte 
fotografimi e më pas dhe retushimi i fotografisë.  Si një proces tejet delikat, P. Kumi mbi retushin kujton 
se: “Me udhëheqjen sigurisht kishim probleme. Fotografitë e tyre përpunoheshin në laborator, 
zbukuroheshin, ose hiqnim elementë, që nuk e nderonin, ose nuk duhet të ishin në atë fotografi. Nga 
tribunat e 1 Majit, pastrohej figura e udhëheqësit, duke hequr të gjithë figurat që ishin pas tij, sepse nuk 
ishin të favorshme për kompozimin. Ai duhet të dilte i vetëm, pasi për këtë punë vetëm ai ishte i denjë. 
Për të mos folur për fotografinë e luftës, e cila ishte e masakruar me montime dhe fshirje. Më është 
dashur që me diktim nga lart të pastroj fotografitë e Enver Hoxhës, të gjetura në arkivin e “Marubit”, 
gjatë varrimit të Çerçiz Topullit dhe Muço Qullit, ku kam hequr të gjithë pjesëtarët e delegacionit që 
kishte shkuar me këtë rast nga Gjirokastra. U hoqën të gjithë njerëzit që dukeshin me Enver Hoxhën në 
ballkon, duke e lënë atë të vetëm, si të ishte ai primar atje.” Vështirësitë e retushimit, shpesh të barabarta 
me ato të fotografimit, kërkonin njohës të mirë të profesionit siç ishin Pertef Sinani, Ymer Bali, Petrit 
Ristani, etj. personazhe që e kaluan një pjesë të mirë të kohës së tyre në këtë proces.  
Realizimi i fotove derisa shihte dritën e publikimit, kalonte nëpërmjet një serie filtrash personalë, 
strukturorë, teknikë e ideologjikë. Mjeti më efiçent i superstrukturës ishte autoçensura. Çdo fotograf 
kishte ndërtuar brenda vetvetes një mekanizëm kompleks filtrues, të atashuar në mënyrë vullnetare, që 
parapërcaktonte se çfarë e si duhej fotografuar. Të gjitha fotot pasi kalonin fillimisht nga laboratorët e 
zhvillimit, më pas kontrolloheshin edhe nga redaktorët e kryeredaktorët. Në raste të fotove zyrtare të 
udhëheqjes, fotografia kalonte nga një filtër tjetër edhe më i rreptë zyrtar i atashuar brenda Bllokut, apo 
KQ-së. Të gjithë këto elementë nuk shtojnë asnjë element çudie në fizionominë e shtetit totalitar. 
Fotografia mbeti një mjet, (si çdo mjet) në superstrukturën e propagandës shtetërore. Me rritjen e 
organeve të shtypit, rritjen e cilësisë, konkurseve dhe ekspozitave, fotografia artistike të paktën fitoi 
respektin e kolegëve të arteve “madhore”, të cilët shpesh “kopjonin” subjektet nga fotografitë, si 
konfirmim i një dialogu nisur që para një shekulli, kur në “dritëshkronjat” shqiptare fotografë e piktorë 
shpesh ishin e njëjta gjë. Por ndryshe nga kolegët e tyre, fotografët vuajtën gjithnjë problemin e 
anonimatit. Shumë albume, revista a botime në shtyp nuk e pasqyronin emrin e fotografit, ndërsa ATSH, 

                                                
316 Informacioni mbi retushimin e fondit të “Fototekës Marubi”, vjen nga bashkëbisedimi me drejtoreshën e këtij institucioni, 
Semiha Osmani. Arkivi personal i autorit. 
317 Forma e parë e retushit dhe ajo më e përhapura mbetej ajo në pozitiv ku punohej kryesisht mbi letër mat e pa shkëlqim, ku 
mund të ruhet origjinali. Informacioni mbi retushimin e fotografive, vjen nga bashkëbisedimi me fotografin Petrit Ristani. 
Arkivi personal i autorit. 
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organi kryesor mbledhës i materialit fotografik, nuk i regjistronte materialet në bazë autorësie, por vetëm 
tematike, duke dëmtuar seriozisht një rrëfim të saktë të krijimtarisë në dekada me radhë.       
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KREU IV: FRYMA LIBERALE DHE SUPRIMIMI ME DHUNË I SAJ 
NË VITET ‘69 - ‘73 
 
 

IV. 1. Liberalizmi dhe Plenumi i IV 
 
 
 

Vitet ’69-’73 e gjejnë Shqipërinë e Hoxhës nën ndikimin e fortë të “humorit” gjeopolitik kinez. 
Luhatjet e vazhdueshme në marrëdhënien mes dy aleatëve, përcaktoheshin sa nga politika e jashtme e 
Kinës, aq dhe nga pasiguria territoriale që vuante aleati i vogël ballkanik. Afrimet kineze herë me BS e 
herë me SHBA, cilësoheshin nga Hoxha si sipërmarrje “oportuniste”, ndërsa tonet zbuteshin disi vetëm 
nga ndihmat ekonomike, të ofruara apo thjesht të premtuara. Por aleanca mes Kinës dhe mikut të saj të 
vetëm evropian, Shqipërisë, do të cënohej seriozisht me nisjen e “diplomacisë së ping-pongut”317, kohë 
kur Henri Kisinger, sekretar i Departamentit të Shtetit takohej fshehtas me Çu En Lain, si pararojë e 
takimit zyrtar mes liderëve të dy vendeve në vitin 1972.  
Kina kish zgjedhur të mbështetej tek SHBA-ja, për të luftuar BS-në. Si vendi me popullsinë më të madhe 
në botë, ambicia e saj në plan ndërkombëtar ishte më se e kuptueshme. Në emër të kësaj, aleati i vogël 
ballkanik, deri dje megafoni kinez në Perëndim, ishte tashmë i panevojshëm e si pasojë marrëdhëniet mes 
tyre nisën ftohjen graduale.  
Ndërkohë që vështirësitë në rrafshin ndërkombëtar dhe ato ekonomike bënin të vetën, udhëheqja vendase 
intensifikonte reformat në planin ideologjik. Në fundvitet ’60 radhën e kishte reforma arsimore. E 
miratuar në dhjetor të vitit 1969, ajo nuk ishte gjë tjetër veçse zgjatimi i vullnetit të hekurt të shtetit për 
politizimin e çdo sfere të jetës. Si pasojë, struktura e shkollës shqiptare: “...do të mbështetej në tre 
komponentë: mësim / punë prodhuese / edukim fizik e ushtarak, dhe do të përshkohej nga boshti 
ideologjik marksist-leninist.”318  
Me fillimin e viteve ’70, stalinizmi në stil shqiptar nisi të merrte formë të plotë. Në fushata vjetore, ajo do 
të prekte pothuajse çdo sektor të jetës sociale e politike. Enver Hoxha po futej në pjesën e fundit të jetës 
së vet dhe pasi ishte kujdesur t’i jepte vendit imazhin e tij personal, po kujdesej edhe për fushatën e 
fundit, atë të trashëgimisë, që do të rezultonte “thjesht” në një “spastrim të spastruesve”319.  
. . . 
 
I mbajtur në Tiranë më 26 qershor 1973, Plenumi i IV i KQ të PPSH-së, do të niste fushatën më të egër 
drejtuar artit dhe kulturës në vend. Nën sloganin “Të thellojmë luftën ideologjike kundër shfaqjeve të 
huaja e qëndrimeve liberale ndaj tyre”, Enver Hoxha320 e përcaktonte këtë si një fushatë që i kushtohej 
“një problemi të madh e jetik për Partinë dhe çështjen e ndërtimit socialist...”321  
Në optikën e liderit shqiptar, izolimi i pritshëm i Shqipërisë, ose siç e quante ai “rrethimi armiqësor 
revizionist-imperialist”, kërkonte sakrifica të reja, e përmbi to ajo impononte rritjen e vigjilencës, cënuar 
nga presioni i ideologjisë së huaj.322 Ai theksonte se ky presion tashmë e kish bërë punën vet, pasi gjendja 
në vend tregonte se nuk ishin marrë parasysh orientimet e Plenumit të XV, mbajtur në vitin 1965.323  

                                                
317 Quhet “diplomacia e ping pongut”, nisja e dialogut mes Kinës dhe SHBA, kur në vitin 1971 një ekip ping-pongistësh 
amerikanë u dërgua në Kinë, si “paralajmëtarë” të shkrirjes së akullit mes dy vendeve. 
318 Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. 4. (Tiranë: Toena, 2008), 289. 
319 Arshi Pipa, me “Spastrues të spastruesve” nënkupton fushatën e eleminimeve të njëpasnjëshme të nisur që në 1943 e që 
specifikisht prek çdo ministër të brendshëm, si një rregull absolut. Sipas tij: “Analiza të çon drejt përfundimit se spastrimet e 
Partisë shqiptare përbëjnë një dukuri tipike të hemofilisë ideologjike për këtë vend, e kryer nga spastruesit profesionistë 
hemofilik, të cilët në fund eleminohen edhe vetë.” Arshi Pipa, Stalinizmi shqiptar, (Tiranë: Princi, 2010), 120. 
320 Enver Hoxha, Të thellojmë luftën ideologjike kundër shfaqjeve të huaja e qëndrimeve liberale ndaj tyre, (Tiranë: SHBLP, 
1973). 
321 Po aty, 5.  
322 Todi Lubonja një nga dëshmitarët dhe viktimat e kohës, mbështet idenë se: “Mjeshtër i kasaphanave staliniane në Shqipëri, 
E. H. arriti një kulm të ri rekord në spastrimet, që patën zanafillën më 1973. Në plenumin e shkurtit të KQ (Plenumi i III, 
1973), ai ngjiti një shkallë pas fjalimit të 9 janarit. Në thelb, ky plenum ishte fillimi i masave që po merreshin për të shkurtuar 
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Sipas tij, shenjat e liberalizmit armiqësor, ndikuar nga shija e huaj borgjezo-revizioniste, ishin shtrirë 
praktikisht në çdo fushë të jetës, deri në shtëpitë e komunistëve.324 Manifestimi i tyre klasik gjendej në 
tingujt e shfrenuar të festivalit të XI, “në shijet e huaja e vulgare për muzikën e artin, në ndjekjen e 
modave ekstravagante e të shëmtuara, në sjelljen e papëlqyeshme në kundërshtim me etikën socialiste”... 
e deri në mënyrën e jetesës, “importimet” e bastarduara të flokëve të gjata të veshjeve ekstravagante, të 
britmave të muzikës së xhunglës, të harbutllëqeve e të sjelljes pa cipë.”325  
Fajtor kryesor për këtë ishte Komiteti i Partisë së Tiranës, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës dhe Lidhja e 
Shkrimtarëve dhe Artistëve. Drejtpërdrejt u akuzuan Fadil Paçrami e Todi Lubonja, respektivisht sekretar 
i Komitetit të Partisë së Tiranës dhe drejtor i përgjithshëm i Radio-Televizionit. Cilësuar si elementë 
antiparti e antikombëtar, qëllimi i tyre sipas Hoxhës ishte “goditja e Partisë dhe udhëheqjes së saj”.  
Po sipas të njëjtit zë, prirjet liberale moderniste e dukuri të tjera dekadente kishin prekur edhe organet e 
medias, si gazetat “Drita” e “Zëri i Rinisë”, revistën “Ylli” e “Nëntori”, që njëkohësisht shërbenin si 
zemra ideologjike e vetë sistemit. E në këtë paradoks ku lideri shfrynte dufin e tij “ideologjik” në emër të 
terrorit shtetëror, shpëtonte vetëm çka kishte përmbajtje socialiste e revolucionare, linjë të qartë 
marksiste-leniniste, traditë të shëndoshë kombëtare e partishmëri proletare.   
Kjo betejë e radhës propozohej si “një kusht i domosdoshëm për vetë ekzistencën dhe zhvillimin e saj si 
Parti Marksiste-Leniniste, për të qenë e aftë të kryejë qoftë detyrën e saj kombëtare, ashtu edhe detyrën e 
saj internacionaliste.”326 Kjo betejë nuk ishte as më pak e as më shumë se “një luftë për jetë a vdekje”, 
pasi “imperialistët e revizionistët kanë dashur e duan likuidimin e socializmit në Shqipëri,.. ndërsa 
presioni dhe lufta ideologjike që na bën armiku është parapërgatitje e pararendëse edhe për një sulm të 
mundshëm ushtarak.”327 
Pas kësaj mund të imagjinohet lehtë impakti në jetën sociale e kulturore të vendit. Në emër të “rrënjosjes 
së ideologjisë proletare në të gjitha frontet,.. sidomos në “kushtet e rrethimit armiqësor imperialist-
revizionist të vendit”328, agresiviteti i shtetit do të merrte përmasa gjithëpërfshirëse, duke rrëzuar 
përfundimisht idealin minimal të një krijimtarie të lirë artistike.   
. . . 
 
Shtetet totalitare besojnë në fuqinë terapeutike të artit mbi shoqërinë, por përmbi gjithçka ato besojnë se 
fuqia e vërtetë për konsolidimin e pushtetit qëndron tek forca.  
Në këndvështrimin historik, periudha 1969-1973 është padyshim periudha më interesante e Artit 
Shqiptar.329 Është fillimisht lëshimi e më pas përplasja e madhe e shtetit me shtresën intelektuale në gjitha 
fushat dhe nivelet. Është demonstrimi i qartë që shteti stalinist i Enver Hoxhës s’do të lejonte devijime, jo 
sepse ai nuk ndihej komod me to, as sepse nuk i menaxhonte dot, por sepse në logjikën e tij të status-quo-
së, vazhdimësia nënkuptonte pushtet të përjetshëm. Ky pushtet i “përjetshëm”, sidomos në periudha krize 
të pushtetit, shtyrë nga faktorë të jashtëm aq sa dhe të brendshëm, konsolidohet në zgrip të 
pacënueshmërisë.  

                                                                                                                                                                     
objektet e aprovuara në planin pesëvjeçar, që do të thoshte njëkohësisht sinjalin e fillimit të prishjes me Kinën”. Në Todi 
Lubonja, Nën peshën e dhunës, (Tiranë: Mësonjtorja, 1998), 267.   
323 Lubonja në po të njëjtin botim pohon se raporti mes traditës dhe novatores në Plenumin e XV, (1965) përkufizohej nga 
Ramiz Alia si: “… zjarri kryesor që duhet të përqendroheshin kundër konservatorizmit”, por që në 1973 Enver Hoxha i dha 
asaj një karakter politik, ku lufta kundër konsevatorizmit do të etiketohej si akuzë kundër Udhëheqjes së Partisë dhe atij vetë. 
Po aty, 272.    
324 Liberalizmi në logjikën totalitare përbën armikun kryesor edhe pse si funksion social apo teori politike, ai zhvillohet 
përkrah tij që prej vitit 1789. Herber Marcuse mbi këtë shprehet se: “Transformimi prej shtetit liberal në atë total-autoritar 
ndodh brenda kornizave të të njëjtit rend social. Sa i përket njëtrajtshmërisë së kësaj baze ekonomike, mund të themi se është 
liberalizmi ai që “prodhon” shtetin total-autoritarist, si një konsumim të vetvetes në një fazë më të avancuar zhvillimi”., në 
Herbert Marcuse, “Lufta kundër Liberalizmit në Pikëpamjet e Shtetit Totalitar” (pjesa I). 
325 Hoxha, Të thellojmë luftën ideologjike,  23 
326 Po aty, 7. 
327 Po aty, 12. 
328 Po aty, 5. 
329 Shumë studiues, periudhën e liberalizmit e përcaktojnë mes viteve ’69-’74, por në mendimin tim kjo periudhë merr fund në 
kuptimin e vet me dënimin publik që vetë Enver Hoxha i bëri në Plenumin e IV. Pas qershorit 1973, çdo orvatje për një pikturë 
ndryshe do të ishte një aventurë tejet e rrezikshme.    
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Ushtrimi i dhunës dhe terrorit si mjet, është një element kyç në çdo manual absolutizmi. Enver Hoxha 
këtë e dinte mirë dhe Plenumi i IV; në gjithë raportin e tij     prej nëntëdhjetë e nëntë faqesh nuk 
transmetonte gjë tjetër veçse ushtrimin e vullnetit të tij të hekurt për konsolidimin e pushtetit në vitet e 
izolimit “imperialist-revizionist”.  
Por nëse në Plenumin e IV po binin kambanat për kryqëzimin e frymëzuesve dhe protagonistëve, në 
Kampin e Lindjes liberalizmi kish nisur e po zhvillohej ende si pjesë e platformës së destalinizimit 
hrushovian. S. E. Reid dhe D. Crowley theksojnë se: “...që nga mesi i viteve ’50, periudha e destalinizimit 
dhe liberalizimi relativ i kulturës njihet si Thaw. Gjatë saj, konsumizmi dhe ndërgjegjësimi i moderuar 
stilistik nisi të tolerohej, apo edhe inkurajohej në nivele të ndryshme në vendet e Bllokut.330 Stilet, parë si 
nocione të dyshimta nën regjimin e Stalinit, u kthyen në elementë legjitimë për t’u rishikuar me 
përparësi.”331  
Në një vështrim global, liberalizmi lindor heq paralele kokëforta me Revolucionin Kulturor në botën 
perëndimore në vitin 1968. Ky fenomen global shënohet nga lëvizje masive sociale, në përbërje të së cilës 
vepronin klasa punëtore, studentët apo grupe të caktuara etnike, shpesh të paorganizuar e me iniciativë 
spontane. Kryefjalë e kësaj lëvizjeje mbetej “Kundërshtimi”, që lëkundi nga themelet sisteme politike, 
kulturore e morale, në kërkim të një ndryshimi shoqëror radikal. Si një virus botëror, ajo “infektoi” gjithë 
Perëndimin dhe si pasojë e kërkimit utopik për një botë më të mirë, shkundi nga themelet vlerat morale të 
një status-kuo-je politike botërore, themeluar mbi vlera borgjeze, kapitaliste e religjioze.332     
Në Perëndim, lëvizjet e gjenin origjinën që në mes të viteve ’60, për të kulmuar në “Majin francez” të 
vitit 1968. Në një koordinim mbresëlënës, ato përfshinë studentë e punëtorë në një raptus zemërimi mbi 
vlerat ideologjike të Perëndimit, bazuar në kapitalizmin e shfrytëzimit dhe konsumin. Në SHBA, ato u 
pozicionuan kundër luftës në Vietnam, në mbështetje të lëvizjeve për të drejtat civile e sidomos në 
kundërshti të principeve kulturore konservatore dhe autoritetin qendror. Në Bllokun Lindor, kjo u 
pasqyrua në kërkim të lirisë nga Superfuqitë dhe burokracitë partiake.  
Si një lëvizje globale, “kundërshtimi i përgjithshëm” sulmonte autoritetin, duke filluar nga mësuesit, 
pronarët e pangopur, kulturën e imponuar dhe status-kuo-në e vjetër. Familja tradicionale sulmohej për 
moralin e rolin dominues të prindërve, ndërsa diskriminimet konservatore u sulmuan edhe për barazinë 
gjinore, mbrojtjen e të drejtave racore e orientimeve të ndryshme seksuale. 
Në Shqipërinë e Enver Hoxhës, periudha e “liberalizmit”, nisi të marrë formë përgjatë gjithë viteve ’60, 
për të kulmuar në vitet ’69-’73. Rrënjët e saj duhet të kërkohen në frymën e studentëve të shkolluar në 
vendet e lindjes, trashëguar e përpunuar edhe më në atelietë e Institutit të Lartë të Arteve, në minifundet 
atipike, në “leshrat” e gjata e tingujt e muzikës së huaj. Për krijimin e kësaj atmosfere, ndikim të 
rëndësishëm pati dhe krijimi e më pas zgjerimi i rrjetit televiziv, i cili i jepte mundësinë rinisë e 
intelektualëve të binin në kontakt me atë që ndodhte përtej kufijve të vendit të tyre.333 Ky kontakt viziv 
me botën perëndimore, si dhe librat e ndryshëm që qarkullonin mbi artin modern (edhe pse fshehurazi), 
krijuan bazën për një tendencë të guximshme, që u rrit brenda çdo shpirti artisti, për një nivel tjetër 
estetik.334  
                                                
330 Mbi këtë, Kilica si student në Leningrad kujton se: “Si lëndë më vete nuk kish histori arti për perëndimin, ndërsa tendencat 
moderne nisën të studioheshin vetëm pas vdekjes së Stalinit. Kjo u ndje dhe në akademi, në literaturën që sillnin vetë rusët nga 
vendet perëndimore, kryesisht nga Franca.” Shkëputur nga një intervistë e marrë më 16 nëntor 2012. Arkivi personal i autorit.    
331 Reid, Crowley, Style and Socialism, (New York: Oxford, 2000).  
332 Më shumë mbi këtë mund të shihen pohimet e kandidatit dhe presidentit të ardhshëm të Francës N. Sarkozi, parë në 27 
korrik 2007., në  
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/elezioni_francia/200704articoli/21079girata.asp 
333 Ndërkohë që Televizioni Shqiptar kish nisur nga puna në 29 prill 1960, në fillim të viteve ’70 mund të shiheshin dhe tv të 
huaja. Skifter Këlliçi kujton se: “Të mos harrojmë se atëherë e deri më 1990, TVSH-ja transmetonte jo më shumë se 4-5 orë në 
ditë dhe të dielave,.. Mirëpo, ndërkohë, kishte nisur një erë tjetër. Puna kishte arritur deri aty sa komitetet e partisë në Tiranë e 
rrethe, në mungesë të televizorëve, të rekomandonin që njerëzit të shkonin në qendra pune e prodhimi, ku punonin të afërmit e 
tyre, për të parë Festivalin e San Remos të vitit 1972... Nuk mjaftonte vetëm kjo, por kryeministri, Mehmet Shehu, i njohur për 
prirjet e tij dogmatike, sidomos në fushën e artit, të urdhëronte UEM-nin, (Uzinën Elektromekanike në Durrës), që televizorëve 
në shitje të mos u hiqej një pjesë, që mundësonte të shiheshin programet e kanalit të dytë të RAI-t”., në Skifter Këlliçi, “Duke 
ngritur siparin e Festivalit të 11-të.” Shekulli, 17 tetor, (2004): 16.  
334 Mbi ato pak libra që qarkullonin Kilica kujton se: “Qarkullonin pak libra të shtëpisë botuese Skira. Në sasi të caktuara… një 
pjesë e blinin. Unë pata fatin që t’i marr si drejtor i institutit. Në atë kohë librat ishin mbi Picasso, El Greko, Modigliani, Piero 
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Një dritare tjetër mbi botën ishin dhe aktivitetet ndërkombëtare. Ndër më të rëndësishmet ishin Bienalet e 
Aleksandrisë në Egjipt, të organizuara në vitet 1958, 1962, 1964, 1966 apo në atë të Bukureshtit të vitit 
1958, 1960, në atë të Sofjes në vitin 1958, të Vjenës në vitin 1970, të Shën Petërburgut në vitin 1967 e në 
Kroaci në vitin 1972. Të gjitha këto aktivitete, ishin mundësi për një freskim e ballafaqim me artin tjetër, 
atë ndryshe.335 Artistët ndihen të lirë të tentojnë, ndërkohë që nga shtypi i kohës përkrahen si kërkime të 
reja për “freskinë, larminë e tematikave dhe stileve, për notën e freskët që sjell, për ngjyrat e ngrohta, për 
dritën.”336 Ato evidentohen si: “nota të reja, të gëzueshme e premtuese, të cilat meritojnë të vihen në 
dukje.” 337  Edhe më evidentohen mjetet e reja shprehëse, kënde të reja shikimi, ndërsa të rinjtë 
etiketoheshin si shpresa “për të thyer disa norma të vjetruara”.338                                              
Përfaqësuesit që luftonin për t’u shkëputur nga skematizmi, gjendeshin në çdo brez, por, kryesisht kjo 
mbizotëronte tek artistët e rinj. Edi Hila, një nga protagonistët e kohës kujton se: “Vitet 70 kanë qenë vitet 
e një "çlirimi" kur artistëve iu krijua një klimë më e përshtatshme, kur iu dha mundësia të jenë më të 
pafrikësuar për të shprehur atë çfarë mendonin, qoftë në letërsi, qoftë në pikturë, për të përcjellë njëfarë 
shije që dilte jashtë konformizimit të kohës. Edhe unë si i ri isha pjesë e kësaj tendence, e këtij vrulli.”339 
Shembulli më i dukshëm i kësaj periudhe, do të ishte ekspozita “Pranvera” hapur në Tiranë në vitin 1972, 
e cila pasonte atë të një viti më parë me temën e rinisë. Pas disa përpjekjeve latente, që u dukën në 
ekspozitën e  1971-it, falë prurjeve stilistike të disa artistëve tё rinj kurajozë, në këtë të dytën, u ndje një 
frymëmarrje më e gjerë. Në diskutimet e gjata, pasqyruar dendur në shtypin e kohës, vëmendja 
maksimale u fokusua në prurjet e reja, jo aq në tematikë, se sa në formë. Në emër të tyre dhe të frymës së 
përgjithshme, artistët përgëzonin këto kërkime, të pashqetësuar nga syri kritik shtetëror.      
Megjithatë, jehonën më të madhe mediatike e mori muzika e festivaleve, për shkak dhe të popullaritetit të 
gjerë që gëzonte. Festivali i 11, i hapur në dhjetor të vitit 1972 ishte epiqendra e vëmendjes në botën e 
muzikës.340 Ai ndryshonte sa nga struktura, veshjet aq dhe nga tingujt e “huaj” orkestralë. Mbi të, Skifter 
Këlliçi, staf i TVSH, kujton se: “Është e kuptueshme se, përderisa në letërsi dhe artet tona kishte filluar 
një periudhë tjetër, kuptohet brenda kërkesave të rrepta të përligjura nga Partia, kjo nuk kishte si të mos 
ndikonte edhe në këngët e zgjedhura për të konkurruar në këtë festival, nuk kishte si të mos ndikonte edhe 
në tekstet që tani kishin një ngritje edhe më të madhe cilësore, me një fjalor më të pasur figurativ e larmi 
temash, ku, doemos do të mbizotëronte tema e dashurisë, së cilës populli ynë tradicionalisht i kishte 
kënduar. Jo vetëm kaq: edhe paraqitja e jashtme e festivalit, qoftë dekori, qoftë edhe veshjet e 
këngëtarëve e drejtuesve, duhej të kishin një ndryshim të dukshëm. Nuk kishte asgjë për t’u çuditur. 
Fëmijët e udhëheqësve, që nga ata të ministrave, deri tek ata të Komitetit Qendror, madje edhe të Byrosë 
Politike, visheshin sipas katalogëve të ardhur nga jashtë. Me gjithë kushtet e vështira ekonomike, këtë 
përpiqeshim ta bënim edhe ne, asokohe të rinj.”341 Ndërsa një nga moderatorët e festivalit, Edi Luarasi 
kujton se: “në atë festival nuk këndohej për partinë, për kooperativistin, për brigadierin pararojë. Më vjen 
të qesh se mbaj mend fjalët e këngës të një festivali më parë: “Brigadieri pararojë/Djali 
simpatik/Vetullgjerë si shqiponjë…”342 
Por, shumë shpejt do të vinte dhe përgjigjja e shtetit. Kambana e alarmit u “tund fort” nga artikulli i 
Alfred Uçit: “Modernizmi – shprehje e degjenerimit të kulturës artistike borgjeze”, botuar tek gazeta 
“Drita”, më 3 qershor 1972. Në të theksohej se: “... lufta kundër çdo varianti të artit dekadent borgjez, 
lufta kundër çdo ndikimi të tij është një faktor i rëndësishëm për të mbrojtur pastërtinë ideologjike të artit 

                                                                                                                                                                     
della Franceska, Gaugain. Ishin të ndërthurur klasikë e modernë.” Shkëputur nga një intervistë e marrë më 16 nëntor 2012. 
Arkivi personal i autorit.     
335 Muntaz Dhrami mbi ato vite kujton se në ndërkohë që po zhvillohej Plenumi i IV, po kthehej me kolegët Rama, e Hadëri 
nga Italia… “në atë moment i thashë Kristaqit, që kur të kthehem do bëj art kubist, e pasi në ambasadë lexuam gazetën, 
Kristaqi më tha… bëj art kubist tashti.”, shkëputur nga një intervistë me artistin realizuar në maj 2011. Arkivi personal i 
autorit.      
336 Spiro Kristo, “Punime të një të riu”, Drita, 20 shkurt, (1972): 5. 
337 Hasan Nallbani, “Ekspozita e pranverës e arteve figurative”, Drita, 11 qershor, (1972): 1. 
338 “Bisedë mbi ekspozitën e arteve figurative”, Drita, 23 janar, (1972): 2. 
339 Elsa Demo, “Edi Hila me vizatimet të pashfaqura”, Shekulli, 5 dhjetor (2007): 15.    
340 Më shumë mbi historinë dhe peripecitë e këtij festivali mund të shihet Skifter Këlliçi dhe Adem Jakllari, Festivali i 
njëmbëdhjetë, (Tiranë: Toena, 2002). 
341 Skifter Këlliçi, Duke ngritur siparin,..16. 
342 Dhurata Hamzai, “Festivali i 11-të, Edi Luarasi: Si na spiunoi vajza e Enverit.” Shqiptarja.com, 5 dhjetor, (2012): 12.  
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tonë të realizmit socialist dhe për t’i hapur perspektiva të reja lulëzimit të tij të ardhshëm, për ta ngritur 
më lart rolin e tij si armë e revolucionit proletar.” 
Njëzet e tre ditë më pas Plenumi i IV, do të evidentonte ndikimet dhe shfaqjet e huaja, duke i etiketuar ato 
“borgjezo-revizioniste”. Në letërsi, pikturë, teatër e muzikë, kudo ku do të viheshin re qëndrime liberale, 
artistët do të vuanin valën e ashpër të represionit shtetëror. Këto tendenca liberale do të akuzoheshin 
zyrtarisht si shtrembërime të realitetit, që kishin “zbehur natyrën demokratike e kombëtare të artit... dhe 
kishin ndikuar negativisht në shijet e masave, sidomos të rinisë.” 343 
Në valën e parë të represionit, filluan shkarkimet e burgosjet e figurave më të larta brenda partisë si Fadil 
Paçramit dhe Todi Lobonjës, ndërsa Agim Mero, ish-Sekretar i Parë i Rinisë, u largua nga posti i rektorit 
të Universitetit të Tiranës. U kritikuan gjithashtu dhe drejtues të Ministrisë së Arsimit e të Kulturës, të 
Lidhjes së Shkrimtarëve e Artistëve, e më pas u shkarkuan e u internuan një sërë kuadrosh të lartë, duke 
nisur kështu vala e terrorit psikologjik.  
Në fazën e dytë, diskutimet konstruktive të viteve ’71-’72, do t’i linin vendin atyre të njëpasnjëshme në 
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Artistëve, ku kërkohej të evidentoheshin “ndikimet nga ideologjia e huaj”, 
duke etiketuar aktorët, përgjegjësit, promotorët dhe inspiratorët e saj. Mbi pozicionin e Lidhjes, 
shkrimtari Ismail Kadare thekson se: “Lidhja e Shkrimtarëve i shërbente me zell shtetit, i nënshtrohej çdo 
kërkese të tij, për dënimin e anëtarëve të vet, por edhe shteti herë pas here i bënte qejfin Lidhjes duke 
dënuar ndonjë krijues, dënim që e kërkonte ajo, për arsye xhelozie profesionale.”344 Në periudhën në 
fjalë, në mbledhjet e rastit u kritikuan shfaqjet e hermetizmit, ngushtimi i problematikës, prirja drejt temës 
intime, pikëpamjet e pranueshme ideore në raportin shoqëri-individ, etj. Kjo “Gjueti Shtrigash”345 shpejt 
do të bënte viktimat e saj të para, në të gjitha zhanret artistike. Në artin pamor, viktimat do të ishin ata 
artistë, tek të cilët vetëm disa muaj më parë, ishin parë e vlerësuar, elementët e rinj novatorë. U dënuan 
me burg Edison Gjergo e Ali Oseku, ndërsa piktori Edi Hila u dërgua si punëtor krahu në Ndërmarrjen e 
Rritjes së Shpendëve. Fatin e Gjergos dhe Osekut do ta ndiqte disa vjet më vonë dhe Maks Velo. Vilson 
Kilica,346 zv. kryetar i Lidhjes sё Shkrimtarëve dhe Artistëve, bashkë me sekretarët F. Stamo, K. Dilon, e 
H. Stringa, u shkarkuan nga postet drejtuese që mbanin në LSHA. Të tjerë u larguan në qytete periferike 
për të “rifreskuar” principet dhe formën që puna e tyre duhet të transmetonte,347 “qarkullime” të 
shoqëruara shpesh me ndalimin e përkohshëm të së drejtës së ushtrimit të profesionit. 348 Të tjerë akoma u 
panë të detyruar të shkatërrojnë vetë punimet e tyre, për t’i shpëtuar represionit.  
Edhe shtypi i shkruar, u përshkua nga lëvizje të gjithanshme. U “qarkullua” kryeredaktori i gazetës 
"Drita", Ibrahim Uruçi e redaktori Moikom Zeqo. Në revistën "Nëntori", u larguan kryeredaktori Dalan 
Shapllo, redaktorët Gj. Zheji, A. Kuqali, S. Mato. Në shtëpinë botuese "Naim Frashëri" u larguan 
redaktorët, D. Dilaveri, R. Idrizi e A. Ristani, fajtorë se kishin lejuar botimin e veprave të huaja me 
pikëpamje të shtrembra ideo-estetike. Në teatër u qarkulluan e dënuan regjisorë si Kujtim Spahivogli e 

                                                
343 A.Sh.Sh, Historia e Popullit IV.., 295. 
344 Shkëputur nga Ismail Kadare në parathënien e Velo, Kohë antishenjë, 7. 
345 Islam Spahiu, përkthyes e bashkëvuajtës i njërit prej viktimave të kohës, Edison Gjergos, kujton se: “Gjuajtja e shtrigave 
kundër "armikut të klasës" në vitet shtatëdhjetë arriti në çmenduri. Kontrollohej çdo lëvizje, çdo fjalë e kujtdo. Supersticioni i 
përndjekjes quhej "vigjilencë revolucionare"; ai që nuk denonconte konsiderohej më i keq se armiku. Po njeriu fundja ka 
nevojë edhe për komunikim e, si rrjedhojë, edhe për miq. Treshja jonë i ra në sy sigurimit”., në Elsa Demo, “Duke kujtuar 
Edison Gjergon”, Shekulli, 12 gusht, (2009): 10-11. 
346 Pas largimit nga LSHA, Kilica u dërgua në qytetin e lindjes, Fier, për të filluar punë si mësues vizatimi.   
347 Qarkullimet kishin nisur që në Plenumit të XV, mbajtur në vitin 1965, një periudhë kur “vëmendja” e shtetit ndaj artistëve 
qe minore. Në artet pamore, nga “rehabilitimet” e pakta vlen të përmendet ai i Perikli Çulit, dërguar nga pedagog në ILA, 
punëtor në ndërrmarjen artistike “Migjeni” dhe ai i Guri Madhit nga pedagog në lice, trasferuar si piktor në një garnizon 
ushtarak në Gjirokastër. Nga intervistat me Perikli Çulin dhe Pandi Madhin. Arkivi personal i autorit.        
348 Mbi këtë periudhë presioni Gazmend Leka aso kohe student kujton: “Patëm ndërprerje të gjata të mësimeve, sepse hyri në 
program përgatitja ushtarake dhe aksionet. Librat e piktorëve modernë na ishin ndaluar t’i shihnim. Historia e artit ishte e 
cunguar dhe e deformuar. Por duhet thënë se në këtë makth që bëhej çdo ditë e më i rëndë, ishte përkushtimi i pedagogëve tanë 
që e amortizonte goditjen dhe që na shërbente si antidot për të  mos u helmuar deri në bërthamë, pasi nëse ky helm mbërrinte 
deri aty, ne do ishim pa shpëtim… po i afroheshim viteve ‘72 kur edhe ndodhi reprezalja në art. Të gjithëve na u thye busulla 
dhe për pak humbëm drejtimin. Por e vërteta nuk vdes, por struket thellë në qenie dhe të ushqen në heshtje derisa 
vjen momenti që të ballafaqohet me të gënjeshtrën. Por kjo periudhë strukje zgjati si shumë në kohë. Në Institutin e Lartë të 
Arteve gjendja ishte edhe më e rëndë. Ne e dallonim më lehtë asfiksinë sepse kishim mbërritur në moshë pjekurie, por edhe aty 
pedagogët tanë shërbenin fshehtas si antidot kundër helmit ideologjik.” Në Albert Zholi, “Intervistë me Gazmend Lekën - 
Rreth viteve ‘72 kur edhe ndodhi reprezalja në art”, Telegraf, nr.16, 22 janar, (2011): 10-11. 
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Mihallaq Luarasi, ndërsa në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Artistëve, kryetari aktual Dhimitër Shuteriqi u 
zëvendësua nga Dritëro Agolli.      
Në fushën e letërsisë masat ishin edhe më ekstreme. U qarkulluan e dënuan shkrimtarë si Teodor Laço, 
Pëllumb Kulla, Leka Bungo, Zydi Morava, poetët Jorgo Bllaci, Frederik Reshpja, Visar Zhiti, Daut 
Gumeni, Uran Kostreci, etj.349 Një numër veprash u ndaluan, apo nuk u botuan, ndërsa autorët u dërguan 
pranë klasës punëtore. I tillë ishte vëllimi i poetit Fatos Arapi, “Më jepni një emër”, cilësuar si vëllim me 
“gabime ideore”,  ndërsa poema "Pashallarët e kuq" e Ismail Kadaresë, nuk doli në qarkullim pasi u 
dënua drejtpërdrejt nga Enver Hoxha. Arapi nga pedagog përfundoi mësues në një shkollë mbrëmjeje, 
ndërsa Kadare kaloi disa muaj në fshatrat e Myzeqesë.  
Dritëro Agolli në fjalimin që do të ndiqte Plenumin e IV, mbi qarkullimet do të arsyetonte se: “Kohët e 
fundit u hodh një hap pozitiv për zbatimin më të drejtë të parimit të njohjes së jetës. Një pjesë e mirë e 
shkrimtarëve dhe artistëve lejet krijuese nga një deri në gjashtë muaj do t’i kalojnë në kantiere të mëdha 
ndërtimi, në kooperativa bujqësore, në ndërmarrje prodhimi e gjetiu. Mbi 40 vetë tanimë kanë qenë ose 
ndodhen në këto vepra ose qendra pune. Të tjerë, me të mbaruar pushimet verore dhe stërvitjen ushtarake, 
do të nisen për të punuar e jetuar pranë punëtorëve dhe fshatarëve.”350  
Dhuna shtetërore do të arrinte kulme të reja në vitet në vazhdim, si në rastin e dy poetëve të rinj, Genc 
Leka dhe Vilson Blloshmi, pushkatuar në vitin 1977, me akuzat për sabotim ideologjik dhe ekonomik.351 
E gjithë kjo valë terrori nuk paraqiste asgjë të re për regjimin e Hoxhës. Ashtu si mentori i tij (Stalini), që 
në vitet e para të pushtetit, ai i shihte me dyshim intelektualët e kohës. Dyshimi shpejt u kthye në 
patologji shoqëruar si gjithnjë me internime e burgosje. Emra në zë si Arshi Pipa, Mitrush Kuteli, Petro 
Marko, Anton Arapi, Kasem Trebeshina, ishin vetëm disa nga viktimat e para të një kalvari dhimbjeje. 
Lista deri në ditët e fundit të regjimit do të zgjatej në mbi 140 personalitete ku përfshihen, poetë, 
shkrimtarë, dramaturgë, përkthyes, gazetarë, piktorë, fotografë, kompozitorë e muzikantë. Ndër ta 18 u 
dënuan me vdekje, 19 vdiqën në burg, hetuesi, a kampe internimi, ndërsa pjesa tjetër vuajtën dënime 
shumëvjeçare në burg.352        
Absurditeti i kohës arriti kulmin në pikën e dënimit të intelektualëve si “Armiq të popullit dhe Partisë”, 
ndërsa “grupimet e tyre” si përkrahës të vijës ideologjike të superfuqive kapitaliste e revizioniste.353   
Siç do të shprehej një nga protagonistët e kohës, Todi Lubonja: “Liberalizmi u bë murtaja e kohës. 
Elementët më aktivë u bënë tradicionalistët, konservatorë të mykur, vjetërsira të kohës, antinovatorët, të 
patalentuarit e të dështuarit, me të cilët, për shkak të terrorit u bashkua dhe ndonjë i talentuar si për të mos 
bërë përjashtim nga rregulli se “asnjë talent, sado i shquar të ketë qenë, nuk ka shpëtuar pa futur qafën 
nën zgjedhën e çdo regjimi.”354    
 
Dritëro Agolli, kryetari i ri i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, vetëm një muaj pas Plenumit të IV, 
“vendosi pikat mbi i”. Në fjalimin e tij355 mbajtur pranë këtij institucioni ai ritheksoi atë që Enver Hoxha 
kish shpallur dhe përmbi to u ndal në veprat dhe autorët e “infektuar”. Ai përmend dramat “Njollat e 
murrme” të Minush Jeros si dhe “Çështja e inxhinier Saimirit” e Fadil Paçramit, etiketuar më parë si 
                                                
349 Shpëtoi çuditërisht pa u dënuar poeti i njohur, Xhevahir Spahiu, i kritikuar dy herë hapur nga vetë Enver Hoxha për ndikime 
në krijimtarinë e tij nga filozofia reaksionare e Sartrit. 
350 “Nga Raporti i shokut Dritëro Agolli”, Drita, 29 korrik, (1973): 3. 
351 Vilsoni dhe Genci, pinjollë të familjeve armike, ishin dy mësues që regjimi i çoi të punonin njëri në minierë, tjetri në 
bujqësi, dhe më vonë i pushkatoi me akuzat se bënin sabotime ekonomike në kooperativë duke hedhur grurin e saposhirë në 
lumin e Shkumbinit… plus kësaj disa shkrimtarë të regjimit mbështetën akuzat me akt-ekspertime letrare, ku thanë se poezitë e 
tyre “Saharaja”, “Oxhaku” dhe ndonjë tjetër nënkuptonin mospëlqimet e tyre ndaj komunizmit.  
352 Deri në fund lista e emrave të artistëve pamorë të burgosur do të përbëhej nga Lekë Previsi (piktor), Krisanthi Venetiku 
(fotografe), Vangjush Tashi (piktor), Edison Gjergo (piktor), Ali Oseku (piktor), Maks Velo (piktor e arkitekt), Abdulla 
Cangonji (piktor), Sadri Ahmeti (piktor) e Stavri Rafaeli (skenograf)., në Maks Velo, Esse për diktaturën komuniste, (Tiranë: 
55, 2003), 116-120.   
353 Mbi këtë A. Kuqali shkruan: “Lufta kundër ndikimeve të huaja borgjeze e revizioniste që u kritikuan rreptë në Plenumin e 
IV të KQ të Partisë dhe shpartallimi i grupit të djathtë në fushën e kulturës, qenë faktorë të rëndësishëm për arritjet e arteve 
figurative të artit modernist borgjez të zbrazët nga çdo përmbajtje, ashtu dhe kundër turbullirës pesimiste ose falsitetit reklamë 
të artit të tanishëm sovjetik, kinez e të revizionistëve të tjerë.” Andon Kuqali, Historia e Artit Shqiptar 2. (Tiranë: SHBLSH, 
1988), 257. 
354 Lubonja, Nën peshën e dhunës, 246. 
355 “Nga Raporti i shokut Dritëro Agolli”, Drita, 1-3. 
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“deviator i djathtë dhe element antiparti”. Në poezi ato që “goditnin vijën e Partisë” ishin poema “Dielli 
dhe rrëketë”, e F. Halitit, ndërsa në artet pamore theksohej “mania e evropianizimit” dhe tendenca për të 
shtrembëruar dhe nxirë jetën dhe natyrën. Specifikisht ato evidentoheshin në veprat “Epika e yjeve të 
mëngjesit” dhe “Portreti i punëtorit” të Edison Gjergos, “Shqipëria” e Ali Osekut, apo “Peizazhi i 
pranverës” të Maks Velos.   
Sipas Agollit: “Shfaqje të tilla të dekadentizmit, si errësimi i përmbajtjes ose hermetizmi, figuracioni i 
mbingarkuar ose fragmentarizmi dhe copëzimi i strukturës së veprës, ekstravagancat ose konvencionet e 
tepruara, ritmet e shthurura, loja me ngjyrat ose përdorimi formalist i tyre u përhapën në disa krijime: në 
poezi, prozë, skenë, pikturë e muzikë. U botuan vjersha me vargje hermetike në formën e rebuseve ose 
fjalëkryqeve, u ekzekutuan plot këngë me ritme ala perëndimore, u vunë pjesë teatrale sipas mënyrave 
konvencionale të pakuptueshme, u ekspozuan piktura ekspresioniste nëpër ekspozita dhe nëpër studiot e 
piktorëve.”356 
Edhe pse në një këndvështrim të përgjithshëm, artikulli e shtrin tendencën si një element gjithëpërfshirës 
në shumë gjini, për pjesën e artit pamor ai ndalet me të drejtë vetëm tek piktura. Mbi të peshojnë 
etiketimet “loja me ngjyrat dhe përdorimi formalist”, çka edhe më parë nga estetët sovjetikë ishte 
pozicionuar si etiketimi i vetë “modernizmit” perëndimor.357   
“Formalizmi”, në vitet e zjarrta ’73-’74, shoqërohej shpesh me etiketimet “liberale, kubiste, 
ekzistencialiste”, që në fund barazonin atë zyrtar: “tendenca borgjezo revizioniste” e si të tilla në 
kundërshti me vijën e Partisë dhe armike të saj.  
Më herët, në kohën kur nocione si formalizmi nuk ngarkoheshin politikisht, Kristaq Rama mbi të do të 
shprehej se: “Formalizmi duhet kuptuar drejt. Formalistët nuk janë vetëm ata piktorë që jepen mbas 
efekteve të jashtme të një vije ose kapriçoje të njollave pa u interesuar aspak për esencën dhe anët e tjera 
të objektit të punuar; formalistë janë edhe ata piktorë natyralistë që kryejnë çdo gjë deri në fund, por që 
përveç mbushjes (formale) të telajos me objektet që ata punojnë dhe efektit të jashtëm formal, nuk i 
intereson as mbrendia, as substanca, as shprehja dhe që si rrjedhim nuk bëhen interpret të saj. Të 
papërcaktuar, të pambrumosur, formale dhe manieriste janë portret e Kel Kodhelit.”358     
Nëse në vitet ’60 formalizmi përcaktonte një piktor që nuk interesohej për brendinë, temën, subjektin, 
duke çuar detyrimisht në mbushjen formale të telajos, ai, si një element stilistik apo teknik, do të 
kapërcente vetveten në këndvështrimin e estetit zyrtar të regjimit, në fillimin e viteve ’70. Alfred Uçi, mbi 
formalizmin, në fjalimin që parapriu plenumin shprehej se: “Për të mbajtur një qëndrim të drejtë ndaj 
dekadentizmit borgjez në kushtet e sotme ka rëndësi që edhe vetë arti zyrtar, reaksionar borgjez të mos 
shikohet si në gjë homogjene, por të zbulohen brenda tij disa “shtresa” ose “krahë”, që veprojnë në 
drejtime të ndryshme dhe që plotësojnë funksione të ndryshme. Në këtë drejtim ka rëndësi të mbahet një 
qëndrim kritik, së pari, ndaj konceptit që e redukton modernizmin tërësisht në variantet e tij formaliste. 
S’ka asnjë dyshim se brenda modernizmit formalizmi është një nga tendencat më kryesore, mirëpo 
modernizmi, punon dhe në një krah tjetër si të thuash “ideor”. Ndërsa formalizmi paraqitet si tendencë 
dominuese në pikturën abstraksioniste ose në muzikën eksperimentale, etj., letërsia ekzistencialiste ose 
piktura surrealiste s’duhet të përfytyrohen si krijime kryesisht formale, sepse në to predominon 
përmbajtja ideore reaksionare mbi mjetet formale të shprehjes artistike.”359 Pra, artistët-gardianë të vijës 
së drejtë të realizmit socialist duhej të ishin të kujdesshëm se formalizmi nuk ishte vetëm rruga drejt artit 
abstrakt, por ai “flinte” dhe në forma të tjera të shprehjes artistike. Dhe këtu ai gjente strehë dhe në veprat 
e fundit të artit shqiptar, ku edhe pse “predominon përmbajtja ideore”, ajo ngarkohet nga tendenca 
formaliste reaksionare.   
Ndërkohë “formalizmi reaksionar”, në pjesën tjetër të Kampit të Lindjes, nuk përbënte më problem 
stilistik a estetik që prej mesit të viteve ’50. Në këtë kohë, linja e realizmit socialist, deri dje e propozuar 
si e vetmja linjë qendrore e perceptimit artistik, përballej në mënyrë të natyrshme me “formalizmin 
borgjez”, perëndimor. Ishte koha kur paprekshmëria e linjës stilistike me përbërës dialektikë e gjuhë gati 
                                                
356 Po aty, 2. 
357 Edhe pse rrënjët e tij i gjejmë që në kohën e Platonit, Formalizmi si fenomen i shekullit të XX-ë, u zhvillua në Anglinë dhe 
Rusinë e fillimshekullit. Më shumë mbi të mund të shihen këto tre botime: Clive Bell, Art, (Londër: 1914); Maurice Denis, 
Definition of Neo-Traditionis, Art and Criticism, (1890); Clement Greenberg, Towards a Newer Laocoon, (Partisan Review, 
1940). 
358 Kristaq Rama, “Në ekspozitën e portretit”, Drita, 8 janar, (1961): 1-2. 
359 Alfred Uçi, “Modernizmi-shprehje e degjenerimit të kulturës artistike borgjeze”, Drita, 3 qershor (1972): 16. 
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ikonografike, u transformua nga një tendencë tjetër ku realizmi mbijetonte vetëm në dukje. Në gjithë 
vendet e Evropës Lindore, pas një periudhe të shkurtër konformizmi, realizmi u zëvendësua derisa gati u 
anashkalua krejtësisht. Në Rumani, rinisi dialogu gjysmë-abstrakt me formën i Kostandin Brankusit.360 
Në Gjermaninë Lindore, rifilloi tradita ekspresioniste e Kokoshkës dhe e Kollowitz. Në Poloni, u arritën 
të ndërtohen forma artistike eksperimentale të ngjashme me ato perëndimore, aq sa u shkrinë bashkë 
gjuhë artistike teatrale e piktorike, ndërsa në Hungari u eksperimentua një gjuhë vizive që i hapi rrugën 
artistëve si V. Vasareli.   
E ndërsa artistët evropianolindorë përkundeshin në hapësirën që kishte lënë hija e Stalinit, artistët 
shqiptarë duhet të përballeshin me peshën politike të gjestit dhe perceptimit të tyre artistik. Duke kërkuar 
mbi formën, pasi mbi subjektin e rëndësinë e tij as që mund të diskutohej, ata tërhoqën vëmendjen e 
shtetit, në atë kohë kur ai ishte aq i etur për shembuj sakrifikues, me qëllimin e vetëm: konsolidimin e 
pushtetit.  
Formaliste pak, aspak, apo shumë, periudha artistike ’69-’73 ishte dhe mbetet pjesë integrale e realizmit 
socialist shqiptar. Ajo funksionoi duke mos cënuar për asnjë moment status-quo-në shtetërore, pasi në 
logjikë totalitare çdo krijim artistik financohet, ekspozohet dhe promovohet vetëm në funksion të 
fuqizimit të megamakinës. Çdo aludim për cënim të superstrukturës361 nga një sasi veprash artistike do të 
ishte krejtësisht absurde, pasi regjimi totalitar jeton dhe ushtron pushtetin drejt përjetësisë, si e vetmja 
formë mbijetese.362 
Prekjet formaliste të viteve në fjalë padyshim që sollën një shtysë të rëndësishme për kohën. Ato ishin një 
dritare për të kërkuar përtej të zakonshmes, të pranueshmes, por përveç formës, përmbajtja asnjëherë nuk 
u vu në diskutim. Ajo që këtë periudhë e devijon nga gjykimi i qetë mbi vlerat e vërteta estetike, është 
dhuna shtetërore që e shoqëroi, duke i dhënë çdo kërkimi personal (kaq të ndryshëm nga njëri–tjetri), një 
ngarkesë politike të tepruar, aq sa një vepër u etiketua si një sulm ndaj udhëheqjes, vijës së partisë dhe 
vetë diktatorit. Në çdo periudhë tjetër paraprirëse, ajo do të kalonte nga filtrat e tjerë shtetërorë, me 
diskutime bindëse, derisa të reformohej. Çdo orvatje përtej realizmit socialist tipik do rifutej në brazdat e 
duhura, për t’u rikuperuar në një formë ose tjetrën.  
Në një moment ideal ajo mund të prezantohej (siç nisi) si një vlerë e shtuar, një orvatje për të pasuruar me 
vlerë artin e kohës, gjithnjë në shërbim të të njëjtit qëllim, por koha deshi ndryshe. Izolimi i pritshëm i 
vendit kërkonte viktimat e radhës në çdo sektor të jetës e provë për këtë janë vitet në vazhdim, një kohë 
kur nisi një nga reprezaljet më të mëdha të regjimit komunist.  
Arti shqiptar nuk u bë kurrë formalist, ekspresionist, kubist apo çfarëdo lloj rryme a tendence. Brenda 
vetvetes, ai mbeti realizmi socialist shqiptar edhe pse në periudha të caktuara i preku të gjitha këto rryma, 
shpesh pa baza të vërteta njohjeje, por thjesht duke imituar atë që shtrihej sa afër dhe larg Adriatikut. Në 
esencë, përgjatë gjithë periudhës së pushtetit komunist, ai mbeti funksional vetëm si realizëm, me 
përmbajtje të fortë politike e asnjëherë jashtë funksionit për të cilin porositej.                  
 
 
 
 

                                                
360 Mbi frymën perëndimore që kish qarkulluar pothuaj pa reshtur në Bukuresh, Perikli Çuli, student i Akademisë së Arteve 
“Nicolae Grigorescu”, shprehet se: “Rumania kishte influencë të shkollës franceze, jo vetëm akademia… ata ndiqnin të njëjtin 
koncept e shije që kishin shkollat franceze… unë presionin ideologjik nuk e kam ndjerë fare sepse edhe vetë jeta e tyre nuk e 
transmetonte.” Shkëputur nga një intervistë e marrë në tetor, 2012. Arkivi personal i autorit.   
361 Aludohet kështu për forma disidence brenda komunizmit shqiptar, por edhe emri më i lakuar i letërsisë shqiptare, Ismail 
Kadare thekson se: “Për fat të keq, spekulimet me fjalën “disidencë” janë të pafundme. Disidencën, kundërshtimin publik të 
një rendi, doktrine apo shteti Shqipëria komuniste nuk e ka njohur”., në Branka Bogavac, “Kadare: Shqipëria komuniste s’e ka 
njohur disidencën”, Panorama, 25 maj (2012): 14.        
362 Disa vite më parë një nga debatet teorike mbi artin përfshiu pikërisht fenomenin në fjalë. I zhvilluar mes studiuesit Gëzim 
Qëndro dhe Alban Hajdinajt, (një nga kuratorët e linjës muzeale pranë GKA) ai u botua në shtypin e përditshëm. Më shumë 
mbi këtë mund të shihen artikujt Gëzim Qëndro, “59.5 m. Formalizëm…në Galerinë Kombëtare”, Gazeta Shqiptare - Milosao, 
3 tetor (2010) dhe Alban Hajdinaj, “Mbi formalizmin dhe artin modernist”, Shqip, 4 nëntor (2010), apo dhe replikat e tjera që i 
ndoqën.    
Reklama juaj këtu 
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IV. 2. Tendenca “moderne” në pikturën e viteve ’69 - ’73 
 
 
Vitet ’70 nisin me një varg ekspozitash të organizuara me tematika të ndryshme. Por, ato 

ekspozita që më shumë sollën impakt të ri në fushën e arteve figurative, ishin ajo me temën e rinisë e vitit 
1971 dhe ajo e “Pranverës” e vitit 1972, të parat e këtij lloji.  
Në vitet që do të pasonin, gjuha zyrtare për këto aktivitete do të shprehej se “... u dukën shfaqje të huaja 
për artin e Realizimit Socialist, punime me huazime shqetësuese formaliste e dekadente, vepra që 
shkaktuan diskutime dhe kundërshtinë e tyre nga masat dhe nga Partia”363.  
Realiteti ishte mjaft i ndryshëm. Shtypi i kohës paraqiste me përpikmëri dhe gjerësisht diskutimet mes 
krijuesve, duke pasuruar dukshëm jehonën e këtyre aktiviteteve. Në to evidentoheshin fryma e re, kënde 
të reja vështrimi, emocione të reja, arritur nga pasurimi i mjeteve shprehëse, padyshim “në funksion të 
përmbajtjes”. Pjesa më e madhe e artistëve dilte në mbrojtje të hapur ndaj këtyre prurjeve, duke i 
mbrojtur ato nga etiketimet “formaliste”, “estetizante” me “kërkesa koloristike” e “të shkëputura nga 
realiteti”. Estetë e kritikë, të entuziazmuar nga novatorizmi shpreheshin se: “Shumë shkrimtarë dhe 
artistë, sidomos të rinj të lodhur nga format standarde të krijuara nga letërsia dhe arti ynë dhe nga 
kërkesat standarde të kritikës sonë, priren ndaj formave dhe mjeteve të reja artistike, ndaj proçedimeve të 
reja të përpunuara gjatë shekullit tonë, nga modernistët.”364 Ndërsa Kuqali shtonte se: “Ndofta është e 
mundur të merret njëfarë eksperience në teknikë e në formë , edhe nga ndonjë rrymë moderne e 
mëvonshme, siç është p.sh., “kubizmi.”365   
Në fillimvitet ’70 diskutimet e njëpasnjëshme “shpunë në një ballafaqim të gjerë mendimesh.”366 Veprat 
“konservatore” u etiketuan për “anekdotizëm”, “pompozitet”, pamundësi për të zbërthyer idenë e veprës, 
“paraqitje ilustrative tregimtare” e “karakter manifestativ.”367 Në të vërtetë ato pasqyronin një realitet 
artistik të lodhur,  konsumuar nga format standarde e të stërpërsëritur. Shumë artistë të rinj e më pak të 
rinj sollën të njëjtin mesazh propagandistik, por të servirur ndryshe, shpesh duke tentuar të përmbysnin 
disa nga ligjësitë stilistike të mëparshme. Të ndihmuar nga qarkullimi më i madh i katalogjeve e librave 
mbi artin modern, bisedat zyrtare368 apo ato gjysmë të fshehura, objektivi i tyre primar mbetej rishikimi 
estetik dhe perceptimi i ri i mesazhit ideologjik, i ripropozuar në një strukturë kompozicionale e 
ndryshme. Pasurimi i gamës koloristike, i gjestit, dhe gjestikulimit synonte riformatimin emocional të 
subjektit. Në substancë, kjo ishte një nevojë e brendshme e krijuesve për një art më të vërtetë, më 
shpirtëror, që tentonte të largohej sadopak nga standardizimi.  

             
Pllakate informative realizuar nga studentët e Institutit të Lartë të Arteve mes viteve ’70-‘72 

                                                
363 Kuqali, Historia e Artit Shqiptar 2, 123. 
364  Kudret Velça, Nëntori, (1972) nr. 6.  
365 Andon Kuqali, Nëntori, (1972) nr. 12.  
366 “Probleme të krijimtarisë në artet figurative”, Drita, 14 maj (1972): 5. 
367 Po aty.  
368 Disa biseda mbi artin modern u zhvilluan në ambientet e Institutit të Lartë të Arteve mes viteve ’70-’72. Një pjesë e tyre 
pasohej nga biseda të tjera të improvizuara nga pedagogët e Institutit me studentë të zgjedhur në gjysmë fshehtësi. Një realitet i 
tillë lexohet dhe në rrethet e ndryshme intelektuale mes krijuesve.    
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Veprat që ngrinin nivelin ideo-emocional, dalloheshin si më emocionale, më origjinale, më energjike. Më 
specifikisht, ato prezantoheshin si më të përparuara, “me përmbajtje të fortë, (e të) pasuruara me mjete të 
reja shprehëse.”369 Në një grup më vete futeshin sidomos vepra si ajo e Edison Gjergos, “Epika e yjeve të 
mëngjesit”, “Mbjellja e pemëve” dhe “Para manifestimit”, të Edi Hilës e më pak  “Unë shkruaj”, e Arben 
Bashës. Nga konservatorët, ato etiketoheshin si me qëndrime estetizante, që lenë pas përmbajtjen në emër 
të formës. Një grup tjetër, edhe “më formal e i pathelluar” përbëhej nga tabloja “Selvitë” e Maks Velos 
dhe “Në kodrat e Tiranës” e Alush Shimës. Por nëse veprat e Hilës, Gjergos dhe Bashës, inkurajohen e 
etiketohen nga pjesa më e madhe e artistëve si prurje pozitive, ato të Velos e Shimës, pozicionohen mjaft 
larg realitetit e vlerës së shtuar.  
Bisedat e shpeshta e përballjet e forta mes diskutantëve vinin përveç xhelozive dhe egoizmit artistik edhe 
si pasojë e “gjuhës” së ndryshme që krijuesit flisnin. Të ndarë nga formimi akademik në tre grupe, më i 
vjetri formuar në akademitë e Perëndimit, i dyti nga shkollat e Lindjes dhe i treti në akademinë vendase, 
ata shfaqnin mes tyre përveç dallimeve stilistike dhe perceptimin e mesazhit dhe formës dhe sidomos 
raportin mes tyre.   
Pikturat e realizuara përgjatë viteve ’69-’73 përbëjnë padyshim një aventurë vizive  multiforme. Për një 
çast duket sikur në pak vite artistët kishin përfituar nga një leje e veçantë e mund të tentonin gjithçka. Si 
të katapultuar në një epokë tjetër, ata realizojnë vepra të ndriçuara nga një gamë kromatike kapriçoze, 
duke ekzaltuar formën, gjithnjë në funksion të subjektit. Ndërkaq linja shpesh lodron sikur po loz me të, 
ndërsa perspektiva, vizatimi, apo vëllimet plastike, shpesh harrohen, apo përkundrazi evidentohen deri në 
kufijtë e ekzagjerimit.  
Nëse do të tentohej të ndaheshin në grupe këto vepra do të flisnin një gjuhë stilistike shumëgjuhëshe, me 
influenca herë nga kubizmi, herë nga ekspresionizmi, e herë nga postimpresionizmi, porse tema e 
mesazhi do të mbeteshin të pacënuara, si e vetmja rrugë kompromisi të padiskutueshëm me status-kuo-në 
shtetërore.  
 

       
                                       P. Mele, “Tej dritares”, vaj, 1972                                  P. Mele, “Tej dritares”, vaj, 1972 (detaj) 
  
Një cënim a manifest i kërkimit të ri është tabloja “Tej dritares”, realizuar nga Pandi Mele, në vitin 1972. 
Artisti ndryshe nga shumë kolegë të tij paraprijës a bashkëkohorë propozon si pikë qendrore të tablosë një 
element simbolik të së shkuarës. Dritarja e kuptuar si një element arkitektonik kufitar mes hapësirës së 
brendshme dhe botës së jashtme, mund të shihet lehtësisht dhe si kufi ndarës mes pjesës intime dhe asaj 
publike. E propozuar prej shekujsh si një nga motivet më të preferuara, një urë përçuese a këndvështrimi 
mbi botën, dritarja shpesh është parë si sinonim i vetë pikturës.370 Si i tillë në tablonë e Meles ajo merr një 
                                                
369 “Probleme të krijimtarisë në artet figurative”, Drita, 14 maj (1972): 5. 
370 Këndvështrimi që një pikturë ngjason me një pamje, si në dritare e hapur, daton që në vitin 1435, kohë kur u shkrua traktati 
mbi pikturën nga Leon Battista Alberti. Ai theksoi metaforën mbi të cilën në ndërtuam kuptimin tonë mbi pikturën, e cila 
kompozohet në bazë të një perspektive qendrore. Sipas tij piktura  – si një dritare – na tregon segmente të caktuara të botës. 
Parë më 7 shtator 2012 në   
http://artdaily.com/The-window-in-art-since-Matisse-and-Duchamp-on-view-at-the-Kunstsammlung. 
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ngarkesë simbolike të shumëfishtë, sidomos pasi shohim elementët përbërës të dy dimensioneve, atij të 
brendshëm e atij të jashtëm. Duke filluar nga i pari, ku dallohet qartë struktura e një atelieri të 
çorganizuar, me një perspektive aspak “natyrale”, ku dallohen qartë dy imazhe: Fitorja e Samotraçes dhe 
më në sfond, si në hije tabloja e Dalisë “Një ndërtim i butë me fasule të ziera.” E para, një imazh simbol i 
triumfit, ikonë e vlerave artistike të botës antike, bashkëjeton në studion e artistit me një nga manifestet e 
surrealizmit Dalian. Nëse e para thërret triumfin, e dyta paralajmëron tmerret e luftës civile, por të dyja 
bashkë ato evokojnë shpirtin e artistit dhe dëshmojnë ushqimin e tij me vlerat më të mira të artit botëror.  
Përbindëshi i Dalisë, kundërvihet dukshëm me linjat e hijshme të skulpturës helenistike, por kjo duket se 
pak e shqetëson atë. Për të ato janë ushqimi dhe motivimi për të dalë jashtë në natyrë. I tillë, në vetë të 
parë, ai paraqitet në dritaren e madhe, atë më të rëndësishmen, ku peizazhi transformohet në një vorbull 
formash të purpurta. Në të, artisti përballë kavaletit, i magjepsur, ka nisur të hedhë penelatat e para. Në 
një dritare personale, në një realitet personal, ai prezantohet për artin shqiptar si i huaj, ndërsa për 
realizmin socialist një cënim i botëkuptimit e qëllimit minimal të asaj që ishte parë deri më tani.  
Në diskutimet e kohës, tabloja e Meles, do të tërhiqte vëmendjen e Andon Kuqalit, mbi të cilën ai do të 
shprehej se: “… e shoh nëpërmjet një shoqërimi figurativ, në kundërvënien e tri drejtimeve të artit, 
modernist, klasik e realist, - për të treguar forcën dhe vërtetësinë e jetës. Këtë autori nuk e arrin me anë të 
ngjyrës po me anë të vijës .. (edhe pse) zonat brenda dritares mund të kishin më shumë qartësi.”371   
Përmbi këto, tabloja e Meles evidenton nevojën e artistëve për formate të reja artistike, të përthyeshëm 
nga vlera të tjera, muzeale ose jo, larg dogmave e ideologjive, përtej realitetit të përditshëm klaustrofobik 
a të zakonshëm e (më në fund) për një art për artin. “Paradoksalisht” një vit më pas vetë Mele, në një 
artikull nënshkruar bashkë Fatos Kongolin, do të mbështesnin me forcë arritjet e Plenumit të IV, duke 
“blerë” kështu mundësinë e vazhdimësisë pa kokëçarje në “rrugën e vetme e të drejtë të Partisë”. Ata mbi 
veprat me të meta të theksuara ideo-artistike do të shpreheshin se: “Vepra të tilla janë fryt i një krijimtarie 
subjektiviste, i largimit nga realiteti, i huazimit të manierave e mjeteve shprehëse dekadente të rrymave e 
“izmave” formaliste.”372  
 

        
                                     E. Hila, “Para manifestimit”, vaj, 1972                     E. Hila, “Para manifestimit”, vaj, 1972 (detaj)                           
 
Paradoksi i viteve ’70, shënon thellë kohën dhe fizionominë e çdo artisti. Situata më  delikate shfaqet tek 
artistët e rinj të cilët, në ndërtim e sipër tregohen më vulnerabël, edhe pse fryma e re e tyre, e përcjellë me 
guxim kish tërhequr vëmendjen e kolegëve. Ksenofon Dilo, asokohe një prej sekretarëve të Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Artistëve, shprehej mbi to se “ata do të sjellin diçka të re, të jetës së tyre,..”373 ndërsa 
një artikull tjetër disa muaj më parë shtonte se: “Ato sollën në ekspozitë nota të shumta lirizmi si edhe 
freski, mjaft elementë të jetës dhe moshës së tyre, duke e kapur më se njëherë bukur të renë... (edhe pse 
në to) vërehen qëndrime estetizante dhe tendencë formaliste.”374  

                                                
371 “Diskutim krijues mbi ekspozitën e pranverës të arteve figurative”, Drita, 9 korrik (1972): 3. 
372 Pandi Mele dhe Fatos Kongoli, “Probleme aktuale në artet tona figurative”, Drita, 11 nëntor (1973): 13-14. 
373 “Bisedë mbi ekspozitën e arteve figurative”, Drita, 23 janar (1972): 9. 
374 “Probleme të krijimtarisë në artet figurative”, Drita, 14 maj (1972): 5. 
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Një prej këtyre artistëve të rinj që evidentonte “tendencë formaliste”, ishte dhe piktori Edi Hila lavdëruar 
gjerësisht nga shtypi si një nga prurjet premtuese të brezit të ri. E nisur nga suksesi i tablosë “Mbjellja e 
pemëve”, e vitit 1971, më e plotë kjo tendencë do të transmetohej tek vepra e një viti më vonë, njohur si 
“Para manifestimit”.     
Hila e prezanton subjektin, (manifestimet) nga një këndvështrim ndryshe. Nëse sistemit shtetëror 
komunist i interesonte më shumë se çdo gjë imazhi publik dhe aspak retro skena, ai zgjedh pikërisht ta 
paraqesë atë nga ana e medaljes që “fshihej”. Por qëllimi i tij nuk është subversiv e as divulgativ. Ai 
thjesht kërkon një kënd të ri shikimi dhe prej tij të arrijë, sipas Kuqalit “atë tension emocional që kemi në 
vigjilje të manifestimit.”375     
E si e tillë tabloja dallohet për kompozimin e ndryshëm, eklektik, ku strukturat përbërëse ndërtohen nga 
një lirshmëri poetike, një perspektivë në kërkim, që në esencë përcjell atmosferën entuziaste.  
Artisti na sjell përpara një shesh të improvizuar testi manifestimesh. Grupe të ndryshme të rinjsh në 
uniforma ushtarake a gjimnastësh po testojnë performancën në formacione orientuar në drejtime të 
ndryshme. Në qendër të kompozimit është stadiumi i gjelbër, harqet strukturore të të cilit ngjasojnë më 
shumë me një amfiteatër klasik, duke tentuar të rrisë gamën mistike të tablosë. Zgjatimet e shkallëve i 
japin atij një konotacion atipik, duke propozuar një panoramë urbane gati surreale.376 Rreth tij sillen 
kuturu grupet e marshuesve, të cilët prezantohen me mungesë të theksuar perspektive. Kontrastet e forta 
kromatike, ngritur nga flamujt e kostumet shumëngjyrëshe, konturohen me forcë nga shtresat kromatike 
të ndezura, çka krijon një qerthull sagomatik të rrëmujshëm formash. E gjithë kjo kakofoni përkufizohet 
nga dy planetë, ai i fundit dhe ai i pari, tek të cilët shtrihen radhë pemësh... ato në fund reduktohen në 
zona monokrome vjeshtake, ndërsa të parat, përkundrazi, thellojnë “zhurmën kromatike” të atmosferës, 
duke thelluar edhe më shumë natyrën ekspresioniste të tablosë.  
Hila përpunon një imazh jozyrtar të sistemit, “të mbingarkuar dhe me elementë formalistë”377, duke 
kërkuar kështu padashur të legjitimojë surrealizmin e situatës përmbi imazhin e tij, por është 
ekspresiviteti kromatik, reduktimi i figurave në gjest, markimi i zonave dhe ndarja e tyre në blloqe brenda 
kuadrit, që e pozicionon këtë kompozim si tejet origjinal për periudhën në fjalë. 
Vitet ’69 - ’73, ishin vitet e masivitetit dhe multiformitetit ekspresiv. Në vazhdën e  investimeve kolosale 
shtetërore mbi artin, u trajtuan si çdo vit qindra tablo e skulptura. Në këtë “lumë figurativ” imazhi i 
punëtorit dhe habitati i tij i përhershëm përbënin padyshim pikën qendrore të kërkimit artistik.  
Në vitin 1969, disa nga punimet mbi temën sillnin momente pune në kantiere, uzina a fabrika. Në qendër 
të tyre, punëtorët (imazhi i vendit në zhvillim), shfaqen dinamikë, në kulmin e bukurisë fizike e “të 
lustruar” nga një gamë kromatike “e tepruar”. Tipike e kësaj tendence është tabloja “Metalurgët”, e 
realizuar nga piktori Andon Lakuriqi. Si një poster imazh i Njeriut të ri, punëtorët e Lakuriqit janë 
përfshirë nga një dozë e tepruar ilustraciteti, ndërsa harmonia koloristike e ëmbëlson gjithë imazhin në një 
pikë të tillë sa të spostojë disi mbingarkesën ideologjike. Artisti ka shfrytëzuar tonalitetet e metalit të 
shkrirë për të ndezur gjithë tablonë me kontraste të forta kromatike. Duke bërë kështu, ai largon një herë e 
mirë çdo element të rrezikut, a stërmundimit të punës së rëndë në uzinë. Ashtu si në shumë tablo tipike të 
kohës, lodhja e djersa nuk bëjnë pjesë në fjalorin e punëtorëve të socializmit. Ata qëndrojnë në harmoni 
me habitatin e tyre, të pashqetësuar, shkëlqyes, triumfatorë e të gatshëm të përballen me çdo koleg të dalë 
nga reklamat e “botës perëndimore të konsumit”.         
Me temë të ngjashme, por me trajtim të ndryshëm stilistik ofrohet në të njëjtin vit piktori shkodran 
Danish Jukniu. Në tablonë “Në kantierin elektrik” dallohen tre punëtorë në një moment normal pune, por 
përqasjet futuriste, duket se e kanë kushtëzuar artistin në një pështjellim formash me nota kubiste. Sfondi, 
ashtu si dhe personazhet, është futur në kërkim për një lëvizje të vazhdueshme. Ndezur nga futja e 
matrapikut në tokë, duket se vibrimi i formave kompozicionale është shkaktuar nga zhurma e forca që 
shkakton një efekt zinxhir në të gjitha format e tablosë.       
                                                
375 “Diskutim krijues mbi ekspozitën e pranverës të arteve figurative”, Drita, 9 korrik (1972): 3. 
376 Sipas Qendros, tabloja në fjalë “… është e vetmja që ka kuturisur të afrohet më pranë se të tjerat  kufijve të artit modern. 
Ndihet në të prirja për t’i reduktuar format e kuadrateve me manifestues në njësi të pavarura formale, pemët në sfond në ritëm 
njollash tipike vjeshtore, ndërkohë që silueta e stadiumit me dy zgjatimet e papritura të shkallëve ngjan me pjesë skeleti të 
ndonjë kafshe gjigande të ngecur dikur në ndonjë ligatinë. Shpërndarja e njollave nëpër rrafshin topologjik, i cili dallohet për 
cektësinë e kutisë piktorike, e bën këtë tablo të vetmen në ekspozitë që ndonëse mirëfilli formaliste, është përpjekur ta 
shpërbëjë subjektin në një lojë formale”., në Qendro, “59.5 m. formalizëm..”, 14. 
377  “Mbi disa probleme aktuale në fushën e arteve figurative”, Drita, 4 nëntor, (1973): 4. 
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A. Lakuriqi, “Metalurgët”, vaj, 1969       D. Jukniu, “Në kantierin elektrik”, vaj, 1969        V. Kilica, “Brigadieret”, vaj, 1969  
 
Në një gamë kromatike tejet më të reduktuar, gati monokrome, Jukniu synon po formatin e njeriut të 
punës, njeriut të ri socialist, por përfshirja e tij duhet të kondicionohet nga kërkimet e reja formale. E 
ndriçuar nga poshtë, aq sa dhe nga e majta dhe e djathta, kompozimi mbetet një trajtim realist besnik i 
realitetit, por dallgëzimi i formave, dhe paralelizmi i zhurmës së makinerisë që ndez gjithë trajtimin 
figurativ, është në logjikë shumë pranë standardeve të futurizmit.  
E duket se futurizmi a ekspresionizmi kromatik ka influencuar dhe Vilson Kilicën teksa trajtonte 
“Brigadieret”, vepër e po të njëjtit vit.  
 

           
 I. Sulovari, “Kooperativistët”, vaj, 1971   I. Sulovari, “Kooperativistet”, vaj, fillim i viteve ’60      J. Gjikopulli, “Në lëmë”, 
vaj, 1971                   J. Gjikopulli, “Lulet e jetës”, vaj, 1970 
 
Në një vorbull marramendëse ngjyrash të ndezura, artisti sjell një moment të shijuar nga treni378, kur dy 
vajza, (brigadiere) ngasin biçikletat me vrull drejt vendit të punës. Tabloja e Kilicës është brenda çdo 
parametri fizionomik të Realizmit Socialist, por kompozimi i tij, ndarë në zona të veçanta kromatike e 
ripaketon të gjithë imazhin në format viziv të ndryshëm. Prekjet pointiliste brenda këtyre zonave i japin të 
gjithë tablosë një vibrim të çuditshëm, ndërsa vetë ndërthurja e tyre e shton shpejtësinë e kuadrit me të 
cilin lëvizin vajzat. Edhe pse me nota të qarta drejt një ekspresiviteti ndryshe, Kilica kujdeset që imazhi i 
tij mos të humbë identitetin, por të gëzojë statusin e një kërkimi ndryshe, brenda formës, hapësirë e 
rezervuar shpesh tek peizazhi. Mbi këtë, ai kujton se: “Megjithatë unë jam munduar që me konceptet e 
mia artistike dhe brenda RS-së, ato mundësi që m’i jepte koha, t’i shfrytëzoja për një pikturë me vlerë 
artistike më të mirë. P.sh. mundësia për një kolorit më intensiv, më të abstraguar, (vënde vënde jo në të 
gjithë tablotë), që aplikoja sidomos në peizazhe.”379  
Në total, vepra e Kilicës është një rrugë brenda realizmit socialist. Parajsa e tij socialiste është ky imazh 
iluzor përkufizuar nga vrulli shpërthyes i zonave kromatike. Për një çast ai duket sikur të merr me vete, si 

                                                
378 Kilica në një intervistë shprehet se: “Unë mendoj se jo të gjitha veprat që u bënë në atë periudhë ishin Realizëm Socialist. Ja 
p.sh., tabloja “Brigadieret...” unë mund të them se atë skenë e kam parë nga treni. Pra, ajo mund të ishte një tablo reale e 
kohës.” Shkëputur nga një intervistë e marrë më 16 nëntor 2012. Arkivi personal i autorit.    
379 Po aty. 
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një nevojë për t’u larguar nga banaliteti tematik që trajton tabloja. Tek e fundit për Kilicën kjo është një 
nga detyrat e artistit.         
Një tjetër personalitet aktiv i këtyre viteve, është Isuf Sulovari, vepra e të cilit shpesh përqendrohet në 
kompozimin e kërkuar dhe trajtimin oval të formave. Në vitet në fjalë, ai realizon një replikë të një 
studimi realizuar gjatë studimeve në Institutin e Lartë të Arteve. Tabloja “Kooperativistet”, vepër e vitit 
’71, dallohet qartë si një replikë e kompozimit të viteve të shkollës, por trajtimi stilistik mes tyre ka një 
ndryshim mjaft të madh. Nëse tek tema dhe trajtimi figurativ i personazheve gjejmë huazime të realizmit 
francez të ‘800, në rastin e tablosë së viteve ’60, shohim që dhe fryma e përgjithshme e trajtimi kromatik, 
i afrohet mjaft kësaj përqasje. Por në rastin e tablosë së vitit ’71, edhe pse kooperativistet mbeten të 
kërrusura ndërsa po prashisin misrin, ato përkufizohen nga linja të trasha demarkative, ndërsa vetë ato të 
ndara nga zona të qarta kromatike, mbivendosen mbi një sfond të ndezur, inatyral.  
Klima e përgjithshme që kish rrethuar artistët e kohës duket se ka ndikuar dhe tek Sulovari. Ndikimi i 
Leger tek ai është i qartë, ndërsa theksimi kromatik e linear, rrumbullakosja gjeometrike e trupave, 
dëshmojnë edhe njëherë tendencën e artistëve për të eksperimentuar mbi formën, edhe pse mbi tema të 
konsumuara më parë.  
Theksimi i ngjyrës, atyre të ngrohta, në kërkim të kontrasteve të thella kromatike duket se ka qenë forma 
e duhur dhe për artistin Jorgji Gjikopulli. Figurat e tij, punëtorë kooperativistë, pozojnë për një realitet 
gati virtual. Me gjestikulim minimal, (çuditërisht) të ndriçuar nga poshtë, ato përshkohen nga ngjyra të 
forta, vendosur mbi veshje, vegjetacion, apo makineri. Bashkë me ngjyrat e tokës të portokallinjta a 
vermilion ato ngrenë temperaturën e tablosë, në kërkim të një parajse afrodiziaike, ku si gjithnjë lodhja e 
stërmundimi anashkalohen në emër të parajsës së fshatit socialist.380      
Me tematikë të ngjashme është dhe një ndër tablotë më të debatuara të periudhës, ajo e Edi Hilës, njohur 
si “Mbjellja e pemëve” e realizuar në vitin 1971.  
E ndërtuar mbi entuziazmin rinor dhe gjestin simbolik të vazhdimësisë së jetës, Hila e përforcon këtë 
premisë dhe në gjestikulimin e personazheve. Të shpërndarë nëpër fushën e blertë në formë gjysmë 
rrethore, ata gjestikulojnë çuditshëm të sapo-pikturuar, a thua se më shumë material piktorik do t’i 
ngadalësonte në vrullin e punës.  
Për artistin forma konvencionale e paraqitjes së trupit njerëzor, nuk përbën qëllim në vetvete, aq sa 
zgjatime e mungesa gjymtyrësh, transmetohen si mjaft normale, nga vetë atmosfera e krijuar. Zona të 
tjera në kufijtë e abstragimit figurativ janë gropat e dheut, copëza të kafenjta mbi tapetin e gjelbër, ndërsa 
ekspresiviteti i artistit kap kulmin në kurorat e pemëve. Të bashkuara me kaltërsinë e qiellit ato rrisin 
ndjeshëm karakterin euforik të gjestit.  
 

      
E. Hila, “Mbjellja e pemëve”, vaj, 1971       E. Hila, “Mbjellja e pemëve”, vaj, 1971 (detaj) 

 
                                                
380 Mbi të në shtypin e kohës shkruhej se: “Kompozimi i Jorgji Gjikopullit “Lulet e jetës”, përmban dritë të bollshme dhe 
ngjyrë… dhe ndihet mirë pleineri i tyre., në Çlirim Ceka, “Përshtypje për disa vepra”, Drita, 6 dhjetor, (1970): 2. 
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Hila nuk e pikturon të tërë kanavacën, po për kolegët problemet nuk reduktoheshin vetëm në këtë pikë. 
Humbja e kontaktit me realitetin dhe esuberanca gjestikulative i shqetëson ata në pakicë. Pjesa më e 
madhe e lëvdojnë atë, jo si vepër në vetvete, por për guximin dhe drejtimin që po i jepte frymës së 
përgjithshme piktorike. Mos-fshehja e tendenciozitetit dhe theksimi i anuar nga emocioni e forma përmbi 
temën edhe pse nuk thuhej hapur, preferohej nga shumë artistë. Tablotë e tjera që qëndronin në krah, 
trembnin për stacititetin, ideologjinë e theksuar përmbi një realizëm të ftohtë dhe stërpërsëritjen 
kompozicionale.  
Por pas plenumit, verdikti final ishte: “...shtrembëron botën dhe gjendjen shpirtërore që duhej të kishin 
figurat duke i kthyer ato në detaje të realizuara me mjete të deformacioneve jo reale.”381 Dhe kjo 
mjaftonte për ta mbyllur këtë tablo në fondin e galerisë, ndërsa artistin për disa vite në pularinë e Tiranës.  
Por edhe tablo të tjera të kësaj periudhe, edhe pse nuk tërhoqën vëmendjen maksimale në diskutime, 
propozonin një “realitet të shtrembër”. Ismail Lulani, një prej artistëve të rëndësishëm të gjysmës së dytë 
të shekullit të kaluar, në këtë periudhë si dhe më pas, paraqitet si kërkues i një gjuhë vizuale ekspresive. 
Në fillimet e viteve ‘70, artisti shkodran ndërton një seri tablosh me tema të ndryshme, ku ndihet 
tendenca e një ndikimi të dukshëm ekspresionist, sidomos në trajtimin e figurës njerëzore. Në rastin e 
tablosë “Ushtri e popull” të vitit 1972, ushtarët papritur kanë vërshuar në ara për të ndihmuar 
kooperativistët në fushatën e mbjelljeve, por kjo klishe socialiste e unitetit ushtri/popull, sillet nga Lulani 
në kufijtë e realizmit tipik. Lopa e përshkuar nga një vermilion agresiv, e kuqja karmine e truallit që 
kontraston me blunë e thellë të qiellit, mungesa e hijeve e trajtimi sagomatik i personazheve, shtojnë 
karakterin mistik të tablosë. Si në një rit mitologjik, por besnik i temës së imponuar, Lulani largohet 
shumë nga kërkesat më minimale stilistike të kohës. Ai ashtu si dhe kolegët e tij, synon të mos trondisë 
bazamentin ideologjik të veprës, por të eksperimentojë mbi formën. E tenton këtë në dehumanizimin 
figurativ, në personazhe që ju mungon thellësia, trajtimi plastik, që anon drejt hijeve kromatike. 
Kompozimi i çrregullt dhe kontrastet e thella, propozohen si elementë të tjerë, me qëllimin e vetëm për të 
ofruar një art ndryshe nga status-kuo-ja stilistike e kohës.  
 

      
                                   I. Lulani, “Ushtri e popull”, vaj, 1972                    I. Lulani, “Ushtri e popull”, vaj, 1972 (detaj)  
 
Tendencë kjo që shtrihet dhe tek Musa Qarri, në veprën e tij “Shtrimi i rrugës”, realizuar në vitin 1972, 
tablo e cila, që në impaktin e parë pozicionohet tejet ndryshe tablove tipike të realizmit shqiptar. Mohimi 
i theksuar i perspektivës, një eksperiment i rrallë në realitetin artistik të kohës, ndërtohet mbi një moment 
të rëndomtë pune.   
Ndryshe nga kolegët e tij Qarri nuk synon kompaktësinë kompozicionale. Figurat e tij vendosen larg 
njëra-tjetrës, si elemente të pavarura, secila me një jetë të sajën. Edhe pika e vështrimit të tyre të nxjerr në 
këtë rezultat. Personazhi në plan të parë propozohet i parë përballë, ndërsa makineria në qendër të 
kompozimit e parë nga sipër. Personazhet e tjerë të vendosur në skajet lart, gjithashtu shihen nga përballë, 
ndërsa gjithë sfondi është vertikal. Një perspektivë e tillë e rrafshët e ndjekur lehtësisht nga zig-zagu i 
                                                
381  “Mbi disa probleme aktuale në fushën e arteve figurative”, Drita, 4 nëntor, (1973): 4. 
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tubit të gazit të punëtorit, çudit për konceptimin artistik të veprës, jo më shumë se eksperimentimet e 
kolegëve të tjerë që thelluan kërkimet në drejtime të tjera. Ngjyrat e saj artificiale, trajtimi emocional i 
ftohtë e i mangët i personalitetit të figurave, e pozicionon këtë tablo në kufijtë e ilustrimit dhe ashtu si 
simotrat e saj, larg realizmit tipik shqiptar. 
 

                
M. Qarri, “Shtrimi i rrugës”, vaj, 1972         M. Qarri, “Shtrimi i rrugës”, vaj, 1972 (detaj)   P. Mele, “Pranë tornos”, vaj, 1971                 

B. Mata, “Kooperativistët”, vaj, 1972 
 
Mohimi i perspektivës, thellimi i mangët në karakteret e personazheve, mungesa e dritëhijeve e  siluetat 
misterioze humane ishin vetëm disa nga elementet e realizmit të ndryshëm të fillimviteve ’70. Ato herë 
trajtohen “si me gjysmë zëri” e herë theksohen si një e vërtetë e pamohueshme e një realitetit të ri estetik. 
Herë fshihen në sfonde a personazhe dytësore, e herë shpalosen në të gjithë tablonë. I tillë është rasti i dy 
tablove të mëposhtme, ajo e Pandi Meles, “Pranë tornos”, vepër e vitit 1971 dhe ajo e                 Bajram 
Matës, “Kooperativistët”, e një viti më vonë. Nëse në tablonë e parë artisti guxon minimalisht në trajtimin 
ndryshe në sfondin përtej imazhit, Mata shumë më guximshëm e shtrin atë në gjithë sipërfaqen piktorike. 
Mele propozon pak Cezanne, si një urë minimale me modernizmin e fundshekullit të XIX, ndërsa Mata 
përhumb personazhet e tij në një univers kromatik formal, ku kooperativistet dhe bimët bëhen një 
organizëm i vetëm. Makineria humane e Meles, me feminilitetin e mohuar dhe dedikimin grotesk ndaj 
metalit, anashkalohet me elegancë nga eklektizmi kromatik i Matës, i cili sjell një poezi formale të 
ngjyrës dhe harmoninë e idealit të jetës që gëzon.           
Konfuzioni stilistik, tipar gjithnjë e më evident sidomos në periudhën në fjalë është edhe më evident në 
dy tablo të tjera. Në tablonë “Fondatori”, realizuar nga Edison Gjergo, në vitin 1971, dallohet qartë 
mitizimi i personazhit. Njeriu i ri shqiptar sipas versionit Gjergo dominon tërësisht hapësirën 
kompozicionale, i ndezur nga flakët e fonderisë. I përshkuar me bollëk nga ngjyra karmine e smeralde, 
justifikuar nga  nuancat e shpërthimeve të metalit të nxehtë, ai e pozicionon më shumë figurën si  vizioni i 
një profeti pa kohë. Në një skenë gati ireale, figura e punëtorit të tij humb lehtë qëllimin dhe vërtetësinë. 
Në një realitet personal, i ndihmuar nga “yjet” që i ndriçojnë pas, ai komandon me “bastunin magjik”. Ky 
Moisi socialist gëzon edhe shprehjen dhe muskulaturën tipike, duke u kthyer kështu në një mit të 
padiskutushëm të realitetit fiktiv, që makina e propagandës me aq ngulm kërkonte. Nga ana tjetër e 
paralelizon Llambi Blido me tablonë “Në pultin e komandimit”, vepër e vitit 1971. Stereotipi femëror i 
Blidos pozicionohet gjithashtu në qendër të kompozimit, për më tepër në pultin e komandimit të 
gjigandëve të energjetikës, shenja krenarie e realitetit socialist. Antagoniste dhe triumfatore, ajo 
mbështetet nga parullat deklamative të luftës kundër kanunit dhe emancipimit të gruas shqiptare. Por 
përtej propagandës dhe realitetit vepra tërheq vëmendjen për trajtimin në kufijtë e marrjes në konsideratë 
si pikturë. Më pranë një pllakati në vaj, vepra e Blidos propozon perspektivën, por mohon dritëhijen dhe 
volumin e personazhit. Trajtimi grafik, linear dhe parulla në krah të punonjëses plotësojnë logjikën e 
vetvetes, duke theksuar edhe më shumë karakterin e saj deklamativ.      
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 E. Gjergo, “Epika e yjeve të mëngjesit”, vaj, 1971         E. Gjergo, “Epika e yjeve të mëngjesit”, vaj 1971 (detaj)                  E. 
Gjergo, “Fondatori”, vaj, 1971  
 
Të dy tablotë, si ajo e Gjergos dhe ajo e Blidos synojnë ilustrimin stereotipal të njeriut të ri, por siç duket 
qartë artistët në të njëjtin vit kanë perceptime estetike krejt të ndryshme. Nëse e para thekson realizmin 
tipik të socializmit shqiptar, e dyta përkundet në limitet e përcaktimit tipologjik, por në vetvete ato janë 
funksionale, e përderisa funksionojnë dhe mesazhi në to ofrohet me forcë artistike, shteti nuk shqetësohet. 
Për më tepër ai shqetësohet nëse përmbyset raporti mes subjektit dhe formës, dhe që partishmëria e artit 
socialist të mbetet fryma dominuese e hapësirës piktorike.  
E njëjta gjë mund të thuhet dhe për tematika të tjera, siç është ajo historike. Edhe pse jo një nga tematikat 
e preferuara në periudhën në fjalë, pikërisht prej Gjergos na ofrohet një nga dy tablotë më të debatuara të 
kohës. Bashkë me “Mbjelljen e pemëve”, të Hilës, “Epika e yjeve të mëngjesit” realizuar nga Edison 
Gjergo në vitin 1971, përbëjnë epiqendrën e kritikave e lëvdatave në shumë nga diskutimet e viteve ’71-
’72.  
Gjergo zgjedh një moment nga lufta e fundit, ajo partizane, porse formati i luftëtarëve dhe konteksti 
kohor nuk përbëjnë detyrimisht një version të shpeshkonsumuar. Në të tregohen disa partizanë, të ulur 
heshtur përballë një rapsodi popullor, i cili po luan me lahutë. Nga ndriçimi mistik, yjet në sfond dhe vetë 
titulli (mjaft i gjetur e poetik),  kuptohet që ngjarja po zhvillohet në orët e para të mëngjesit. Mesazhi 
duket i qartë, (gati i rëndomtë) forcat çlirimtare ngaherë kanë qenë të lidhur fort me rrënjët e kulturës 
kombëtare. Por trajtimi i veprës nga autori është shumë larg të qenit i rëndomtë.  
Në një inskenim gati surreal veshur nga një atmosferë sa qiellore aq dhe tokësore, artisti ndërthur lidhjen 
e trashëgimisë folkloristike të rapsodit me idealet e luftës partizane. E gjithë kjo ndërtohet nga dy plane 
kompozicionale. I pari është ai ballor përbërë nga partizanët dhe plaku, ndërsa i dyti është ai në sfond, që 
tenton sado pak t’i japë gjithë tablosë një kontakt me realitetin tokësor. Të ndarë e mbështjellë nga kobalti 
hyjnor, ato funksionojnë pa e shqetësuar njëri-tjetrin. Gjergo, për t’i dhënë unitet dhe qëndrueshmëri 
tablosë i ndërton të dyja skenat brenda formateve gjeometrike, piramidale e katrore, elemente që i 
rezervon dhe në trajtimin stilistik. Si të tilla nuancat kubiste janë më se të dukshme, sidomos në figurën e 
plakut, element që padyshim nuk u harrua të kritikohej nga kolegët në vitin e trazuar ’73. E përtej 
prekjeve kubiste, Gjergo eksperimenton dhe në ngjyrat e forta, simbolet, kontrastet e artikulimet e 
zgjatura. Bien në sy stërzgjatja e trupit të partizanes, lulja e kuqe sensuale që mban në dorë dhe rroba e 
kuqe që e evidenton përmbi mashkulloritetin partizan. Feminiliteti i saj gati i tepruar për një luftëtare të 
lirisë, nuk bën gjë tjetër veçse përforcon edhe më tendencën e tablosë drejt një atmosfere të largët.  
Gjergo nuk e fsheh qëllimin e tij për të ndërtuar një inskenim ndryshe të luftës partizane. Ai e dinte se në 
përfytyrimin skematik, shteti nuk priste partizanë që rrinë në pikë të mëngjesit e dëgjojnë lahutarë. I 
ndërgjegjshëm, ai e vendos pikërisht skenën e tij në limitet e kohës, mes ëndrrës dhe realitetit, atëherë kur 
forcat njerëzore janë në zgrip. Atij i intereson poezia e momentit, përjetimi i idealit dhe formatimi i saj i 
ndryshëm. Kjo është kërkesa e tij për të anashkaluar ato qindra tablo me temë historike,.. ato stërpërsëritje 
të luftëtarëve që qëllojnë majë shkrepave mbi armikun. Ai e kërkon këtë duke i pozicionuar ata në orë, 
formë, trajtim stilistik e estetik tjetër, në një tablo ku ideologjia dhe heroizmi i lë vendin poezisë dhe 
magjisë së momentit. 
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Por për kolegët e frikësuar pas plenumit, ashtu si dhe tablotë e tjera të evidentuara, ajo shkonte drejt 
subjektivizmit, huazimit të manierave e mjeteve shprehëse dekadente e formaliste. Bashkë me “Pusi 542”, 
vepër tjetër e autorit me mjete ekspresioniste, ajo evidentonte frymën deheroike, nihiliste e përçmuese. 
Për të gjitha këto artisti u dënua me 7 vjet burg. Llambi Blido kujton se artisti “... në vitin 1982 u lirua 
nga një amnisti (ndërsa) shtatë vitet e mbetura të jetës i ngjajnë më shumë një vegimi se sa një jetese 
normale... burgu e kishte shkatërruar. Bashkë me jetën, atje ka lënë gjithçka që i përkiste një qenie 
njerëzore.”382 Përkthyesi dhe bashkëvuajtësi i Gjergos, I. Spahiu në vitet që jetojmë do të shprehej mbi 
Gjergon se: “Edisoni nuk kishte lindur për hero, por për artist. Ai brutalitet e dogji. (kjo sepse) Ajo kohë 
donte heronj.”383 
 

          
I. Sulovari “Enver Hoxha”, vaj, 1973                I. Sulovari, “Gjigandi metalurgjik”, 1974, vaj   Ll. Blido, “Në pultin e 
komandimit”, vaj, 1971      

        
S. Shijaku, “Kodrat e Tiranës (2)”, vaj, 1969     S. Shijaku, “Kodrat e Tiranës (2)”, vaj, 1969 (detaj)    S. Shijaku, “Kodrat e 
Tiranës (1)”, vaj, 1969       S. Shijaku, “Kodrat e Tiranës (1)”, vaj, 1969 (detaj)               
 
“Piktori modern me fat tragjik”, që ngjizi periudhën blu të Pikasos në heronjtë e luftës nacional-
çlirimtare, nuk do të ishte i vetëm në përcjelljen e shijes kubiste mbi figurat e luftës. Përzgjedh 
udhëheqësin e saj Isuf Sulovari, gjithashtu në tone edhe më të theksuara kubiste. I përkulur mbi harta, si 
një strateg modest, Hoxha paraqitet në miniaturë, këmbëkryq si një version minimal i kultit të individit. 
Me prerje të theksuara volumesh e game të ngjashme kromatike, Sulovari prezanton një version jozyrtar 
të udhëheqësit, si në kompromis minor me realitetin. Tema e subjekti janë ato zyrtare, trajtimi stilistik e 
idealizmi i figurës është ai që ishte më në “modë”. Një trajtim/kompromis do t’i rezervonte dhe 
“Gjigandit metalurgjik”, realizuar një vit pas plenumit famëkeq. Me formëzimet cilindrike alla Leger, 
Sulovari vendos në këtë tablo tipike të industrializimit të vendit, të gjitha elementet zyrtare e funksionale 
të kohës. Njeriun e ri modest, të dedikuar në punë, me projekte shkencore në duar si shenjë e përballimit 
të bllokadës me forcat e veta, me vendosjen e figurës së femrës në qendër, shenjë e konfirmimit të 

                                                
382 Ndërsa Maks Velo, kolegu tjetër që do ndante me të dhe fatin shton se: “… me Edisonin nuk kisha frikë, i ati kishte qenë në 
burg dhe bisedoja lirisht. E njihja që student në Institut. Mbas kritikave që na bënë, një panik na pushtoi. Edisoni filloi të pinte 
më shumë dhe tërë mbasditen ishte i dehur. E pushuan nga puna dhe Komiteti i Partisë e caktoi në Hidrocentralin e Fierzës. Ai 
nuk shkoi dhe ish pa punë. E arrestuan në fillim të janarit të vitit 1974 të parrojtur, të pangrënë dhe gjysmë të dehur. Lajmi për 
arrestimin e tij u përhap shpejt… sa e kishin arrestuar, Edisoni nuk kishte rezistuar dot. Kish treguar tërë bisedat me të gjithë., 
në Llambi Blido, “Edison Gjergo, i zhgënjyeri i “Iluzioneve të Humbura”, Gazeta Shqiptare, 8 mars, (2001): 12-13.  
383 Demo, “Duke kujtuar Edison Gjergon”, 10-11. 

128



 

 

emancipimit të arrirë e me strukturën industriale që rritet dita-ditës si dëshmi e sukseseve të 
njëpasnjëshme të socializmit.  
Por peizazhi industrial, sidomos në vitet ’69-’73, nuk ishte hapësira tipike e kërkimeve “jashtë kanunore” 
brenda realizmit socialist. Epiqendër e kërkimeve të “pikturës ndryshe”, do ishte peizazhi poetik dedikuar 
bukurisë së natyrës, pa praninë e traktorëve, makinerive shirëse të grurit, apo kooperativistëve të 
kudondodhur në fushat e pafundme të fshatit socialist. Do të ishin “Kodrat e Tiranës”, propozuar nga Sali 
Shijaku, një mbrojtës i vijës së artit ndryshe. Artisti në vitin 1969 do të realizonte një nga seritë e tij më të 
mira në gjininë e peizazhit. I etiketuar si një nga protagonistët kryesorë të artit pamor shqiptar, Shijaku në 
këtë periudhë shëtit në kodrat e qytetit të tij në kërkim të peizazhit tjetër, larg skemave konvencionale, 
standarde e monotone. Ai çliron instinktin e tij krijues drejt një peizazhi ekspresiv, ku ngjyrat triumfojnë 
mbi logjikën e një peizazhi realist. Tek tabloja e parë, linja humb nën shpërthimin ezuberant të zonave 
kromatike, të cilat përhapen gjerësisht në gjithë hapësirën. Në një trajtim pastoz e gjestikulativ, Shijaku e 
lë veten të lirë para zhvillimeve impresionuese të natyrës, për të na ofruar disa nga momentet më poetike 
të krijimtarisë së tij. Në tablonë e tij, për një moment duket sikur qielli është hapur për të derdhur nga lart 
një lumë drite që elektrizon gjithë tablonë. E ndërsa në tablonë e parë ai synon poezinë e natyrës, larg 
kompozimit e trajtimit standard, në tablonë e dytë ai është edhe më “armik” i konservatorizmit, duke i 
besuar linjën një vizatimi të thjeshtë fëmijësh.384 Në një mohim të qartë të perspektivës tradicionale, ai 
ndërton një kompozim linear vertikal. Në këtë version të ri, fushat, kodrat e format e tjera të natyrës janë 
reduktuar në zona të gjera kromatike vertikale, ngacmuar me shenja formale, ndërsa figurat e pakta 
njerëzore, janë thjesht disa shenja ngjyre të hedhura me shpejtësi.  
Ekspresionizmi i Shijakut, linear a gjestikulativ paralelizohet nga artistë të tjerë siç është rasti i Danish 
Jukniut, i cili në fund të periudhës së lirisë propozon një version të tijin të vjeshtës shqiptare. Si një tribut 
ndaj vorbullës kromatike të Van Gogut, Jukniu përcjell pritshmëritë e tij për drejtimin që duhet të marrë 
arti shqiptar.  
 

      
   D. Jukniu, “Vjeshtë”, vaj, 1973                                              M. Velo, “Selvitë”, 1972 

 
Edhe më emblematik është Maks Velo, në tablonë e tij “Selvitë”, një nga veprat e fundit të ekspozuara të 
periudhës së artistit dhe njëkohësisht ajo më e kritikuara. Vetë Velo mbi trajtimin e ndryshëm të selvive 
shprehej se ishin të tilla pasi: “Komanda e repartit kishte vënë ushtarët t’i rrallonin, t’u qethnin kurorat. 
Selvitë kishin mbetur me ca xhufka në trungun e drejtë, si bishtat e qenit që qethin zonjat. Të tillë selvi 
nuk gjeje në faqe të dheut… Shteti absurd nuk pranonte peizazhet surreale që krijonte vetë.”385 Por përveç 
stilizmit amorf të bimës, ai përpunon nën to një sfond tejet abstrakt, ku mezi dallohen dy forma të 
thjeshtëzuara banesash. Në qiellin e verdhë një re kryq shton edhe më shumë simbolikën dhe 
“thjeshtimin” karakteristik të artistit. Kritika u përqendrua më shumë në profesionalizmin e munguar dhe 

                                                
384 Në një intervistë me artistin, në vitin 2007, ai pohon që për këtë tablo ishte frymëzuar nga një vizatim fëmije i gjetur 
rastësisht. Arkiv personal i autorit.    
385 Velo, Kohë antishenjë, 69. 
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shkëputjen nga realiteti si: “… një punë së cilës i mungon konceptimi artistik, një punë e kryer në studio, 
pa koherencën e nevojshme, jashtë kuadrit të një realizmi estetik. Përpunimi i formës në disa punime 
kalon e bëhet një qëllim për piktorin duke e zhveshur punën nga ai kontakt apo ai fill i domosdoshëm 
jetësor që e bën të ruajë marrëdhënien me spektatorin.”386 Pra vepra ishte formaliste e më larg se ç’duhej. 
Kolegët e Velos e shihnin si të nevojshëm huazimin e mjeteve të reja, por cënimi i një realizmi dhe 
mbivendosja e kërkimit mbi formën në kurriz të subjektit, ishte ende shumë herët për t’u “gëlltitur”. 
Shpesh punët e Velos në kritikën e kohës shoqërohen me ato të Alush Shimës. Gati në të njëjtin 
konotacion “që shohin realitetin vetëm si një lojë formash dhe raporte ngjyrash”387, Shima e Velo shihen 
si artistë të pathelluar në proces. I pari në ato vite është si një sfungjer stilistik i modernizmit të 
fillimshekullit të XX. Huazimet e tij, në funksion të trajtimit ndryshe nga ato të Velos, nuk synojnë 
thjeshtëzimin simbolik të formës a gjestikulimin amorf, por përcjellin kryesisht ngjyrat eklektike të 
ekspresionizmit gjerman. Më pas ato të Braque, Mattisse, Derain, Kirshner e pse jo dhe të Chagall si një 
lloj “hibridizimi gjuhësor”.388    
 

      
A. Shima, “Portret punëtori”, vaj, 1971 (detaj)     A. Shima, “Kodrat e Ibës”, vaj, 1972 (detaj) 

P. Kokushta, “Fshat në bregdet”, vaj, 1973 

       
N. Zajmi, “Peizazh me mollë”, vaj, 1970    K. Dilo, “Pas shiut” vaj, 1972     A. Basha, “Unë do të shkruaj”, vaj, 1971 

 
Në imazhe më shumë imagjinare se sa reale, figuracioni në peizazhet e Shimës, humbet në një kontrast të 
thellë kromatik e lulëzimin e “tepruar” të natyrës. Edhe “Portret punëtori”, vepër e vitit 1971 dallohet për 
të njëjtin trajtim kromatik e për më tepër karakterizohet nga linja aseksuale që përshkon gjithë figurën. 
Tejet larg imazhit të fortë e muskulor të njeriut të ri shqiptar, ai pozicionohet më shumë si fryt i 
imponimit tematik, dhe mbivendosjes së vlerave artistike të një postimpresionizmi e ekspresionizmi alla 
shqiptar.   
Por kritikat që iu adresuan Velos e Shimës, nuk gjetën terren në përsiatjet e tjera estetike të kohës. Siç 
nuk u përmendën tabloja e Petro Kokushtës “Fshat në bregdet”, vepër e vitit 1973, apo ajo e Nexhmedin 
Zajmit, njohur si “Peizazh me mollë” e tre viteve më parë. I pari, një nga zërat e rinj të pikturës shqiptare, 
ndërsa i dyti një nga zërat më konservatorë të kohës, por që njëkohësisht nuk e fshehin tendencën e tyre 

                                                
386 Hasan Nallbani, “Ekspozita e pranverës e arteve figurative”, Drita, 11 qershor, (1972): 1. 
387 “Diskutim krijues mbi ekspozitën e pranverës së arteve figurative”, Drita, 9 korrik, (1972): 3. 
388 Më shumë mbi këtë argument mund të shihet V. Strukej dhe A. Calzona, Alush Shima - Territore të vogla lirie - katalog, 
(Tiranë: Aleph, 2013).    
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për një trajtim stilistik të afërt me Cezanne. Për Zajmin, kjo nuk përbënte një risi, ndërsa për Kokushtën 
ashtu si dhe shumë të tjerë, postimpresionizmi përbënte një dritare më se të aplikueshme në trajtimin e 
peizazhit shqiptar.    
Nuk u kritikua as “kubizmi” i Ksenofon Dilos, në Gjirokastrën e vitit ’72 e as vështrimi i përhumbur i 
“Portret vajze”, realizuar nga Hasan Çapari, po të njëjtin vit. Si nuk u kritikuan as ekspresionizmi i 
përhershëm i Abdurrahim Buzës e as ai më i ri i Angjelin Dodmasej. Ashtu siç nuk u kritikua as portreti 
linear e monokromatik i Llambi Blidos, apo vepra të tjera realizuar nga Gjergo a Lulani.  
 

         
H. Ҫapari, “Portret vajze”, vaj, 1972    A. Buza, “Portret”, vaj, 1972      Angjelin Dodmasej, “Vajza me lule”, vaj 

         
Ll. Blido, “Portret vajze”, vaj, 1971      E. Gjergo, “Portret malësoreje”, vaj, 1972       I. Lulani, “Zadrimorja”, vaj, 1972 

              
U kritikua më pak “Unë do të shkruaj” e Arben Bashës, sidomos për thellimin psikologjik të portretit të 
vajzës. Mbi të Zajmi do të shprehej: “A. Bashën e preokupon më shumë forma. Portreti i tij çfarë do të 
thotë? A është vajzë e jona ajo? Ajo është një gjë e shëmtuar që mua nuk ma ka zënë syri; shprehja e saj 
është një maskë. Për mua tek ky portret, autori niset nga një kërkesë estetizante, koloristike; ai është një 
portret me dekoritivitet të thatë. Atë nuk e preokupon bota e vajzës, por bota formale.”389 Po përtej Zajmit 
piktura u fut në grupin e realizimeve të reja, që “thotë diçka të re me mjete të reja”.    
Ndër rastet e parrahura në shtyp, çudit rasti i Bajram Matës, pasi në vitet në fjalë artisti realizon disa nga 
krijimet e tij më të mira. Në një kërkim personal mbi formën, që në vitin 1969, ai nis të shpalosë 
tendencën e tij për evidentimin e ngjyrës. Kërkim si ai në tablonë “Aksionistet”, ku ngjyra e ndezur e 
perëndimit të diellit, duket sikur për një çast ka ndezur vrullin revolucionar të vajzave të reja. Dinamizmi 
i figurave duket sikur vallëzon drejt hapësirave të reja të jetës, mbështjellë nga një optimizëm ngjitës. 
Përveç realizmit karmin të aksionisteve, Mata realizon dhe disa tablo me temë nga qyteti i lindjes, ku 
atmosfera e gjallë e aktiviteteve folkloristike merr peshën kryesore. Kështu ndodh në tablotë “Valle 
dibrane” dhe “Dasëm në fshat”, ku perceptimi artistik i asaj që po ndodh, duket sikur reduktohet thjesht 
në përçimin e ndjesisë së të tërës. Ajo që paraqet artisti nga ajo që sheh, është vetëm një miks ngjyrash e 
linjash. Ekspresiviteti kromatik kap kulmin. Zhduken tiparet e portreteve, linjat ndarëse të turmave e 
ndërtesave. E kuqja flakëritëse shpërndahet ngado si shenjë identiteti e veshjeve karakteristike, ndërsa 
turma e elektrizuar duket sikur jeton një ditë të gjatë sa një jetë. Me jehonë nga vepra e J. Ensor a E. 

                                                
389 “Bisedë mbi ekspozitën e arteve figurative”, Drita, 23 janar, (1972): 7. 
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Nolde ekspresiviteti primitiv e i vrazhdë i artistit shqiptar, do të zhdukej si me “magji” pas vitit ’73. Do të 
zëvendësohej me partizanë e disa peizazhe të ftohtë, produkt i transferimit të detyruar, dhe mbylljes në 
provincën veriore, ku shpirti i një artisti kaq të dashuruar pas ngjyrës dhe formës, do të shuhej pak nga 
pak në dramën e vet.390  
Vitet ’73-’74 ishin vitet e përplasjes së madhe mes shtetit dhe gjithë atyre që frymëzuan e mbështetën 
përqasjet liberale. Kjo përplasje nuk ishte para në llojin e vet, por ishte pararojë e një fushatë të gjërë, të 
fundme, që do të shtrihej në çdo fushë të jetës me një qëllim të vetëm, konsolidimin e pushtetit personal 
të Enver Hoxhës. Diktatori gjashtëdhjetë e ca vjeçar po futej në periudhën e fundit të jetës dhe në 
mendjen e tij po përgatiste manovrat testamentuale. Të gjithë ato shokë, kolegë, antarë partie, ministra a 
kryeministra që do ta paraprinin vdekjen e tij, do të sakrifikoheshin në emër të shqetësimit të tij të fundit, 
trashëgimisë së pushtetit shtetëror e familjar.391  

     
B. Mata, “Dasëm në fshat”, vaj     B. Mata, “Valle dibrane”, vaj       B. Mata, “Aksionistet”, vaj, 1969 

 
Përpara se e gjithë kjo të ndodhte (si qetësia përpara furtunës), vendin e përfshiu një periudhë katër-
pesëvjeçare entuziazmi: një dritare e përkohshme e hapur për shpirtin e lirë krijues. Për një çast u mendua 
se gjithçka ishte e mundur, vigjilenca po binte, Evropa ishte afër sërish. Për artistët pamorë 
eksperimentimi mbi “izmat” ishte përveçse i mundshëm, edhe i përkrahur. Në një vështrim nga larg ato 
nuk ishin vepra kundër, por thjesht vepra ndryshe,.. ndryshe në strukturë e sidomos në formë. Pjesa më e 
madhe e tyre nuk përbënin në vetvete revolucione estetike, por të përqendruara në një hark kohor minimal 
(4-5 vjeçar), ato befasojnë për forcën dhe guximin e propozuar përtej të zakonshmes. Për shkrimtarët, 
poetët, kompozitorët, muzikantët, qoftë dhe dashamirësit e artit ky ishte fillimi i një epoke të re, që 
prezantohej si një kushëri i largët i diktaturës së proletariatit. Realizmi i ri kishte filluar të merrte formë 
në të gjitha fushat e artit, çka dëshmon edhe njëherë se ky “liberalizëm ngjitës” ishte thjesht nevoja për 
liri, strukur brenda çdo shpirti krijues.  
Të mendosh se kjo ishte e rastësishme, apo pakujdesi e sistemit është sa naive dhe e papranueshme për 
cilindo që kupton strukturën dhe mendësinë e megamakinës totalitare. Si e tillë mbetet të kuptohet që kjo 
ishte e qëllimshme: krijimi i një atmosfere liberale, ku çensura është e përgjumur dhe autoçensura në 
kufijtë e të padobishmes. E gjithë kjo që “armiqtë” të mund të identifikoheshin më mirë, ndërsa dhuna të 
ishte më efiçente dhe jetëgjatë. Mbi këtë, Agim Mero reflekton se: “Enver Hoxhën, midis të tjerash, në 
periudha kthesash, e intrigonte dilema e madhe: ‘Të hapej apo të mbyllej Shqipëria?!’ ”. Për këtë, 
gjithmonë në interes të synimeve të tij politike, ai ndërtonte taktikat e thurte rrjetat. Kur e shikonte të 
udhës, lëshonte pak pe, bënte sondazhe, maste pulset e pastaj i fuste peshqit në rrjetë. Por për fatkeqësinë 
e Shqipërisë, ai zgjidhte gjithmonë variantin e mbylljes. Ai vetë ishte autor i të gjithave. Ai nuk mund të 
lejonte që “pranvera e shkurtër” e Shqipërisë të ’70-’71-shit të kthehej në furtunë për pushtetin.”392 
Viktimat e saj fizike e morale hapën kapitullin e radhës të reprezaljeve shtetërore, duke arritur atë që ishte 
programuar: vrasjen përfundimtare të shpresave minimale për liri a rishikim të vijës ideologjike. Një nga 
                                                
390 Pas vitit 1974 Bajram Mata u transferua në vendlindje, Peshkopi ku hasi probleme me pijen dhe jetën larg kryeqytetit. 
391 Agim Mero ish-sekretari i Rinisë në Komitetin Qendror shprehet se, në ato vite Enver kishte përkufizuar në figurën e Ramiz 
Alisë një trashëgimtar të mundshëm. Sipas tij: “Ramiz Alia ishte i ri, ishte nga ata njerëz që nuk ishin pjesë e ndonjë klani apo 
grupi. Me Nexhmijen i kishte punët mirë, pra i gjithë sfondi ishte i leverdishëm për të. Ai i pastroi të gjithë sektorët duke na 
hequr ne e duke sjellë punëtorë, në mënyrë që Ramizi ta kishte punën më të lehtë, sepse domosdo që nuk merrej dot me ata që 
ishin. Nisi kështu në fushën e artit e kulturës, por po ato kohëra vazhdoi me ekonominë, me ushtrinë, me Sigurimin e Shtetit, u 
lëvizën nga vendi të gjitha. Këto ishin plane, për të cilat ai mendonte pas vdekjes së tij… mosha kalonte, infarkti i kishte 
ndodhur, mendonte për gjithçka që për çdo rast t’i linte gjërat gati”., në Ani Jaupaj, “Agim Mero, ish-sekretari i Rinisë në 
Komitetin Qendror: “E vërteta e vdekjes së Shkurte Vatës në aksion”, Panorama, 13 gusht (2013): 13. 
392 Ani Jaupaj, “Agim Mero: Prapaskena e eliminimit të Ballukut nga Shehu.” Panorama, 20 gusht, (2013): 13. 
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viktimat e kohës kujton se: “Emri i tij u citua… ky ishte vetëm fillimi. Ata që kanë jetuar në atë kohë të 
egër e njohin mirë shkallëzimin e ankthit, ritmin e rënies së njeriut, shpresat që këputen njëra pas tjetrës, 
gjersa vjen koha e zbrazët, e vdekur, përpara goditjes fatale… (dhe më pas) Ti sheh diktaturën të të 
arrestojë, të të torturojë, të të marrë lirinë, të të djegë veprat, të të poshtërojë, të të shpallë armik të 
njerëzve dhe ti të mos kesh të drejtë të reagosh. Është një vuajtje që pulson në ajër.”393 Kjo për ata që 
përfunduan në qelitë e ftohta, ndërsa për ata që “prisnin" jashtë rezervohej një “fat” i ngjashëm: “Ajo që 
ndodhte brenda burgjeve, në thelbin e saj nuk ishte tepër larg nga çka ndodhte në jetën e përditshme. 
Ankthet, frika, tmerri politik, ishin të së njëjtës natyrë, madje mund të thuhet se qëllonte që në stinë të 
veçanta terrori, ankthet ndiheshin më shumë jashtë se brenda”.394  
Shteti e dinte se ç’po bënte dhe për një moment kërkon edhe të shpjegojë “procesin”: “në këtë proces 
bëhet edukimi dhe kalitja revolucionare e krijuesve, luftohet intelektualizmi e megalomania, 
indiferentizmi dhe sedra borgjeze, mendimet e gabuara ‘se ne jemi mbi të tjerët’, ne ‘jemi të lirë të 
krijojmë ç’të duam dhe kur të duam’, jashtë çdo kërkese e disipline shoqërore, jashtë çdo kontrolli, jashtë 
çdo norme.”395   
Disiplinë dhe kontroll, pasi askush s’duhet të jetë mbi të tjerët dhe askush nuk është i lirë të krijojë çfarë 
të dojë. Arti nuk është as perceptim personal estetik i realitetit e as çështje shijesh… sidomos çështje 
shijesh, pasi sipas Hoxhës: “Çështja e shijeve nuk është një çështje thjesht personale e individëve, për të 
cilën gjëja as që mund të diskutohet... shijet tona në thelbin e vet janë krejtësisht të kundërta me ato 
borgjezo-revizioniste. Shija jonë komuniste është e mbrujtur me idealin revolucionar, me thjeshtësinë 
proletare, me ndjenjat e larta fisnike, me vyrtyte morale të pastra.”396   
Shteti komunist i Enver Hoxhës nisi të tregonte forcën e vet. Një dëshmi e qartë se asgjë nuk do 
ndryshonte,.. dhe askush të mos shpresonte. Gjithçka do të ishte shije e perceptim estetik i imponuar, një 
jetë e kontrolluar në çdo çast e për më të padisplinuarit burgosje, internime, qarkullime në kantiere në 
“fund të botës” e një ankth mbytës që nuk përfundonte kurrë.  
Në fund të gjithë u dorëzuan. Edhe artistët. Fillimisht ulën kokat në shenjë pendese, pastaj bënë 
autokritikë. Pas disa muajsh më të sakrifikueshmit u burgosën, për t’u bërë shembull për të tjerët që ishin 
jashtë. Një pjesë u “qarkulluan” dhe atje larg prisnin të devotshëm të riktheheshin aty ku gjërat kishin 
rëndësi. Ata që mbetën, vrapuan të shpallnin në shtyp besnikërinë e tyre ndaj “vijës së Partisë”. Të 
ngrinin zërin në mbledhje për partishmërinë e tyre e nëse kjo nuk mjaftonte, të dilnin edhe dëshmitarë për 
njëri-tjetrin. Ndërsa shteti “rrinte e shikonte”. Stimulonte një klimë ku artistët shisnin shoshoqin, digjnin 
apo fshihnin punët e ku çdokush kishte frikë se çfarë thoshte e kujt ja thoshte. Reprezalja vazhdoi me 
muaj a vite, sipas rastit, pasi shteti sa herë dukej se ishte harruar “mesazhi”, burgoste a riburgoste ndonjë 
artist përkohësisht të “harruar”.  
Artistët u mbyllën në vetvete. “Manipulimet moderniste”, u harruan ndërsa pozicioni i artistit u 
ripërkufizua dhe njëherë. Dritëro Agolli i ripërcaktoi ata si: “... njerëz politikë, përçues të vijës së Partisë 
përmes letërsisë dhe artit në masat e gjera të popullit. Prandaj çdonjëri nga ne duhet të jetë si roja në kufi 
për të mos lejuar të hyjë kontrabandë, ndonjë ndikim i huaj.”397 Në misionin e tyre të ri, përkufizuar nga 
Hoxha si “njësi të mëdha e të çelikta”, artistët nisën vetë-censurimin ekstrem. Dogjën punimet që mund 
t’i komprometonin, reduktuan në minimum bisedat mes tyre, kthyen skematizmin dhe realizmin një 
pasion në vetvete, ndërsa një pjesë tjetër u distancuan në ndonjë repart a sektor skajor, ku vëmendja e 
shtetit dukej sado pak e largët.   
Si përfundim disa brenda e shumë jashtë, disa në ekspozita e disa larg tyre, të gjithë bashkë, prisnin. 
Prisnin që realiteti socialist të merrte sadopak ngjasime njerëzore, duke bashkëjetuar si mundnin me 
ankthin e të përditshmes.       
 
 
 
 

                                                
393 Velo, Kohë antishenjë, 16- 52. 
394 Kadare në parathënien e Velo, Kohë antishenjë, 7. 
395 Enver Hoxha, “Mbi disa probleme aktuale në fushën e arteve figurative”, Drita, 4 nëntor, (1973): 13. 
396 Hoxha, Të thellojmë luftën ideologjike, 43-44. 
397 “Nga Raporti i shokut Dritëro Agolli”, 3. 
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IV. 3. Zhvillime paralele në pikturën e së njëjtës periudhë 
 
 

Llambi Blido për zhvillimet estetike të fillim viteve ’70 shprehet se: “... zhvillimet e reja, 
transformuese të pikturës shqiptare qenë dy llojesh: artistë që donin dhe luftonin të dilnin në një pikturë 
tjetër, mundësisht të pakushtëzuar nga praktika e deriatëhershme, ideologjia, politika e ditës ose të paktën 
e kushtëzuar sa më pak; si dhe artistë që mundoheshin të luftonin për të njëjtin qëllim përfundimtar, por 
duke u nisur fillimisht nga shtrati ekzistent i fortë, i sigurt i realizmit socialist shqiptar.”398 
Grupi i dytë i artistëve të cilit i referohet Blido, përbëhet nga artistë që kishin studiuar si në vendet e 
lindjes edhe në shkollën vendase. Si një nënprodukt tipik i edukimit socialist, këta artistë ripërkufizojnë 
atë që arti shqiptar kishte ofruar përgjatë gjithë viteve ’60. Zgjidhjet kompozicionale të tyre janë të 
konsumuara, standarde ndërsa mesazhi po ai, i qartë e direkt. Pjesa më e madhe e tyre nuk konsistojnë në 
një vlerë tipike të shtuar estetike, por ofrohen si dëshmi që vitet ’69-’73 ishin dëshmitarë edhe të pikturës 
standarde. Të ofruara në të njëjtat ekspozita, përkrah veprave tendencioze “moderne”, ato u bënë shpesh 
objekt i diskutimeve mes krijuesve. Në vitin 1972, kur në ekspozitën e pranverës “lulëzoi” në maksimum 
kërkimi ndryshe, diskutimet arritën kulmin, pasi para syve të të gjithëve prezantoheshin të dy tendencat: 
ajo që propozohej si “fryma e re”, dhe ajo “e vazhdimësisë”. Realizmi tipik ripropozon kompozimet dhe 
impaktin emocional standard, në shumë raste nga autorë të “vjetër”, aq sa dhe të rinj. Të ndërtuara mbi 
tema të paracaktuara ato sjellin punëtorët e socializmit me “aureolën” e njerëzve të thjeshtë, të cilët zënë 
vend në qendër të kompozimit me dedikimin e zakonshëm. E tillë është vepra e piktorit Dhimitraq 
Trebicka, “Ҫelikshkrirësit”, realizuar në vitit 1970. Me syzet e kuqe mbrojtëse, të ndriçuar nga flakët e 
çelikut të shkrirë, punëtorët e Trebickës janë të përqendruar në procesin e punës. Trajtimi i shkrifët i 
imazhit, me nuanca impresioniste dhe tendencë drejt monokromes, prezantohet si një huazim i pikturës 
sovjetike të viteve ’30-’40, çka dëshmon se nënprodukti i shkollës lindore mbijetonte ende në realitetin 
shqiptar. 
 

         
Dh.Trebicka, “Ҫelikshkrirësit”, vaj, 1970        Z. Shoshi, “Vjelësja e duhanit”, vaj, 1971    N. Zajmi, “Diga e Drinit”, vaj, 1969 
 
I ndryshëm propozohet Zef Shoshi, që në qendër të tablosë së tij, një vit më vonë vë simbolin e 
emancipimit shoqëror të kohës. Mjaft në “modë” figura e femrës punëtore vendoset në kulmin e hirit 
femëror, teksa nënqesh, e kënaqur me pozicionin që i ka rezervuar artisti. Në kompozimin e Shoshit 
figura e vjelëses së duhanit është në harmoni me sfondin e ngrohtë, ndërsa fletët e varura të duhanit 
lidhen me palat e fundit, duke shtuar vertikalitetin e figurës. Shamia e kokës dhe fundi, dy zonat me 
burimin më të madh të dritës, ndihmojnë në ekuilibrimin e figurës. Si gjithë kooperativistët e realitetit 
socialist shqiptar, ajo nuk tregon askund shenja lodhje. Vetëm parakrahët e fryrë, në linjë me 
maskulinitetin e femrës shqiptare, dëshmojnë mbi sforcimin profesional të figurës. “Vjelësja” e Shoshit, 
pozicionohet si një nga realizimet më të mira të artistit e të periudhës në fjalë. Harmonia dhe entuziazmi i 
saj tentojnë të përshkruajnë paqen stereotipale socialiste. Prosperiteti proletar pasqyrohet në gjendjen e saj 
shpirtërore, pasi transformimi i realitetit sipas tyre, ishte tashmë i prekshëm.  
Të njëjtin entuziazëm të kontrolluar tenton të përçojë dhe Nexhmedin Zajmi, adhurues e mbrojtës i 
parimeve më të mira të realizmit tipik. Punëtorët e tij tek “Diga e Drinit”, vepër e vitit 1969, nënqeshin 
lehtë, apo aspak, pasi revolucionarizimi i jetës dhe ndërtimi i socializmit kërkon guxim, shpirt sakrifice e 
                                                
398 Blido, “Edison Gjergo”, 12-13. 
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vendosmëri. Ata vendosen ndër male, atje ku buron ëndrra për elektrifikimin e plotë të vendit, një nga 
arritjet më të propaganduara shtetërore të kohës. Punëtorët e Zajmit, të ndërgjegjshëm që të jetuarit në të 
përditshmen socialiste, kërkon sakrifica gjithnjë e më të mëdha, përshkohen nga një seriozitet ceremonial, 
si dëshmitarë të heshtur të transformimit rrënjësor të realitetit.  
Si mbrojtës të këtyre arritjeve ofrohen figurat eklektike të Spiro Kristos, “Aviatorët”, vepër e fund-viteve 
’60. Autori, mjaft aktiv në këtë periudhë, ofrohet vazhdimisht me një sensibilitet të ndryshëm, që synon 
paraqitjen e subjekteve në një përqasje më humane. Figurat e tij janë elegante e harmonike duke u 
pozicionuar shpesh larg brutalitetit muskulor që përkufizon Njeriun e ri shqiptar. Vepra të tjera të autorit 
realizuar mes viteve ’66 - ’71, marrin spunto edhe nga bota e fëmijëve, ku nuk “harrohet” të ndërthuret 
sadopak mesazhi ideologjik. Politizimi i çdo shtrese e veprimtarie shoqërore, qofshin ato fëmijë, shpesh 
prek skajet e absurdit, ndërsa aftësia e artistit qëndronte në mjeshtërinë e tij për ta pasqyruar atë sa më 
larg banalitetit.   
 

        
     S. Kristo, “Aviatorët”, vaj, fundi i viteve ‘60     V. Kilica, “Punëtorët”, vaj, 1969              S. Kristo, “Fëmijët”, vaj, 1966 
 

           
Shaban Hysa, “Rruga jonë”, poliptik, 1969 

 
Por ishte figura e punëtorit që kërkonte dhe gjente vëmendjen më të madhe strategjike në vëmendjen 
shtetërore. Arkitekt i ndërtimit të vendit si platformë e kërkuar me insistim nga shteti, ai ishte përgjigjja e 
çdo kërkimi personal estetik. Në dimensione të mëdha, atë e propozon në vitin 1969 Vilson Kilica. 
Tabloja një ripropozim antagonist i temës së diplomës “Të papunët”, sjell punëtorët socialistë të 
përqendruar në aspektin shkencor të punës. Në fund-vitet ’60 dhe sidomos në fillimin e viteve ’70, shteti 
insistonte në sloganin: “Të çajmë bllokadën me forcat tona”. Kjo kërkonte ripropozimin bipolar të figurës 
së punëtorit: Njeriun e shkencës që del nga pozicioni i tij i zakonshëm në zyrë, për t’u vendosur në ballë 
të punës, në frontin e saj të parë dhe në raste të tjera stimulonte dhe punëtorët e thjeshtë të thellonin 
njohuritë e tyre shkencore, me të vetmin qëllim, realizimin e planit të vendosur nga shteti, përballë 
bllokadës, largimit dhe sabotimit të specialistëve të huaj. Si e tillë, figura e punëtorit në artet pamore, 
letërsi, apo kinematografi vishet shpesh me elementin e kërkuesit të ri shkencor. 
“Punëtorët” e Kilicës propozojnë pikërisht këtë aspekt të punës dhe transformimin e vendit në baza 
shkencore. Ata janë të rrethuar nga projekte, mbajnë në duar libra, ndërsa në sfond ngrihen strukturat 
industriale, shenjë e arritjeve të këtij dedikimi. Askush prej tyre nuk gëzon qendrën e kompozimit, por 
secili prej tyre “jep kontributin” për krijimin e atmosferës së kërkuar. Mbi këtë Edi Hila shton se: “Kjo 
tablo prishi për herë të parë skemën që duhet të respektonin artistët në krijimet e tyre kompozicionale, ku 
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qendra e tablosë përmblidhte kuptimin ideor dhe përqendronte çdo detaj të saj. Për herë të parë në këtë 
tablo personazhet kanë përqendrime të pavarura. Ndryshe nga herët e tjera qendra nuk thith vështrimet e 
personazheve të saj. Tabloja shtrihet përtej kornizës.” 399  
Hila dallon përveç veçantisë kompozicionale dhe një shpirt të pavarur mes personazhesh, tendencë që 
anashkalon unitetin e nënvizuar shpesh nga ideologjia dhe “çengelin e vogël keqndjellës”, elementë që e 
pozicionojnë këtë pikturë si “... konkretizimi i përpjekjeve formale të nisura që në fillim me 
impresionizmin, fovizmin dhe kubizmin për të modeluar pastaj një pikturë realiste të vërtetë dhe me 
formë ekspresive.”400 Edhe pse jo në të njëjtën optikë, tabloja tërhoqi vëmendjen e mediave të kohës, 401 
si dhe u vlerësua me çmimin e parë në ekspozitën kombëtare.  
 

     
M. Saro, “Një për të gjithë dhe të gjithë për një”, vaj, 1969         V. Kilica, “Dhjetor 1967”, vaj, 1968 

 
Në të njëjtën periudhë, e njëjta temë merret përsipër dhe nga Shaban Hysa. Poliptiku “Rruga jonë”, një 
seri kompozimesh, shoqëron figurën e punëtorit nga puna në aksion, elektrifikimi i vendit, deri në ngritjen 
e veprave të mëdha industriale. Në këto tablo, figura e punëtorit zë “vendin që meriton”, atë në qendër të 
tablosë. Herë me kazmën e mprehtë e herë me gjestin simbolik të orientimit gjithnjë lart apo përpara, ai 
përcaktohet me strukturën trupore tipike, si një seri në vazhdimësi me parametrat e kohës.     
Po në fundvitet ’60 realizohen edhe vepra që marrin kontekst nga ngjarjet e kohës. Siç është rasti i dy 
tablove, të Minella Saros e Vilson Kilicës, ku trajtohet solidariteti i masave punonjëse dhe popullit për 
rindërtimin e shtëpive në veri të vendit, pas tërmetit të vitit 1967. Kontakti me realitetin,402 një nga 
tipologjitë stilistike e përkufizuese të Realizmit Socialist, në këtë rast kërkon të marrë temë nga ngjarje 
aktuale. Shpesh artistët dërgoheshin pranë fronteve të reja të punës, apo sektorë strategjikë, pikërisht për 
të sjellë të “gjalla” emocionet e materializimit të socializmit. Në këtë rast ilustrohet solidariteti i masave, 
të cilat “si një trup i vetëm nën thirrjen e Partisë” i bëjnë ballë çdo sfide, qoftë ajo e jashtme, e brendshme 
apo natyrore. Të dy tablotë pa shumë pretendime artistike tentojnë të transmetojnë entuziazmin e popullit, 
ardhur nga çdo anë e vendit në ndihmë të komunitetit në nevojë edhe pse skematizmi kompozicional i 
paraqet ato të ftohta e ilustrative.   
Tema sociale me nëntekst politik, në të njëjtën periudhë gjejnë hapësirë për të plotësuar mozaikun e 
kërkuar nga direktivat shtetërore. Të tilla janë tabloja “Leximi” realizuar nga Jani Nathanaili (1969), apo 
“Lajmet e mëngjesit” realizuar nga Niko Progri. Tek tabloja e parë dallohet një grup punonjësesh të 
kombinatit të punimit të qilimave, të cilat, në një moment pushimi, po dëgjojnë një shoqen e tyre teksa i 
lexon një libër të kuq. Tabloja tjetër e disa viteve më vonë realizuar nga Niko Progri, trajton të njëjtën 
temë, por ngjarja është trajtuar në hapësira rurale. Këto tablo tipike propagandistike janë gjithnjë të 
mbushura me dritë. Në to, edhe hijet e personazheve tentojnë të zhduken, për t’i lënë vend një leximi më 
të qartë të skenës. E gjithë kjo i sposton ato drejt një tendence ilustrative, ku realiteti zhvishet nga njollat 
e jetës reale, për t’u prezantuar në sytë e publikut si skena idilike të jetës socialiste.  
Një frymë të ngjashme kërkon të transmetojë dhe Myrteza Fushekati në veprën e tij, “Gjimnastët”, 
realizuar në vitin 1970. Tabloja më eklektike, sportive e kështu larg ideologjizimit të skajshëm, ndërtohet 
                                                
399 Edi Hila, kuruar nga, Vilson Kilica - Një jetë në krijimtari -album, (Tiranë: West Print, 2012), 16.  
400 Po aty.  
401 Mbi këtë mund të shihet Qirjako Meniko, “Tabloja ‘Punëtorët’ ”, Drita, 20 qershor, (1971): 5.  
402 Në vitet ’73-’74 një nga etiketimet negative të artit formalist do të ishte përkufizimi i tyre si i shkëputur nga realiteti, duke 
nënkuptuar rëndësinë që kishte për etikën socialiste “realiteti objektiv”.  
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mbi hijshmërinë e trupave të gjimnastëve, duke kërkuar në gjestin e tyre, transmetimin e një fryme 
ndryshe. Me protagoniste rininë, ndërtohet dhe tabloja tjetër “Gjeologët e rinj”, vepër e vitit 1969. Edhe 
kjo propozon zhdërvjelltësinë fizike, ndërsa mungesa e hijeve e kontrasti i kërkuar kromatik mbi ngjyra 
bazike, i pozicionon ato si ilustrative.  
 

    
                               J. Nathanaili, “Leximi”, vaj, 1969                          N. Progri, “Lajmet e mëngjesit”, vaj, mesi i viteve ‘70 
 

    
              M. Fushekati, “Gjeologët e rinj”, 1969                              M. Fushekati, “Gjimnastet”, vaj, 1970 
 
Tema historike, duke marrë përsipër të përshkruajë ngjarje të rëndësishme të së kaluarës, merr më shumë 
hapësirë dhe impenjim artistik. Dëshmi e kësaj është tabloja e stërmadhe 5 metroshe e Guri Madhit, 
dedikuar ndarjes së tapive. Realizuar në vitin 1973, vepra propagandon atë që ishte premtimi më i 
rëndësishëm i pushtetit të ri pas Luftës së II Botërore. Mbi një sfond në perspektivë të thellë, në qendër të 
kompozimit vendosen figurat nga krahinat e Shqipërisë së Jugut. Në mes tyre ka zbritur Komandanti, siç 
thirrej Hoxha në vitet e pasluftës, me uniformën e lartë ushtarake, elegant, i qeshur, e krah përkrah 
popullit. Ata të lumtur, në kufijtë e të pabesueshmes përjetojnë momentin me tapitë në duar, të varfër, 
këmbëzbathur e me vështrimin drejtuar nga epiqendra e tablosë. Disa prej tyre mbajnë veglat në duar, gati 
për punë, e disa më tej, veglat muzikore, pasi në jetën e tyre ka ardhur koha të festojnë. Kontrasti i thellë 
mes tyre dhe udhëheqësit anashkalohet nga entuziazmi që ka kapluar turmën. Një prej tyre, në plan të 
parë, shkëputet me një copë të madhe toke ndër duar, duke i dhënë gjithë tablosë një atmosferë gati 
epike.403  
Epike siç është atmosfera dhe në tablonë e Sabaudin Xhaferrit, “Heroina e popullit Zonja Çurre”, 
realizuar po atë vit. Në një trekëndësh figurativ tipik, heroizmi i vajzës tragjase materializohet teksa 
tenton të ngrihet mes dy bashkëluftëtarëve të plagosur. E rrethuar nga armiq të shtrirë, të mundur, figura e 
saj dominon kompozimin për dimensionet trupore, ndërsa njollat e kuqe të gjakut mbi borën e bardhë, 
                                                
403 Mbi këtë tablo mund të shihet dhe Suzana Varvarica, “Kur ndaheshin tapitë”, Gazeta Shqiptare - Milosao, 13 prill, (2008): 
16. 
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këmbët e zbathura dhe patosi dramatik që ka mbërthyer portretet e tyre tentojnë të ngrenë epicitetin e aktit 
të luftëtares. 404 Në tablotë historike, heroizmi epik gjestikulativ dhe fryma dramatike e së gjithës 
kërkoheshin me ngulm nga artistët për të rritur sa më shumë impaktin emocional të veprës, ndërsa 
tendencat e kundërta kritikoheshin si përqasje artistike me mungesa, duke cënuar shpesh dhe pozicionin e 
artistit në rrethin hierarkik të kohës.  
 

     
       S. Xhaferri, “Heroina e popullit Zonja Çurre”, vaj, 1973                  G. Madhi, “Ndarja e tapive”, vaj, 1973 
 
Pas Plenumit të IV një pjesë e tyre u evidentuan si arritjet e vërteta artistike të fillim viteve ’70, ndërsa 
piktura tjetër, ajo më liberalja, u dërgua si pjesë e “fondit të zi” bashkë me tinguj e Festivalit të XI, 
minifundet, e leshrat e gjata. Me disa shembuj në “institucionet reformatore”, rruga e tyre ishte e 
destinuar të theksonte realizmin socialist tipik. Gazeta “Drita” i  kishte etiketuar gjithë periudhën si “...   
të prirë ndaj rrymave ekspresioniste dhe kubiste, (me) vepra që përshkohen nga një frymë deheroike 
nihiliste, e përçmuese, që pasqyron një përfytyrim të gabuar për jetën dhe shoqërinë tonë socialiste,”405 
ndërsa artistët tashmë duhej ta shihnin realitetin “… nga pozitat e artistit militant që punon dhe krijon 
sipas metodës së realizmit socialist, duke mbajtur një qëndrim subjektivist ndaj jetës dhe realitetit tonë 
objektiv.”406   
Makina e propagandës po rikolaudohej në funksion të “rrethimit revizionist-imperialist,” ndërsa shprehje 
si ajo e Gjergos: “S’e kuptoj ç’do me thënë realizëm socialist… për mua piktura është pikturë”407 do t’i 
mbeteshin të kaluarës.  
 
 

IV. 4. Skulptura në fillimin e viteve ‘70 
 
 

Vitet ’70 janë vitet e triumfit të skulpturës monumentale. E nisur si një fushatë që nga mesi i 
viteve ’50, shteti investoi shuma kolosale për ngritjen e një serie të gjatë veprash monumentale. Të 
shpërndara në të gjithë vendin, ato synonin shënjimin e territorit me vepra që glorifikonin momente kyçe 
historike. Pjesën më të madhe padyshim do ta zinin përmendore kushtuar luftës së fundit çlirimtare, e më 
pas ato të rilindjes kombëtare, ose ato dedikuar heroit kombëtar, Skënderbeut. Deri në fund të viteve ’60 
ishin ngritur vepra si “5 Heronjtë e Vigut” e Sh. Hadërit, (1966), “Skënderbeu mbi kalë”, realizuar nga O. 
Paskali, A. Mano, J. Paço, (1968), “Monumenti i Borovës”, realizuar nga I. Xhano, P. Dollaku, (1968), 
“Monumenti i provokacionit të 2 gushtit 1949”, realizuar nga J. Paço, U. Hajdari, (1969), apo  

                                                
404 Mbi këtë çast, një bashkëluftëtar tregon se: “…Operacioni armik i Dimrit 1943-1944 ishte i egër, si vetë dimri i atyre 
viteve. Zonjën nuk e thyente asgjë, ndaj nuk e theu as bora e tufani i shkurtit të vitit 1944. Ishte në Qafën e Shën Gjergjit, në 
Dukat, kur luftoi me vdekjen, për të shpëtuar tre shokët partizanë… Si shqiponjë i rrëmbente në krahët e saj dhe i çonte më tej, 
duke u përfytur me vdekjen.” Parë më 29 tetor 2013 në  
http://sq.wikipedia.org/wiki/Zonje_Arif_Çurre. 
405 “Mbi disa probleme aktuale në fushën e arteve figurative”, Drita, 4 nëntor, (1973): 4.  
406 Po aty.  
407 Demo, “Duke kujtuar Edison Gjergon”, 10-11. 
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“Monumenti i Mushqetasë,” realizuar nga H. Dule, (1969). Edhe pse pjesa më e madhe të ngritura në 
material të varfër, ato u përshëndetën për nivelin e kërkuar estetik.  
Lista e tyre do të zgjatej në fillimin e viteve ’70 me vepra të tjera edhe më ambicioze. E para në rend 
kronologjik është “Përmendore e 1920”, realizuar nga K. Rama, M. Dhrami, Sh. Hadëri e H. Dule në vitin 
1970. Në një strukturë pezull figurat e gdhendura në reliev, përmbledhin disa momente kyçe të zhvillimit 
të ngjarjeve, nga takimi mes luftëtarëve të krahinave të ndryshme, deri tek mësymja e përbashkët për 
dëbimin e armikut. I gjithë relievi si shpatë e zgjatur “fle” në disa pika mbështetjeje, ku spikasin dy 
kolonat vertikale kulmuese me mbishkrimin “1920”. Flamuri i dalë përmbi strukturën e gdhendur, tenton 
të thyejë staticitetin e së gjithës, duke shtuar elementin e valëzimit paralelisht me figurën e luftëtarit të 
hedhur në sulm përpara. Vepra ishte një nga memorialët e shumtë që shënuan kohën për sasinë dhe 
shpejtësinë me të cilën ngriheshin. Për të përballuar kërkesën e madhe të shtetit, skulptorët ishin të 
impenjuar në maksimum. Ata shpesh punonin në grup, bashkëpunonin me arkitektë,408 për të realizuar 
shpesh edhe disa vepra njëherësh.  
 

         
K.  Rama, M. Dhrami, Sh. Hadëri, H. Dule, “Përmendore e 1920”, Vlorë, 1970, beton (detaj)    P. Ҫuli, Dh. Gogollari, A. 

Mano, F. Dushku, “Monumenti i 4 heroinave”, 1970 
 
Një grup i tillë ishte i përbërë nga Perikli Çuli, Dhimo Gogollari, Andrea Mano e Fuat Dushku, të cilët në 
të njëjtin vit përfunduan realizimin e “Monumenti i katër heroinave”. E vendosur në Mirditë, vepra i 
dedikohet katër heroinave mirditore, Martë e Prendë Tarazhi, Shkurte Carës e Mrike Lokes. Grupi i 
figurave paraqitet në formë kryqi (dy para e dy pas) teksa mban në duar kush një kazmë, një libër a 
pushkë, duke evidentuar kështu idealin përkufizues për të cilin vajzat u flijuan. I gjithë monumenti 
ndërtohet bazuar mbi një kompozim të thjeshtë me vertikalitet gjeometrik,  trajtim i cili i ka dhënë veprës 
një frymë dinamike, tipike të kërkesave të kohës. Harmonia e gjesteve të tyre të ngrira zhvillohet sa 
vertikalisht aq dhe horizontalisht, në kërkim të përfytyrimit të një ylli pesëcepësh.  
Përveç gjeometrizimit strukturor, ajo që evidenton monumentin është eliminimi i “zakonshëm” i 
feminilitetit. Me qëndrim statuor, krahë e shpatulla të gjera, gjinj minimalë, këto gra shëmbëllejnë më 
shumë me krijesa mitike; si krijesa të dala nga terreni i ashpër, për të sfiduar maskulinitetin tipik 
krahinor.409 Monumentaliteti i kërkuar me aq ngulm nga sistemi socialist e çoi figurën e femrës drejt një 
paraqitjeje gjithnjë e më të shpërfytyruar, ku evidentohej forca e saj fizike, shpirti i paepur, sepse ideali që 
ajo mbartte ishte më i rëndësishëm se forma e saj femërore. Ajo ishte një krijesë e shpërfytyruar me 
qëllim, sepse e kishte vënë veten, feminilitetin e saj në shërbim të një ideali më të madh, atë të triumfit të 
socializmit. Asgjë që largonte vëmendjen nga ky objektiv nuk inkurajohej duke sanksionuar një platformë 
armike ndaj çdo elementi sensual. Përtej kësaj, në optikën e propagandës së kohës tek ajo thjesht: 
“pasqyrohet madhështia dhe forca e idealeve të Partisë në psikologjinë e masave, ideja se revolucioni 
çliron nga gjithë vargonjtë e vjetër ndërgjegjen e njerëzve që marrin pjesë aktivisht në atë revolucion.”410   
Edhe më imponente është figura femërore tek monumenti “Nënë Shqipëri”, vepër e vitit 1971, realizuar 
nga grupi i skulptorëve Rama, Hadëri e Dhrami. E lartë 22 metra ajo është kulmi i një ansambli 
arkitektonik, projektuar për varrezat e dëshmorëve në Tiranë e bërë i mundur në sajë të bashkëpunimit me 
                                                
408 Skulptori Perikli Çuli në një bashkëbisedim mbi realizimin e monumenteve thekson faktin që bashkëpunimi me grupe 
arkitektësh ishte praktikë më se e zakonshme për kohën, për të arritur një vendosje sa më profesionale e estetike të veprës.     
409 Vepra, e inauguruar në vitin 1970, u hoq në vitet e ndërrimit të sistemeve. 
410 Arminda Laçej, “Përballë monumentit të Heroinave të Mirditës”, Drita, 5 mars, (1978): 5. 
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arkitektët Besim Daja, Robert Kote, Enver Faja, Ilia Papanikolla e Vasilika Cicko. Në shtypin e kohës e 
gjithë sipërmarrja fitoi vëmendjen maksimale, si pika më e lartë e triumfit të përjetësimit historik. Thoma 
Thomai në gazeta “Drita” do të theksonte se: “Krenare në mes të bijve të saj trima, obelisk të fuqishëm që 
çan hapësirën, të tillë e ka bërë historia nënën Shqipëri, të tillë e kanë përjetësuar edhe skulptorët në 
varrezat e reja të dëshmorëve, që u inaugurua në 5 maj në një nga kodrat më të bukura që rrethojnë 
Tiranën.”411 Si projekt i propozuar në disa variante përgjatë disa viteve, ansambli i tërë gëzonte një pikë 
shikimi përmbi qytetin... “me krenari mbi të kaluarën dhe optimizëm për të ardhmen.”412  
Statuja epiqendër e gjithë strukturës arkitektonike, u ngrit për përkujtimin dhe nderimin e atyre që dhanë 
jetën për liri. Pozicioni i zgjedhur, synonte dominimin e strukturës nga lart, si një forcë simbol i vetë 
idealit.  Trupi i saj i drejtë e krenar është i një gruaje të re, (si gjithnjë me seksualitetin e munguar) e cila 
“valëvitet” nga era si një flamur teksa ngrihet edhe më lart mbi një piedestal. Në dorë ajo mban një yll 
dhe një degë dafine, si simbol i besimit të ri të vendit, të mbështjella me një shami. Shembuj të ngjashëm 
nga simbolet e vendeve revizioniste e kapitaliste, përkatësisht “Mëmëdheu thërret”, realizuar nga E. 
Vucetic, në vitin 1967, apo ajo më e famshmja e Nju Jorkut, me emrin zyrtar “Liria që ndriçon botën”, 
vepër e E. R. Laboulaye e vitit 1886, e ftonin regjimin e ri të Hoxhës në një sfidë ideologjike. Ndërkohë 
që kambanat e izolimit po vononin të binin, për Hoxhën një varrezë me bijtë më të mirë të kombit, që 
kulmonte me një monument tipik të nacionalizmit të ri vendas, ishte më shumë se një kërkesë e thjeshtë 
formale. Ajo përbënte kursin e ri ideologjik, ngritjen e peshës së nacionalizmit si fe e re zyrtare dhe rritjen 
e besimit se gjithçka mund të arrihej me forcat e veta.  
 

      
K. Rama, Sh. Hadëri, M. Dhrami, “Nënë Shqipëri”, 1971 

 

      
E. Vucetic, “Mëmëdheu thërret”, 1967            E. R. Laboulaye, “Liria që ndriçon botën”, 1886 

 
E meqë nacionalizmi i ri vendas po theksohej gjithnjë e më shumë si nga mjetet e propagandës dhe nga 
ato shkencore, për artistët nuk mbetej gjë tjetër veçse të materializonin vullnetin e shtetit. Një sipërmarrje 

                                                
411 Thoma Thomai, “Nënë Shqipëri”, Drita, 4 qershor, (1972): 5. 
412 A. M, “Një vepër monumentale”, Drita, 6 gusht, (1972): 4. 
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edhe më monumentale do të rezultonte “Monumenti i Pavarësisë”, inauguruar në vitin 1972. Realizuar po 
nga i njëjti grup skulptorësh, (Rama, Dhrami e Hadëri) monumenti ngrihej 17 metra i lartë, duke synuar të 
pasqyronte “madhështinë e luftës së popullit për liri e pavarësi, bashkimin e tij në këtë luftë, gatishmërinë 
për t’i mbrojtur me armë fitoret e arritura dhe dëshirën për t’i çuar më tutje realizimin e idealeve të tij.”413 
Idealet e viteve të pavarësisë të materializuara nga ideologjia komuniste si rrugë e pandalshme e vendit në 
rrugëtimin personal historik. Trashëgimia dhe akoma më shumë vazhdimësia të theksuara në një 
monument të vetëm, pasi në logjikën e vetë Hoxhës, këto ishin tiparet që ky monument s’duhej të 
anashkalonte. Sipas tij, në një letër dërguar autorëve, monumenti duhet: “… të përfaqësojë jo vetëm 
arritjet e një caku, por sulmin përpara për të arritur caqe të tjera akoma më të rëndësishme, që të shihet në 
të se revolucioni ynë ecën përpara, është në ngritje, imagjinata e popullit të shohë në veprën që do të bëni 
ju atë që ai realizoi në Luftën Nacional Çlirimtare, atë që po realizon sot gjatë ndërtimit të socializmit.”414  
 

          
K. Rama, M. Dhrami, Sh. Hadëri, “Monumenti i Pavarësisë”, 1972 

 
Si e tillë, e gjithë figura projektohet drejt një kompozimi piramidal. Platforma e gjerë arkitektonike me 
shkallë mban një grup luftëtarësh e patriotësh intelektualë, të cilët marrin poza, duke evidentuar qartë 
karakterin e tyre patriotik, shpirtin e sakrificës dhe besimin në idealin e pavarësisë.415 Në mes të tyre, 
dallohet qartë figura e Ismail Qemalit, figura kryesore e ngjarjeve historike të shpalljes së pavarësisë, dhe 
disa luftëtarë të tjerë me kostume nga krahina të ndryshme, për të treguar pjesëmarrjen në luftë dhe 
idealin e përbashkët të të gjithë viseve shqiptare. Të gjitha figurat paraqiten fizikisht të pathyeshme, plot 
besim e me armët gati, duke përçuar një ndjesi triumfaliteti, të ndjeshme edhe sot.416 Pas grupit të këtyre 
figurave, ngrihet një tjetër bazament, mbi të cilin qëndron një figurë tjetër luftëtari teksa ngre flamurin 
valëvitës. Figura tenton të kthehet në sintezë të idealit të luftëtarit për liri. Ai, më dinamik se figurat e 
poshtme, triumfon i sigurt në lartësi, ku duket sikur ideali i tij është i sigurt nga çdo kërcënim i huaj. 
Ndërtimi figurativ monumental evidentohet gati në çdo vepër të artit pamor të atyre viteve, duke u kthyer 
gati në një “modë” jashtë së cilës figura e luftëtarit, apo punëtorit të socializmit nuk funksiononte. 
Përjashtim bëjnë studimet e skulptorëve me temë lirike, apo ato intime që kryesisht mbeteshin në studio 
për dhurata apo në pritje të ditëve më të mira.  

                                                
413 Kuqali, Historia e Artit Shqiptar 2, 130. 
414 Po aty, 128. 
415 Sipas Dhramit në takimin që parapriu letrën, Enver Hoxha theksoi mangësitë që kishte boceti. Sipas tij, mangësitë 
qëndronin të vërteta në “staticistetin e figurave, flamuri që nuk ishte ai i betejave, dhe figurat janë të zbukuruara pasi lufta i 
hedh poshtë paradat e kostumet”. Shkëputur nga intervista me artistin 22 maj 2011. Arkiv personal i autorit.     
416 Mbi këtë vepër mund të shihet dhe Hektor Dule, “Një vepër nga më të fuqishmet në skulpturën tonë”, Drita, 3 dhjetor, 
(1972): 6. 
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Por viti 1973 do të rezultonte fatal për një pjesë të madhe të tyre. Shumë artistë që fshehën punët e tyre 
për vite me radhë të frikësuar nga përndjekja dhe burgosja e disa artistëve, eliminuan vetë veprat e tyre, 
që të mos binin në duart e policisë417. Rasti i Osekut, Velos, Paços do të ndiqte shumë studio artistësh. Si 
në një skenar filmi policesk, shteti kërkonte të depërtonte thellë në studiot e artistëve, të futej në mendjet 
dhe zemrat e tyre, sepse, si çdo shtet diktatorial, ai do të ketë çdo gjë nën kontroll418.  
Materializohet kështu mallkimi më i madh për një artist; kur artisti detyrohet të thyejë apo djegë me dorën 
e vet krijimin e tij, për të mos u zënë si provë nga policia e shtetit. Ishin vite kur artistët “modernë e 
liberalë”, u paditën në Plenumin e IV të KQ të PPSH, e më pas u kritikuan hapur në mbledhjet e 
pafundme në Lidhjen e Shkrimtarëve e Artistëve. Fazat e tjera të persekutimit ishin dhe më të rënda... 
fillimisht qarkullimi, më pas puna e detyruar, apo burgu.  
 

          
Disa nga nudot e realizuara nga Paço, për t’u thyer më pas nga vetë ai 

 
Janaq Paço në këtë periudhë kishte realizuar nëntë nudot, temë e ndaluar që në gjenezë të realizmit 
socialist. Si një thirrje e drejtuar jetës, instinktit e sensualitetit, ato nuk mund të gjenin hapësirë në status-
kuo-në tematike të Realizmit Socialist. Për shtetin, ato nuk ishin thjesht të panevojshme, të dëmshme për 
revolucionarizimin e vendit, të dëmshme për edukimin e masave dhe denigruese për moralin e një vendi 
komunist.  
 
 

IV. 5. Ekspozitat fotografike në fillimin e viteve ’70  

 

Në fillim të viteve ’70 nisi t’i jepej më përparësi organizimit të Ekspozitave kombëtare të fotografisë 
artistike. Shtypi i kohës419 evidenton dhe mbështet nismën e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, 
shtyrë nga fotoreporterët e fotografët e kohës, por nuk specifikon nëse Ekspozita kombëtare e vitit 1971 
ishte apo jo e para e këtij lloji. Ekspozita gjithsesi përbën një ekspoze të mirë të arritjeve teknologjike e 
artistike të fotografisë shqiptare të kohës. Një ekspozitë e tillë shërbente kësisoj dhe si përballje e vlerave 
dhe prurjeve midis vetë fotografëve. Në këtë ekspozitë mjaft të rëndësishme, u ekspozuan bashkë me 
fotografët e kohës dhe të ashtuquajturit “veteranë” të fotografisë, si Marubi, Pici, Ristani, Kallfa etj. Duke 
legjitimuar kështu një kërkim të ndërgjegjshëm për një trashëgimi profesionale midis brezave; 
paralelizimi midis fotografëve të “vjetër” me brezin e ri, duhet të vinte në dukje fillimisht ndryshimin 
tematik të zgjedhur nga fotografët. Ndodh kështu që shtypi evidenton idenë dhe realizmin artistik tek 
brezi i vjetër ndërsa tek brezi i ri: “Optimizmin e bukur interesant e revolucionar”. Shtypi i kohës 

                                                
417 “Thyerja e nudove ka qenë një moment shumë i vështirë për familjen tonë. Ai u mbyll në vetvete. Thoshte që më ndjekin. 
Kishte idenë sikur dikush e ndiqte. Ishte nervoz dhe më pas i ra parkinsoni. Kokat e nudove mbetën në studio deri kur i doli 
pronari i tokës. Veprat i shpërndamë andej-këndej deri sa i sollëm në shtëpi."… pjesë e marrë nga intervista me Lida Paçon, 
të shoqen e artistit Janaq Paҫo., në Elsa Demo, “Purgatori i Janaq Paços”, Shekulli, 4 shkurt, (2008): 14. 
418 “Është drama e një kombi që thyen bukuritë që i mbajti të fshehura, sepse kërkohej nga ata kasnecët që donin të dinin se 
ç'mendon dhe ç'ndien artisti. Kështu pra i zbuluan Janaq Paços ato që kuptonte dhe ndiente dhe ai guxoi që t'i rrëfente në disa 
miq dhe shokë që shkojnë dhe lajmërojnë: Janaq po arrestohen njerëz. Dhe ai siç duket këtu u tremb. Kemi të bëjmë me një 
dramë që filmat nuk mund ta japin dhe goja ime nuk mund ta rrëfejë se ç'ka ndjerë dhe ka hequr”, marrë nga intervista me 
Fatos Kolën, nxënës i Janaq Paços. Po aty. 

419 Pirro Naçe, “Pasqyrimi artistik i realitetit tonë”, Zëri i Rinisë, 20 tetor, (1971): 4. 
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propagandon kërkimin për “Pasqyrimin artistik të realitetit” i cili duhet të shtrihet sistematikisht në çdo 
gjini artistike, duke mos harruar evidentimin e shtimit të kërkesës për kërkime teknologjike.  

Në ekspozitën e dytë të këtij lloji, organizuar po në Tiranë, në vitin 1973, duket sikur kemi një ngritje në 
cilësi e sasi të punimeve. Në këtë ekspozitë duket sikur konsolidohen dhe arritjet teknologjike të 
fotografëve në fotografinë me ngjyra420 dhe në atë solare. Mbi këtë të fundit Anouck Durand dhe Gilles 
de Rapper theksojnë se: “Më 1971, dy fotografë Pleurat Sulo dhe Ilo Vero Golloshi punojnë me 
fotografinë e solarizuar. Te njëra paraqitet djali i njërit prej fotografëve i veshur pionier, me grushtin lart. 
Tema duket në përputhje me çka donte partia, por menjëherë fotografëve iu kërkua që t’i jepnin fund 
kësaj përvoje.”421  

     
Revista, “Ylli” nr. 8, 1979      Revista, “Ylli”, kopertina dhe dy faqe të numrit 12, viti IX, dhjetor 1968 

 

        
Festime për 30-vjetorin e çlirimit, 1974   Në stërvitje ushtarake, 1971    Ansambli folklorik fitues në  Dizhon, 1970 

 
E ndërkohë që eksperimentohej, ngjyra mbetej padyshim elementi i shtuar i fotografisë në tentativë për të 
pasqyruar Shqipërinë socialiste. E nisur të aplikohej që në vitet ‘50, shteti shqiptar kërkoi përmirësimin e 
teknologjisë aq sa: “Gjatë viteve 1970, fotografë shqiptarë u dërguan në Kinë për të praktikuar metodën e 
tri ngjyrave (trikromike), të tjerë u specializuan në ngjyrosjen me bojë.”422 
Në shumë punime të kësaj periudhe mund të dallohet fillimisht tendenca për një orientim estetiko-piktorik 
në realizmin e fotografisë. Ky fenomen evidentohet nga kërkimi tematik i njëjtë i artistëve vizualë dhe 
fotografëve, ku bien në sy tema si “Vjeshta”, “Portreti i nënës”, “Takim i përzemërt”, apo “Portret 
xhenieri”, “Qyteti i Alpeve”, e “Veterani”.  Në shtypin e kohës, flitet për “shije koloristike”, “kompozim 
të goditur”, “kombinim dritash”, e “interpretim dinamik”, duke evidentuar deri diku një paralelizëm të 
fotografisë me artet e tjera vizive. Sipas të njëjtit sistem mendimi të kohës pretendohet që gjinia e 
fotografisë, ashtu si dhe zhanret e tjera artistike duhet: “... të hyjë në të gjitha sferat e jetës sonë”423, për 

                                                
420 Në “Fotografia jonë në ekspozitën e dytë kombëtare”, Drita, 15 prill, (1973):7., vihet theksi tek puna kërkimore e fotografit 
Jani Ristani mbi teknikën me ngjyra, ku thuhet se ai ka: “… punuar në reliev me sistemin e filmit të dyfishtë”. Bashkë me J. 
Ristanin për fotografinë me ngjyra dallohet dhe R. Veseli.    
421 Demo, “Ngjyrat e diktaturës”, 14.  
422 Po aty. 
423 Kumi, “Fotografia jonë në ekspozitën e dytë kombëtare”, 7. 
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t’u kthyer kështu në: “... pasqyruese e realitetit tonë socialist , e transformimeve të mëdha socialiste në 
vendin tonë”424.  

Fotografia në këtë periudhë de facto futet në gjinitë e rëndësishme artistike. Ajo ekspozohet, promovohet 
e financohet, aq sa edhe kontrollohet, filtrohet e ndalohet. Ashtu si çdo gjini tjetër artistike, si gjithnjë për 
të njëjtin qëllim, ajo vuan e gëzon me simotrat e saj.  

Si çdo fushë tjetër artistike, fotografia ishte një gjini mjaft e rëndësishme në hierarkinë e megamakinës 
propagandistike. Detyra e saj deri në fund mbeti ilustrimi i realitetit në formatin dhe këndvështrimin e 
duhur, duke gëzuar njëkohësisht veshjen e statusit të imazhit të vërtetë e të “patjetërsueshëm”. Ndoshta 
edhe për këtë kolegët e tyre piktorë e skulptorë nuk i panë ata kurrë të denjë për t’u konsideruar të 
barabartë. Në artikujt e shumtë ku flitet për ecurinë e arteve figurative, fotografia nuk zë pothuajse fare 
vend. Bën përjashtim vetëm ndonjë hapësirë për fotografinë artistike, por edhe kjo me rezerva dhe 
kryesisht pas viteve ’70. Ashtu si për opinionin e përgjithshëm dhe për shtetin, krijuesit e vërtetë ishin 
piktorët, skulptorët, shkrimtarët, muzikantët apo dhe arkitektët, kurse fotografët nëse ishin kolegë të tyre, 
mund të qëndronin nga fundi i listës, edhe pse me punën e tyre pasqyruan zhvillimet në vend për dekada 
me radhë. 

 

                                                
424 Po aty.  
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Kreu V: IDEOLOGJIZIMI I TEJSKAJSHËM, VITET ’74-’85    
 
 

V. 1. Vitet ’74-’85: Eleminimet brenda llojit dhe superprodhimi intelektual 
 
 

Në dekadën e fundit të jetës së tij, Enver Hoxha u fut më gjakatar se kurrë. Pas luftës kundër 
liberalizmit dhe modernizmit antiproletar, ai theksoi se: “Agresioni ideologjik i paraprin atij ushtarak dhe 
ekonomik.”425 Nisi kështu një vit pas Plenumit të IV, ai i V dhe i VI që “kërkuan kokat” e Beqir Ballukut, 
ministër mbrojtje, dhe ushtarakëve më  të lartë, Petrit Dume dhe Hito Çako. Në Plenumin e VII, mbajtur 
në vitin 1975 e kishte radhën sektori ekonomik. Viktimat do të ishin Ministri i Industrisë dhe Minierave, 
Koço Theodhosi, Kryetari i Komisionit të Planit të Shtetit, Abdyl Këllezi dhe më pas edhe Ministri i 
Tregtisë, Kiço Ngjela. Nga të gjithë këta kuadro, ky i fundit ishte i vetmi që i shpëtoi pushkatimit. Një vit 
më pas, në dhjetor të vitit 1976 u miratua kushtetuta e re e vendit që “... cilësonte shtetin si shtet të 
diktaturës së proletariatit, PPSH si forcë e vetme udhëheqëse në vend, marksizëm –leninizmin si ideologji 
sunduese, kurse luftën e klasave si forcën kryesore lëvizëse të shoqërisë.”426 Në bazë të saj, Sekretari i 
Parë i Partisë ishte njëkohësisht dhe Komandanti i Përgjithshëm i forcave të armatosura, ndërsa 
mbështetja në forcat e veta de-facto sanksiononte izolimin e vendit nga bota e jashtme. Në këtë urdhër të 
ri izolimi brenda vetvetes, nevoja për përqendrimin e pushtetit në duart e vetme të udhëheqësit, solli një 
valë të re spastrimesh. Këtë radhë ajo do të prekte ndihmësit/spastrues me të cilët diktatori kishte bërë të 
mundur planin e tij.   
Kulmimi i parë erdhi më 17 dhjetor 1981, ditën e vetëvrasjes së Mehmet Shehut, kryeministër i vendit 
dhe krahu i djathtë i Hoxhës. Bernd Fisher thekson se: “Aty nga fundi i viteve ’70, shëndeti i Enver 
Hoxhës ishte përkeqësuar dhe ai vetë ishte tejet i shqetësuar se kush do të ishte pasardhësi i tij, një 
metaforë që i shkonte përshtat regjimit… ai kishte parë me sytë e tij katrahurën në BS pas vdekjes së 
Stalinit, ndaj ishte i vendosur që ajo agoni të mos përsëritej në Shqipëri… pavarësisht nga statusi që 
Mehmet Shehu gëzonte si hero i luftës dhe përvojës së jashtëzakonshme, Enver Hoxha ushqente një sërë 
shqetësimesh kundrejt tij.”427 Akuzave të para për qëndrim liberal ndaj luftës së klasave, arrogancës, 
prepotencës e të metave në punë, pas vdekjes iu shtuan ato si armik e poliagjent.428 Fatin e tij do ta ndiqte 
ministri i brendshëm Feçor Shehu, ai i shëndetësisë Llambi Ziçishti, ai i Ministrisë së Jashtme Nesti 
Naste e në fund dhe ministri i mbrojtjes Kadri Hazbiu429. Akuzuar për tradhti të lartë dhe për pjesëmarrje 
në grupin komplotist të drejtuar nga M. Shehu, sipas Hoxhës ata synonin likuidimin e tij fizik dhe marrjen 
e pushtetit në vend.  
Patologjia paranojake e Hoxhës në vitet e fundit të jetës u stimulua padyshim nga trashëgimia e pushtetit, 
përkeqësimi i gjendjes së tij shëndetësore430 e po aq dhe nga diktimi i kushteve të politikës së jashtme. 
Kursi i ri i Maos përcaktuar nga vizita e Niksonit në vitin 1972 hap njëkohësisht kapitullin e fundit të 
marrëdhënieve mes dy vendeve dhe fushatën e eliminimit të udhëheqjes vendase. Ato ecin paralelisht me 
njëra-tjetrën deri me ndërprerjen zyrtare të ndihmave ekonomike në vitin 1978, dy vjet pas vdekjes së 
Maos. Që prej këtij viti fillon dhe izolimi i plotë ndërkombëtar i Shqipërisë që si zakonisht do të 
shoqërohej me ashpërsimin e luftës së klasave dhe eliminimin e atyre pak figurave historike të mbijetuara 
të PPSH-së.      

                                                
425 Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. 4. (Tiranë: Toena, 2008), 297. 
426 Po aty, 300-301.  
427 Bernd J. Fischer, Enver Hoxha dhe diktatura komuniste në Shqipëri, (Tiranë: AIIS, 2012), 75.  
428 Më shumë mbi fatin e familjes Shehu mund të shihet, Bashkim Shehu, Vjeshta e ankthit: ese, (Tiranë: AlbinFrom, 1994).   
429 Kadri Hazbiu ishte figura më e rëndësishme e mbetur pas eliminimit të Mehmet Shehut. Kryen 
shkollën e lartë të sigurimit në BS, për t’u pozicionuar më pas si një nga krerët kryesorë të Sigurimit 
Shqiptar. Mes viteve ’50-’54 ka qenë zv. Ministër i Brendshëm, ’54-’80, Ministër i Brendshëm, dhe  
’79-’82, Ministër i Mbrojtjes.  
430 Mbi këtë Valentina Duka thekson se: “… rëndimi i gjendjes shëndetësore të Hoxhës u shoqërua me theksimin e paranojës 
se do t’i rrëmbenin pushtetin. Hapja me botën do ta rrëzonte mitin e ngritur me aq mund prej tij dhe bashkë me mitin do të 
binte dhe ai vetë”., në Valentina Duka, Historia e Shqipërisë 1912-1990, (Tiranë: Shtëpia botuese “Kristalina-KH”, 2007), 
293.   
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Një valë e tillë terrori përkufizon qartë krizën politike e ekonomike që po mbërthente vendin që nga mesi 
i viteve ’70. Gjithë lëvizjet e vrullshme ideologjike të viteve ’60-’70, revolucionarizimi i jetës, ashpërsimi 
i luftës së klasave e likuidimi i plotë i pronës private, sollën pasoja të rënda për jetën dhe ekonominë e 
vendit. Shteti do të vazhdonte ta shihte vendin si një ndërmarrje shumëdegëshe, duke ushtruar mbi të një 
kontroll absolut, por nga njëra anë duke “fshikulluar” e nga ana tjetër duke “tërhequr rripin”, ekonomia 
vendase duke ngjitur vitet ’80, do të shkonte drejt një gjunjëzimi pa kushte, me sytë tashmë jo më nga 
lindja e largët, por me drojë nga perëndimi i afërt.  
. . . 
 
Në vitet e fundit të jetës, Enver Hoxha i kishte mbivendosur vendit imazhin e tij sagomatik. Në të, 
stalinizimi në stil shqiptar, përkthehej thjesht nga tre elementë: kontroll, dhunë dhe frikë, ndërsa përmasat 
modeste të genocidit komunist përkufizoheshin vetëm nga përmasat e vogla të popullsisë. Nëse diktatorët 
e tjerë famëkeqë të shekullit XX numëruan shpesh miliona viktima, Hoxha “u mjaftua” me rreth 6 000 të 
dënuar me vdekje, mbi 35 000 të burgosur dhe rreth 70 000 të internuar.431 Edhe pse jo shifra shokuese, 
efikasiteti i shpërndarjes të terrorit në gjithë territorin arrihej me mjaft lehtësi. Me dënime kolektive, 
përtej logjikës, një i dënuar me vdekje, burg apo internim përkufizonte të ardhmen e atyre që e rrethonin. 
“Pjesëtarët e familjes, si bashkëshortja, prindërit, vëllezërit, motrat ose të tjerë, që banonin me të 
akuzuarin, shpesh konsideroheshin “të rrezikshëm për shoqërinë” dhe kishin pjesën e tyre në dënim, 
ndonëse ishin krejtësisht të pafajshëm. Familje të tëra internoheshin për shkak se një kushëri i tyre 
arratisej nga vendi.” 432 Përveç shtrirjes së kontrollit mbi jetën private dhe atë familjare, kodi penal 
parashikonte dënimin kapital për 34 vepra penale. Me një mekanizëm të tillë u ndërtua një klimë e 
përhershme frike ku mund të dënohesh kurdo e për çfarëdo lloj gjëje dhe sikur të mos mjaftonte kjo, të 
tjerët rreth teje do reflektonin një kalvar të ngjashëm vuajtjesh. E gjithë kjo kishte vetëm një qëllim, 
psikozën e frikës ushtruar nga një shtet policor efikas që kontrollonte gjithçka dhe një vijë politike të 
varur nga “humori” i pushtetmbajtësve. Një ndër nenet më famëkeqe ishte ai i “agjitacion-
propagandës”, 433  një nen “zemërgjerë”, me hapësira të konsiderueshme që mund të përkufizonte 
shumëçka.  
Si në çdo sistem diktatorial, “shpata e partisë” ishte policia sekrete, njohur shkurt si “Sigurimi”. 
Tentakulat e kësaj strukture të kudondodhur ushtonin presion duke bashkëpunuar me policinë në 
survejimet, arrestimet dhe mbajtjen e stërgjatë në hetuesi. Frika nga to arriti kulmin sidomos pas viteve 
’70, ndërsa psikoza e frikës së përhershme shoqërohej me presionin për të treguar “patriotizmin” duke u 
kthyer në bashkëpunëtor (spiun) të sigurimit.  
Përveç frikës në zemër të njerëzve, Hoxha, mendoi të mbillte nëpër gjithë territorin qindra mijëra 
bunkerë, një cënim serioz për ekonominë vendase, e që për më tepër forconin psikozën e një vendi në 
prag pushtimi. Duke e ridizenjuar peizazhin me këto “kërpudha betoni” – si një vend në rrethim, regjimi 
stërviste ushtarakisht të gjithë të rinjtë si një pjesë e rëndësishme e kontributit të tyre personal për ruajtjen 
e pavarësisë së vendit. Nga mjetet e propagandës serviret masivisht platformë-ideja “uniteti ushtri – 
popull”, duke intensifikuar kështu idenë fikse të rrezikut imediat, ndërsa frikën e ktheu në një institucion 
në vetvete.  
Fusha e lirive dhe të drejtave të njeriut, term i huaj për vetë fizionominë e regjimit, u cënua në emër të 
                                                
431 Ndërkohë që shoqata kombëtare e ish të dënuarve dhe të përndjekurve politikë, jep këto të dhëna: të ekzekutuar 5577 burra, 
450 gra; të dënuar politikë 26768 burra, 7367 gra; vdekur në burgje 1065 të dënuar; të internuar 48217 burra, 10792 gra. 
Shifrat e shoqatës shqiptare superohen nga një raport i OKB mbi persekutimet në Shqipërinë e pas luftës, i cili specifikon se: 
“Nga 40 burgje politike dhe kampe përqendrimi që kanë qenë në veprim në Shqipëri nga viti 1944, thuhet se mbi 16 mijë 
njerëz kanë humbur në një kohë prej 10 vjetësh. Mësohet se nga mbarimi i luftës, 80 mijë persona kanë kaluar nga këto burgje 
dhe kampe përqendrimi. Numri i përgjithshëm i banorëve në to sot çmohet të jetë 10–15 mijë veta, ndërsa numri në burgjet 
politike çmohet të jetë rreth10 mijë”., në Afrim Imaj, “Dokumenti për Shqipërinë në OKB, Raporti i SHBA në 1955: Zyrtarët 
përdhunojnë të internuarat.” Panorama, 5 gusht, (2013): 13.  
432 Edwin Jacques, Shqiptarët - Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme. (Tiranë: Kartë e Pendë – F. A. 
Linkoln, 1995), 571.  
433 Neni 55, njohur si neni për Agjitacion e Propagandë”, në Kushtetutën e vitit 1976 thekson “Ndalohet krijimi i çfarëdo 
organizate me karakter fashist, antidemokratik, fetar dhe antisocialist. Ndalohet veprimtaria dhe propaganda fashiste, 
antidemokratike, luftënxitëse, si edhe nxitja e urrejtjes kombëtare e racore.” Marrë nga Ligj. Nr. 5506, datë 28.12.1976 / 
Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 
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kontrollit të plotë të vendit dhe rrezikut që i kanosej nga armiq të brendshëm e të jashtëm. Në emër të 
ruajtjes së pavarësisë, situata degjeneroi në çensurimin e lirive më minimale siç ishte e drejta e fjalës së 
lirë. Prof. Aleks Buda, kryetar i Akademisë së Shkencave të kohës i konsideronte kufizimet e shumëfishta 
si nevojë për mbijetesë kombëtare. Mendimi i lirë shihej si një cënim real, as sa ai vetë shprehej se: “Nuk 
mund të them se të gjitha idetë kanë të drejtë të ekzistojnë. Kjo do të ishte një vetëvrasje kombëtare.”434 
Bashkë me mendimin çensurohej informacioni, lëvizja e lirë për punë a banim në qytete të tjera, ushtrimi 
i fesë, përzgjedhja e edukimit universitar, vendi i punës e në mënyrë kategorike dalja e paautorizuar jashtë 
shtetit. Ndërsa qindra të rinj e të reja humbën jetën duke tentuar të kalojnë kufijtë në mënyrë ilegale, pjesa 
e mbetur, me gojën e mbyllur, mendjen e gatuar nga edukimi shtetëror, kufizimet në çdo pjesë të jetës 
shoqërore e private, përkufizuan Njeriun i ri shqiptar si produkti final i rendit të ri shoqëror. Për këtë 
krijesë, kushtetuta e vitit 1976 kishte rezervuar një nen, atë 32 ndërsa përcaktonte rolin e shtetit që: “… 
zhvillon një veprimtari të gjerë ideologjike e kulturore për edukimin komunist të punonjësve, për 
formimin e njeriut të ri. Shteti kujdeset në mënyrë të veçantë për zhvillimin dhe edukimin e gjithanshëm 
të brezit të ri në frymën e socializmit e të komunizmit.” Kërkimi i kësaj figure të re bazohej në një luftë të 
ashpër klasash që kish nisur që në vitet e para të pasluftës dhe ia kishte arritur të ristrukturonte shoqërinë 
në stampë komuniste. Siç shprehet Duka: “Tashmë shoqëria shqiptare kishte fituar një strukturë të re. Ajo 
nuk ndahej më në shtresa njerëzish, të pasura, të mesme dhe të varfra, por ndahej në disa grupe, që ishin: 
fshatarët, punëtorët dhe nëpunësit.”435 

Por Shqipëria e Diktaturës së Proletariatit, me strukturën e re shoqërore dhe njeriun e ri përmbi to, nga 
kontrolli i vazhdueshëm shtetëror dhe siguria e një të ardhmeje të njëfarë lloji, solli edhe një siguri 
kolektive efiçente. Shteti garantonte punën, strehimin, arsimimin, kujdesin shëndetësor 436  dhe një 
shpërndarje të të mirave deri diku të barabartë.437 Bashkë me të si antidod psikologjik ndaj dhunës ai 
ofronte dhe ushqimin e nevojshëm shpirtëror, mijëra imazhe iluzive të një realiteti fiktiv438, ndërtuar nga 
një propagandë doktrinare, shtrirë në gjithë mediumet.  

Paralelisht me imazhin e një shoqërie të lumtur, krenare e të privilegjuar, sektori shkencor siguronte të 
kaluarën, një vijë e re historike, bazuar në një nacionalizëm me ngjyra komuniste. Kultura e re 
zëvendësonte institucionet fetare dhe ritregonte historinë si një rrugë e përgjakshme e triumfatore. 
Nacionalizmi komunist shqiptar zëvendësoi hoxhallarët e priftërinjtë me heronj të rinj e të vjetër të 
historisë, si një platformë shumëvjeçare nxitur e investuar nga vetë shteti. Vëmendja që shteti shqiptar i 
dedikonte edukimit të brezit të ri dokumentohet dukshëm që pas mbylljes së 2169 godinave fetare, kohë 
kur ishin hapur a po hapeshin 2160 qendra kulture, rreth 7000 grupe a ansamble artistike, 2000 estrada 
amatore dhe 25 trupa teatrale profesioniste që vinin rreth 1500 shfaqje në vit. Ndërsa Kinostudioja 
“Shqipëria e Re” prodhonte maksimalisht 14 filma në vit,439 Teatri i Operas dhe Baletit jepte rreth 250 

                                                
434 Dielli, 15 shtator (1988): 4., në Jacques, Shqiptarët, 601. 
435 Duka, Historia e Shqipërisë, 300. 
436 Në sajë të një kujdesi shëndetësor të shpërndarë në gjithë territorin dhe përmirësimit të kushteve të jetesës, mesatarja e jetës 
u ngrit nga 38 në 71 vjeç. Ritmi i rritjeve arriti në 2.77 %, (më e larta në Evropë), ndërsa vdekshmëria 0.59 %, më e ulëta në 
Evropë, ndërsa gjysma e popullsisë në vitin 1985 ishte nën 22 vjeç.     
437 Shteti sidomos pas revolucionit kulturor të mes viteve ’60 u kujdes që diferenca mes pagave mos t’i kalonte përmasat 
shqetësuese. P.sh. paga e një ministri mund të ishte vetëm 2 herë më e madhe se ajo e një punonjësi në bujqësi, ndërsa mbi 
sistemin e pagave një artikull i botuar në media gjermane në mesin e viteve ’70 shprehej se një shtetas: “… fiton mesatarisht 
rreth 660 lekë në muaj... (me to) mund të blesh një biçikletë çeke, gjermano lindore, kineze, dhe kohët e fundit edhe shqiptare; 
ndërsa për dy tri ditë punë, mund të blesh një këmishë ose një palë këpucë plastike; katër ditë duhen për të blerë një çantë dore; 
një orë për 1 kg. rrush ose domate, apo 1.2 litra qumësht”., në Dorothea G. Razumovsky, “Shqipëria 1976: “Në vendin e 
puritanëve të Kuq” – një udhëtim në perandorinë e izoluar të Enver Hoxhës”, Frankfurter Allgemeine Zeintung, (1976) në 
Armando Plaka, Shqipëria ashtu siç e pamë, (Tiranë: Kristal, 2012), 180.    
438 Vetëm në vitin 1976 gazeta Drita theksonte se në Korçë 35 autorë kishin ekspozuar 80 punime, në Durrës 40 autorë 115 
punime, në Bajram Curri 12 autorë 42 punime, në Shkodër 29 autorë 54 punime,.. e kështu me radhë., në ATSH: “Ekspozita të 
arteve figurative në rrethe”, Drita, 3 tetor, (1976): 2. 
439 “Nga rreth 150 kinema e aparate kinolëvizëse, që funksiononin në vitin 1960, kjo shifër në vitin 1972 arriti në mbi 450… në 
vitin 1972 filmat u ndoqën nga afro 20 milion shikues, pra çdo banori i takonte të shkonte mesatarisht 10 herë në vit në 
kinema…në vitin 1975 u realizuan 10 filma,.. (ndërsa) në vitin 1976 ata u zotuan të realizonin 14 filma artistikë dhe 
vizatimorë”., në Abaz Hoxha, Filmi artistik shqiptar 1957-1984, (Tiranë, 8 Nëntori: 1987), 11-13.   
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shfaqje në vit, Ansambli i Këngëve dhe Valleve Popullore rreth 150 shfaqje. Ekzistonin 11 orkestra 
simfonike, 11 galeri artesh, mbi 200 muze, qindra dhoma muzeale, 25 stadiume, 42 parqe sportive, 502 
komplekse sportive, 3250 fusha sporti.  

Një kujdes i madh u tregua dhe për kulturën e leximit dhe organet e shtypit. Pas daljes së vendit nga 
analfabetizmi, theksi u vu tek arsimimi i avancuar, universitetet dhe shkollat profesionale. E gjithë kjo 
shoqërohej me një bibliotekë kombëtare me mbi 1 milion volume, ndërsa numri i bibliotekave qendrore 
arrinte në 45. Më shumë se 4000 biblioteka të tjera ishin atashuar në institucione; botoheshin mbi 100 
gazeta e revista, nga të cilat 2 ishin të përditshme, të tjerat të përjavshme a të përmuajshme, ndërsa gazeta 
lokale nxirreshin në rreth 18 rrethe të vendit. Shteti vinte theksin dhe në eksportin ideologjik e 
propagandistik, aq sa 5 periodikë botoheshin në 8 gjuhë të huaja, ndërsa librat e botuar (4 për çdo banor) 
eksportoheshin në 60 vende të botës. E kotë të shtosh që në këtë superprodhim intelektual skematizmi, 
stërpërsëritja, amatorizmi dhe mediokriteti i linin vend njëra-tjetrës sipas rastit, ndërsa vlerat e vërteta 
nëse nuk ishin në burg, bënin kompromis me “murin shtetëror” për të mbijetuar në ato pak hapësira që 
kishin mbetur.    
Deri në mesin e viteve ‘80, edhe pse në vështirësi të madhe ekonomike, megamakina e propagandës 
mundi të funksiononte me kapacitet të plotë. Ajo ushqente optikën e izoluar shqiptare me imazhe nga 
bota e egër kapitaliste, si antipod i prosperitetit socialist vendas. Ajo erdhi duke e intensifikuar fuqinë e 
saj ndërkohë që shtoheshin vështirësitë ekonomike, si një binom funksional, ku sa më e fuqishme 
propaganda, aq më i trishtë realiteti. Shqipëria duke ruajtur për dekada me radhë vendin e parë në 
kontinent për rritjen e popullsisë, gëzonte një popullsi tejet të re, ku shumica kishin njohur vetëm epokën 
e socializmit. Efekti terapeutik propagandistik synonte të luftonte depresionin, aq sa dhe të ushqente 
mendjet e lindura dhe rritura në këtë sistem. Si rezultat i kësaj, shumica e shqiptarëve formuan një imazh 
surreal të botës së jashtme e jetonin në varfërinë e tyre si në një ishull të braktisur në lumturinë e vet.   
 
 

V. 2. Ndërtimet e mëdha në dy dekadat e fundit të regjimit 
 
 

Fryma e re moderne e arkitekturës, që kish nisur të aplikohej që nga mesi i viteve ’60, po 
sanksionohej gradualisht përgjatë gjithë dekadës pasuese. Arkitektura tipike sovjetike, tashmë i përkiste të 
kaluarës. Shkolla vendase ofronte vazhdimisht arkitektë të përgatitur, ndërsa shteti financonte projekte 
gjithnjë e më ambicioze. Pas ndërtimit të Pallatit të Madh të Kulturës dhe atyre dhjetëra banesave 
institucionale apo banimi, arkitektura moderne ishte pranuar zyrtarisht si gjuha e re zyrtare e vullnetit 
estetik shtetëror. Qarkullimi i lirshëm i revistave rumune, çeke e bullgare, apo artikujt ku mbështetej kjo 
gjuhë arkitektonike, propagandonin në realitet e në shtyp, një klimë deri diku të qetë. Në funksion të 
riorganizmit të ri urban të qyteteve, arkitektura e re po zëvendësonte ngadalë hapësirat e pushtuara 
tradicionalisht nga e kaluara orientale. Shteti shqiptar përfundimisht po transformonte qytetet shqiptare, si 
tentativa për një riorganizim të ri psikologjik masiv. Imazhi i tij duhej të ishte i ri, i ndryshëm dhe 
modern, bashkëjetues në paradoksin e vet “kombëtare në formë dhe socialiste në përmbajtje”.  
Për rreth dy dekada (’55-’75) arkitektët shqiptarë jetuan ditë deri diku të qeta. Rruga e tyre ishte e 
ngjashme me ato të krijuesve të tjerë, herë me përplasje e kërkesa absurde e herë me mirëkuptime 
ngushëlluese. Por kjo nuk zgjati shumë. Pas Plenumit të IV, padyshim një pjesë e furisë shtetërore ishte 
rezervuar edhe për grupin e arkitektëve. Etiketimeve pararendëse për arkitekturë moderne, iu 
bashkëngjitën shpejt mbiemrat, “e gabuar”, “e dëmshme”, “pa asgjë kombëtare” me “tendencë luksi e 
gjigandomanie” për t’u mbyllur me frazën më të “dashur” për estetët, “shprehje e ndikimeve formaliste”.  
Shinasi Dragoti në shtypin e kohës theksonte se: “Në projektet tona, shohim ndikimet pa vend të 
arkitekturës moderniste. Kinoteatri, në Fier, është kritikuar me të drejtë për formën e tij aspak tërheqëse, 
por të lë përshtypjen e një vepre të ngjashme me kishën, si ato që ndërtohen në vendet kapitaliste dhe që 
reklamohen nga propaganda borgjezo-revizioniste. Por ka edhe prirje të tjera të huaja, që janë shfaqur në 
disa ndërtesa ku shohim faqe muri pa asnjë dritare. Këtu kemi të bëjmë me konceptime gjoja estetike, të 
cilat e kanë burimin në ndikime të dëmshme të arkitekturës moderniste.”440 Edhe Alfred Uçi, esteti i 
                                                
440 Shinasi Dragoti, Rruga e Partisë, nr. 12 (1974)., në Kolevica, Arkitektura dhe diktatura, 81.  
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përzgjedhur i regjimit disa vite më vonë do të theksonte se: “Nga diskutimet e bëra vitet e fundit, është 
pranuar njëzëri nga opinioni ynë i shëndoshë artistik, se format e Kinoteatrit të Fierit, të Bibliotekës së 
Korçës, të godinës së ATSH-së, kanë qenë shprehje e ndikimit të formalizmit... ato janë krijuar në 
kundërshtim me shijet e shëndosha të shoqërisë sonë socialiste.”441 Terminologjia “formaliste” përmendur 
shpesh me tendencë gjatë persekutimit të artistëve pamor, u shtri natyrshëm si term zyrtar për dënimin e 
arkitektëve të “nënvizuar”.  
 

                  
Biblioteka e Korçës, P. Kolevica     Ndërtesa ATSH-së, M. Velo    Pallati pranë Mapos, M. Velo 

 
Goditja erdhi në verën e vitit 1975. Të sakrifikuarit ishin po ata, Petraq Kolevica e Maks Velo. I pari për 
bibliotekën e Korçës e i dyti për banesën pranë Mapos442 dhe atë të ATSH-së. Të etiketuar prej kohësh si 
elementë problematikë, përveç lëvizjeve të vazhdueshme, anulimit të projekteve e punës edukuese pranë 
gjirit të klasës punëtore, në një klimë të paralajmëruar, ata “mirëprisnin” edhe këtë lëvizje të radhës. 
Emrave të tyre iu bashkëngjitën edhe M. Bego për shtesën e Institutit të Lartë të Arteve, S. Mosko për 
Kinoteatrin e Fierit dhe K. Çomi për shtëpinë e kulturës në Sarandë. Një pjesë thjesht u kritikuan, 
Kolevica e Bego “u qarkulluan” përkohësisht, ndërsa Velo, modernizmin e tij kokëfortë, që e kishte 
“shpërhapur” edhe në gjininë e pikturës, e “shpagoi” me dhjetë vjet burg. 443 
Pas reprezaljes së radhës, rivendosjes së prioriteteve e hierarkive, puna e arkitektëve do të vazhdonte në 
materializimin e projekteve për ndërtimin e socializmit. Në imazhin e ri të izolimit të pritshëm, në vitet 
’70, shteti nisi të investonte në ngritjen e një zinxhiri hotelesh turistike në qendrat e qyteteve të mëdha. Si 
një tentativë e qartë për të përçuar imazhin e triumfit e për të shmangur vëmendjen nga zhvillimet 
dramatike politike, ngritja e këtyre strukturave në qendër të qyteteve kërkohej imponente e glorifikuese. 
Të stërzgjatura vertikalisht, ato duhej të dominonin qendrat urbane, si simbolet e reja të epokës 
komuniste. Patjetër që më vertikali e më i larti duhej të ishte ai i kryeqytetit. Në një lartësi të paracaktuar 
shumëkatëshe, “Hotel Tirana”, duhej të kalonte dukshëm gjithçka ishte ndërtuar në të kaluarën. Përveç 
kësaj, vlerat arkitektonike duhej të ishin në lartësinë e duhur, pasi përballeshin në një shesh ku ishin 
shtresëzuar vlera arkitekturore historike. U ngrit kështu grupi i punës me arkitektë V. Pistoli, P. Kolevica, 
K. Çomi, M. Pepa, si dhe arkitektët e rinj K. Kolaneci e N. Theodhosi. Pas debateve natyrale, “15 
katëshi”, në përfundim ishte një strukturë e kthjellët, vertikale e “ndërprerë” nga vijëzimet e vetratave. 
Ajo nuk dallohej nga përthyerje vëllimore, por ngrihej si një strukturë e vetme, unike, mbivendosur mbi 
një bazament më të gjerë, destinuar për hollin, zyra, salla mbledhjesh e restorantesh. Fasada e saj, një 
miks ritmik mermeri e xhami u kthye shpejt në objekt krenarie për gjithë klasën politike vendase, duke u 
propozuar si një qendër e re e pikë takimi. Për këtë arsye, bashkë me luksin e kohës që e shoqëronte në 
arredimin e brendshëm, ndërtesa u pajis dhe me dalje shpëtimi nëntokësore.        

                                                
441 Alfred Uçi, Nëntori, nr. 8/77, (1977), 45, në Kolevica, Arkitektura dhe diktatura, 81. 
442 I njohur ndryshe dhe si pallati i Kadaresë, pikërisht ky i fundit mbi të kujton se: “…ndoshta ishte i vetmi apartament në një 
ndërtesë banimi të përbashkët në Shqipëri, i projektuar me një oxhak. (Të dyja këto modifikime, hapësira dhe oxhaku do të 
bëheshin problem më pas, çështja do të shkonte gjer tek kryeministri i shtetit. Vetë ndërtesa do të vihej në shënjestër të 
akuzave, sidomos pas dënimit të Maksit, do të quhej moderniste, kubiste, madje disa herë do të propozohej shembja e saj).” 
Ismail Kadare, parathënia në Maks Velo, Kohë antishenjë, (Tiranë: Zenit Editions, 2005), 71. 
443 Maks Velo u dënuan me 10 vjet burg në vitin 1978, por kreu vetëm 7 vjet e gjysmë në sajë të një amnistie të përgjithshme 
që pasoi vdekjen e diktatorit.    
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Hotel Tirana, sot i rikonstruktuar     Hotel Turizmi, Elbasan, (ark.V. Pistoli)    Hotel Turizmi, Shkodër  (ark. A. Lufi) 

 
Hotelet e tjerë të turizmit vendas edhe pse u ngritën me kapacitete pretenduese, rrallëherë e panë veten t’i 
përgjigjeshin një klientele me destinacion turistik. Të mbyllur në morsën e izolimit, ato u frekuentuan më 
shumë nga udhëtarë vendas se sa nga ata pak turistë që kalonin kufirin shqiptar. Pjesa më e madhe e tyre, 
edhe për shkak të rënies ekonomike, nuk arritën të shfrytëzonin maksimalisht mundësitë e kapacitetet e 
tyre. Edhe nga ana vëllimore e arkitektonike, pjesa më e madhe e tyre nuk dallohen për vlera të mirëfillta 
duke u propozuar njëzëri me një vertikalitet domethënës, në kërkim të dominimit të shesheve, ashtu siç 
propozohej dhe “15 katëshi” në kryeqytet. Sidoqoftë bashkë me pallatet e kulturës, ato do të përthithnin 
impenjimin maksimal mes arkitektëve dhe urbanistëve, si gjuha e re stilistike e qendrave urbane. Në fakt, 
shteti i Hoxhës, deri në fund të viteve ’80 do të arrinte të transformonte rrënjësisht pjesën më të madhe të 
qyteteve shqiptare. Blloqet e mëdha të banimit, herë elegante e herë me kosto minimale (struktura 
parafabrikate), ishin përkufizimi dhe habitati i Njeriut të ri shqiptar. Ndërtesat e banimit, shoqëroheshin 
gjithnjë nga qendrat shëndetësore, shkollat, këndet e lojërave, fushat sportive e parqet.  
 

    
Muzeu historik “Gj. K. Skënderbeu”, Krujë               Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 

 

    
Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë                              Pallati i Kongreseve, Tiranë 

 
Por përtej aspektit të organizimit urban, shteti kishte në vëmendje edhe të kaluarën e afërme dhe të largët. 
Si pasojë, me sforco ekonomike të konsiderueshme u mor përsipër ngritja e disa strukturave madhore, të 
denja për të pasqyruar historinë e lavdishme të popullit shqiptar. Maja e kësaj kërkese për identitet 
padyshim do të përbëhej nga Muzeu Historik Kombëtar, i cili do të ngrihej në krah të hotelit të ri, duke ri-
konceptuar e ndarë përfundimisht sheshin “Skënderbej”, nga e kaluara. Pas Pallatit të Madh të Kulturës 
dhe Hotel Tiranës, shteti shqiptar ngriti godinën e tretë personale në sheshin kryesor të vendit, këtë radhë 
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dedikuar historisë. Sipas E. Fajës, shteti në “konceptin hapësinor komunist i trajtonte qendrat e qyteteve 
si hapësira urbane në funksion të edukimit patriotik dhe revolucionar të masave punonjëse.” 444 Për të 
ngritur këtë masterplan, ai ishte i gatshëm të sakrifikonte edhe trashëgiminë kulturore, si rasti i Komitetit 
Ekzekutiv, vepër e arkitektëve italianë, mbi të cilin u ngrit Muzeu Historik Kombëtar.  
Mbi projektin e muzeut, direktivat i kishte dhënë vetë Enver Hoxha. Në logjikën e vet personale, ai e 
shihte historinë të ndarë në tri pjesë: në atë para luftës, gjatë dhe pas saj, njohur ndryshe si ndërtimi i 
socializmit; dhe muzeu i ri duhet të reflektonte pikërisht këtë reflektim. Për të mos humbur asgjë nga ky 
vizion, “djepi” që do të mbante historinë, u materializua nga një platformë ideore e shkruar, e cila 
përmblidhte pikat kryesore që grupi i arkitektëve duhej të kishte parasysh.  
Grupi përfundimtar i projektuesve përbëhej prej Enver Fajës, Petraq Kolevicës, Nina Shehut, nën 
drejtimin e Sokrat Moskos. Sipas Fajës, muzeu dallohet si një “vëllim kompakt mbi një plan kuadratik i 
kompozuar në mënyrë qendrore simetrike përkundrejt një oborri atrium,”445 ndërsa një interpretim të 
ndryshëm ofron Gëzim Qëndro, për të cilin i gjithë volumi “ngjan me një bunker masiv betoni dhe 
mermeri, përshtypje që ta përforcojnë edhe dritaret të ngjashme me frëngji të gjata. Kjo përshtypje është 
në harmoni të plotë me imazhin që kërkonte të përcillte pushteti për ‘kalanë e pamposhtur në brigjet e 
Adriatikut’. Duket qartë që marrëdhënia e brendisë së ndërtesës me hapësirën jashtë saj synon të theksojë 
hermetizmin e saj, po ashtu një karakteristikë e njohur e Shqipërisë së asaj kohe.”446 Qëndro e çon edhe 
më larg arsyetimin e tij kur shton se: “Duket qartë se pjesa e sipërme e ndërtesës, me ngjyrë të çelur dhe 
më e gjerë mbështetet mbi një brez muri të veshur me mermer të errët. Kjo ndarje pamorisht kërkon të 
përçojë idenë se historia e Shqipërisë komuniste mbështetet mbi një traditë historike e cila, sado e 
mbushur me përpjekje dhe luftëra, nuk mund të krahasohet me arritjet dhe fitoret e arritura nga populli 
shqiptar pas fitores së komunizmit. Nëse e vëmë re me kujdes, hyrja në portën kryesore të muzeut duket 
se fillon pikërisht në nivelin ku fillon kati i dytë (i periudhës së socializmit) mbështetet mbi të parin duke 
na përcjellë bindshëm idenë e fillimit me këmbën e mbarë të historisë për shqiptarët.”447 E vërtetë ose jo, 
Muzeu Historik Kombëtar përcjell një shije hermetizmi e monumentaliteti tendencioz, fatkeqësisht në 
harmoni me shijen estetike dhe klimën e përgjithshme në vend. Përveç se një sipërmarrje monumentale si 
për projektuesit dhe për financat e shtetit, ajo përbënte në esencë metarrëfimin e tij personal mbi 
historinë, rëndësia e të cilit nënkuptohet lehtë nga dimensionet dhe vendi që ai përfton në sheshin kryesor 
të kryeqytetit. 
Pas inaugurimit të Muzeut Historik Kombëtar në vitin 1981, një vit më vonë u inaugurua Muzeu 
Kombëtar “Gj. K. Skënderbeu” në Krujë. Ky muze/memorial, më i reduktuar në dimensione, paraqiste 
një sfidë të re e të ndryshme nga ai i kryeqytetit, pasi ishte vendosur të ndërtohej në brendësi të kalasë së 
qytetit. I ngjashëm në frymë me vendndodhjen, ai u mundua që si vëllim të ndiqte fizionominë e kalasë, 
ndërsa sfida më e madhe mbetej ndarja e tij në pavione dhe karakteri që do kishte muzeu në funksion të 
figurës së heroit. Mbi këtë, kryetari i grupit të historianëve Kristo Frashëri kujton se: “Në platformën e 
shtruar për diskutim ngulej këmbë se tipar kryesor i Skënderbeut që duhej të mbisundonte në muze ishte 
ai i “Luftëtarit të lirisë”, i strategut të madh që udhëhoqi Luftën Çlirimtare gjithnjë në fitore”. 448 Ishte më 
se e mirëkuptueshme që ndërtesa e ngritur në kala synonte, përveç mitizimit të periudhës në fjalë dhe 
analogjinë me kohët moderne. Ashtu si ajo, Shqipëria duhej të ishte e gjitha një kala e pamposhtur lirie, 
garante e së cilës propozohej tashmë udhëheqja në pushtet dhe një popull/ushtar. Muzeu i Krujës, sipas 
Frashërit, u nxit nga interesimi i Odhise Paskalit, ndërsa projekti u realizuan nga vajza e Hoxhës, 
Pranvera në bashkëpunim me arkitektin Piro Vaso. Sipas Y. Drishtit e gjithë ndërtesa dallohet nga 
“karakteri monumental i arkitekturës së Muzeut, konceptimi me karakter piramidal, (që) kishin krijuar 

                                                
444 Enver Faja, Kush e drejton urbanistikën shqiptare, (Tiranë: UFO Press, 2008), 122. 
445 Po aty, 122. 
446 Qëndro shton se kjo është “një mendësi tipike për ideologjitë totalitare si komunizmi; ku historia lidhet me një memorie dhe 
me një projekt të paracaktuar, të shkruar në ADN-në e shoqërisë njerëzore, dhe komunistët shqiptarë ishin të zgjedhur nga 
historia për të udhëhequr shqiptarët në rrugëtimin drejt parajsës komuniste, ku do arrihej pa dyshim pas ndërrimit të 
njëpasnjëshëm të sistemeve shoqërore”., në Elsa Demo, “Zelli për spastrime të kujtesës: Gëzim Qëndro e quan gabim të 
pafalshëm heqjen e mozaikut.” Shekulli, 9 janar (2008): 15. 
447 Po aty. 
448 Ylli Drishti, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Krujë, (Tiranë: Albpaper, 2012), 25. 
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volume që vijnë natyrshëm drejt zvogëlimit në pjesën e sipërme.” 449 Përtej trajtimit volumetrik, muzeu 
dallohet për interierin e pasur dhe shpenzimet e bollshme, si materializim i vullnetit të vetë Udhëheqësit.  
Investimet në vitet që do të pasonin do të orientoheshin në ngritjen e një ndërtese pritëse për kongreset e 
partisë apo festivaleve, siç ishte rasti i Pallatit të kongreseve, ndërtuar mes viteve ’82-’86. Me qëllim 
pritjen e këtyre eventeve në një ambient sa më monumental, ndërtesa, projektuar nga Klement Kolaneci 
tentoi të ndërthurë në mënyrë sa më etike kërkesat e kohës: monumentalitetin dhe frymën kombëtare. Me 
një sallë të madhe prej 2100 vendesh, dhe mbulesën e saj me formë rrethore me diametër 54 metra, ajo 
përmbushte kërkesat në fjalë. Përveç kësaj, inputet e tjera i jepnin strukturës elasticitetin e nevojshëm për 
t’u përshtatur me evente të ndryshme.    
Përveç muzeumeve dhe godinave celebruese, problematikë për kohën përbënte dhe Pinakoteka e Artit, 
hapur që prej vitit të largët 1952. Me shtimin e numrit të veprave dhe mungesën e sallave ekspozuese, 
nevoja për një galeri për artet figurative ishte ngritur vetëm disa vite pas hapjes së Pinakotekës, por 
inaugurimi i saj u arrit vetëm në vitin 1974. Projektuar nga Enver Faja, “galeria u ndërtua në bazë të një 
programi të plotë për një galeri të mirëfilltë arti, me funksionin e ekspozimit, restaurimit dhe studimit të 
fondit, si dhe funksionin kulturor të organizmit të konferencave, leksioneve, ligjëratave të karakterit 
kombëtar e ndërkombëtar dhe takimeve private të njerëzve të artit.”450 Fillimisht u inauguruan vetëm 
sallat e ekspozimit, pasi nevoja për to ishte e madhe. Më pas në vitin 1979 u ndërtua edhe korpusi i 
ekspozitave të përkohshme, një pjesë e së cilës sipas Fajës u kthye në fondin e galerisë nga arkitekt M. 
Mitrojorgji.  
Pas vdekjes së Diktatorit dhe thellimit të krizës ekonomike, ndërtimet e mëdha u reduktuan ndjeshëm. E 
vetmja godinë e vlefshme për vëmendjen shtetërore ishte Muzeu “Enver Hoxha”, i cili në vetvete 
përmblidhej si një hapësirë kulmore e mitit të diktatorit të shuar. Si një mauzole ajo kërkonte një 
interpretim të veçantë, estetik në funksion të përmbledhjes së veprës së tij si luftëtar/udhëheqës dhe 
strateg i ndërtimit të socializmit. Domethënia e kësaj strukture, për vetë shtetarët që i mbijetuan, nuk 
kishte të bënte vetëm me trashëgiminë e kultit të tij, por dhe me imazhin e projektuar mbi pasardhësit, si 
një garanci mbi rrugën e zgjedhur (atë të vazhdimësisë).  
 

    
Muzeu historik “Enver Hoxha”, Tiranë 

 
E projektuar në familje nga çifti i arkitektëve, e bija e Hoxhës, Pranvera dhe Klement Kolaneci, 
bashkëshorti i saj, ndërtesa dallon dukshëm nga cilado ndërtesë tjetër në periudhën e pasluftës. 451 Ajo 
propozohet si ripërkufizim i ri gjeometrik i shqiponjës, por i dukshëm si i tillë vetëm nga lart, ndërsa nga 
këndvështrimi i kalimtarit ngjason dukshëm me një piramidë egjiptiane që hapet në formë rrezore në 
krahë lartësues. E njohur në zhargonin e përditshëm si “piramida” ajo zuri vend në bulevardin 
“Dëshmorët e kombit”, në një nga pikat më nevralgjike të qytetit. Mbi përcaktimin e saj si “piramida”, 
arkitekti Kolaneci thekson se: “Nga ne si projektues të Godinës, nuk u mendua ndërtimi i një piramide. 
Godina mori emrin Piramida nga shumica e njerëzve kështu që mendimi i shumicës merret në 

                                                
449 Po aty, 19. 
450 Faja, Kush e drejton urbanistikën shqiptare, 63. 
451 Më shumë mbi këtë strukturë arkitektonike mund të shihet edhe Petrika Grosi, “Si e ndërtuam Piramidën për Enverin”, 
Albania, nr. 16, (2008): 19. 
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konsideratë, por në fakt godina duket e tillë vetëm nëse je poshtë saj. Nëse e sheh piramidën në pamje 
ballore ajo ngjason me krahët e shqiponjës, kështu që s'ka lidhje me emërtimin e marrë.452  
E projektuar si krahë shqiponje, simboli i vetë kombit, duket se struktura ngrihet mbi paradoksin e të 
shijuarit vetëm nga lart, sikur ky privilegj të mund t’i rezervohet vetëm atyre që mund të vështrojnë nga 
qielli. Sidoqoftë forma e saj kulmore dhe thyerjet ritmike e propozojnë atë si origjinale, dinamike në 
tentativë për një shkëputje cilësore nga shumë struktura bashkëkohëse. Edhe më e veçantë ajo paraqitet në 
zgjidhjen funksionale të volumeve të brendshme. Mbi këtë arkitekti Maks Velo shprehet se: “Ky objekt i 
veçantë ka një përputhje harmonioze midis formës së jashtme piramidale dhe hapësirës së brendshme, e 
cila është më voluminozja ndër objektet kulturore. Kjo hapësirë e pastër, pa kollona ose struktura të tjera 
mbajtëse është impresionuese. Po aq sa është harmonike është dhe funksionale. Mënyra e lëvizjes spirale, 
në shkallët anësore dhe ballkonatat, bënin që sipërfaqja e poshtme dhe hapësirat e ndërmjetme, të kishin 
pika të pafundme atraktive shikimi. Drita që vjen nga sipër është faktor i një ndriçimi të butë… Dhe së 
fundi kam theksuar edhe akustikën e jashtëzakonshme, që e kish. Çuditërisht”.453 
 
 

V. 3. Piktura në vitet ’74-’85: historia nëpërmjet imazheve 
 
 

Pirro Misha mbi fenomenin e nacionalizmit të historisë shprehet se: “Ashtu si në çdo lëvizje tjetër 
kombëtare, historia zë një vend të rëndësishëm në proçesin e krijimit të identitetit kombëtar shqiptar. Në 
fakt rikrijimi i së shkuarës është një domosdoshmëri e proçesit të shndërrimit të një populli në komb. Por 
historia në vetvete nuk mjafton. Këtu hyn në lojë ai fenomen që e gjejmë në thuajse çdo proçes 
kombformues, të njohur me emrin nacionalizim të historisë.”454  
Enver Hoxha popullin shqiptar e gjeti komb. Një komb i cili që në shekullin e XIX kishte nisur me 
vështirësi një proçes të gjatë unifikimi e vetidentifikimi. Por ky proçes i nisur në Rilindjen Kombëtare e i 
sanksionuar në vitet e monarkisë, në optikën e Hoxhës ishte gjysmë i kryer, pasi sipas tij ai duhet të 
kalonte në fazën e tij përfundimtare: nacionalizimin dhe ritregimin (mitizimin) e historisë në funksion të 
një politike personale afatgjatë. Për të arritur këtë atij i duheshin instrumente të tjera, ku padyshim ndër 
më kryesorët ishin studimet e orientuara dhe talenti i artistëve.  
Terreni ku ky proçes u ngjiz ishte tejet fertil, pasi përgjatë gjithë gjysmës së parë të shekullit XX, vija 
ndarëse mes mitit dhe historisë kishte qenë shpesh vështirësisht e dallueshme. Ajo kishte hedhur baza në 
një historiografi diletante të ofruar nga një minoritet intelektual, ndërsa pjesa më e madhe e popullsisë 
ishte krejt analfabete. Me hapjen e shkollave dhe masivizimin e tyre, Hoxha kishte mundësinë të krijonte 
një brez të tërë të arsimuarish që do e njihnin të kaluarën sipas një vizioni historiografik të caktuar. Ai 
synonte dy drejtime kryesore, errësimin e disa periudhave duke mitizuar të tjera dhe ritregimin e tyre si 
një vijë e pandërprerë patriotizmi, që kulmon padyshim me luftën e fundit të udhëhequr prej atij vetë. 
Sipas Stadish: “Në proçesin e ndërtimit të mitit të tij vetjak, Hoxha sinkretizoi historinë shqiptare (duke 
seleksionuar ato figura historike të cilat, ashtu si profetët e Testamentit të Vjetër, do të siguronin 
mbështetje për qëllimet e tij.” 455 
Nacionalizmi strukturor i Hoxhës, nuk ishte një nacionalizëm i shpikur, por një klishe e gjetur. I gatuar në 
laboratorët shtetërorë, ai shpesh stimulohej prej tij personalisht, duke u përdorur si një instrument i pastër 
politik. Si një platformë tejet funksionale, mitizimi i së kaluarës synonte legjitimizimin e së tashmes, 
ndërsa ideologjia e tij komuniste u bashkëngjit natyrshëm me një nacionalizëm laik strikt, për t’u servirur 
si një platformë e vetme dhe unike. Mbi këtë, F. Lubonja shprehet se: “Enver Hoxha, ashtu sikurse edhe 
frymëzuesi i tij Stalini, integroi në ideologjinë komuniste mjaft elementë të ideologjisë nacionaliste duke 

                                                
452 Rezarta Delisula, “Dhëndri i Enver Hoxhës: Shembja e Piramidës, absurditet”, Gazeta Shqiptare, 
27 shtator, (2010): 13. 
453 “Të prishet apo jo Piramida në Tiranë?” parë më 17 shtator 2012 në  
deuchewelle.com 
454 Pirro Misha, “Fenomeni nacionalizëm dhe kriza shqiptare”, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 24. 
455 Alex M. J. Stadish, “Roli i Enver Hoxhës në zhvillimin e miteve socialiste shqiptare”, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 63. 
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krijuar një sinkretizëm ideologjik ku vazhdimi i proçesit të kombformimit shqiptar u mpleks pandashëm 
me instrumentet e pushtetit komunist.” 456    
Nën një kërkesë të tillë, ngritja e një linje historie të parashkruar, kishte nevojë për zërin e historianëve e 
studiuesve, zë i cili shpesh reduktohej në vërtetimin e tezave të tij personale dhe konfirmimin e tyre në 
simpoziume a konferenca shkencore. Botimet që shoqëruan këtë platformë gjithnjë hapeshin me citime 
nga veprat e tij, si pararendëse dhe frymëzuese të gjithçkaje. Edhe pse shpesh në një rrugëtim personal, 
puna e studiuesve në dekada u shpërnda paralelisht në shumë fusha, duke sjellë ngritjen e një korpusi 
masiv studimor shpesh bazë edhe sot e mjaft fushave shkencore vendase.  
Por në “pamjaftueshmërinë” e vet, historia kërkonte imazhe, ashtu siç shprehet dhe Blido: “Tekstet 
mësimore, librat e ilustruar dhe revistat nuk mund t’i drejtohen fototekës së Marubit për të ilustruar një 
betejë të Skënderbeut... Hartuesit e këtyre botimeve janë të detyruar t’i drejtohen fantazisë dhe 
mjeshtërisë artistike të Fatmir Haxhiut, Nexhmedin Zajmit, Guri Madhit, Zef Shoshit, etj, artistë të shquar 
profesionistë që kanë përfshirë në krijimtarinë e tyre edhe temën historike. Ata mbeten të vetmit që kanë 
mundur ta bëjnë të dukshme historinë.”457 
Dhe kështu, duke nisur nga fillim-vitet ’60, komuniteti shkencor shqiptar u dublua në punën e vet edhe 
nga artistët. E kuptuar si një platformë jo detyrimisht shkencore, artistët ilustruan me imazhe rrugëtimin e 
historisë së Shqipërisë, duke mitizuar heronj e beteja gjithnjë e më dendur në tablo gjithnjë e më të 
mëdha. Ata propozuan realizmin imagjinar, duke e propozuar si një e vërtetë e padiskutueshme historike, 
aq sa shpesh veprat e artit ilustronin edhe vetë muret e muzeve historike. Kjo tendencë nis me drojë në 
mesin e viteve ’50, për t’u huazuar dhe implementuar me metodën zyrtare të realizmit socialist e 
strukturuar denjësisht në tablotë e mëdha kompozicionale, sidomos përgjatë gjithë viteve ’70-’80.    
Më saktësisht pas vitit 1974, numri i tyre rritet në rend progresiv, aq sa sasia impresionuese e veprave me 
temë historike konkurron dukshëm ato me temë ideologjike. Bashkë me to, makina e propagandës 
prodhoi me fuqi maksimale imazhin e një vendi të lumtur, shumë larg krizës politike, ekonomike e 
sociale. Triumfi i socializmit nuk duhej të vihej në diskutim, as nga armiqtë që zbuloheshin çdo ditë, e as 
nga shtrëngesat ekonomike që trokisnin gjithnjë e më fort. Tablotë me temë historike, ashtu si filmat 
artistikë, studimet apo romanet duhet të trumbetonin fort mesazhin se shqiptarët, ashtu si në kaluarën, do 
t’i bënin ballë çdo armiku, të jashtë a të brendshëm. Si trashëgimtarë të një geni trimash, ata duhet të ishin 
krenarë, pasi historia e tyre “lidhet me një memorie dhe me një projekt të paracaktuar, të shkruar në 
ADN-në e shoqërisë njerëzore, ndërsa komunistët shqiptarë ishin të zgjedhur nga historia për të 
udhëhequr shqiptarët në rrugëtimin drejt parajsës komuniste.”458 
Konkretisht nacionalizmi komunist i Enver Hoxhës, kishte nevojë për minimumin e fakteve historike, 
ndërsa në mungesë të tyre, ai stimulohej edhe drejtpërdrejt prej tij. A. Vehbiu kujton se: “Diku rreth vitit 
1970, në një takim me përfaqësuesit e BRPSH-së në një moment Enver Hoxha befas pyeti si po ecej me 
kërkimet rreth origjinës së lashtë shqiptare. Një nga të pranishmit filloi të jepte disa të dhëna rreth 
zbulimeve arkeologjike ilire. Lideri i madh e ndërpreu, me sa duket i pakënaqur dhe tha: “si po vete puna 
me studimet pellazge?”. Duke qenë se askush nuk ishte në gjendje të thoshte ndonje gjë thelbësore për 
këto studime të paqena ishte Enver Hoxha vetë ai që filloi të shpjegonte rëndësinë e tezës pellazge dhe më 
tej të lëvdonte disa libra që kishte lexuar për këtë argument, të shkruar, medoemos nga autorë francezë.” 
459 
Pas “fiksimit me origjinën”, në rend historik pasonte bota ilire, shumë më e pasur në dëshmi vizive e 
historike, për të cilën arkeologët vendas dedikuan shpesh edhe gjithë karrierën akademike. Ilustrimi i tyre 
për një përftim më të mirë viziv ofrohej rrallë në tablo në vaj, por hapësirën e vërtetë ato e gjejnë në mure 
muzeumesh, siç është rasti i veprës së Zef Shoshit, realizuar për muzeun e Krujës. Në të trupat e 
luftëtarëve “të palestruar”, sfidojnë me furi forcën më të madhe ushtarake të kohës, ndërsa fustanellat e 
bardha, propozohen natyrshëm si elementë lidhës me sallat e mesjetës së vonë. Këto ura kohore ofrohen 
                                                
456 Fatos Lubonja, editorial, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 4.  
457 Mbi nevojën e ilustrimit të historisë në libra, Llambi Blido shton se: “Është e qartë që një gjë të tillë nuk e bëjnë dot piktura 
metafizike, abstraksionizmi dhe as artet e tjera eksperimentale si art-objekti. Është e qartë, gjithashtu, që Shqipërisë do t’i 
duhen edhe më tej piktorë të tillë, artist të rinj, mjeshtër të tregimit piktoresk, por për këtë nuk po e vë njeri ujin në zjarr!”, në 
Ben Andoni, “Veprat shqiptare të artit më të rrezikuarat”, Mapo, nr. 77, (2008): 50 - 53.  
458 Elsa Demo, “Zelli për spastrime të kujtesës: Gëzim Qëndro e quan gabim të pafalshëm heqjen e mozaikut.” Shekulli, 9 janar 
(2008): 15. 
459 Ardian Vehbiu, “Obsesioni ynë me origjinën”, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 67. 
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si elementë të domosdoshëm lidhës për një tregim linear të historisë së vendit, paçka se ndaheshin nga më 
shumë se njëmijë vjet. Përveç betejave, “aktorët” kryesorë të botës ilire materializoheshin nga artistët e 
realizmit socialist për të zënë vend “të gjallë” në histori. Edhe pse pjesa më e madhe e tyre vështirë të 
identifikueshëm, në sallat e muzeve ato pasqyrohen si mite të prekshëm, me fizionomi të qartë, për një 
përjetim në kufi mes realitetit dhe legjendës. Figura si Teuta, Piro, Genti a Bato, prezantohen shpesh me 
ngjashmëri befasuese me heronjtë e rilindjes duke legjitimuar bindjen e një të kaluare gjenetike të 
përbashkët.  
 

 
Z. Shoshi, “Luftërat iliro-romake”, akrilik, 1982 

 
Pas ilirëve, më shumë se “1000 vjet heshtje” do të ndërpriteshin vetëm nga epoka legjendare e Gjergj 
Kastriot Skënderbeut. Heroi mesjetar shënoi kohën e tij jo vetëm brenda kufijve të shtetit të parë shqiptar, 
por dhe ndër aleatët perëndimorë, ndërsa miti i tij fillimisht i harruar,460 u “riaktivizua” vetëm disa shekuj 
më vonë.  
Në fundin e shekullit të XIX lëvizjet kombformuese u ndien dhe në rrethet patriotike shqiptare, të cilët 
nën etiketimin “Rilindës”, kërkuan ngritjen e një platforme për rizgjimin e identitetit kombëtar. Në 
mungesë të perandorive apo mbretërive mesjetare, figura e Skënderbeut veçohej si simboli i duhur për të 
mbështetur këtë lëvizje. Arsyet ishin të shumta: e para, sepse nevojitej ngritja e një miti, mundësisht 
marrë nga periudha e thyerjes së madhe historike; dhe e dyta, duke pasur parasysh ndarjet e shumta fetare 
që ekzistonin në vend, personazhi i Skënderbeut nuk jepte përkatësi të qartë fetare, pasi ai në fëmijëri 
kishte qenë i krishterë, më pas ishte kthyer në mysliman, e më pas përsëri i krishterë. Por ndërkohë që 
përkatësia fetare u la në plan të dytë, pozicionimi i tij si përkrahës i luftës që perëndimi ndërmori kundër 
perandorisë osmane, u përligj nga rilindësit si teza e përkatësisë europiane të shqiptarëve. Ky element u 
evidentua në mënyrë që shqiptarët t’i kthenin sa më shpejt krahët të kaluarës osmane e të “vishnin petkun 
e harruar perëndimor”, kancelaritë e të cilave do mbështesnin kauzën e tyre për pavarësi.461  
Figura e Skënderbeut, si sintezë e kërkimeve të rilindësve për një figurë evokuese, u propozua si figura 
më e përshtatshme për evokimin e shpirtit të bashkimit të të gjithë shqiptarëve pa dallim krahine, feje a 
pikëpamjesh politike. Ajo evokonte në mënyrë të përsosur luftën e bashkuar të shqiptarëve për liri, dhe si 
e tillë do trajtohej shpesh në krijimtarinë e shumë krijuesve e studiuesve të kohës. Imazhet e para të heroit 
nisin të shfaqen në rrethet patriotike jashtë vendit, në fundin e shekullit XIX, ndërkohë që “ripërsëritje” të 
tyre u ripropozuan në formate të ndryshme përgjatë gjithë gjysmës së parë të shekullit tjetër. Flamuri i tij 
u ngrit në ditën e shpalljes së pavarësisë, për t’u sanksionuar përfundimisht si shenjë e identitetit të ri 
shqiptar.  
Ashtu si mbreti Zog në vitet ’30 edhe Enver Hoxha, në pamundësi për të anashkaluar një trashëgimi të 
tillë, kërkuan ta shfrytëzojnë atë në funksion të qëllimeve të veta. Regjimi i këtij të fundit, që prej fundit 

                                                
460 Në fakt, emri i Skënderbeut nuk u përmend për shekuj me radhë as në balada e as në eposet e kreshnikëve. Miti jetoi i gjallë 
vetëm ndër komunitetin arbëresh në jug të Italisë.  
461 Portreti i tij shitej shpesh si suvenir mes patriotëve shqiptarë, sidomos atyre në mërgim, aq sa portrete apo buste të tij 
reklamoheshin në gazeta si çdo produkt tjetër. Ja si shprehet gazeta “Dielli” në Boston në një reklamë: “Një kujtim për çdo 
shqiptar. Blini të gjithë statujën e Skënderbeut, bërë prej alchie. 15 x 10 ince. Dërgohet kudo vetëm për 3 $, në ngjyrë të 
bakërt. Ata që dëshirojnë të blenë më tepër le të merren vesh me letër.” Në Dielli, 13 shkurt (1919): 3. 
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të viteve ’50 nis të propozojë masivisht figurën e tij, ndërsa përgjatë viteve ’70-’80 imazhi i heroit hyri 
edhe më “në modë”, aq sa pasqyrimi i bëmave të tij konkurronte denjësisht periudhat e tjera historike 
(1878, 1912, 1944).  
Portreti i tij (shpesh i vetëm) ishte kthyer në një klishe familjare, ndërsa tematika të tjera që merrnin 
spunto nga e njëjta periudhë historike propozoheshin në tema si  “Dorëzimi i armëve”, “Betimi i 
princërve”, apo “Rrethimi i Krujës”. Tablotë që trajtonin personazhin patjetër që realizoheshin në 
përmasa të stërmëdha, si një nevojë për të shpalosur denjësisht përmasat e mitit të tij. Si shembull për këtë 
mund të merret një ndër realizimet më të spikatura të Fatmir Haxhiut, “Me shpatë në dorë”, realizuar në 
vitin 1978. Jehonë e shprehjes së preferuar të Hoxhës: “Populli shqiptar e ka çarë rrugën e historisë me 
shpatë në dorë”, tabloja dallohet për dimensionet e mëdha, 5 metra e gjysmë e lartë dhe katër e gjysmë e 
gjerë, duke bërë përshtypje në gjithë komunitetin artistik të kohës.462 Në kaosin dramatik të betejës, autori 
e vendos figurën e heroit në një plan të fundmë, përmbi të tjerët, sikur zbret nga retë. Në simbiozë 
historike me inkursionet e tij favorizuar nga pjerrësia e terrenit, mbi kalin e bardhë “fluturues”, heroi fiton 
njëkohësisht zhdërvjelltësinë dhe pozicionin superior dominues mbi armikun. Haxhiu i dedikuar në 
maksimum për një trajtim realist dinamik me huazime herë baroke e herë romantike, nuk anashkalon as 
elementët e domosdoshëm: një përfshirje personazhesh nga krahinat e ndryshme shqiptare; heroin si 
figurën kryesore të kompozimit dhe supremacinë e personazheve vendas mbi agresorët. Epiciteti dhe 
dramaticiteti artistik, pasurohen nga relievi i thyer dhe qielli “shpërthyes”, ndërsa kërkimi psikologjik dhe 
gjestikulativ i personazheve, vinte falë një punë studimore që artisti zakonisht kryente në terren. Tabloja 
për shumë kohë mbeti si një nga trajtimet më mbresëlënëse mbi temën ndërsa gjatë karrierës së tij Fatmir 
Haxhiu realizoi dhe tablo të tjera me temë nga e njëjta periudhë historike si: “Bashkimi i Principatave 
Shqiptare”, 1982, “Vrana Konti me Trimat”, 1983, “Beteja e Albulenës”, 1960,  “Skënderbeu me dy 
luftëtarët”, etj.   
 

        
F. Haxhiu “Me shpatë në dorë”, vaj, 1978     F. Haxhiu, “Vrana Konti me Trimat”, afresk, 1983 (detaj) 

 
Pas periudhës së Skënderbeut imazhi historik i Shqipërisë nën sundimin osman përshkruhet me nota të 
qarta obskurantive. Në to duket se popullsia vendase vuan nën një errësirë shekullore, ndërsa personazhet 
negative veshin herë petkun e klerit e herë atë të pushtetarëve osman. 463 Në artin pamor të paktët 
                                                
462 Mbi përmasat e stërmëdha të tablosë Llambi Blido shprehet se: “Tablloja ‘Me shpatë në dorë’ e porositur nga kryeministria 
për hollín e saj ku dhe u vendos, fillimisht u ekspozua në një ekspozitë të organizuar në Pallatin e Kulturës. Më kujtohet se për 
të parë të gjithë tabllonë, u detyruam të hipnim në ballkonin e katit të dytë. Dhe megjithatë qe praktikisht e pamundur që 
shikimi të përfshinte gjithë tabllonë. Tërë kompozimi qe një ortek beteje e stuhishme. Mund të merret me mend puna titanike e 
artistit, veçanërisht po të kemi parasysh kërkesat e tij fanatike të transmetimit realist të personazheve, tipave, psikologjisë, 
sendeve dhe pajimeve gjer në detaje. Toni i përgjithshëm i ngrohtë dhe karakteristika e mbarë pikturës së tij, është në harmoni 
me epikën e tabllosë.” Parë më 14 tetor 2012 në http://www.euskalnet.net/olisa/cuadros/7.htm  
463 Si një vijë harmonike dhe e pakontestueshme, linja historiografike shqiptare shënohej ndër shekuj si një miks vuajtjesh, 
betejash e triumfesh. Si ilustrim të kësaj ideje, F. Lubonja sjell shembullin e një poeme të Ismail Kadaresë, “Përse mendohen 
këto male”, (e cila) është ndoshta ajo që e shpreh në mënyrën më poetike këtë mitologji të re. Malet e Shqipërisë mendojnë për 
vuajtjet e popullit shqiptar gjatë historisë, por edhe për qëndresën dhe heroizmat e tij në shekuj; për pritjen e gjatë të 
shpëtimtarit dhe më në fund ky ka ardhur: është partia Komuniste. Karvani tani ka një prijës. Pjesa e errët nga e cila po 
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personazhe që sillnin paksa dritë, ishin disa artistë të pozicionuar historikisht para dhe pas pushtimit 
osman. Të tillë ishin kompozitori mesjetar Jan Kukuzeli, (1280-1360), i lindur në Durrës, e i njohur 
gjerësisht si reformator i muzikës religjioze të kohës, apo piktorët ikonografë, Onufri dhe David Selenica. 
Mbi këta të fundit edhe pse disponoheshin pak të dhëna, përshkrimet si piktorë me tendenca patriotizmi, u 
panë të arsyeshme për shkak të hapësirave që kërkonin në pasqyrimin e realitetit. Interpretuar si kërkesë 
për daljen nga kanonet e kohës e “sfidë” ndaj autoriteteve, pasqyrimi i tyre i rrallë artistik, me veladonë të 
gjatë në inskenime frymëzimi, gati prek kufijtë e të pabesueshmes, ndërsa vetë realizmi i këtyre tablove 
shihet si një sforco për t’i dhënë “fytyrë” personazheve që jetuan në një kohë kur Shqipëria nuk ishte ende 
Shqipëri, e kufijtë e saj ishin përpirë herë në hapësirën e perandorisë bizantine e herë në atë osmane.  Në 
optikën shtetërore kjo kishte pak rëndësi. Për ta, ata ishin heronj të një lloji tjetër, të cilët duheshin vënë 
në shërbim të së njëjtës kauzë: glorifikimi i së kaluarës.464  
Shekujt XVI, XVII, XVIII ofrojnë pak ose aspak personazhe, ndryshe nga ai i XIX, i cili ashtu si në 
perëndim karakterizohet nga lëvizje të mëdha komb-formuese. Në linjën historiografike vendase, ky 
shekull do të nisë me kryengritjet e mëdha të pashallëqeve shqiptare, kohë kur sundimtarë si Ali Pashë 
Tepelena, 465  apo Kara Mahmut Pashë Bushatlliu, pjesë e status-quo-së osmane, u propozuan si 
prekursorë të një shteti të pavarur shqiptar.  
 

                 
A. Kostandini, “Muzikanti arbër Jan Kukuzeli”, vaj, 1987          R. Goliku, “David Selenica”, vaj, 1988    S. Capo, “Onufri”, 
vaj, 1986               M. Fushekati, “Hoxha Tahsini”, vaj, 1978 
 
E gjithë periudha që do të pasonte do të etiketohej si Rilindja kombëtare e padyshim figurativisht do të 
ofrohej nga imazhe me dritë dhe ngjyra të reja. Rizgjimi i ndjenjave kombëtare dhe popullariteti i tyre, 
kërkonte ndërtimin e një atmosfere paraprirëse, si në rastin e tablosë “Zgjimi”, realizuar nga Safo Marku 
ku dëshmohet etja për dije e fëmijëve shqiptarë. Në të dedikimi i brezit të ri në mësimin e gjuhës amtare 
përkufizohet si një moment tejet romantik, me fëmijë të shëndetshëm, lakonik, si bazë për një rilindje të 
vërtetë shpirtërore. Përveç dëshirës për mësimin e gjuhës amtare, periudha e Rilindjes, me gjithë 
shtresëzimet e pafundme të problematikave që trashëgonte, nga historiografia vendase shpesh u thjeshtua 
si një luftë e zhvilluar me pushkë e me penë. Padyshim që hapësirë më të madhe arti pamor i rezervoi 
forcës së armëve dhe personazheve që u dalluan në beteja: p.sh. Mic Sokoli466 që zuri vend në histori si 
heroi që i vuri gjoksin topit, apo Azem Galica467 e Isa Boletini, disa nga përfaqësuesit më të shquar të 

                                                                                                                                                                     
shkëputemi është historia e së kaluarës, si dhe bota kapitaliste e cila është shprehja aktuale e kësaj të keqeje”., në Fatos 
Lubonja, “Midis lavdisë së një bote virtuale dhe mjerimit të një bote reale”, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 145. 
464 Pas shembjes së qindra kishave e xhamive, promovimi i vlerave bizantine “mbijetoi” si pjesë e platformës për glorifikimin e 
arkitekturës së kaluar, asaj kombëtare. Razumovsky në vitin 1976 kujton se: “E megjithatë, ne arritëm të gjenim edhe kartolina 
me imazhe kishash të vjetra bizantine – të cilat janë lejuar të nxirren në shitje vetëm para pak javësh”., në Razumovsky, 
“Shqipëria ashtu siç e pamë”, 176.  
465 Nisur me bekimin e bektashinjve, “figura e Ali Pashë Tepelenës shfrytëzohej, sepse ai përfaqësonte mishërimin më konkret 
të “rezistencës vendore kundër qendrës”,.. parashikimi i të parit Shtet Kombëtar Shqiptar, .. aq sa paraqitet si heroi i dytë i 
kombit, pas Skënderbeut”., në Nathalie Clayer, “Miti i Ali Pashës dhe bektashinjtë, (ose mendime për një “Histori kombëtare 
të Bektashinjve shqiptarë”, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 42. 
466 Tabloja më e famshme me personazhin e Mic Sokolit është ajo e realizuar nga Sali Shijaku… Më shumë mbi këtë tablo 
mund të lexoni Ferid Hudhri, “Tablo historike me tingëllim aktual”, Ylli, nr. 197, (1977): 19.    
467 Realizimin më origjinal mbi këtë personazh e ofroi Abdurrahim Buza, në vitin 1976. Artisti gjakovar në një kompozim 
atipik, ngre personazhet si një mini piramidë të improvizuar, aq sa ata më shumë se po luftojnë duket sikur po lozin. Duke 
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lëvizjeve të armatosura në veri të vendit. Tablo të tjera ndalen në beteja reale apo fiktive, duke paraprirë 
momentet më të rëndësishme: “Lidhjen e Prizrenit”468 e më pas “Shpalljen e pavarësisë”.  
Shpesh në ekspozita të dedikuara tematike, epiciteti dhe notat romantike që shoqërojnë këto subjekte, 
evidentojnë më së miri rëndësinë që paraqisnin këto momente për historiografinë kombëtare. Ato duhet të 
trajtoheshin gjithnjë me notat e duhura të triumfit, ku sakrifica njerëzore apo patosi preknin çdo qelizë të 
shoqërisë së kohës. Masiviteti i turmave dhe vrulli i tyre drejt lartësimit të flamurit simbolizonte mitin e 
pesë shekujve pritje nën “errësirën turke”, që padyshim kulmonte në vitin 1912, kohë kur flamuri i 
Skënderbeut u valëvit sërish i lirë në qiellin shqiptar. 
 

         
Ali Pashë Tepelena, në kopertinën e librit të Sabri Godos     Kara Mahmut Bushatlliu, vaj     S. Marko, “Zgjimi”, vaj, 1978 

 

         
S. Shijaku, “Mic Sokoli”, vaj       A. Buza, “Azem Galica me trimat”, vaj,  1976      H. Nallbani, “Ramadan zaskoci”,vaj, 1978  
 
S’duhet harruar që pjesa më e madhe e këtyre miteve, ndërtuar mbi baza reale, apo fiktive u ngritën nga 
vetë ideologët rilindës si nevojë që atdheu i tyre të mos humbiste në hirin e kohës.469 Në të dy rastet miti i 
trashëguar përforcon rolin që ai vetë luan në historinë e kombeve të mëdhenj e të vegjël, pasi sipas 
Schopflin: “... miti është një tërësi e veçantë idesh me një përmbajtje morale, të përcjella në formë tregimi 
në brezat e një komuniteti. Pra, miti mund ose nuk mund të ketë lidhje me një të vërtetë historike, 
ndonëse ata që e transmetojnë e mendojnë si të tillë,.. (kjo pasi) kombet në një masë mbahen të bashkuar 
në sajë të miteve të tyre të identitetit, origjinës, së ardhmes ose të përvojave të tjera.”470  
Periudha që vijonte, ajo mes Pavarësisë dhe Çlirimit, edhe pse gëzonte kontribute të rëndësishme 
shtetformuese, u anashkalua e denigrua në një pikë të tillë saqë e gjithë trashëgimia e Mbretit Zog u 
konsiderua si antipopullore. Si një kundërshtar politik direkt e ende aktiv, e gjithë platforma nacionaliste 
                                                                                                                                                                     
pasur parasysh që kërkesa specifike e kohës ishte për një art me taban kombëtar, Buza ofron njëkohësisht ngjyrime nga lojërat 
popullore dhe idenë e Shqipërisë si fortesë e pamposhtur.  
468 Vetëm mbi Lidhjen e Prizrenit, Abdurrahim Buza mes viteve ’60-’70 kishte realizuar më tepër se 100 vizatime për figurat 
kryesore… përveç kësaj ai kishte realizuar portretet e Hasan Prishtinës, Bajram Currit, Avni Rustemit, Azem e Shote Galicës, 
etj., një pjesë të të cilëve i kish njohur vetë në vegjëli… për më shumë mund të shihet Hasan Ulqini, “Heroi në përfytyrimin 
popullor dhe piktori”, Drita, 3 qershor (1979): 11.    
469 Mitizimi i të kaluarës u krye si një platformë e mirëmenduar nga ideologë si Naim Frashëri, Pashko Vasa, Jeronim De 
Rada, A. Z. Çajupi, Gavril Dara i Riu, Ndre Mjeda, Asdreni etj., platformë që e kreu misionin e vet me shpalljen e pavarësisë 
së vitit 1912. 
470 George Schopflin, “Natyra e mitit: disa aspekte teorike”, Përpjekja, nr.15-16, (1999): 9-12. 
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që Ahmet Zogu mbështeti, u la në hije, duke nënvizuar vetëm zërin dhe kontributin e kundërshtarëve të tij 
si Noli, Avni Rustemi, Bajram Curri, apo Luigj Gurakuqi. Përveç këtyre personazheve të cilëve iu 
dedikuan tablo të shumta, periudha mes viteve ’20-’30 duhej të paraqitej dhe si faza e domosdoshme e 
parapërgatitjes për “Revolucionin e madh” komunist. Për këtë u realizuan tablo që prezantonin 
“errësirën” e re të monarkut Zog, ku vuajtjet e një popullate të shfrytëzuar nga një regjim antipopullor, 
dëshmohen në tablo si “Të papunët”, pasuar më pas me lëvizjet e para të proletariatit, me “Greva e 
punëtorëve të fabrikës” e “Revolta fshatare”. Nevoja për një lëvizje të gjerë të proletariatit dhe revolta të 
armatosura paraprirëse bëri që të kërkoheshin heronj, edhe aty ku nuk kish të tillë. 471 Paradoksi 
mbështillej me diletantizëm në emër të shkrimit pa kompromis të historisë së diktuar, ndërsa artistëve nuk 
i mbetej gjë tjetër veçse t’i “mbanin të njëjtën valle”.  
 

     
Q. Prizreni, “Të mbrojmë trojet tona”, vaj                      P. Ceno, “28 nëntor 1912”, vaj, 1974 

 
Periudha e ndërmjetme e viteve ‘30, ashtu si ajo nga Skënderbeu tek Rilindja, u reduktua në minimum, 
për t’u kthyer në pedanë për kulmin e vërtetë të historiografisë zyrtare dhe liderit të saj. Nga Enver Hoxha 
dhe gjithë Byroja Politike, Lufta Nacional Çlirimtare u pa thjesht si instrumenti kryesor e legjitim i 
mbajtjes së pushtetit dhe si i tillë ai fitoi vëmendjen absolute. Ajo u trumbetua pa kursim në çdo event që 
në ditët e para të ardhjes në pushtet, ndërsa tablotë historike, realizuar në ato vite, tentuan të paraqesin në 
mënyrë të denjë bëmat e ushtrisë partizane udhëhequr nga partia komuniste. Të dy këta komponentë të 
kësaj lëvizjeje të armatosur u propozuan si një tërësi unike, duke anashkaluar kështu çdo kontribut nga 
forcat e tjera politike e duke propozuar çdo element të tyre si kolaboracionistë e tradhtarë.     
 

             
Sh. Hysa, “Të papunët”, vaj     H. Bani, “Revolta fshatare”, vaj, 1976       P. Sheldia, “Greva e punëtorëve të fabrikës”, vaj, 
1974           M. Fushekati, “Haxhi Qamili”, vaj, 1982     

                                                
471 Rasti i çuditshëm i Haxhi Qamilit, që nga aventurier e oportunist antikombëtar u prezantua si prijës kryengritjesh fshatare, 
mbetet një nga paradokset më të mëdha të historiografisë së kohës. 
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G. Madhi, “Pëllëmbë e gjak”, vaj   N. Jonuzi, “Gëzimi i fitores”, vaj, 1974  Sh. Hysa, “Agimi i lirisë”, vaj 

 
Anashkalimi, apo më keq mohimi i të vërtetave historike ishte më se i zakonshëm në librat zyrtarë të 
historisë, 472 kështu që për artistët nuk mbetej asgjë përveç pasqyrimit të kësaj linje / imazh.  
Pasqyrimi i saj nis që në ditët e ndërgjegjësimit të klasës punëtore për domosdoshmërinë e revolucionit 
proletar, ku roli i Enver Hoxhës, patjetër që ishte deçiziv. Për të vazhduar më pas me mijëra imazhe që 
pasqyrojnë çdo element të mundshëm të luftës partizane, duke filluar nga çetat e para si ajo e Pezës, në 
marshime, pushime, beteja të përgjakshme, kacafytje fizike me armikun, etj. “Partizani” i kudondodhur 
ngjit male, kapërcen lumenj, çan dëborën e në momente pushimi gjen kohë dhe për improvizuar teatër a 
shkollë partizane. Struktura e tij brumos më së miri idealet e së ardhmes, tek i cili dedikimi dhe sakrifica 
(edhe ekstreme) përqafojnë pa kompromis kauzën si një mesazh i qartë për brezat që do të vijnë. I 
pozicionuar shpesh si stereotipi paraprirës i njeriut të ri, “Kulti i partizanit arriti përmasa rrënqethëse, aq 
sa tekstet e historisë dhe letërsisë për fëmijë, apo letërsia në përgjithësi, drama, filmi apo muzika ishin të 
gjitha të kufizuara në hapësirën që jepte kjo temë.”473   
Përveç luftës në male një hapësirë e rëndësishme iu dedikua edhe luftës guerile, duke nisur nga mbledhjet 
dhe aksionet ilegale në qytete, vendosje traktesh, prerje telash elektriku a telefoni, deri tek heroizmi i tyre 
para mizorive të okupatorit në burgje. Gjesti personal i secilit prej tyre përkufizohej si në faqe e ndritur e 
historisë së luftës, aq sa ndërmarrje, stadiume, shkolla, apo rrugë morën emrin e tyre. Më të spikaturit, 
padyshim mbeteshin Qemal Stafa, Vasil Shanto, Vojo Kushi, Kajo Karafili, etj., ndërsa miti i tyre474 u 
përçua sa nëpërmjet tablove, aq dhe nëpërmjet këngëve e filmave artistikë. Momente të tjera të denja për 
t’u “përkufizuar” mbeteshin padyshim ato që evidentonin rolin e Partisë Komuniste si udhëheqëse e 
luftës, duke nisur nga akti i themelimit të saj. Pjesa më e madhe e tablove nga kjo periudhë propozon si 
figurë qendrore atë të Enver Hoxhës, duke përforcuar kultin e tij si komandant suprem i gjithë lëvizjes 
çlirimtare. Çdo figurë tjetër që luajti rol të rëndësishëm gjatë luftës u anashkalua, ndërsa tablotë e pakta 
ku ato evidentoheshin, me eliminimin e tyre nga skena politike, hiqeshin nga muret e galerive, ashtu siç 
veprohej dhe në faqet e historisë.475     

                                                
472 Raste të tjera lënieje në harresë të të vërtetave historike janë më se të zakonshme në historiografinë zyrtare të kohës, ku 
mund të veçohet rëndësia e faktorit austriak në shpalljen e pavarësisë. 
473 Bernd J. Fisher, “Perceptimi dhe realiteti mbi aftësinë ushtarake të Shqipërisë në shekullin e XX”, Përpjekja, nr. 15-16, 
(1999): 142. 
474 Jo gjithmonë miti tejkaloi realitetin. Një nga rastet e rralla kur e vërteta paralelizon mitin është rasti i heroit Hamit Shijaku, 
tablo e realizuar nga Sali Shijaku, në vitin 1979. Në tablo tregohet heroi duke kënduar para litarit, ndërsa në dritaret e burgut 
duken shokët e tij dhe flamuj që valëviten. Ndërkohë që Petro Marko (në nga komunistët e shumtë që vuajtën burgjet e 
fashistëve dhe të komunistëve), ishte vetë dëshmitar i ngjarjes. Ai kujton se: “Që pa gdhirë, oborri u mbush me oficerë. Nxorën 
të parin Hamitin. Ishte i qetë, i përgatitur; ato ditë i ishin dukur shekuj, priste fundin! I lexuan vendimin. Ai nuk foli. Hipi vetë 
në fron dhe para se ta vinte vetë litarin në qafë, thirri me zë të fuqishëm: “Rroftë Stalini! Rroftë komunizmi! Rroftë Shqipëria e 
lirë!” Ai thoshte fjalët e fundit dhe ne këndonim “Internacionalen”. Burgu buçiti.” Petro Marko, Retë dhe gurët – Intervistë me 
vetveten, (Tiranë: Omsca, 2000), 336.    
475 Mbi këtë, Abaz Hado kujton se: Veprat me figurat e njohura të politikës ishin gjithashtu shumë delikate që shpesh janë 
dënuar artistë për të mos ekspozuar për njëfarë kohe. Fatin më të tmerrshëm e kishin veprat. Kur autorët e tyre futeshin në 
burg, vepra mbyllej në fondin e zi dhe hiqej nga shasitë (telajo) duke e mbledhur rulo. Apo kur protagonisti i një ngjarje 
dënohej politikisht siç ka ndodhur me disa vepra të piktorit Fatmir Haxhiu, që u hoqën nga ekspozimi dhe u vunë role në 
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Çastet e tjera vendimtare mbeteshin kurorëzimi i fitores dhe çlirimi i plotë i vendit nga pushtuesi. Ushtria 
çlirimtare në qendrën e Tiranës, zëri i parë i Shqipërisë së lirë në valët e radios, apo hapësirat rurale ku 
fshatarët nënqeshin të mundurit teksa largohen, janë disa nga imazhet klishe që përshkojnë këtë moment 
historik.  
 

        
L. Shkreli, “?”, vaj, 1969    S. Shijaku, “Internacionale do të jetë bota e re!”, vaj, 1979     K. Nini, “Komunistët nuk 

dorëzohen”, vaj 
 

       
A. Dine, “Fshatarët..?”, vaj, 1978         A. Dine, “Ndërruan kohët”, vaj, 1976        P. Mele, “Ju flet Tirana”, vaj, 1976 

 
Projekti i Hoxhës për ndarjen e qartë të periudhave historike, kulmon me të para dhe pas themelimit të 
Partisë komuniste, përcaktuar si ndarje epokale, ku e drejta e kombit shqiptar për të jetuar i lirë dhe i 
begatë më në fund pas shekujsh pritje, e sakrificash kishte ardhur. Sipas tij, ajo ishte bërë e mundur vetëm 
në sajë të sakrificave të panumërta dhe udhëheqjes së “lavdishme” të Partisë, duke lënë në hije faktorin e 
jashtëm të aleatëve.  
 
Pas këtij kulmi historik, tablotë e shumta u pasuan nga ato që pasqyronin Shqipërinë e Re, me tema të 
përzgjedhura si shpallja e Republikës, rindërtimi i vendit, reforma agrare476, apo krijimi i kooperativave të 
para. Duke u shtyrë më lart në vite, regjimi nuk ngurroi të pasqyronte edhe zhvillimet historike më të 
fundit. Në vitin 1973, Komiteti Qendror i Partisë me rastin e çlirimit të vendit mbështeti propozimin e 
Guri Madhit, për të pasqyruar një nga ngjarjet më të bujshme historike, ndodhur vetëm një dekadë më 
parë. Bëhej fjalë për mbledhjen e 81 Partive në Moskë në vitin 1960, mbledhje ku diktatori shqiptar 
kundërshtoi hapur linjën e propozuar nga Hrushovi për të dënuar Kinën Maoiste, duke sanksionuar kështu 
shkëputjen nga Kampi i Lindjes. Akti që vërtet fitoi një audiencë ndërkombëtare, motivuar nga shkaqe 
krejtësisht personale, u përshkrua nga propaganda vendase si një nga momentet e triumfit të vijës së 
vërtetë të Marksizëm-Leninizmit mbi revizionistët hrushovianë, ndërsa vetë Enver Hoxha, si mbrojtësi 
heroik i kësaj kauze ideologjike. Tabloja që duhet të paraqiste këtë moment, patjetër që duhet të përcillte 
atmosferën dhe monumentalitetin e aktit. Vepra e komisionuar duhej të merrte pjesë në ekspozitën e 
nëntorit, si pjesë e inaugurimit të Galerisë së re të Arteve, ndërsa për peshën specifike ideologjike u 
kontrollua gjatë realizimit nga vetë Ramiz Alia. Tabloja e ndërtuar mbi një linjë kompozicionale në formë 

                                                                                                                                                                     
fondin në fjalë se ishte figura e Mehmet Shehut, etj”., në Leonard Veizi, “Guri Madhi refuzoi të hiqte Mehmetin nga tabloja”, 
Gazeta Shqiptare, 19 gusht (2013): 14.  
476 Mbi rëndësinë që i rezervohej kësaj teme mund të shihet dhe “Reforma agrare në arte figurative”, Drita, 24 mars, (1974): 
11.  
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“V-je” tregon tavolinën e madhe të sallës “Gjeorgjevskaja”, ku delegacioni shqiptar përkrah atij kinez 
ndriçohet “çuditshëm” nga një burim drite hyjnore. Në majën e kësaj “piramide drejtësie”, padyshim 
kulmon figura monumentale e Enver Hoxhës, rritur ashtu si të tjerat e delegacionit në mënyrë inatyrale. 
Përballë tij vendosen kundërshtarët ideologjikë, revizionistët, të trajtuar me ngjyra të errëta, me gjeste 
dëshpërimi e irritimi kundër gishtit të ngritur demaskues të udhëheqësit shqiptar.    
 

     
G. Madhi, “Mbledhja e Moskës”, vaj, 1974         G. Madhi, “Mbledhja e Moskës”, e riprekur 

 
Përtej vlerave artistike, mitizimit dhe monumentalitetit tabloja që në ditët e para të realizimit nisi një 
rrugëtim drejt një modifikimi të vazhdueshëm, duke u kthyer në simbol të paqëndrueshmërisë të linjës 
historiografike zyrtare të vetë rregjimit komunist. Ndërhyrja e parë, ajo për “makiazh”, konsistonte në 
caktimin e piktorit Zef Shoshi, për të përfunduar portretin e udhëheqësit, ndërsa e dyta ajo idelogjike 
erdhi pas prishjes definitive me kinezët në vitin 1978, kohë kur autorit Guri Madhi i’u kërkua të 
eleminoheshin figurat e delegacionit kinez. Kërkesa u zbatua, por vetëm disa vite më vonë, më 1982 pas 
vetvrasjes së Mehmet Shehut u kërkua që të fshihej dhe figura e “kryeministrit armik”. Refuzimi i autorit 
për shprishje kompozicionale solli dhe ndalimin përfundimtar të ekspozimit të veprës dhe futjen e saj në 
“fondin e zi”, hapsirë ku mbylleshin gjithë veprat e paekspozueshme.  
Saga groteske së kësaj pikture përkufizon qartazi linjën e arsyetimit të shtetit komunist mbi shfrytëzimin 
e çdo mjeti në funksion të mit-rrëfimit historik personal, ndërsa e vërteta sipas tyre gjen hapsirë vetëm 
nëse funsionale në luftën për mbajtjen e pushtetit me çdo formë e mjet.    
Mitizimi i së kaluarës në baza shkencore, tregon qartë vetdijshmërinë e sistemit për të unifikuar të gjithë 
shoqërinë, qoftë edhe përkohësisht, pasi: “Miti i jep ekzistencës kolektive një dimensioni të përkohshëm, 
ai rrënjos në antarët e një komuniteti një të kaluar, e cila mund të jetë e pasaktë, por që ndjehet si 
autentike, gjithashtu ai u jep atyre sensin e një të ardhmje të përbashkët. Në këtë sens, ekzistenca 
kolektive krijon racionalitetin e saj, atë të riprodhimit kulturor.”477 Si një fenomen tejet modern, mitizimi 
aplikohet në lëvizjet kombformuese si nevojë për unifikimin e glorifikimin e së kaluarës për një të 
ardhme identifikuese të përbashkët. Rreziku i saj reflektohet në çdo komunitet sidomos në rastet kur miti 
cënohet pasi “komuniteti në fjalë do ta ndjejë vetën të sulmuar, (ai) do ta shohë atë si një sulm ndaj 
themeleve të tij, që venë në pikëpyetje ekzistencën e tij. Kështu ai do ta mbrojë vetveten me çdo mjet të 
mundshëm.”478 Pasojat e këtij kostatimi shoqëria shqiptare i ndjen edhe sot, kur nacionalizmi ka hedhur 
rrënjë thellë dhe çdo sulm ndaj miteve të indoktrinuar shihet si një sulm ndaj identitetit dhe integritetit 
territorial kombëtar.     
 
 
 
 
 

                                                
477 George Schopflin, “Natyra e mitit: disa aspekte teorike”, Përpjekja, nr. 15-16, (1999): 11. 
478 Po aty. 
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V. 4. Ndërtimi i socializmit drejt fazës përfundimtare - figura e punëtorit në 
pikturën e viteve ‘74-‘85 

 
 

Viti i trishtë ’73, përveç burgosjes së intelektualëve të sakrifikueshëm, u bë dëshmitar dhe i 
kthimit nga “qarkullimi” i dhjetëra artistëve. E propaganduar si një pjesë kyç e platformës së Plenumit të 
IV dhe lëvizje e domosdoshme, “qarkullimi” i detyruar kishte synuar rilidhjen e tyre me jetën e vërtetë. 
Siç do shprehej njëri prej tyre: “Duke iu përgjigjur orientimeve të Partisë e vendimeve të Plenumit të IV 
të KQ të Partisë, gjatë vitit 1973, më shumë se 47 piktorë e skulptorë kanë jetuar e punuar në qendra të 
rëndësishme industriale e kooperativa bujqësore si në Fierzë, në metalurgjinë e zezë në Elbasan, në uzinë 
e përpunimit të naftës në Ballsh, në hekurudhën Elbasan-Përrenjas, në minierën e Memaliajt, në 
kooperativa bujqësore në malësi, ku edhe kanë hapur me sukses ekspozita personale apo kolektive. 479 
Mesazhin e tij e përforcon edhe zëri më partiak artistik i kohës, Kujtim Buza, i cili shprehej se: “Që nga 
korriku i 1973 rreth 100 artistë të artit figurative kaluan një pjesë të lejeve krijuese në kantiere ndërtimi, 
kombinate dhe fabrika, qendra të rëndësishme industriale, kooperativa bujqësore dhe reparte 
ushtarake...”480 Kontakti nga afër me forcat punonjëse, vendet e tyre të punës, djersës dhe sakrificave të 
përditshme, duhet të sillte një reflektim të menjëhershëm mbi klasën punëtore, “si forca më e madhe e 
vendosur në ballë të revolucionit, duke u përballur çdo ditë me bllokadën imperialisto-revizioniste.” E 
gjithë kjo eksperiencë “drithëruese”, kurorëzohej me ekspozita të improvizuara, personale apo kolektive. 
Në shtypin e kohës flitej për “28 ekspozita kolektive e personale, dhe mbi 2000 vepra të artit figurativ, 
pikturë, skulpturë dhe grafikë....” 481, ndërsa në një kronikë tjetër thuhej me krenari se vetëm në rafinerinë 
e Ballshit ishin realizuar 4 ekspozita në vit. Pas këtij demonstrimi “zelli” të tepruar, kthimi i tyre i 
merituar në kryeqytet vazhdonte të bënte jehonë në shtyp, sikur artistët pamorë më në fund ishin kthyer 
në rrugën e drejtë të Partisë, duke i kthyer kurrizin njëherë e mirë “ndikimeve të huaja perëndimore”.  
Përkushtimi i tyre do vihej përsëri në provë vetëm disa muaj më vonë, pasi viti pasardhës (1974) shënonte 
dhe 30 vjetorin e çlirimit të vendit. Me rastin e këtij viti jubilar, shteti parashikoi një superprodhim 
aktivitetesh. Pas thirrjes së Partisë për një pjesëmarrje të gjerë, Buza entuziast deklaronte se asaj i ishin 
përgjigjur qindra artistë nga gjithë vendi. Sipas tij: “nga zelli artistik dhe partishmëria, frymëzuar nga 
atmosfera optimiste e aktualiteti revolucionar, lufta nacional çlirimtare, lufta kundër shfaqjeve dhe 
ndikimeve të huaja,.. në konkursin letraro-artistik kushtuar 30 vjetorit të çlirimit, (ata) u paraqitën me 
1100 vepra, krijuar nga 400 artistë profesionistë apo amatorë...  gati trefishi i 5 viteve më parë...”482 
Vetëm në artin pamor, për ekspozitën kombëtare, numërohesh rreth 100 kompozime, 97 portrete, 173 
peizazhe, 213 grafika, 100 skulptura, ndërsa u pranuan rreth 200 autorë dhe u ekspozuan 480 punime.  
 

           
P. Kokushta, “Montatori”, vaj, 1979               P. Kokushta, “Lartësitë e dritës”, vaj, 1981 

                                                
479 Fatmir Haxhiu, “Njeriu dhe ambienti”, Drita, 20 janar (1974): 3. 
480 Kujtim Buza, “Vit suksesesh në artet figurative”, Drita, 17 nëntor, (1974): 3. 
481 Po aty.  
482 Po aty.  
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Përveç këtij “tejkalimi plani”, veprat e realizuara duhet të pasqyronin dhe “riorientimin” e ri stilistik, një 
art kombëtar me përmbajtje socialiste. Në terren, kjo do të përkthehej me një realizëm strikt, skematik, të 
bollshëm, por të cënuar thellë në kërkimin estetik individual. Skematizmi i tepruar kishte arritur të 
dominonte mbi çdo element novatorizmi, duke krijuar kështu, në pjesën më të madhe një klimë artistike 
“moçalore”. Kjo tendencë u bë edhe më evidente në ekspozitën kombëtare të vitit 1976, kur u ekspozuan 
mbi 400 tablo, të cilat në përgjithësi paraqiteshin të mefshta, opake e të stërpërsëritura. 
Në këtë “mbipopullim” sasie, por jo cilësie, siç shihet qartë dhe nga shifrat, kompozimet e mëdha gëzonin 
një supremaci të dukshme mes gjinisë brenda pikturës së kohës. Në to, hapësira kompozicionale ndriçohet 
përgjithësisht nga një dritë natyrale, ndërsa personazhet kërkojnë gati gjithnjë të zënë qendrën e tablosë. 
Sipas temës së kërkuar, ata komunikojnë me vështrime kuptimplota, gjestikulim të zhdërvjellët, dinamik, 
e rrallëherë statik. Trajtimi stilistik shpesh orientohet nga një hedhje e shpejtë e ngjyrës, ku zonat gjysmë 
tё errëta dhe ngjyrat opake reduktohen, për t’i lënë vend atyre plot dritë e kështu duke i dhënë 
entuziazmin dhe optimizmin e duhur. Më e dukshme kjo tendencë është në tablotë me temën e punës, ku 
elementë si ndriçimi i fortë natyral, qielli i pafund, linja e ulët e horizontit dhe gjestikulimi triumfues, 
duhet t’i përçonin imazhit emocionin e duhur revolucionar. Shembull klasik i kësaj tendence janë dy 
tablotë e realizuar nga Petro Kokushta, “Montatori”, e vitit 1979 dhe “Lartësitë e dritës”, e vitit 1981. Tek 
e para, Kokushta propozon figurën e punëtorit të vetme mbi strukturën metalike. Ai “sundon” mbi të 
euforik e i plotfuqishëm, me duart e ngritura në shenjë triumfi drejt qiejve industrialë. Me flamurin e kuq 
ideologjik në njërën dorë, ai mbivendoset si dëshmi e një realiteti ku industrializimi ishte përgjigja më e 
mirë kundër bllokadës imperialisto-revizioniste. Në të njëjtën logjikë triumfuese janë dhe dy punëtorët në 
tablonë “Lartësitë e dritës”. Mbi një sfond të kaltër ata risjellin edhe njëherë në vëmendje një nga arritjet 
më ambicioze të sistemit, elektrifikimin e plotë të vendit. Si dy elementë dallues të realitetit të ri, ata 
përforcojnë edhe njëherë imazhin e Shqipërisë së re si fuqi rajonale industriale e energjetike.    
 

       
A. Shami, “Naftëtarët”, vaj, 1974                            P. Lena, “Montatorёt”, vaj, 1981 

  
Dëshmitarët e këtij realiteti industrial ishin fabrikat, uzinat e kantieret e shumta, ndërsa motori i tyre 
minierat e hidrocentralet ku artistët dërgoheshin tashmë pareshtur për të dokumentuar nga afër 
transformimin e plotë dhe realitetin e ri të Shqipërisë socialiste. Aktorët kryesorë të këtij transformimi 
ishin punëtorët, sakrificat dhe përballja e tyre e përditshme me vështirësitë e panumërta të punës. 
Një shembull i mirë i kësaj ishin tablotë e Pandeli Lenës dhe Agim Shamit, të cilat merrnin spunto nga 
tema e punës në puset e naftës. Të dy tablotë ndërtohen simetrikisht mbi një bosht qendror, i cili përbëhet 
nga gryka e pusit të naftës. Rreth saj kompozohen personazhet/punëtorë, të cilët formojnë pole forcash 
tërheqëse në drejtime të kundërta, duke ndërtuar një kompozim dinamik. Ndryshimi mes dy tablove 
konsiston në impaktin dramatik të skenës. Tek tabloja e Shamit, ngjarja zhvillohet në një moment delikat, 
kur duket sikur një pus ka shpërthyer, ndërsa naftëtarët po mundohen ta rimbyllin. Trajtimi kromatik e 
dinamik i skenës është në funksion të vetë mesazhit: “klasa punëtore është në ballë të revolucionit, ajo po 
përballet me bllokadën imperialisto-revizioniste.” Si pasojë, autori është munduar të ndërtojë një skenë 
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dramatike, për të nënvizuar sakrificën në kufi të vetёmohimit. Tabloja e Lenës është më idilike: Qielli i 
hapur, ndriçimi i fortë që vjen nga lart si dhe sforcimi “normal” i punëtorëve, e paraqesin skenën si një 
moment i përditshëm pune, i trajtuar gjithsesi me euforinë e duhur.   
Por në mesin e viteve ’70, figura e punëtorit e kishte gjetur formatin e kërkuar nga shteti. Ai, në grup apo 
i vetëm tashmë dominonte hapësirën kompozicionale si personazh pozitiv, shembulli më i mirë i Njeriut 
të ri.483 Por në kërkim të superimit të vetvetes, tashmë kritikës së kohës i mbetej veç të hetonte më shumë 
botën e tij të brendshme, pasi tiparet e tij fizike ishin standardizuar në kufijtë e duhur. Ajo që kërkohej 
ishte pasqyrimi i figurës së një “punëtori të ri” i cili “tashmë është me ndërgjegje të formuar, zot i punës 
dhe i rolit në shoqëri... (si e tillë) tema duhet të pasurohej në kërkimin e botës së tij të brendshme.”484    
 

       
V. Kilica, “Naftëtari”, vaj, 1983      R. Karanxha, “Metalurgu”, vaj, 1980     A. Nikolla, “Punëtori”, vaj, 1983 

 
Roli i ri i tij në shoqëri duhet të pasqyrohej denjësisht dhe me frymën e duhur, pasi ashtu siç shprehet 
Shehu: “...klasa punëtore ishte klasa në fuqi, e cila në udhëheqjen Partisë i jep tonin jetës,.. arti duhet të 
luajë një rol më të madh në pasqyrimin e formimit të ndërgjegjes së klasës punëtore,.. (pasi ai) punëtori 
(është) zot i fateve të vendit... tipari i kalimit në këtë temë është kalimi nga vendi anësor që zinte deri para 
një a dy dekadash në një vend më qendror, në përputhje me rëndësinë që ka trajtimi i kësaj teme, pa 
nënvlerësuar aspak të tjerat.” 485 Sipas Shehut: “figura e punëtorit duhet të shprehet e gjallë, shprehëse e 
mendimit, energjisë krijuese dhe optimizmit,..” 486  
Dhe si pasqyrë e kësaj, portreti i punëtorit shpesh paraqitet i vetëm, po në qendër të tablosë, por pa 
sforcimin e zakonshëm fizik, a sakrificën “mbinjerëzore”. Në tablo si “Naftëtari” i Vilson Kilicës,  
“Metalurgu” i Ramadan Karanxhës, apo “Punëtori” i Andrea Nikollës, ai prezantohet në kulmin e sharmit 
të vet, me tipare të rregullta, mashkullore, në harmoni me ambientin rrethues e me një entuziazëm të 
kontrolluar, pasi ai tashmë është koshient për rezultatet e arritura. Ai thjesht është krenar për 
transformimin e arritur dhe realitetin e ri për të cilin padyshim ka qenë aktor protagonist.487 Imazhi i tij ka 
përfunduar dhe ciklin morfologjik duke u sanksionuar përfundimisht sipas karakteristikave të 
njëtrajtshme: qytetar me flokë të shkurtër  (asnjëherë me flokë të rënë), i rruar plotësisht, me shikimin e 
qartë e shpirtin e pakorruptueshëm.488  

                                                
483 Sipas A. Zembrukska: “Ideologjia socialiste, me qëllimin që të përcaktojë dhe aplikojë modelin e Njeriut të ri, kishte ndër 
mend dy modele, atë pozitiv dhe atë negativ. Fillimisht Njeriu i ri u dizenjua si një mohim i fortë i modelit borgjez,.. së dyti 
Njeriu i ri si alternativë radikale por pozitive u bazua në virtytin e bashkësisë dhe miqësisë që mund të fitoheshin, sipas 
ndjekësve të Marksit, vetëm nga ata që me pasion i dedikoheshin kauzës, të së mirës së përbashkët”., në Agnieszka 
Zembruzaska, “The Socialist Model of Woman in Poland and its Soviet Prototype”, IWM Junior Visiting Fellows Conferences, 
Vol. V I/2, (2000): 3. 
484 Mentor Shehu, “Në rrugën e pasurimit të një teme – klasa punëtore në artet figurative”, Drita, 28 prill, (1974): 6. 
485 Po aty.  
486 Po aty.  
487 E kotë të shtosh që realiteti ishte krejt i ndryshëm. Dorothea Razumovsky dëshmon se: “Ngado ku shkuam, pamë punëtorë 
të mërzitur e me çehre të drobitur. Fytyra të lodhura vështronin në boshllëk, sikur donin të thoshin: e çfarë më duhet mua? – 
ata atje lart bëjnë sikur na paguajnë, kurse ne poshtë, bëjmë sikur po bëjmë ndonjë gjë.” Razumovsky, Shqipëria ashtu siç e 
pamë, 180.     
488 Edhe në optikën e vizitorit perëndimor: “Njeriu i ri është pa mjekër, i rruar plotësisht. Ai është një qytetar. Ai është krenar 
dhe i pakorruptueshëm, sidoqoftë të paktën përgjatë gjithë kohës, në të cilën ai ndjehet “i pa mbikëqyrur”. Po aty, 177. 
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S. Capo, “Mjelësja”, vaj, 1974      S. Kristo, “Brigadierja”, vaj, 1976    Xh. Dado, “Tezgjahistja”, vaj 

 

    
H. Nallbani, “Kooperativistet”, vaj, 1977            S. Kamberi, “Buka e duarve tona”, vaj, 1976 

  
Në kahun tjetër metamorfoza kish përfunduar dhe për imazhin e gruas punëtore. Pas procesit të gjatë të 
ndërtimit të socializmit, ajo shpesh kompozohet e vetme, duke propozuar në sintezë imazhin e një 
fitimtareje me hijeshi të re. Në realitetin e ri propagandistik shqiptar, ku edhe “fshati është bërë si qyteti”, 
figura e punëtores unifikohet dhe si e tillë ajo është më e gjallë, më sensuale, si në fushat e kooperativës, 
ashtu dhe në ofiçina, fabrika e ndërmarrje. Në kompozime të mëdha ajo perceptohet gati si heroinë 
romantike e kohërave të reja, “me botën e pasur të njeriut të sotëm të fshatit që përparon e lulëzon nën 
udhëheqjen e Partisë”.489 Si në rastin e kooperativisteve në tablonë e Skënder Kamberit, “Buka e duarve 
tona”, e vitit 1976, ku era e fortë duket sikur ka vënë në lëvizje gjithë skenën, ndërsa fëshfërima e pafund 
e grurit, ndjek lëvizjet e vajzave në mes të arës.     
Vetë Enver Hoxha emancipimin e gruas e kishte trajtuar si një “çështje partie” që në vitin 1967. Ai pat 
deklaruar se është “... e domosdoshme që gruaja shqiptare duhet të çlirohet nga çdo prangë e së kaluarës, 
nga çdo ide, nga çdo opinion ose paragjykim reaksionar, që e ka burimin në idetë e shoqërisë së vjetër 
feudoborgjeze. Çlirimi i gruas shqiptare duhet të udhëhiqet nga teoria marksiste-leniniste e zhvillimit 
ekonomik të shoqërisë, nga ligjet e zhvillimit të prodhimit.”490 
Dhe kështu, ana femërore e Njeriut të ri shqiptar zuri rolin e saj në prodhim, në rindërtim, në familje, në 
shoqëri, deri në nivelet më të larta në parti. Tashmë artistët duhet të pasqyronin edhe imazhin e ri të gruas, 
që e vetëdijshme për pozicionin dhe potencialin e saj, kërkon të jetojë realitetin e ri ndryshe e gjithnjë e 
më larg hijeve të problemeve patriarkale të vetëm disa dekadave më parë.  

                                                
489 Dulejman Topallaj, “Mendime për tri tablo”, Drita, 8 janar, (1978): 7. 
490 Enver Hoxha, Mbi disa aspekte të problemit të gruas shqiptare, (Tiranë: Naim Frashëri, 1967): 7. 
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J. Nathanaili, “Druvarët”, vaj  N. Jonuzi, “Vjelja e qershive”, vaj, 1983 A. Shami, “Orizoret”, vaj, 1977 

 

         
F. Stamo, “Korrje të bollshme”, vaj, 1977    M. Deliu “Mbrëmje në kooperativë”, vaj, 1976                 R. Karanxha, “Kriporja”, 

vaj, 1979 
  
Imazhin e ri, atë modern e gëzoi edhe më tej gruaja në qytet, pasi e deridjeshmja figurë e ndërmarrjeve 
tekstile, apo ajo pranë tornos, u zëvendësua gjithnjë e më shpesh nga imazhi i femrës intelektuale, 
“bashkëjetuese” në shoqërinë e re socialiste. Si partnere me të drejta të barabarta, ajo shijon feminilitetin 
e saj në funksion të së njëjtës platformë propagandistike.   
Përveç figurës së punëtorit (mashkull a femër) hapësirë të konsiderueshme vazhdoi të merrte dhe tema e 
punës në ara, pyje, apo kooperativa. Si një rrugë e mesme mes peizazhit dhe tablosë tematike, 
personazhet në to shpesh shkrihen me sfondin për t’i lënë sadopak hapësirë bukurisë së natyrës vendase. 
Prezenca e tyre herë e nevojshme, e herë aspak e tillë, vazhdon të justifikojë porositë tematike të shtetit, 
por njëkohësisht shërben si “oaz qetësie”, larg mbingarkesës ideologjike e profesionale që paraqiste një 
tablo e madhe kompozicionale. Në to, drita e plotë e diellit, mungesa e hijeve, ngjyrat e ngrohta dhe një 
atmosferë e përgjithshme paqeje, kërkojnë të transmetojnë momente idilike pastorale, si pasqyrë e 
transformimit përfundimtar të fshatit socialist.       
 
 

V. 5. Uniteti Ushtri – Popull, vlerat etnografike, industrializimi dhe peizazhi   
 
 

“Nuk kanë lindur akoma as dje dhe as sot ata burra që të frikësojnë shqiptarët. Kufijtë e Shqipërisë 
dhe tokat shqiptare i mbron një popull dhe një Parti që u derdh plumb në gojë të gjithë atyre që do të 
guxojnë ta prekin.”491  
Enver Hoxha në platformë-vizionin e tij mbi historinë e Shqipërisë, i shihte shqiptarët si pasardhës 
legjitim të luftëtarëve më të vjetër, duke filluar nga ata ilirë, tek ata të Skënderbeut, të Rilindjes, të 
Pavarësisë, të Luftës së vitit ’20, e deri tek forcat nacional çlirimtare. Për të ata ishin pjesë 
transhendentale e së njëjtës kauzë e të njëjtit popull, i cili e kishte “çarë rrugën e historisë me shpatë në 
dorë”. Si e tillë figura e ushtarit/mbrojtës i lirisë, përveç peshës së atij që duhet të ruajë pavarësinë e 
vendit, duhet të mbartte dhe peshën historike dhe trashëgiminë e një të kaluare të mitizuar.492 Padyshim 
që në vizionin e Hoxhës vëmendjen më të madhe në këtë platformë historike duhet ta zinte lufta e fundit, 
ajo nacional çlirimtare, e udhëhequr nga ai vetë dhe garante e pushtetit të tij aktual. Por pas prishjes së 

                                                
491 Botim i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe i LSHA të RPSSh, (Tiranë: 1969). 
492 Enver Hoxha mbi rolin historik të ushtrisë shqiptar shprehej se: “Me përpjekje, me vuajtje, me heroizma u formua Ushtria e 
rregullt Nacional Çlirimtare, ushtri e përbërë prej djemve të popullit.” Po aty, 4. 
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marrëdhënieve me BS-në dhe akoma më shumë me daljen nga Traktati i Varshavës,493 në kulmin e Luftës 
së ftohtë, rëndësia e imazhit dhe forcës reale ushtarake fituan një rëndësi vitale në përpjekjet për 
mbijetesë. Me shenjat e para të ndarjes dhe nga aleati i fundit, ai kinez, udhëheqja shqiptare i mëshoi edhe 
më shumë përgatitjes ushtarake të gjithë popullsisë, si në nivel fizik, ashtu dhe në atë psikologjik, aq sa 
edhe në kushtetutën e re të vitit 1976, në nenin 63 sanksionohej se “Shërbimi ushtarak dhe përgatitja e 
vazhdueshme për mbrojtjen e atdheut socialist janë detyrë e të gjithë shtetasve”.494 
 

                
Portrete fëmijësh partizanë, në tablo të ndryshme                 S. Kristo, “Fëmijët”, vaj, 1969 

 
Si detyrë e gjithë shtetasve, Hoxha mendoi se pavarësisht moshës, gjinisë apo statusit, në shkollat e 
mesme apo ato të larta, në qendra pune, apo administratë, stërvitja ushtarake (zbori) duhet të prekte të 
gjithë... deri në moshën pesëdhjetëvjeçare. Si rezervistë apo si forca vullnetare, përveç ushtrisë së rregullt, 
stërvitjet ushtarake kërkonin një gjithë-përfshirje totale të shoqërisë, si përgjigja më e mirë për cilindo 
forcë armike imagjinare apo reale. I vetë-përcaktuar si vendi i vetëm i Marksisëm-Leninizmit të vërtetë në 
botë, kjo kala e pamposhtur lirie, përveç këtij mobilizimi të tejskajshëm, do të kurorëzohej me mbi 160 
mijë bunkerë e qendra zjarri, si elementë të rinj strategjikë të mbrojtjes së atdheut.  
Vëllazëria ideale, ushtri/popull, në optikën e artistëve duhej të zbërthehej në një seri të gjatë nëntemash, 
duke ngjizur bashkë me mobilizimin e gjithanshëm edhe psikozën e rrethimit. Si e tillë, ajo nis që me 
fëmijët e vegjël, të cilët nga bashkëluftëtarë realë të luftës së madhe çlirimtare, propozohen tashmë si 
trashëgimtarë të një të vërtete historike që imponon përgjegjësi të një lloji tjetër. Edhe pse jo me armë në 
sup, ata si të gjithë duhet të ishin vigjilentë, në evidentimin e armikut, të jashtëm aq sa dhe të brendshëm.    
 

               
M. Fushekati, “Mbrojmë fitoret e revolucionit”, vaj    K. Naste, “?”, vaj, 1976   A. Lakuriqi, “Më të fortë se shkëmbinjtë”, vaj   

                                                
493 Më 14 maj 1955, Shqipëria, Bullgaria, Çekosllovakia, Gjermania Lindore, Hungaria, Polonia, Rumania dhe Bashkimi 
Sovjetik nënshkruan Paktin e Varshavës, me qëllim mbrojtjen reciproke të palëve nënshkruese të traktatit. Pas marshimit të 
trupave sovjetike në Çekosllovaki, në gusht të 1968-ës, Shqipëria tërhiqet nga Pakti i Varshavës. 
494 Ndërkohë që në vitin 1969 në reformën arsimore të atij viti në strukturën e re arsimore, shkolla do të mbështetej në tre 
komponentë: mësim-punë prodhuese-edukim fizik e ushtarak.  
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K. Kodheli, “Në malësi”, vaj, 1976                   H. Devollli, “Mbas qitjes”, vaj, 1974 

 
Fëmijët vigjilentë, ushtarët e rinj të Partisë i shtohen radhëve të armatës reale, asaj të ushtrisë së rregullt, e 
cila demonstronte fuqinë e vet në parada madhështore, stërvitje e simulime gjithëpërfshirëse, për një 
vigjilencë e mobilizim trupash gjithnjë impresionues. Mbi frymën dhe rëndësinë propagandistike një 
kronikë dokumentaristike e kohës theksonte se: “Në atmosferën e festës dhe gëzimit, mobilizimit ushtarak 
e optimizmit revolucionar që karakterizon gjithë popullin tonë ushtar, edhe brezi i ri i luftëtarëve 
demonstron përgatitjen e tij të gjithanshme fizike e ushtarake, gatishmërinë për t’i dhënë kurdoherë 
kundërpërgjigjen e merituar çdo armiku.”495  
Në këtë orientim gjithëpërfshirës, artistët duhet të kontribuonin me mijëra tablo tematike, reportazhe 
fotografike, kronika televizive e dokumentare, që sillnin çaste nga stërvitjet, paradat ushtarake dhe 
aleanca e tij e pandashme nga populli.496 Pasqyrimi i tyre në vizionin e kohës, niste me tablo të luftës 
partizane, si faza embrionale e Ushtrisë Popullore e mbështetur fuqimisht në dashurinë e popullit për liri. 
Si një platformë historike ajo trashëgohej për t’i bërë ballë tashmë armiqve të rinj.   
Në ekspozita/konkurse për çdo përvjetor të ditës së ushtrisë realizoheshin qindra tablo ku figura e ushtarit 
“përjetësohej” në formate nga më të ndryshmet. Duke filluar nga elementë udhërrëfyes, në ballë, si në 
tablonë e Myrteza Fushekatit ku ushtari bashkë me dy stereotipa punëtorësh, (mashkull e femër) krijojnë 
“fytyrën” e parë me të cilën duhet të përballet çdo agresor. Pas tyre, patjetër që radhët shumëfishohen me 
stereotipa të tjerë në platformën e shumë-përmendur gjithëpërfshirëse. Të veshur thjesht me bajonetat lart 
e flamurin e kuq përmbi, uniteti Ushtri / Popull propozohet si një formacion i armatosur unik, i 
pathyeshëm në vijën e imponuar ideologjike.  
Në raste të tjera, skena transferohet në veri të vendit, ku forcat kufitare në mbrojtje të kufijve të shenjtë të 
atdheut, “rrethohen” nga banorët e zonës nën thirrjen e Partisë, si një detyrë atdhetare me sfond historik, 
ndërsa në malësitë e jugut, çobanët e zonës, shoqërojnë me dorë fluturimin e avionëve Mig, lavdia 
shumëvjeçare e aviacionit shqiptar. Tablo të tjera prekin stërvitjet e shumta mes ushtrisë dhe popullatës së 
gjerë, ku rezultatet e larta bëhen shkas për valle masive, skena ku entuziazmi kap nivele përtej të 
imagjinueshmes, e grotesku justifikohet vetëm si element i fundmë i një propagande të sforcuar. Si në 
rastin e tablosë “Mbas qitjes”, e Hysen Devollit ku artisti mundohet të ndërtojë një kompozim piramidal 
me kokë poshtë. Ushtarë e fshatarë janë kompozuar në reshta në tre radhë, në rend zbritës, nga i të fundit 
katër, nё të parin dy. Lëvizja e tyre dinamike, si një zigzage gjigande, mundohet të dalë nga skematicizmi 
i tepruar, intensifikuar edhe më shumë nga gjestikulimi i personazheve.  
Përveç mbrojtjes së atdheut, dhe stërvitjes së popullit ushtar, impakti i militarizuar i shoqërisë shqiptare 
shtrihej dhe në ndihmën e ushtrisë në fushën e prodhimit. Si pjesë integrale e unitetit, ushtria shpesh i 
bashkohej masave punonjëse në sektorët në nevojë, si në korrje, vaditje a hapje tokash të reja, si një 
kontribut i çmuar ekonomik.   

                                                
495 Ilo Pando, “Ushtri e popullit ushtar”, film dokumentar, Kinostudio Shqipëria e re, (1978): ‘3.25/ ‘9.59.  
496 Vetë Enver Hoxha mbi këtë aleancë theksonte se: “Mbrojtja e Atdheut është çështje e të gjithë popullit. Çdo njeri, çdo 
punonjës, duke mbajtur ‘në një dorë kazmën, në tjetrën pushkën’, kudo që punon dhe jeton e konsideron veten ushtar, mbrojtës 
të vendosur të lirisë, pamvarësisë dhe fitoreve të revolucionit socialist.” Botim i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe i LSHA 
të RPSSh, Tiranë, 1969. 
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Edhe sipas direktivave të vetë udhëheqësit: “Ushtria jonë është pjesë e pandarë e popullit, ajo rron tok me 
hallet dhe gëzimet e tij. Duke marrë pjesë aktive në ndërtimin socialist të vendit, ushtarakët japin një 
kontribut të çmuar në lulëzimin e çelnikosjen e Atdheut, dhe vënë në jetë parullën e Partisë për ta bërë 
ushtrinë sa më pak të kushtueshme...”497 
Veprat e shumta me këtë temë, të krijuara sidomos pas vitit 1968 “nxituan” të ekspozoheshin në mure 
galerish, apo albume fotografike. Ndër aktivitet kryesore të këtij tipi ishte Ekspozita Kombëtare e Arteve, 
kushtuar 30-Vjetorit të Ushtrisë Popullore. Vetëm për këtë eveniment u pranuan 104 nga 191 autorë dhe 
152 vepra nga 346 të ofruara. E inauguruar në 10 korrik 1973,498 “si një përgjigje flakë për flakë që 
artistët i dhanë orientimeve të partisë e të Plenumit të IV të KQ”499, ekspozita rezultoi nga më të mëdhatë 
mbi temën, ndërsa në optikën zyrtare ajo thjesht tregoi edhe njëherë “rrugën e lavdishme të ushtrisë... 
krijuar nga Partia dhe shoku Enver Hoxha.”500 
 

         
          P. Sulo, “Hapja e tokave të reja”, vaj                     I. Sulovari, “Ushtria në ndihmë të fshatit”, vaj 

  
Imazhi marcial i shoqërisë shqiptare i bënte përshtypje edhe syrit perëndimor i cili vërente se: “Nxënësit, 
studentët, punëtorët, fshatarët, ushtarët; të gjithë mobilizohen nëpërmjet apeleve të reja dhe parullave, 
duke u përzier shpesh me njëri-tjetrin. Oborret e kazermave e të shkollave, shpesh ngjajnë shumë me 
njëri-tjetrën, e duken sikur këmbejnë vendet; ngado që shkel, “rinia e kombit”, stërvitet sipas shembullit 
kinez.” 501  
. . .  
 
Në optikën e vitit ’73, “tradita” propozohej si tabani i vetëm e i sigurt për të mos humbur rrugën, edhe pse 
ajo nënkuptonte dy periudha artistike të ndara qartazi. E para nënkuptonte realizmin e kthjellët e pa 
shtrembërime të promotorëve të realizmit socialist, ndërsa e dyta, shtrihej gjerësisht në kohë në vlerat e 
realizmit të fundtetëqindës dhe viteve ’20-’30, plus ato të një të kaluare më të largët, njohur si art 
popullor. Mbi këtë të fundit, po në vitin 1973, K. Rama shprehej që: “... të njohim gjithnjë e më thellë 
artin e mrekullueshëm të popullit, që me gjeninë e tij mijëravjeçare krijoi atë muzikë, atë folklor, ato 
kostume mahnitëse, atë perfeksion ritmik e koloristik, që është shprehje e shijes së lartë, kulturës dhe 
vitalitetit shpirtëror të një kombi, të cilat ne fatmirësisht i kemi aq të pastra e të gjalla.502 
Si pasqyrë e vlerave të padiskutueshme, në anonimatin e tyre, vlerat e trashëgimisë kulturore vendase 
duhet të komunikonin me brezat e rinj të artistëve, si frymëzues a udhërrëfyes të një arti në shërbim të një 
kauze kombëtare. Si ingranazh i së njëjtës platformë nacionalizmi të së kaluarës, krijimtaria artizanale 

                                                
497 Botim i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore dhe i LSHA të RPSSh, Tiranë, 1969 
498 Më 10 korrik 1943, në Labinot të Elbasanit u formua Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçlirimtare Partizane, duke u 
kthyer kështu në ditën kombëtare të Ushtrisë Popullore.  
499 F. Kongoli dhe P. Mele, “Problemet aktuale në artet tona figurative”, Drita, 11 nëntor, (1973): 13. 
500 “U hap ekspozita kombëtare e arteve figurative kushtuar 30 vjetorit të ushtrisë popullore”, Drita, 8 korrik (1973): 1. 
501 Razumovsky, “Shqipëria ashtu siç e pamë”, 179.   
502 Kongoli, Mele, “Problemet aktuale në artet tona figurative”, 13.  
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shekullore duhej të njihej dhe pse jo të jetonte në veprën e artistëve të realizmit socialist.503 Ajo duhet të 
bashkëjetonte në formatin e saj origjinal, në mbështetje të parimeve më të mira të realizmit socialist, pa 
anashkaluar as mesazhin e as funksionin e vet militant, “që t’i shërbejë masave, socializmit, 
revolucionit.”504 
Edhe pse në dukje paradoksale, sipas platformës së kohës, mbështetja në traditë nuk ishte mbështetje në 
konservatorizëm, pasi “njohja dhe studimi i traditës është një proces i vazhdueshëm dhe i përhershëm. Në 
këtë proces lindin dhe zhvillohen elementë të rinj që i servir jeta, element të përmbajtjes dhe formës, që 
pasurohen më tej me brendi dhe heronj të rinj, që mbruhen me idealet e popullit dhe partisë për ndërtimin 
e socializmit. Që këtej buron dhe karakteri novator i arteve tona.”505  
Pra, novatorizmi i arteve pamore vendase do të përkufizohej në “elementë të përmbajtjes dhe formës”, 
sidomos të formës, ndërsa përmbajtja do të pasurohej me heronj të rinj. Heronj të rinj si ato në tablonë 
“Barinjtë në Bjeshkë” realizuar nga Danish Jukniu, në vitin 1974. Të vendosur mbi një shkëmb të kuq, 
katër barinjtë e Jukniut po performojnë së bashku në fyejt tradicional meloditë e maleve. Me pushkët në 
krah ata vendosen në lartësi marramendëse si një tingull sipëror i një trashëgimie shekullore. Në një 
kompozim harmonik të ndërtuar me pak elementë, tabloja e piktorit shkodran përbën një sintezë të artit 
kombëtar. Në të bashkëjetojnë (pa e tepruar) elementi nacional, trashëgimia kulturore dhe peizazhi i 
ashpër malor. Muzikaliteti i kërkuar e gjestikulativ, propozohen nga artisti si përgjigja më e mirë brenda 
vetvetes, për një art dhe novator dhe tradicional.  
 

        
               D. Jukniu, “Barinjtë në bjeshkë”, vaj, 1974     G. Priftuli, “Pranverë në Gjirokastër”, vaj, 1976 
 
Një ilustrim i ndryshëm i këtij botëkuptimi është tabloja e Gavril Priftulit, “Pranverë në Gjirokastër”, 
vepër e vitit 1976. Në të i gjithë populli i Gjirokastrës mirëpret si zakonisht ansamblet popullore nga çdo 
trevë e vendit, për të shpalosur gjithë arsenalin e vet etnografik, duke filluar nga këngët e vallet e deri tek 
kostumet shumëngjyrëshe. Si një nga pasuritë më të mëdha vendase, ato shpalosen me krenari dhe 
entuziazëm të papërmbajtur brenda dhe jashtë skenës. Triumfi i tyre i kthyer në temë, nënvizon edhe më 
domosdoshmërinë e sistemit për një vëmendje maksimale ndaj vlerave etnografike vendase, si baza e një 
arti me ngjyra të theksuara kombëtare, e kështu gjithnjë e më larg ndikimeve të huaja borgjeze e 
revizioniste. Listës së gjatë të promovuesve të tyre: filmat, dokumentarët, festivalet, koncertet, botimet e 
shumta të instituteve studimore, i shtohen dhe ato, artet pamore, si në bashkërenditje harmonike mes 
mediumeve, për të konsoliduar rezultatin e kërkuar: komunizmin nacionalist shqiptar, (e vice versa). 
Nëntema të tjera të së njëjtës “kauzë” janë tablo ku “thjesht” prezantoheshin personazhe me kostume 
popullore, shpaloseshin vlera e lojëra tradicionale, apo manifestimeve etnografike të çfarëdo lloji. Të tjerë 

                                                
503 Në vitin 1977, mbi këtë lidhje një punëtor shprehej se: “… mbështetja në krijimtarinë popullore, e cila është një faktor 
kryesor për lidhjen e artit profesionist me atë popullor dhe siç na porosit shoku Enver në kongresin e 7 të PPSH, luan një rol 
me rëndësi në forcimin e karakterit kombëtar dhe frymës popullore në artet tona.” Astrit Telegrafi, “Përmbajtja e re në artet e 
aplikuara”, Drita, 9 janar, (1977): 7.   
504 Kongoli, Mele, “Problemet aktuale në artet tona figurative”, 13. 
505 Po aty. 
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shembuj “minorë” të së njëjtës tendencë janë dhe disa portrete realizuar nga Zef Shoshi e Sali Shijaku, 
portrete që nuk synojnë domosdoshmërisht shpalosjen e pasurisë së trashëgimisë etnografike, por më 
shumë një hetim të imët psikologjik të personazheve që i rrethojnë. I pari, Shoshi në krijimtarinë e tij mes 
viteve ’60-’80 realizon disa syresh; “Zadrimorja” (1961), “Vjelësja e duhanit” (1971), “Malësorja e 
vogël” (1974), apo “Kallmetorja” (1984). Kjo e fundit, një përkufizim i mirë i një portreti psikologjik, 
shpalos minimalisht kërkesat e kohës për një portret funksional. E veshur thjeshtë e me pak elementë 
etnografikë, artisti e fokuson vëmendjen e tij në botën e brendshme të gruas, në trajtim e përmasa gati 
rinashimentale.  
I ngjashëm në kërkim është dhe Sali Shijaku, kur realizon dy nga portretet e tij më të famshme.  E para e 
titulluar “Trimja”, risjell në vëmendje karakterin stoik të gruas së veriut. Me qafën e gjatë mbështjellë me 
shami, shikimin e ulur, por dinjitoz, ajo qëndron drejt, si krijesë epike, e patundur në istikamin e vet. 
Edhe më e vyer në element tradicional është personazhi “Nusja”, një nga krijimet më të mira të artistit. 
Edhe ajo solemne, me shikimin e ulur, tufëzat e flokëve karakteristike dhe kraharorin e mbuluar me 
“pare”, qëndron si pasqyrë e një dinjiteti befasues, me rrënjët thellë në psikologjinë vendase.    
 

             
Z. Shoshi, “Kallmetorja“, vaj, 1984         S. Shijaku, “Trimja”, vaj       S. Shijakut, “Nusja”, vaj 

 
Pasqyrimi i vlerave etnografike në tablotë e viteve ’70-’80 ka rëndësi dhe kuptim të ndryshëm nga ai i 
viteve ’20, ’30 apo edhe ’50. Ai buron i imponuar nga një platformë e imponuar shtetërore, në periudhën 
më të rëndë psikologjike për gjithë shoqërinë shqiptare. Më shumë se një kërkim autodidakt i artistëve 
vendas, ato (me qindra) ishin një shenjë devotshmërie ndaj artit kombëtar dhe dëshmia që nuk do të kishte 
më asnjë devijim nga arti “me formë kombëtare e përmbajtje socialiste”.  
Por përtej trashëgimisë etnografike e artit me taban kombëtar, superstrukturës shtetërore i interesonte dhe 
projektimi i Shqipërisë socialiste, e cila tashmë e vetme ishte futur në dekadën e katërt të ndërtimit të 
socializmit. Në kongresin e VII të PPSH-së mbajtur në vitin 1976, në entuziazmin e kushtetutës së re “... 
u hapën perspektiva të reja në rrugën e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste...”506 Në prag të “divorcit” 
të radhës, këtë herë me kinezët, artistëve iu nevojitej të ripropozonin edhe njëherë imazhin e një vendi të 
aftë për të kapërcyer çdo situatë të vështirë. Në këtë izolim të ri, komunizmi shqiptar projektohej i vetëm, 
por i sigurt në rrugën personale të marksizëm-leninizmit, ndërsa në ballë të saj qëndronin si gjithnjë 
gardianët e saj, Enver Hoxha dhe Partia e Punës së Shqipërisë.  
Arti pamor nis të pasqyrojë me forcë arritjet e deriatëhershme; hidrocentralet, kantieret, uzinat, fabrikat, 
minierat, apo shtyllat e larta të tensionit. Këto të fundit që prej fillimit të viteve ’70 ishin shtuar ndjeshëm 
si dëshmi e elektrifikimit të vendit, “në çdo skaj të Atdheut”. Bashkë me shtyllat e shpërndarjes, element 
tjetër diktues i një imazhi të ri e modern ishin radiot, të cilat nuk ngurronin të prezantoheshin shpeshherë 
si pjesëtarët e rinj të familjeve shqiptare. Nis kështu që “lukut” tradicional të barinjve (gjysmë kufi-
ruajtës) bashkë me kërrabën, t’i zgjatohej dhe një radio “Iliria”, prodhimi i suksesshëm i Uzinës së Radio-
Televizorëve.507 Në një imazh tjetër alternativ, një familje “minimale” malësore “parakalon” krenare mbi 

                                                
506 ISML, Historia e Partisë së Punës së Shqipërisë, (Tiranë: 8 nëntori, 1981), 526. 
507 “Me zhvillimin e teknologjisë, ajo u bë një nga uzinat më të forta. Uzina e Radio-Televizorëve, prodhoi kasat plastike. Nga 
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një sfond të kaltër, ndërkohë që secili prej tyre mban në duar simbolet e elektrifikimit: radio, tel e llamba 
elektrike. Si tre mbretërit që sillnin dhuratat për Krishtin e sapolindur, ata nuk ngurrojnë t’i ofrojnë 
realitetit “të errët” shekullor të malësive shqiptare, “Dritën e Partisë”, si një ndarje definitive me të 
kaluarën dhe simbol i Jetës së re. Në vetëm pak vite më vonë, në tablotë e realizmit socialist shqiptar, 
radioja klasike do të zëvendësohej nga televizori, simboli pasues i realitetit modern. Në këtë rast edhe 
veshjet tradicionale do t’i linin vendin një gardërobe dhe interieri bashkëkohor. 
 

      
K. Nini, “Barinjtë”, vaj, 1974   A. Buza, “Dritë në malësi”, vaj, 1976  G. Madhi, “Kur nuk shkojnë në stadium”, vaj 

 

       
H. Agolli, “Oxhaqet pushtuan qiellin”, vaj, 1976     K. Kodheli, “Tek ura e Bushtricës”, vaj, 1974      F. Serjani, “Fabrika e re”, 

vaj 
 

     
D. Jukniu, “Shkolla e hidrocentralit”, vaj, 1984    S. Topi, “500 apartamente të reja”, vaj   K. Buza, “Muzeu historik” , vaj, 

1980 
 
Bashkë me këto tentativa projektimi të një Shqipërie ndryshe, larg të kaluarës etnografike e tradicionale, 
do të rikonfirmoheshin me forcë, në vetën e parë, të gjithë veprat monumentale të industrializimit vendas. 
Mes viteve 1974 – 1980, oxhaqet që “pushtuan qiellin”, puset e naftës, strukturat industriale që dalin nga 

                                                                                                                                                                     
kasat e drurit të radiove me llamba u prodhuan kasat plastike, të radiove “Iliria”, “Drita”, “Fatosi” e me radhë. U vendosën 
mbishkrimet në shirita alumini, që nuk gjendeshin më përpara. U rrit cilësia”, tregon koleksionisti për URT-në… inxhinierët 
bazoheshin te skemat e radiove që prodhoheshin jashtë vendit. Ai merr për shembull radiot “Fenerët e kuq” dhe “Mimoza”, më 
të përhapurat në vitet ‘80.” Megjithëse Uzina e Radio-Televizorëve prodhonte radio, prapë nuk arrinte të mbushte tregun. 
Erdhi radio “Mimoza” nga Çekosllovakia, kurse nga Kina, erdhën "Fenerët e Kuq”… Po ashtu, një tjetër radio që ka qarkulluar 
në Shqipëri ka qenë ajo “Record”, e ardhur nga Rusia. Ishte e vitit ‘53 dhe jepej për anëtarët e dalluar të Frontit Demokratik”., 
në Jorida Pasku, “Nga radio “Durrësi” te “Iliria”, një histori e pashkruar - Intervistë me Dritan Zoton”, Shekulli, 3 mars (2013): 
14. 
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toka si krijesa aliene, apo urat që lidhnin qafëmalet, transformojnë me vetëdije përfundimisht peizazhin e 
dikurshëm poetik. Në to, struktura dominon tërësisht hapësirën, duke u kthyer në personazh kryesor të 
tablosë, ndërsa figura njerëzore reduktohet gati në minimum para plotfuqisë së strukturës. Në fund të 
fundit, ato janë dëshmi a rikonfirmim i vullnetit të hekurt të Partisë se industrializimi ishte rruga e vetme 
kundër kujtdo zëri dashakeqës, të huaj a të brendshëm. Bashkë me to projektohej imazhi i punëtorit / 
shkencëtar, i cili pas punës, në kontributin e tij personal për çarjen e bllokadës, studion deri vonë për të 
rritur nivelin e kërkimit teknologjik në degën e industrisë përkatëse.508  
Rindërtimi i Shqipërisë me blloqet e reja të pallateve, shkollave, spitaleve, rrugëve, ishin tek e fundit 
kontributi real, vullnetar apo shtetëror, që arrinte të superonte vetveten me ndërtesa “madhështore” 
institucionale, apo propagandistike. Artistët, “të devotshëm” ndaj kauzës, duhej thjesht të kthenin pa 
kompromis këtë realitet në objekt frymëzimi si pasqyrë e denjë e pozicionit të tyre militant në 
revolucionit socialist.  
 

       
Dh. Trebicka, “Fëmijët”, vaj, 1981                        H. Nallbani, “Stafeta”, vaj, 1981 

 

           
H. Çapari, “Violinistja”, vaj, 1981    V. Kilica, “Djaloshi me violinë”, vaj, 1982    M. Fushekati, “Lea vizaton”, vaj, 1983 

 

                
L. Cefa, “Në muze”, vaj, 1974    H. Bani, “Në familje”, vaj 1981    P. Kokushta, “Në fshatin bregdetar”, vaj, 1986 

 
Por makina e propagandës ndërtoi me devocion dhe në këto dekada imazhin e një realiteti të munguar. Në 
këto copëza realiteti zhduket me kujdes lodhja, varfëria e shfrytëzimi, të cilat zëvendësohen me oxhaqe e 

                                                
508 Pas përballjes së parë me bllokadën në çdo sektor të ekonomisë me sforco të vetë klasës punëtore, dhe shkencëtarëve të rinj 
shqiptarë synohej një (mini) revolucion tekniko-shkencor, ku stimuj u improvizuan mes proletariatit, si p.sh. dita e novatorëve.    
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flamuj që valëviten lart në qiell, diga hidrocentralesh, vinça e furrnalta tё përshkuara nga ngjyrat euforike 
e ngazëlluese. Të “shumëfishuara” në mijëra tablo realizuar në formë e mjete të njëjta, mbingopja 
sterotipale, u kthye në kryefjalë të një arti pamor, monoton, demagogjik e të stërkonsumuar.   
Si nevojë për të dalë nga një situatë e tillë artistët nisën të kërkonin brenda vetvetes forma të tjera të 
përcjelljes së mesazhit. Përkohësisht ata e ndalën vëmendjen në momente të jetës së përditshme, brenda 
familjes, në kampin e pushimeve, në aktivitete artistike, sportive, muzikore, sociale, etj. Të ndriçuar fort 
në eksterier apo interier ata prezantojnë fytyrën e re të Shqipërisë së viteve ’80. Në to, punëtorët nuk 
pozojnë muskujt e tyre pranë makinerive të rënda industriale, por në gjirin e familjes (tashmë me pak 
anëtarë) ata përfitojnë nga pushimi i shumë-merituar, në luftën e përditshme për ndërtimin e socializmit. 
Në momente të tjera, nën një arredim të ri, ata janë në familje përkrah fëmijëve, në muze teksa edukohen 
në frymën e Luftës Nacional Çlirimtare, në klasa e auditore teksa ushtrohen në instrumente, apo në grup 
teksa garojnë në gara sportive.  
Ata tashmë janë thjesht të bukur, modern, shijues të përditshëm të fryteve të socializmit, por dhe pasqyrë 
e vendit të dalë nga furtunat politike, ndarjeve nga partnerë të kamufluar, tradhtarë ideologjikë e armiq të 
lumturisë e pavarësisë ëë vendit të shqiponjave.  
. . . 
 
Peizazhi industrial, ai rural, apo qoftë dhe ai urban, në vitet ’75-’85, u zhvillua pa shumë pretendime 
strukturore a kuptimore në fizionominë e realizmit socialist vendas. Ai shoqëroi krijimtarinë e cilitdo 
artisti në shërbim të kauzës, për të ilustruar ato copëza të realitetit, njësoj si në vitet ’60 apo ’70.509 Në 
hegjemoninë personale shpirtërore ai kish mundur të ruante fizionominë e paracaktuar e sipas kërkesës 
paraqitej herë me pika grumbullimi me të korrurat e bollshme, herë me kodrina shënjuar nga meandre 
marramendëse agrumesh, e herë të tjera me fusha të pafundme me prodhime të gjithëllojshme të “fshatit 
të begatë socialist”.510 Sipas rastit, përmbi to, ai “ngarkohej” me figura punonjësish entuziastë, besimplotë 
e të vetëdijshëm që kishin arritur të transformonin një vend të prapambetur, në një realitet të bukur për të 
jetuar. Në raste më të rralla në tablo të mëdha kompozicionale, qendrën e tyre e zinin familjet qytetare 
“pararojë” e platformë-idesë: “të ngushtojmë dallimet mes fshatit dhe qytetit”.   
Ekspozitat e shumta me temën e fshatit, sidomos ajo kombëtare e vitit 1978, sollën një përfshirje masive 
të artistëve mbi temën, ndërsa shkrimet propagandistike, përveç theksit mbi rëndësinë e njohjes së saj nga 
afër, ngrinin lart natyrën epike vendase dhe transformimin e saj nga vullneti i njeriut të ri socialist. Në të 
njëjtin vit një piktor shprehej se: “Njohja e mirë e jetës së fshatit ka bërë që në një radhë peizazhesh të 
kësaj ekspozite të ndihet atmosfera e gjallë e punës në socializëm, madhështia epike e bjeshkëve dhe 
pyjeve dhe fryma lirike e fushave e kodrave, ku luftohet për rendimente të larta, të shihet pjesëmarrja e 
njeriut si transformues dhe zotërues i natyrës, ka bërë që nëpërmjet peizazheve të pasqyrohet aktualiteti 
historik, politik e shoqëror.”511    
Përtej pasqyrimit për një produkt sa më të vërtetë, artisti (pse jo) duhej të sinkretizohej fizikisht e 
emocionalisht me jetën në fshat. Ai jo vetëm duhet ta kuptonte, por brenda mundësive ta jetonte atë. Piro 
Naçe, ndërsa përshëndeste ekspozitën vetjake të piktorit Sali Shijaku, kushtuar 20 vjetorit të themelimit të 
kooperativës në Divjakë shprehej se: “Fshatin e ke këtu, me njerëzit dhe jetën e tyre. Po dite të jetosh dhe 
si piktor, edhe si kooperativist, atëherë do të bësh punime të bukura.”512  
Detyra funksionale e pasqyrimit të “shndërrimeve revolucionare të jetës në fshatin socialist,”513 me 
orientim nga lart u dyzua drejt të ashtuquajturit peizazh historik. Kjo pasi “natyra jonë e bukur”, nuk 
mund të ishte thjesht një temë e mbyllur në vetvete, por mbartte në gjirin e saj qindra vende e ndodhi 
historike, apo siç shprehej Agim Faja: “… natyra dhe jeta jonë e bukur, historia e lavdishme e popullit 
tonë, që nga lashtësia e gjer tek Lidhja Shqiptare e Prizrenit, që nga kjo Lidhje e gjer në Luftën Nacional 
Çlirimtare e këndej, siç na kanë frymëzuar do të na frymëzojnë gjithnjë për peizazhe akoma më të arrira 

                                                
509 Në vazhdën e pasqyrimit të jetës në fshat, vetëm në vitin 1977 për festat e Nëntorit me këtë temë u hapën ekspozita në 
Tiranë, Shkodër, Korçë, Vlorë, Durrës, Berat, Fier, Elbasan, Burrel, Pogradec, Lezhë, Gjirokastër, Tropojë, Përmet, etj.., si dhe 
në fshatra Divjakë, Cakran (Fr) e Llakatund (Vl.)  
510 Piro Naçe, “Tema e fshatit në një ekspozitë pikture”, Drita, 4 prill (1976): fq. 5.   
511 Abaz Hado, “Peizazhi në ekspozitën me temën e fshatit”, Drita, 5 shkurt (1978): 6. 
512 Po aty.  
513 Më shumë mbi këtë mund të shihet Ferid Hudhri, “Për arritje të reja në temën e fshatit socialist”, Drita, 5 dhjetor, (1976): 6. 
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nga të gjithë anët, në karakter e në frymë, në mendim e në kolorit,..” 514 Mbivendosja e peizazhit me vlera 
historike konsistonte në një kërkesë të mirëfilltë, aq sa shpesh tërhiqte vëmendjen e piktorëve drejt 
hapësirave të patrajtuara p.sh.: “Ishte i nevojshëm… (sepse nuk ishte trajtuar ende) një peizazh i shtëpisë 
së Frashërllinjve me një kënd të gjetur të bukur, ose Zagoria ku lindi Çajupi, rrapi ku luftoi Çerçizi me 
shokë në Mashkullorë, Shpella e Dragobisë etj.”515 U servirën kështu gjithnjë e më shpesh peizazhe më të 
nevojshme me personazhe kryesore ndërtesa karakteristike kthyer në muze lufte, shtëpi strehimi ilegalësh, 
gryka malesh apo rrugica pazaresh, legjitimuar si pasqyrimi i asaj Shqipërie që mbartte në vetvete vlera të 
një trashëgimie të kudondodhur historike.  
 

      
I. Lulani, “Peizazh”, vaj, 1974         Z. Mati, “Zdrukthëtaria”, vaj          B. Asllani, “Peizazh”, vaj, 1980 

 

               
A. Z. Antoniu, “Peizazh nga Dardha”, vaj, 1982     F. Thaci, “Rrugë në Pogradec”, vaj    H. Nallbani “Muzeu i luftës”, vaj, 

1984 
 

               
V. Halimi, “Kudo jemi në ballë”, 1976      A. Basha, “Peizazh”, vaj, 1980        Q. Meniko, “Në bregdet”, vaj, 1983 

 
Një hapësirë edhe më të madhe artistët ia vetë-rezervuan peizazhit të thjeshtë marrë direkt nga natyra. Si 
ndoshta hapësira e vetme që mundësonte një reflektim shpirtëror personal, ku artisti rrinte e shijonte atë 
larg çdo ngarkese ideologjike, peizazhi i thjeshtë-romantik mbeti për shumë vite e vetmja hapësirë e 
paindoktrinuar. Në të ai mund ishte vetvetja, për sa kohë nuk harronte kujdesin, (tashmë pjesë e 
natyrshme e ADN-së estetike) që të mos pasqyronte ekzagjerime në gjestikulimin piktorik a gamë 
koloristike. Ndërsa tregonin pa shumë pretendime lugina lumenjsh, hapësira bregdetare, kanione a 
peizazhe malore, ato zunë vend në mure institucionesh, e në mungesë blerjeje nga shteti, jepeshin si 
suvenire në studiot e artistëve në pritje të ditëve më të mira. Në njërin rast apo tjetrin, për të ato mbeteshin 

                                                
514 Agim Faja, “Mbi peizazhin me temë nga historia”, Drita, 17 qershor (1979): 7.   
515 Po aty.  
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pasqyrimi legjitim i pasurisë natyrale shqiptare, si copëz e së njëjtës filozofi mbi atdhedashurinë dhe 
vlerave unikale të mëmëdheut.  
 
 

V. 6. Skulptura në vitet ‘70-‘80 
 
 

E ndërkohë skulptorët e viteve ’70 listonin si vijon tematikat nga merrnin frymëzim..: “Lufta e 
Partisë dhe e popullit tonë kundër okupatorëve dhe tradhtarëve të vendit, transformimet socialiste në 
bujqësi dhe industri, qëndresa e popullit tonë dhe shpartallimi i pandalshëm i bllokadës imperialisto-
revizioniste, lufta kundër mbeturinave të huaja, emancipimi i gruas etj., i kanë frymëzuar e frymëzojnë 
skulptorët tanë për veprat më të bukura artistike të trajtuara me partishmëri të lartë, tematikë të larmishme 
e me vulë të qartë kombëtare e popullore.”516 ndërsa  në stil e në frymë, çka ishte bërë e po bëhej, nuk 
ishte gjë tjetër veçse një rrugëtim në traditë, nisur nga skulptorët e parë vendas në fillim të shekullit 
XX.517  
Si i tillë, intensifikuar që prej vitit 1973, “hovi krijues” që përfshiu gjithë forcat krijuese u përqendrua në 
krijimin e figurës së heronjve, (historikë apo atyre socialistë) “të pasur me vlera morale, aktivë e bartës të 
idealeve të larta patriotike, shoqërore e revolucionare.” 518 Këto figura u materializuan në qindra e qindra 
versione në dimensione nga më të ndryshmet, duke tentuar të shënjonin territorin në çdo cep të vendit. 
Mes tyre, dominuese patjetër që do të ishin veprat monumentale që mes viteve ’70-’80 u kthyen në 
imazhin e lavdisë të sistemit. Ato i gjen kudo, në kronika televizive, albume propagandistike, revista, 
libra shkollorë e studime historike. Por ky e superprodhim figurativ euforik nuk do të vazhdonte gjatë. 
Me thellimin e krizës ekonomike, sidomos skulptura monumentale, për shkak të kostove, vuajti e para 
reduktimin në minimum. Nga kronikat historike rezulton se ato të pakta figura që u realizuan që nga mesi 
i viteve ’70 përbënin në sintezë atë që shteti financiarisht mund të përballonte. Veçohet mes tyre 
“Monumenti i Drashovicës”, realizuar nga Muntaz Dhrami nё vitin 1980, vepër e fokusuar në paraqitjen e 
dy skulpturave në bronz (5 m), njëri luftëtar i luftës së vitit 1920 e tjetri një komisar partizan (H. Kapo). 
Ky kurs vazhdimësie i luftës për liri, i propaganduar me forcë nga sistemi në fuqi, përshkohet nga një 
hark triumfi i bardhë, i lartë 13 metra. Në pikën më të lartë të harkut, është vendosur një emblemë me 
shqiponjën dykrenore. Monumenti u përshëndet nga gjithë udhëheqja dhe kritika e kohës, për lidhjen 
organike me mjedisin, ritmin e linjës kompozicionale dhe plotësimin e kërkesës për një art sintezë. Sipas 
Kuqalit, duke nënvizuar lidhjen organike mes arkitekturës dhe natyrës, si dhe skulpturës së rrumbullakët 
dhe relievit tek vepra: “... gërshetohen të gjitha kërkesat për veprën e artit sintezë” duke u lidhur me një të 
tërë unike në mes tyre...”519  
Vepra të tjera monumentale ishin dhe “Toka jonë” e skulptorit Perikli Çuli, një kompozim tre-figural, 
bartës i simboleve “të bollëkut socialist”, monumenti i H. Kapos, i realizuar nga K. Rama në vitin 1981 si 
dhe monumenti i Bajram Currit, vepër e realizuar nga F. Dushku, në vitin 1976, e riderdhur më pas në 
bronz në përmasa më të mëdha. 
Figura të ngjashme u realizuan dhe në dimensione më të vogla si skulptura kavaleti. Ndër to, dallohen 
figura të rëndësishme të historisë së vendit si Isa Boletini, vepër e Sh. Hadërit (1978), Spiro Ballkameni, 
vepër e F. Dushku (1978), Liri Geroja, vepër e M. Dhramit (1974) apo Daj Ceni, e realizuar nga 
Muharrem Turkeshi në vitin 1979. 
Të tjera personazhe si Qemal Stafa e Rrapo Hekali u realizuan nga Thoma Thomai (Dhamo) në fillimin e 
viteve ’80. Rivlerёsimi maksimal i historisë, sidomos ai i Luftës Nacionalçlirimtare, i kërkuar me insistim 
nga shteti, çoi edhe në realizimin e disa skulpturave siç ishte ajo e Hektor Dules, e vitin 1974, njohur si 
“Udhëve të luftës”, apo “Pas betejës” realizuar nga Sh. Hadëri, në vitin 1976.  
 

                                                
516 F. Dushku dhe Th. Thomai, “Probleme të zhvillimit të skulpturës monumentale”, Drita, 3 tetor, (1976): 3. 
517 Më shumë mbi këtë mund të shihet Sotir Kosta, “Skulptura jonë në rrugën e thellimit të traditës”, Drita, 12 mars, (1978): 6. 
518 Kuqali, Historia e artit shqiptar 2, 216. 
519 Po aty, 246. 
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M. Dhrami, “Monumenti i Drashovicës”, 1980                  P. Çuli, “Toka Jonë”,  bronz, 1987 

 

                
H. Dule, “Udhëve të luftës”, 1974       F. Dushkut, “Plaku i maleve, B. Curri”, bronz, 1976   Sh. Hadëri, “Pas betejës”. 1976 

 

               
K. Rama, H. Dule, “Metalurgu”, 1976          F. Dushku, “Shkrirësi”, bronz         S. Koçi, “Fëmijët (?)”, bronz 

 
Nëse vepra e parë portretizon lidhjen e “çeliktë” të popullit me lëvizjen çlirimtare, e dyta “thjesht” 
prezanton një luftëtar të ngarkuar me armë, shenjë e qartë e triumfit mbi armikun.   
Ato dhjetëra vepra të tjera, po me gjeste teatrale, iu dedikuan kryesisht temës tjetër të madhe, asaj të 
klasës punëtore, ku ndër shembujt tipikë të së cilës vlen të përmendim veprën “Shkrirësi” realizuar nga F. 
Dushku, apo atë njohur si “Metalurgu”, realizuar nga K. Rama e H. Dule. Kjo e fundit, më shumë se 
figura e një punëtori të thjeshtë në një moment pune, duket si ajo e një krijuesi artist, teksa i frymëzuar e 
me gjest, pret daljen në dritë të krijesës së tij. Të dy figurat përmblidhen nga karakteri monumental e 
pretendues, në tentativë për t’u kthyer në emblema të vetë socializmit. Bashkë me figurat historike ato 
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shpalosnin tiparet e njeriut të fortë, trashëguar nga ai i luftëtarit për liri e në poza teatrore sanksionojnë 
vlerat e një realizmi tipik, gjestikulativ e himnizues të një realiteti sipëror.  
Bashkë me heronjtë e njërës apo tjetrës epokë, skulptorët ofruan edhe personazhe nga jeta e përditshme 
në funksion dekorativ për parqe e oborre institucionesh. Një nga shembujt më të mirë të kësaj tendence 
është kompozimi i Sofokli Kocit, vendosur në kodrat e liqenit artificial në Tiranë, ku dy fëmijë 
performojnë në lojërat e moshës, si pjesë e stërvitjes të tyre fizike e shpirtërore.  
 

    
O. Paskali, “Idriz Seferi”, 1980        K. Rama, “Guerilasi”, 1978        F. Dushku e Dh. Gogollari, “Naftëtari”, gur        H.  Dule, 
“Kufitari”, allçi          
 

          
K. Rama, “Pianistja”, dru     V. Bali, “Myzeqarja”, mermer     Th. Thomai, “Punëtorja e porcelanit”, bronz       P. Çuli, “Portret 
gruaje”, allçi    
        
Pjesa më e madhe e punimeve të kësaj periudhe, si pasojë edhe e krizës financiare, vjen edhe më e 
reduktuar në dimensione. Statuja treçerekëshe, buste, apo portrete u realizuan me qindra, duke shënjuar 
kështu epokën për cilësinë dhe sasinë e disproporcionuar. Edhe pse shpesh u materializuan në materiale të 
varfra, ato arritën në rezultate të admirueshme. Ndër shembujt tipikë të statujave treçerekëshe mund të 
përmendim figurën e “Idriz Seferit”, realizuar nga Odhise Paskali në vitin 1980, apo “Guerilasi”, vepër e 
Kristaq Ramës e vitit 1978. Ndërkohë që bustet u “shumëfishuan” edhe më me vrull për të zënë vend në 
sheshe ndërmarrjesh, institucione administrative, muzeale apo hapësira urbane. Vlen të përmenden vepra 
si “Naftëtari”, realizuar nga Fuat Dushku e Dhimo Gogollari, apo “Kufitari”, realizuar nga Hektor Dule. 
Por në hierarkinë dimensionale të botës skulptorike, numri më i madh i punimeve i takon gjinisë së 
portretit psikologjik. I trajtuar masivisht nga gjithë skulptorët e rinj e më pak të rinj, ato hetojnë tiparet e 
njeriut të “zakonshëm” e të kudondodhur si punëtori, kooperativisti, naftëtari, ndërtuesi a minatori, për të 
kaluar në portretin e personazheve rurale me sfond etnografik, si zadrimorja, myzeqarja, dropullitja e deri 
tek ai qytetar si pianistja a studentja, për të plotësuar kështu multiformitetin e Njeriut të ri në arsenalin e 
madh figurativ të realizmit socialist vendas. 
Si krijime shpeshherë intime e jashtë konkurseve tematike, portreti psikologjik i jepte mundësinë artistëve 
të preknin më nga afër njerëzit që i rrethonin, e kështu dhe krijimi artistik i referohej një arti për artin, si 
një hapësirë ku ideologjia mund të qëndronte për pak kohë larg. Si të tillë për ta pozojnë miqtë, të afërm a 
modele të rastësishëm, ndërsa në rastin e pjesëmarrjes në një ekspozitë a konkurs, emri i personazhit 
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zëvendësohet nga profesioni, duke e kthyer kështu de facto në një vepër funksionale brenda logjikës së 
sistemit. Në raste të tjera modelet merreshin direkt nga natyra në vizitat e detyruara pranë klasës punëtore, 
ato në stërvitjet ushtarake, apo në koncerte e festivale folklorike. E kështu, kontakti i shumëkërkuar me 
jetën e vërtetë bëhej real dhe impakti revolucionar ishte i pranishëm në gjithë veprat e kërkuara. Por për 
artistët, në njërin version apo tjetrin, Njeriu i ri që duhej të hetojë në botën e tij të brendshme, shërbente si 
mundësi për të pasuruar krijimtarinë profesionale me subjekte të reja.  
 

                
H. Beqiraj, “Portret malësori”, 1970, dru,   P. Çuli, “Aviatori”, bronz, 1976   Th. Papa, “Kajo Karafili” 

 

              
K. Qamo, “Novatori”, allçi,            S. Koci, “Punëtori”, dru              S. Kosta, “Tekstilistja”, gur 

 

       
F. Dushku, “Drita”, qeramikë        Dh. Gogollari, “Dropullitja”, terrakotë      G. Veria, “Kooperativistja nga Zadrima”, bronz     
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Në ato qindra portrete të realizuara në materiale nga më të ndryshmet, allçi, dru, gur a bronz, skulptorët e 
realizmit socialist mund të tregonin aftësinë e tyre për të lexuar botën shpirtërore të njeriut dhe kështu, 
edhe pse nuk i besoheshin monumente të stërmëdha, ata mund të rezervonin krijimtarinë e tyre në portrete 
psikologjike e buste minor në format institucional.    
Në gjininë e portretit ndarjet tematike mbeten të njëjta. Ato prekin figurat historike po aq sa ato të 
socializmit, edhe pse në këtë galeri të stërmadhe imazhesh e fizionomish, ato “përfitojnë” dhe nga një 
larmi stilistike, çka pasuron edhe më tepër gamën e tyre psikologjike.  
Nga figurat historike dallohet portreti i Fan Nolit, vepër e Thoma Thomait, apo ai i Kajo Karafilit, 
realizuar nga Thanas Papa. Tek ky i fundit, impakti i idealit të luftëtarit për liri, shpaloset në flokët e tij të 
dallgëzuar e të shtrirë vertikalisht, ndërsa portreti shoqërohet nga tiparet e tendosura virtuoze. I një 
epiciteti të ndryshëm është vepra “Portret malësori”, realizuar në dru nga Halim Beqiraj, e cila me zgavrat 
e syve të thelluar, zigomatikët dhe nofullat e sforcuara, merr përsipër të përkufizojë karakterin epik të 
maleve e legjendave shqiptare. Por nëse këta dy artistë tentonin të shtonin vlerë në sasinë e stërmadhe të 
ekzemplarëve të figurave historike, Perikli Çuli propozon me një linjë delikate, figurën lakonike të një 
aviatori. Me shikimin e kthjellët të ushtarakut që sheh vazhdimisht horizontin, ai propozohet si stereotipi i 
Njeriut të ri shqiptar, largpamës e besimplotë për të ardhmen.  
Imazhi i njeriut të ri përsëritet e përsëritet pafund në forma nga më të ndryshmet, e mes tyre mbetet figura 
emblematike si ajo e Novatorit,520 realizuar nga Kujtim Qamo, apo ajo e “Punëtorit” të Sofokli Kocit, një 
imazh i karakterizuar nga një realizëm i kthjellët, karakteristik i artit romak. Shembuj të tjerë që vlejnë të 
përmenden janë portreti “Drita”, realizuar në qeramikë nga Fuat Dushku, apo “Dropullitja”, realizuar nga 
Dhimo Gogollari në terrakotë. Kjo e fundit me prerjen gjeometrike të shamisë karakteristike, dallohet nga 
një shprehje vizuale e ngrirë, larg optimizmit të zakonshëm të realizmit socialist shqiptar e më pranë 
karakterit të pathyeshëm të gruas rurale. Materiale si qeramika a terrakota trajtohen rrallë deri në vitin 
1973, kohë kur raportohet se Fuat Dushku hapi një ekspozitë personale në punime në qeramikë, 
funksionale e dekorative.521 Si zakonisht ekspozita u pasua nga “diskutime krijuese” që më pas u botuan 
nën thirrjet e korrespondentit: “të krijojmë një qeramikë me nivel më të lartë”. 522 
Në vazhdimësi të krijimeve të rëndësishme, skulptorë si Muntaz Dhrami, Kristaq Rama e Shaban Hadëri, 
mbajtën peshën kryesore të veprave më të rëndësishme që do tё realizoheshin edhe përgjatë gjithë viteve 
‘80. Bashkë me ta, vazhduan krijimtarinë e tyre dhe skulptorë si Perikli Ҫuli, Hektor Dule, Fuat Dushku e 
më vonë edhe Thoma Thomai, ndërsa porosi më pak të rëndësishme iu besuan artistëve Halim Beqiraj, 
Stefan Papamihali, Ksenofon Papamihali, Kiço Krisiko, Sofokli Koci, etj. Pjesa më e madhe e tyre 
ripropozuan të njëjtin produkt të aprovuar gjerësisht në kapërcimin e viteve ’60-’70, si në frymë ashtu dhe 
në format, duke konfirmuar edhe njëherë se veprat me përmbajte socialiste e frymë kombëtare, ishin e 
vetmja rrugë në fizionominë totale të artit socialist.   
 
 

V. 7. Grafika, skenografia dhe interierët në vitet ’70-‘80 
 
 

Nё fillimin e viteve ’50, artistё tё njohur si Abdurrahim Buza apo Sadik Kaceli, nisёn tё realizonin 
njё seri vizatimesh e gravurash nё linoneum. Me tema historike apo nga ajo e punёs, si një nga orvatjet e 
para, ato u ofruan si një zë i ri në kërkesën gjithëpërfshirëse të artit pamor vendas. Pas kësaj periudhe, me 
shtimin e organeve tё shtypit, nisёn tё lёvrohen dhe gjini tё tjera si pllakati, karikatura apo ilustrimet e 

                                                
520 Në realitetin shqiptar, revolucioni tekniko-shkencor pretendohej dhe nga punëtorët e thjeshtë, të cilët përfitonin edhe 
“titullin” novator… mbi ta, zëri zyrtar shprehej se: “Në dallim me vendet e tjera borgjezo-revizioniste, ku revolucioni tekniko 
shkencor konsiderohet si një problem ekskluziv i shkencëtarëve dhe i specialistëve, te ne Partia e konsideron atë pjesë të 
pandarë të revolucionit socialist dhe si të tillë, atë e realizojnë masat e gjera punonjëse, nën udhëheqjen e sipas mësimeve të 
Partisë. Kjo veçori thelbësore që ka revolucioni ynë tekniko-shkencor ka të bëjë me natyrën e forcave të tij lëvizëse, me 
objektivat që ka vënë para Partia dhe me rrugët e arritjes së tyre”., në A. Dede, “Për konceptimin e drejtë të revolucionit 
tekniko-shkencor”, Rruga e Partisë, nr. 1 (1986): 47.   
521 Ekspozita e vitit 1973, vihej re “një sens i qartë për teknikën dhe materialin... ndërsa artisti  njeh mirë problemin e gjinisë 
dhe lëvron po aq mirë funksionin e objekteve të trajtuara”., në Ksenofon Dilo, “Një ekspozitë personale”, Drita, 7 janar, 
(1973): 4. 
522 Shih, “Të krijojmë një qeramikë me nivel më të lartë”, Drita, 4 shkurt (1973): 6. 
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librave. Qё nga fillimi i viteve 60, nisi njё fazё e re pёr zhvillimin e mёtejshёm tё kёtyre gjinive. Grafika 
e lirё, pullat, ilustrimi i librit, grafika e aplikuar, gravurat, gdhendja nё dru apo nё alumin, nuk shiheshin 
mё si gjini nё hapat e para, por gjithnjё e mё shumё si një realitet i konsoliduar, që zinte vendin e saj në 
“karakterin militant të artit”. E para ekspozitë promovuese e kësaj gjinie ishte ajo e vitit 1960, e hapur në 
Tiranë. E përcaktuar si një gjini “që përçon më shpejt dhe më gjerësisht te masat idetë e Partisë”, grafika 
preku tematikat e “zakonshme” të realitetit socialist shqiptar, duke filluar nga partishmëria proletare, 
shndërrimet socialiste, revolucionarizimi i jetës në vend, apo ngjarjet kulmore historike. Përgjatë gjithë 
viteve ’70, në seri e cikle grafike u dalluan artistë si Lumturi Dhrami, Pandi Mele, Dashamir Gurabardhi, 
Musa Qarri, Roland Karanxha, Vlash Prifti, Zef Shoshi, etj.; nё filateli, Naxhi Bakalli, ndërsa nё 
ilustrimin e librit u dalluan Agim Faja, Aleks Ҫaҫi, Llazar Taҫi etj. Në të paktat botime të kohës dedikuar 
anës didaktike të grafikës, autori Vlash Prifti, në një historik të shkurtër të grafikës së kohës, tenton një 
përcaktim të frymës që karakterizonte çdo artist. Ai shprehet se: “midis individualiteteve të ndryshme 
artistike, spikatin gravurat lirike të Sadik Kacelit, gravurat me patos epik të Lumturi Dhramit, gravurat 
sintetizuese të Pandi Meles, gravurat lirike të Musa Qarrit e shumë gravura të autorëve të tjerë më të rinj.” 

523     
Përveç ngritjes në cilësi e kërkesë të grafikës edhe më shumë punë kërkohej nga karikaturistët, të cilët që 
prej vitit 1979 do të ngarkoheshin me detyrën e demaskimit të imperializmit dhe revizionizmit. Këtë 
detyrë jo të re, ata duhet ta përditësonin “direkt nga burimi” p.sh. veprat e Enver Hoxhës, “Imperializmi 
dhe revolucioni”, apo “Shënime për Kinën”. Një vit më vonë, krijimet e tyre “me karakter të mprehtë 
antirevizionist e antiimperialist” do të mund të vizitoheshin në ekspozitën kombëtare të karikaturës. Si një 
nga ekspozitat më të rëndësishme mbi gjininë, ajo u organizua me rastin e 35 vjetorit të revistës Hosteni, 
e njohur prej vitesh si revistë satirizuese me karakter politik e agjitativ, ku ndër vite, përveç emrave 
historikë si Zef Bumçi, B. Fico, apo Dh. Ligori, qenë evidentuar edhe shumë të tjerë si Sh. Ruçi, P. 
Konçi, E. Veizi, V. Lalo, K. Devole, B. Shehu, etj. 524    
 

         
K. Dilo, “Rigoleto”, guash           A. Zajmi, “Lezja”, vaj             Sh. Hysa, “Karnavalet e Korçës”, 1972 

 
Nga ana tjetër, rritja e aktivitetit artistik në nivel kombëtar dhe masivizimi i tij në çdo sektor të jetës çoi 
pashmangshmërisht në rritjen e numrit të krijuesve dhe gjinive artistike. Si pasojë, rritja e aktivitetit 
teatral që prej vitit 1950 u shoqërua dhe me rritjen e kërkesës për një skenografi më profesionale që i 
përgjigjej kërkesave të kohës. Pas skenografëve të improvizuar të viteve ’50, si V. Mio, R. Daberdaku e I. 
Hidri, vitet ’60 kishin sjellë skenografët e parë profesionistë si Shaban Hysa, Agim Zajmi, apo Hysen 
Devolli. Në vitet ’70 krijimtaria e këtyre artistëve kishte arritur kulmin, ndërsa kritika e kohës në vitet që 
do të pasonin do të veçonte skenografi funksionale si ajo e Sh. Hysës në veprat “Shoqja nga fshati”, apo 
“Furrnalta”, atë piktorike të Agim Zajmit në veprat “Lumi i vdekur” e “Besa e madhe”, ku zgjidhjet 
volumetrike e funksionale të mizanskenave, përshtaten me veprën sipas kërkesës të kohës.     
E ndërsa i ngjiteshin viteve ’80, një brez i ri krijuesish, dalë nga Instituti i Lartë i Arteve nisi tё 
evidentohej. Emra si Ilir Pojani, Petrit Konҫi, Gazmend Leka, Bujar Kapexhiu e Agim Sulaj, zunё 
pozicione pune nё muze, kinostudio apo nё redaksi tё ndryshme, larg vёmendjes sё artit zyrtar tё 
ekspozitave kombёtare, duke dhënë kontributin e tyre “minor” me krijime origjinale, shpesh larg notave 
ideologjike e personazheve politike. Kështu tema si eposi, bota e përrallave apo mitet e së kaluarës 
historike duke u pozicionuar si një përfytyrim i një realiteti të largët, i ofronin atyre një zonë shprehjeje të 

                                                
523 Vlash Prifti, Teknikat e gravurës artistike, (Tiranë: Sh. B. L. Sh. 1985), 6. 
524 Mbi këtë mund të shihet dhe Ferid Hudhri, “Karikatura dhe aktualiteti”, Drita, 1 prill, (1979): 7.  
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lirë nga shtrëngimet e komisioneve kontrolluese të artit. Ashtu si pjesa më e madhe e artistëve të kohës, 
ata dalëngadalë krijuan një terren artistik personal, në pritje të të rejave politike, për zhvillimin e një arti 
më pranë aspiratave të tyre.   
  

                   
G. Leka, “Tregime të moçme shqiptare”, ilustrime 

 

           
P. Mele “Legjenda e misrit”, gravurë                                  P. Mele “Ujitja”, gravurë 

 

                 
Anonim, pllakat    N. Bakalli, “Muzikanti arbër Niket Dardani, shek. IV”, pullë filatelike, tempera    V. Prifti, “Gjirokastra”, 
pllakat       A. Sulaj, “Servilët”, karikaturë, 1984 
 
Deri në fund të viteve ’80 zhvillimi i gjithë zhanreve brenda gjinisë grafike kishte njohur një zhvillim të 
ndjeshëm. Duke ecur paralelisht me gjinitë e tjera simotra, ajo tentoi të përshkonte si territorin ashtu dhe 
socializmin proletar të masave në çdo segment të jetës. Mbi rezultatin e kësaj, Pandi Mele, shprehej se: 
“Sot nuk gjen qytet, fshat, sheshe e rrugë deri në kodra e male ku të mos zënë vend mjetet figurative, që 
nga parullat e deri tek pllakati politik... mjetet e agjitacionit figurativ në përgjithësi e dekorit në veçanti, 
janë vënë plotësisht në shërbim të masave punonjëse, për formimin e shijeve të shëndosha, për edukimin 
e tyre estetik.”525 Qëllimi i artistëve dhe veprave që ato prodhuan mbeti i qartë deri në fund, ndërsa në 

                                                
525 Pandi Mele, “Dekori në ambientet tona”, Drita, 16 korrik (1976): 7.    

183



 

 

raste të rralla ato tentuan të promovohen edhe në ekspozita jashtë vendit, siç ishte rasti i ekspozitës me 
grafika dhe karikatura hapur në Grac të Austrisë në vitin 1978.  
. . .  
 
Muzeologjia shqiptare e Pasçlirimit nis me ngritjen e dy muzeumeve të para në fundvitet ’40, atë 
Kombëtar, Arkeologjik-Etnografik dhe ai i Luftës Nacional Çlirimtare. Në viteve ’50 ato u pasuan nga 
muze të tjerë si ai Shkencave të Natyrës, (1948), Pinakoteka (1952) e transformuar dy vjet më vonë në 
Galerinë e Arteve Figurative, apo dhe Muzeu i Arsimit (1958). Por hovin më të madh muzeologjia 
vendase e njohu sidomos në vitet ’60-’70, kohë kur shteti shqiptar, nisi një fushatë kombëtare 
ndërgjegjësimi të promovimit të të shkuarës së largët e të afërt në çdo rreth, qytet, fshat, ndërmarrje, 
shkolle a institucion. Pavarësisht rëndësisë dhe profesionalizmit, si një rrjet kombëtar, numri i tyre u rrit 
përtej të imagjinueshmes si pjesë e platformë-idesë së mitizimit të së shkuarës. Mbi rëndësinë e saj, 
Stilian Adhami, një nga muzeologët më të rëndësishëm të kohës vërente se: “Shqipëria, vendi që ka qenë 
arenë luftërash nga më të përgjakshmet, që është përleshur me pushtues nga më të egrit dhe ka parë 
shkatërrime nga më barbaret, trashëgon të tilla pasuri kulturore nga krijimtaria popullore e brezave të 
kaluar, që e radhitin atë midis atyre vende, popujt e të cilëve janë treguar po aq artistë sa edhe 
luftëtarë.”526 Dhe kjo trashëgimi e këtij populli artist e luftëtar, duhej të dëshmohej në stenda me objekte 
etnografike, armë çlirimtare e në fund, me dëshmitë e rindërtimit socialist të vendit. Në librin e autorit të 
sipërpërmendur llogaria e muzeve të ngritur Pas Çlirimit arrin shifra befasuese. Sipas tij muze kombëtarë 
janë 10, muze historikë të rretheve 27, muze arkeologjikë 6, muze etnografikë 13, muze të arkitekturës 4, 
muze e galeri arti 19, muze të arsimit 9, muze shkolle 5, muze të Luftës Nacional Çlirimtare 5, muze të 
lëvizjes punëtore 3, muze të ushtrisë 4, muze për ngjarje të rëndësishme 32, muze për figura të shquara 
33, muze memorialë 4, muze krahinorë 27, muze institucionalë 26, muze fshati 1900, etj. Në këtë ritëm 
marramendës, profesionalizmi institucional vihet lehtë në dyshim. Në fakt pjesa më e madhe e këtyre 
muzeumeve qëndronin shumë larg ndërtimit mbi baza të mirëfillta shkencore, duke u mbështetur thjesht 
në kontributin vullnetar të vetë masave, nxënës, mësues apo punonjës.    
 

      
P. Ҫuli, “Rindërtimi i vendit”, reliev      S. Shijaku dhe M. Fushekati, “Sulmi partizan”, vaj    F. Haxhiu “Bashkimi i 

Principatave Shqiptare”, afresk, 1982 (detaj) 
 

 
V. Kilica, J. Droboniku, A. Nebiu, A. Kostandini, A. Filipi, “Shqipëria marshon”, mozaik 

 
Ndërkohë që masivizonte tipologjinë dhe numrin e muzeve të kudondodhur, shteti shqiptar përqendroi 
mbështetjen e vet financiare sidomos në institucionet muzeale elitare. Të ngritur kryesisht në qendra 
                                                
526 Stilian Adhami, Muzeologjia shqiptare, (Tiranë: Gervis, 2001): 13. 
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qytetesh, për promovimin e një produkti dinjitoz, ato përftonin mbështetje financiare të rëndësishme dhe 
impenjimin e disa grupeve të punës, përbërë nga arkitektë, studiues dhe artistë. Me hapësira volumetrike 
domethënëse ato dalloheshin për organizimin dhe ndërthurjen e tyre me qëllimin e promovimit maksimal 
të objekteve autentike, ndërsa një pjesë e madhe e interierëve “zgjidhej” prej artistëve duke integruar 
vepra arti si piktura, skulptura, afreske a mozaike.    
Mes tyre më impenjativi ishte padyshim Muzeu Historik Kombëtar (1981) i projektuar nga arkitektët 
Sokrat Mosko dhe Enver Faja. Integrimi i veprave artistike mbi godinën bie në sy menjëherë, pasi nё 
fasadën e tij ballore u montua mozaiku i madh “Shqipёria Marshon”, tema e tё cilit ishte njё përmbledhje 
stereotipale e momenteve kulminante tё historisё sё popullit shqiptar. Vepra, gjigante nga përmasat (40 x 
11 m), u projektua nga V. Kilica, J. Droboniku, A. Nebiu, A. Kostandini e A. Filipi. Ndërkohë në 
brendësi tё ndёrtesёs u pёrshtatёn njё sёrё veprash të tjera monumentale; vepra si relievi “Kryengritjet 
popullore tё Periudhёs sё Pavarёsisё”, e realizuar nga Thoma Thomai, e cila shërbente si monument 
lidhës mes dy sallave, asaj tё Pavarёsisё e asaj tё Rilindjes, apo relievi “Rindёrtimi i vendit”, i realizuar 
nga Perikli Ҫuli, vendosur nё hyrje tё sallёs sё epokёs socialiste. Pёrveҫ relieveve skulptorike, pёr 
dekorimin u realizuan dhe disa piktura monumentale, siҫ ishte tabloja murale “Sulmi partizan”, realizuar 
nga S. Shijaku dhe M. Fushekati, afresku “Skёnderbeu dhe ushtarёt e tij para betejёs”, realizuar nga 
Fatmir Haxhiu, apo “Betimi”, realizuar nga Met Deliu, etj.        
          

            
 J. Paço, G. Hajdari “Skënderbeu dhe trimat e tij”, beton   N. Bakalli, “Përballimi”, akrilik në mur  Pamje nga interieri, Muzeu 
Krujë      
 

 
B. Ahmeti, “Kuvendi i Lezhёs”, afresk 

 
Një sipërmarrje tjetër e rëndësishme do të rezultonte dhe Muzeu Historik “Gjergj Kastrioti Skёnderbeu”, 
(1982) nё Krujё, i cili u projektua nga arkitektët Pranvera Hoxha e Pirro Vaso. Ndryshe nga arkitektura 
imponente dhe e rёndё e muzeut nё Tiranё, ajo përshtatet nё formё e konceptim me vetё relievin dhe 
vlerat historike tё kalasё. E ndërsa struktura e tij e jashtme mundohet tё përshtatet me njё fortesë 
mesjetare, ambientet e brendshme, me mungesa të mëdha në objekte autentike, u kthyen në hapësira 
alternative për njё seri pikturash murale, skulpturash, mobiliesh, mozaikësh, vetrazhesh e objektesh tё 
tjera. Realizuar nga një grup i madh artistësh, hapësirat e brendshme të muzeut edhe sot rezultojnë si një 
nga shembujt më të mirë të artit të aplikuar në interier. Dallojnë mes tyre vepra si monumenti pritës, 
“Skёnderbeu me luftёtarёt e vet”, realizuar nga J. Paҫo e Genc Hajdari, apo muralet e sallёs qendrore, 
afresku “Pёrballimi i dyndjeve osmane”, realizuar nga Naxhi Bakalli, afresku “Kuvendi i Lezhёs”, 
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realizuar nga Bashkim Ahmeti dhe përballë tij “Ҫastet e fundit tё Skёnderbeut”, realizuar nga Niko 
Progri. Përshkuar herë me reminishenca tё qarta tё Rilindjes italiane e herë nga një epicitet dramatik, 
dekori eklektik i muzeut transmeton pamundësinë e një trashëgimie autentike, ndërsa ofron për vizitorin 
një shëtitje informative kulmore mbi mitin dhe jetën e heroit.  
 

         
Muzeu “Enver Hoxha”, 1988 

 
Eksperienca e suksesshme e mbledhur e stimuloi shtetin e varfër shqiptar që në fundin e viteve ’80 të 
merrte përsipër dhe një sforco tjetër për ndërtimin e një muzeu memorial për ish-udhëheqësin Enver 
Hoxha. Edhe pse në sgrip të një kolapsi ekonomik, shpenzimet për realizmin e tij i kaluan pritshmëritë, 
por rezultati (për ato pak vite që mbijetoi) ishte një harmoni e kërkuar mes volumit, hapësirës, akustikës 
dhe veprave të inkorporuara. Dominues ishte holli qendror ku dominonte figura e ulur e ish-liderit 
realizuar në mermer me ngjashmëri të dukshme me memorialin e Linkolnit në Uashington, ndërsa si një 
spirale rreth tij ndërtohej historia e gjatë e mitit të munguar të komunizmit shqiptar. Me një kosto që kapi 
rreth 3.5 milion dollarë, “piramida” e përjetshme e diktatorit do t’i mbijetonte kohës si pasqyrë e 
hipokrizisë së një lidershipi që harxhoi miliona për shkolla, rrugë e hidrocentrale, po aq sa dhe për godina 
mitizuese të një historie të vetëshpallur të një populli që në të vërtetë po përpëlitej në gulçimet e fundme 
të një varfërie të skajshme.527     
 
 
 

V. 8. Fotografia zyrtare dhe ajo amatore në vitet ‘70-‘80 
 
 

Fotografia zyrtare, ajo shtetërore e kontrolluar e me qëllime të mirëfillta propagandistike, patjetër 
që merr hapësirën dominuese të krijimtarisë fotografike të gjysmës së dytë të shekullit të XX. Ashtu si në 
vitet ‘60, ajo vazhdoi me të njëjtin ritëm, me të njëjtin dedikim, në kërkim të përfitimit të asaj hapësire të 
paktë që lejonte status-quo-ja shtetërore për një krijimtari personale.  
Përgjatë viteve ‘70, numri i fotografëve u rrit ndjeshëm paralelisht me rritjen e organeve propagandistike. 
Pjesa më e madhe e tyre vinin nga një ndërtim artistik i mesëm apo “i lartë” duke kryer një kurs njëvjeçar 
për teknologjinë, ndërsa “zanatin” plotësisht e përftonin pranë redaksive. Duke u përballuar me të njëjtat 
klishe funksionale, brenda korpusit figurativ, ata orientoheshin nga rekomandimet e “Lidhjes” ku 
komisioni i fotografisë artistike, jepte direktivat për të pasqyruar në mënyrë sa më të denjë çdo aktivitet 
politik, kulturor, a sportiv. Detyra e tyre mbetej e njëjtë: vendosja e gjithë aftësisë artistike në funksion të 
ofrimit të një produkti sa më cilësor, të kuptueshëm, politikisht korrekt dhe me vlera artistike “të 
goditura”. Të ndarë sipas Besim Fushës në tre grupe, të propagandës, të shkencës dhe të shërbimeve 
komunale,528 ata përmbushnin çdo nevojë për një pasqyrim viziv të denjë, ndërsa ndarjet në kategori 
kryesisht funksiononin në bazë të cilësisë së produktit që vetë ata ofronin. Edhe baza materiale që iu 
                                                
527 Më shumë mbi këtë mund të shihet Kristo Krisiko, “Çështje të ekspozimit në muzeun Enver Hoxha”, Drita, 3 janar, (1989). 
528 Besim Fusha, 1985. Fotografia. në: Aleks Buda (ed.) Fjalor enciklopedik shqiptar. (Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS 
të Shqipërisë), 286. 
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ofrohej ndahej sipas kësaj shkalle hierarkike, duke filluar nga ato më cilësoret për redaksitë e revistave e 
gazetave të përditshme, deri tek studiot dhe shërbimet komunale. Vlen për t’u përmendur fakti që me 
hyrjen e viteve ‘80, me përkeqësimin e kushteve ekonomike, cilësia e përgjithshme e materialeve pësoi 
një rënie të ndjeshme, fakt që u ndie sidomos në sektorin e fotografëve që plotësonin nevojat e popullsisë.  
Sidomos pas vitit 1979 “ka një ndryshim në paraqitjen fotografike të “Shqipërisë së re”. Kopertinat e 
revistave, njësoj si në shtypin kapitalist,.. “njëshat” funksionojnë mbi klishe, mbi tema të përsëritura 
(vajza e re me armë që mbron popullin, fshatarja me kombajnën në sfond, pionierja… peizazhi industrial, 
elektrifikimi apo shtyllat elektrike janë po aq të përsëritura). Temat janë të paracaktuara për nga një herë 
në çdo muaj (fshatarja shfaqej në gusht me rastin e korrjeve, ushtarët në korrik për festën e ushtrisë.) Por 
gjatë vitit, gradualisht, Enver Hoxha është përherë në kopertinë.”529 
Vitet ’80 i gjejnë fotografët e konfirmuar, “bashkangjitur” me korpusin e një brezi të ri fotografësh të 
talentuar, grup që i gjithë bashkë kontribuoi në pasurimin e kompozimeve klishe, personazheve 
sterotipale dhe skenave tipike. Në këtë stërpërsëritje e imponim struktural e tematik, fotot më 
karakteristike padyshim që ofrohen nga paradat e 1 majit, ku krenare “Shqipëria e Re”, shpaloste triumfin 
e vet mbi imperializmin dhe revizionizmin internacional. Në to kërkohet kompozimi simetrik, sa ai 
asimetrik, harmonia koloristike, patosi, vendosmëria, portreti i duhur dhe ato dhjetëra elementë të tjerë, 
ndërthurja e të cilëve instinktivisht, duhet të sillte në një fotografi të arrirë, sa të re aq dhe tradicionale. 
Me një sasi gjithnjë e më të limituar shkrepjesh, fotografët kërkonin në çdo moment inkuadraturën e 
duhur, atë të denjën për faqen e parë të gazetës, apo imazhin poster në kopertinën e revistës, ndërsa në 
ndërtimin e tyre profesional, do të funksiononte gjithnjë autoçensura, ku imazhi politikisht korrekt, 
vetëfiltrohej në objektivin e fotografit si pasojë e një indoktrinimi tejet efiçent, sa ideologjik edhe 
profesional.  
Por përtej imazhit fotografik zyrtar u zhvillua dhe fotografia amatore, ajo me kontekst familjar, praktikë e 
njohur gjerësisht në shtresën e kamur të shoqërisë në vitet para dhe gjatë monarkisë. Në vitet e pas-luftës 
ajo nuk pushoi së ekzistuari. Me qëllimin e thjeshtë të ngjizjes së memorieve familjare, ajo pa dritë në 
ambientet shqiptare tek ata pak “kuadro” që mund të lëviznin jashtë vendit, dhe akoma më shumë në 
studentët e kthyer nga vendet e lindjes. Pa shumë pretendime artistike a profesionale ato gjetën hapësira 
të pakta edhe në botimet e kohës. Vlen për t’u përmendur revista “Ylli”, e cila që nga vitet ’60 pasqyroi 
një hapësirë të veçantë për fotografët amatorë. Edhe pse jo profesionistë, këto hapësira minimale të 
kultivimit të talenteve mes masave, u kanalizuan shpejt në konkurse tematike, një tentativë e pastër për 
orientimin e duhur të çdo energjie krijuese, amatore a profesioniste. Konkursi i vitit 1965 me temë nga 
plani i tretë 5-vjeçar, ai mbi elektrifikimin në vitin 1970, apo ai mbi 30-vjetorin e çlirimit në vitin 1973, 
ishin pasqyrimi më i mirë i kësaj tendence, që zgjati më shumë se dy dekada.  
Fotografitë amatoriale kërkonin vëmendjen e shtetit në përcjelljen e mesazhit, herë thjesht romantik, e 
herë të tjera dëshmitar (jozyrtar) i arritjeve të socializmit në vend. Një pjesë tjetër pajisej nga shteti me 
aparate, duke marrë përsipër kështu detyrën e pasqyrimit të plotë të aktivitetit të klasës punëtore në çdo 
cep të vendit. Praktikë e njohur në ferma, a kooperativa, ata (fotografët e improvizuar) shtonin zërin e 
fotografëve zyrtarë, duke ushqyer edhe vetëkënaqësinë e pjesëmarrjes në konkurse artistike, pa qenë 
detyrimisht të klasifikuar si profesionistë. Edhe pse për pak vite, kjo tendencë u kultivua me dëshirë nga 
artdashës që kontribuonin me sa mundnin në pasqyrimin e çdo arritjeje në jetën socialiste vendase.    
Përveç konkurseve tematike, fotografia amatore u zhvillua edhe në gjirin e familjes socialiste.530 Në raste 
festash, përvjetorësh, pushimesh apo pa ndonjë rast të veçantë, familjet shqiptare, çiftet e reja, 
aksionistëve apo festat gjysmë prive´, duhet të kalonin për larje e stampim në studiot e shtetëzuara prej 
dekadash e kësisoj nën filtrin e kontrollit shtetëror. E ndaluar që prej vitit 1966, zhvillimi i filmave në 
kushte private sanksiononte de facto atë që një shtet totalitar kërkon në gjithë shoqërinë, kontrollin total të 
individit. Si rezultat i kësaj çensure dhe moralit patriarkal ende prezent edhe fotografia familjare 
përkufizohet nga rregulla të pashkruara. Në to kërkohet gjithnjë individi i veshur thjesht por pastër, 
                                                
529 Demo, “Ngjyrat e diktaturës - intervistë me Anouck Durand dhe Gilles de Rapper”, 16. 
530 Sipas Susan Sontag, fotografia familjare duke regjistruar ndodhi të ndryshme nga jeta e përditshme brenda kontestit 
familjar, i shërben vetë integritetit dhe unitetit të saj si grup, (Sontag 2008: 21) ndërsa  sipas de Rapper, G. Durand, ky 
fenomen është i vlefshëm dhe për realitetin socialist shqiptar. Më shumë mbi këtë mund të shihet de Rapper, G. Durand, A. 
“Family Photographs in Communist Albania: State Photography and the Private Sphere”., në Eckehard Pistrick dhe Nicola 
Scaldaferri & Gretel Schwörer-Kohl (eds.), Audiovisual Media and Identity in Southeastern Europe, (Newcastle: Cambridge 
Scholars Publishing).  
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mundësisht i qeshur, e nëse në shtëpi, pse jo me portretin e liderit në sfond. Në mënyrë kategorike 
vetëçensuroheshin imazhet sensuale, me moral të dyshimtë apo politikisht të mjegullta, edhe pse në 
totalin e tyre ato mbetën pasqyra më e mirë e realitetit shqiptar, me veshjet, mobiliet dhe stilin e jetesës.  
Në hulumtimin e tyre mbi fotografinë amatoriale familjare, Durand dhe De Repper dalin në dy 
përfundime: “… e para, kushtet e veçanta sociale të prodhimit të fotografisë nuk e devijojnë atë nga 
funksioni i saj familjar dhe e dyta funksioni familjar, sidoqoftë, në mënyrë konstante ndërthuret me atë 
politik. Në këtë mënyrë, fotografia i bën jehonë përdorimit politik të familjes dhe marrëdhënieve 
farefisnore nga regjimi komunist.”531 
 

            
 

           
Imazhe nga parakalimet e 1 majit, aktiviteti i ushtrisë dhe festa celebrative, përgjatë viteve ’70-‘80  

 
E shteti vigjilent shqiptar nuk mjaftohej me kaq. Në tentativën për kontroll total të çdo aspekti të jetës, 
prekej dhe ai pak kontingjent turistik që arrinte të kalonte traun e doganës së fortesës socialiste shqiptare. 
Mbi këtë një revistë gjermane në mesin e viteve ’70 shprehej se: “Urdhrat për të regjistruar në celuloid e 
në kujtesën e tyre vetëm atë çka ishte e bukur, për të mos dhënë bakshishe, çamçakëzë për fëmijët apo për 
të mos harruar çokollatat në dhomat e hoteleve, përzihen me detyrimin për të qethur flokët, rruar mjekrën 
apo ndërruar veshjet e tyre në aeroport, me qëllimin që populli shqiptar të mos merrte as edhe një dozë 
nga “degjenerimi kapitalist”.532 
E ndërkohë shteti shqiptar në vitin 1979 numëronte arritjet e 35 vjet pushteti nën udhëheqjen e PPSH-së. 
Sipas saj, nëse në 1938 kishte pasur 122 mjekë, në vitin 1979 numri i tyre kishte arritur në 3738… nëse 
në vitin 1950 numëroheshin 138 shtëpi e vatra kulture, pas 29 vjetësh ato ishin bërë 1988, ndërsa që nga 
1938 numri i kopshteve për fëmijë ishte rritur 110 herë… nga 7 muze që ishin në vitin 1950, në 1979 
ishin bërë 1822… nga 13 romane të botuar mes viteve ‘45-‘65, vetëm në vitet ‘74-‘78 ishin botuar rreth 
87 romane për fëmijë e të rritur533… e kështu me radhë lista e arritjeve të socializmit shtohej, e bashkë me 
to shtoheshin armiqtë nga radhët e partisë, ato në miniera, kapanone ushtarake, ndërmarrje të 
grumbullimit, kooperativa, shkolla e kopshte. E bashkë me to “shoqëroheshin” dhe familjet e tyre, si për 
t’u siguruar që privilegjin për të jetuar “të lumtur” në vendin e shqiponjave ta ndanin të gjithë, ashtu siç 
ndanin shtypjen, radhët e gjata dhe skamjen e përditshme.        
 
                                                
531 Po aty. 

532 “Tourismus: Die Berge ruhmen”, Spiegel, nr. 27, (1975): 94-97.   
533 Ylli, nr. 228, (1979): 8. 
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Si përfundim, Shqipëria e viteve ‘74-‘85 ishte shprehje e “propagandës së demonizimit apo të idealizmit 
të komunizmit.”534 Superprodhimi intelektual i kësaj periudhe kërkohej si domosdoshmëri për të kaluar 
sadopak shokun nga eliminimet në radhët e partisë, krizës ekonomike që trokiste gjithnjë e më fort dhe 
luftës së klasave që sa vinte e ashpërsohej. Ajo ishte si një “rilidhje bese” mes artistëve dhe kauzës 
ideologjike shtetërore, ndërsa në të vërtetë konsistoi thjesht në një përulje të cilësdo ambicie apo 
mendimi, që nga linja shqiptare marksiste-leniniste mund të kishte devijime.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
534  Mariela Pandolfi, “Mite dhe forma të reja në Shqipërinë e sotme”, Përpjekja, nr.15-16, (1999): 198. 
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KREU VI: PARALELE MBI REALIZMIN SOCIALIST SHQIPTAR   
 
 

VI. 1. Kulti i individit në stil shqiptar – Imazhi i Enver Hoxhës në artin pamor 
 
  

Siç pamë gjatë pjesës së parë të studimit, fenomeni i kultit të individit “fle” brenda personalitetit 
të çdo lideri politik, për t’u zgjuar si mikrob i fshehur në thellësitë e tokës, vetëm kur krijohen kushtet e 
përshtatshme, ndërsa veçantia përcaktuese e zhvillimit të tij, formëzohet sa nga personaliteti i vetë liderit, 
po aq dhe nga elementët kulturorë e historikë të vendit ku ai militon.  
Edhe pse me rrënjët e shtrira thellë në shekuj, që në gjenezën e civilizimit botëror, fenomeni i kultit të 
individit merr etimologjinë dhe formën e tij të plotë vetëm në shekullin e XX, kohë kur ndarja e botës në 
ideologji dhe luftëra të çdo lloji, të ftohta, të nxehta, apo përvëluese, e sollën planetin gati në prag të vetë-
shkatërrimit.  
Në mes të këtij shekulli, përshkuar fort nga imazhet, edhe diktatori ynë, Enver Hoxha, kërkoi të ndërtonte 
kultin e tij personal mbi atë copëz të globit që i takoi të udhëhiqte. Ai, me kujdes, që në ditët e para të 
pushtetit, ashtu si babai i tij shpirtëror, Stalini, nisi të tregojë kujdes për mënyrën e sjelljes, veshjen, 
fjalimet dhe orkestrimin e paradave ushtarake, si dëshmi e forcës që lideri udhëhiqte. Me përcaktimin e 
thjeshtë “Komandanti”, roli i tij gjatë luftës dhe ai në vitet e para të pushtetit të ri popullor, nisi të lakohej 
në shtypin e ditës si përcaktues e vendimtar, element që do të njihte ngritje progresive përgjatë gjithë jetës 
së tij në krye të shtetit komunist shqiptar.  
Me vdekjen e tij, në vitin 1985, “Komandanti” i viteve të pasluftës, u atashua nga tituj gjithfarësh, zyrtarë 
e imagjinarë. Në tekstin kronologjik të trumbetuar me dhimbje solemne nga propaganda e kohës ai 
etiketohej si “udhëheqësi i dashur e i lavdishëm i popullit dhe i Partisë, si themeluesi i saj, organizatori 
dhe udhëheqësi i luftës nacional çlirimtare dhe i revolucionit popullor, arkitekti i ndërtimit të Shqipërisë 
së re socialiste…sekretar i parë i Komitetit Qendror të Partisë, kryetar i Këshillit të Përgjithshëm të 
Frontit Demokratik, komandant i përgjithshëm i Forcave të Armatosura,.. dhe ai që tokës së vendit të tij i 
dhuroi rini, dritë dhe lirinë e ëndërruar në shekuj.”535 
Si diktatori më jetëgjatë i Lindjes, Enver Hoxha për mbi 40 vjet i mbijetoi mrekullisht furtunave të 
panumërta politike brenda dhe jashtë Kampit të Lindjes, e ndërkohë që  presionin e jashtëm e evitoi sa me 
fat aq dhe me dinakëri, atë të brendshmin ia besoi formës staliniste të mbajtjes së pushtetit me dhunë. 
Produkt i kësaj ishte një vend i drejtuar me grusht të hekurt, prej vitit ’61 jashtë influencës së BS-së e prej 
’78 e izoluar nga gjithë pjesa tjetër e botës. Për rrjedhojë, e vetme si askush, kjo “kala” e vijës së vërtetë 
të marksizëm leninizmit, shtrëngoi fort rripin, me ndërmend shprehjen absurde “edhe bar do hamë, por 
parimet nuk i tradhtojmë”. Përgjatë këtyre viteve tragjike, Enver Hoxha ndez luftën e klasave në emër të 
partisë-shtet dhe diktaturës së proletariatit, heq pronën private, lirinë e fjalës dhe atë të ushtrimit të fesë. 
Nën sindromën e një vendi nën rrethim, ai i detyron të gjithë të jetojnë në ato pak mijëra km katrorë nën 
frikën e sigurimit të shtetit, të përgjimeve, përndjekjeve, burgjeve e kampeve të internimit. 
E ndërsa gatuante të gjithë këtë me bashkëpunëtorët e tij besnikë, artistët e tij revolucionarë u kujdesën që 
imazhi i tij të mos pasqyronte asgjë prej këtyre tipareve makbethiane, por përkundrazi të lartësonin 
gjithnjë e më shumë imazhin e liderit unik, duke ngjizur në memorien kolektive kultin e individit të 
diktatorit si një shpëtimtar komunist, pikë kulmore e fazës përfundimtare të vuajtjeve shekullore të 
popullit të vet.536    
Për ngritjen e këtij imazhi morën pjesë pothuaj të gjithë, duke nisur nga artistët pararojë, deri tek ata 
gjysmë të angazhuar të cilët të detyruar apo nevojtarë të vëmendjes shtetërore e lartësuan figurën e tij në 
përkufizimet e diktuara nga komisionet e KQ-së, apo vetë Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve. E si 
përfundim imazhi i tij dominon përtej çdo dyshimi përmbi çdo element tjetër ideologjik si sinteza e 
vërtetë e shpirtit të komunizmit vendas. Ai shpërndahet në kohë dhe hapësirë në tentativë të pastër 

                                                
535 Pjesës e fjalimit mortor shpërndarë në media e kohës, prill 1985. 
536 Një nga pikat kulmore të kultit të tij, arrihet në artin “popullor”, kur vetë “populli” e sheh liderin e saj si një figurë gati 
mitologjike. “Enver Hoxha e mprehi shpatën, edhe një herë o për situatën. Kjo asht shpata që u rrin tek koka, gjithë armiqve o 
që ka bota,..” ishte strofa e parë e vetëm njërës prej shumë këngëve që “populli” këndonte për të.   
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gjithëpërfshirëse, duke përcaktuar jo vetëm rolin e tij historik, por edhe atë të trashëgimisë ideologjike.  
Në një lexim fillestar, të shpejtë, por funksional, imazhi i tij në artin pamor vendas mund të renditet 
kronologjikisht me historinë personale të vetë diktatorit. Si e tillë dallohet figura e tij në vitet e hershme të 
rinisë, ku Hoxha (sipas Stalinit, një petit bourgois) si gjithnjë i veshur mirë, takohet me eksponentë të 
proletariatit, (partnerët ideologjikë tradicionalë) si frymëzues e udhëheqës i orëve të para.537 Me vrull të 
veçantë pre-revolucionar, ai shfaqet teksa takon Pilo Peristerin, apo anëtarë të tjerë të grupit komunist të 
Korçës. Edhe pse në të vërtetë asnjë prej tyre nuk kujton që Enveri të kishte shprehur ndonjëherë interes 
për idetë komunistë, në vitet kur jepte mësim në liceun e Korçës, imazhi i tij mes tyre, i vërtetë ose jo, 
duhej të shfaqej si e vërtetë historike, kokëfortë dhe e padiskutueshme. Ai duhet të shfaqej vizionar edhe 
pranë intelektualëve, siç ishte rasti i vizitës së tij në studion e piktorit Vangjush Mio, ku papritur si me 
magji shfaqet plot sharmin e tij karakteristik. Artisti, duke ndërprerë proçesin e zakonshëm krijues, i 
menduar vështron këtë djalosh modern, të përfshirë nga vizioni i tij për botën e re.  
 

       
Anonim, “Enver Hoxha dhe Pilo Peristeri (?)”, vaj        S. Sholla, “Do të luftojmë për një botë të re”, vaj, 1969       V. Kilica, 
“Në studion e Mios”, vaj  
 

           
V. Kilica, “Duke themeluar Partinë”, vaj     Sh. Hysa, “U themelua Partia”, vaj, 1974     M. Shehu, “Tirana e kuqe”, vaj, 1989 
 
Imazhi intelektual i diktatorit para luftës propozohet si një parashtrim i domosdoshëm për kontributin e tij 
gjatë dhe pas saj, edhe pse pjesa më e madhe e studiuesve hedhin dyshime të forta mbi përgatitjen teorike 
dhe angazhimin revolucionar të tij në vitet ’30.538 Por kjo pak rëndësi kishte. Nevoja e këtij përkufizimi 
ishte më se e domosdoshme për etapën e radhës, atë më të rëndësishmen, themelimin e Partisë 
Komuniste.  

                                                
537 Në historinë zyrtare të PPSH-së, periudha e parë historike e saj “nis me fillimet e lëvizjes punëtore e me lindjen e lëvizjes 
komuniste të organizuar dhe shkon deri në themelimin e PKSH-së në vitin 1941”, ndërsa jehona e Revolucionit të Tetorit sipas 
saj fillimisht u ndie më shumë në ruajtjen e tërësisë tokësore të vendit., në Historia e PPSH, (Tiranë: Instituti i Studimeve 
Marksiste-Leniniste, 1981), 14.       
538 Në të vërtetë Enver Hoxha nuk u lakua ndonjëherë si propagandues i ideve komuniste, ndërsa Pano mbi grupet komuniste 
në vitet ’30 shprehet se: “Një grup komunistësh shqiptarë të përgatitur në Moskë ndihmuan për të themeluar një numër 
celulash gjatë viteve ’30, por aty nga viti 1937 e gjithë lëvizja komuniste kufizohej në veprimtarinë e katër grupeve në grindje 
me njëri-tjetrin që gjithë-gjithë nuk kishin më shumë se 200 anëtarë”., në Nicholas Pano, “Albania” në Joseph Held, (ed.), The 
Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century (New York: Columbia University Press, 1992), 28-29., në 
Bernd J. Fischer, Enver Hoxha dhe diktatura komuniste në Shqipëri. (Tiranë: AIIS, 2012). 
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G. Madhi, “Takimi i parë”, vaj, 1941     S. Shijaku, “Zjarret partizane”, vaj      G. Madhi, “Në çetën e Pezës”, vaj, 1979  
 

      
 Enver Hoxha në takime me fshatarët gjatë viteve të luftës           F. Paci, “Nënat marrin hak”, vaj, 1971  
    
Për vetë rëndësinë historike që paraqiste kjo temë, angazhimi i artistëve ishte tejet delikat. Në të kishte 
rëndësi vitale përcaktimi i protagonistëve dhe renditja e tyre hierarkike, të cilat duhet të ishin politikisht 
korrekte, 539  faktor tejet i vështirë duke pasur parasysh eliminimet e njëpasnjëshme të anëtarëve 
themelues. Si përfundim figurat e “sigurta” e më të promovuarat mbetën ato të Qemal Stafës e Vasil 
Shantos, ndërsa figurat e tjera ishin pothuaj të paidentifikueshme, (patjetër që u anashkalua elementi 
thelbësor jugosllav)540. Përveç rolit qendror të Hoxhës, (një deformim tjetër i historisë), mitizimi i aktit 
shtrihej dhe në shtëpinë ku u mblodhën anëtarët e grupeve komuniste, një shtëpi e vogël tipike tiranase, 
kthyer përgjatë viteve në një pikë pelegrinazhi i detyrueshëm për breza të tërë. E prezantuar shpesh si një 
far ndriçues në mes të arkitekturës modeste kryeqytetase, ajo “shndrit” mes çative të kuqe, në sinkron me 
ngjyrën e ideologjisë komuniste.  
Pas intelektualit mes proletarëve dhe themeluesit të Partisë komuniste, imazhi i tij shumëfishohet në 
luftën nacional-çlirimtare duke nisur nga takimi i tij i parë me çetën e Pezës, si një nga vatrat e para të 
lëvizjeve antifashiste dhe vend pritës i konferencës themeluese të Lëvizjes Nacional Çlirimtare.541  Në 
shumë versione, ky imazh kërkon të nënvizojë përkrahjen e Partisë Komuniste për lëvizjen e armatosur, 
dhe rolin e Hoxhës në këtë aspekt. Bashkë me të, gjithnjë përkrah, qëndron imazhi i ngurtë i Myslym 
Pezës, dhe ajo e Kajo Karafilit, me modelin e flokëve dhe jelekun karakteristik.        

                                                
539 Themelimi i Partisë Komuniste zgjati 6 ditë dhe morën pjesë 15 persona, plus dy emisarët jugosllavë. Enver Hoxha ishte aty 
si pjesëtar i grupit të Korçës, jo si element i domosdoshëm, por si mysliman, meqë të gjithë anëtarët e tjerë të grupit ishin 
ortodoksë. Sidoqoftë me vazhdimin e punimeve, ai u evidentua “si komandant kompromisi”, derisa u zgjodh sekretar i 
Komitetit Qendror të Përkohshëm. Ai u evidentua si pasojë e disa avantazheve, si pjesëtar i grupit të Korçës, grupi më i 
rëndësishëm; ishte i arsimuar, fliste rrjedhshëm, ishte i përkushtuar, i këndshëm dhe i pashëm… ironikisht “gati i 
parrezikshëm”. Më shumë mbi këtë mund të shihet Kristo Frashëri Historia e lëvizjes së majtë në Shqipëri dhe e themelimit të 
PKSH-së : 1878-1941, (Tiranë: Ilar, 2006).         
540 Në mbledhje ishin edhe delegatët e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë Milladin Popoviçi (në atë kohë 
kandidat për anëtar të Komitetit Qendror) dhe Dushan Mugosha (në atë kohë anëtar i Komitetit Krahinor të PKJ për Kosovë e 
Metohi).  
541 Konferenca e Pezës u mbajt më 16 shtator 1942. Protagonistë të këtij kuvendi ishin 20 delegatë përfaqësues të krahinave, 
dhe besimeve të ndryshme fetare, klasa dhe shtresa me bindje politike nga më të ndryshmet. Në konferencë u diskutua 
organizimi i forcave në një luftë të përbashkët kundër okupatorit, organizim ky që mori emrin më vonë, Fronti Nacional-
Çlirimtar, si dhe krijimi i administratës rajonale njohur si “Këshillat NÇ”. Me përjashtim të Enver Hoxhës dhe Myslym Pezës, 
të gjithë të tjerët u cilësuan si tradhtarë nga historiografia komuniste, e cila përpiqej t'i jepte rolin e udhëheqësit, Enver Hoxhës. 
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G. Madhi, “Formimi i shtabit të përgjithshëm”, vaj, 1963        F. Haxhiu, “Në shtabin e përgjithshëm Odriçan”, vaj, 1983         

S. Capo, “Shoku Enver Hoxha gjatë luftës Nacional Çlirimtare”, vaj, 1974 
 

        
F. Haxhiu, “Çajmë rrethime”, vaj, 1978       F. Haxhiu, “Në ditën e mësymjes pranverore”, vaj, 1968     A. Cangonji, “Enver 

Hoxha mes partizanëve”, 1962-3 
 
E kotë të shtojmë, që pozicioni i tij mbetet qendror edhe për këtë event. Ai vendoset në mes të tablosë, 
dukshëm i lumtur që objektivi politik i Partisë së tij është i njëjtë me atë të formacioneve të para 
çlirimtare. Në një version alternativ, ai shfaqet në një ullishte, para zjarrit partizan, me shikimin 
ëndërrimtar hedhur larg, drejt një vizioni që vetëm ai mund ta imagjinojë. Të tjerët, pllakosur nga një 
heshtje apokaliptike, ndajnë pa fjalë vizionin e bashkëluftëtarit të tyre. Pozicioni politik i tij, gjatë viteve 
të luftës pasqyrohet dendur dhe në takimet e tij me popullin, një kontakt i nevojshëm, parafjalë e aspektit 
të tij human si “bir i popullit”, që me guximin e udhëheqësit të shquar drejton luftën për t’i çliruar nga 
zgjedha e huaj.  
Pozicionit të tij politik do t’i bashkëngjitej me forcë ai ushtarak, patjetër ai më i rëndësishmi, që shpaloste 
aftësitë e tij si udhëheqës suprem i forcave të armatosura. Pas ngritjes së tij në krye të shtabit të 
përgjithshëm, si sintezë e shprehjes “një imazh flet sa mijëra fjalë”, ai kryeson kolonat e gjata partizane, 
me veshjen dalluese, petkun e të përzgjedhurit, një pallto lëkure, a ushtarake, qëndrimin e drejtë dhe 
dimensionet trupore të nënvizuara. Imazhi i tij ushtarak do të plotësohej edhe nga ai i strategut, kur figura 
e tij e vetme a me kolegë vendoset mbi harta, duke treguar kursin që duhet të merrte lufta.   
Roli i Hoxhës në luftë, edhe pse mbeti kryesisht politik, në këto tablo ngrihet në piedestal, duke mohuar 
kontributin e figurave elitare ushtarake si ajo e Mehmet Shehut, që “rivalizoi” për pak kohë atë të 
Hoxhës, por për t’u mbyllur përfundimisht në fond, në vitin 1981, pas eliminimit të tij.  
Rruga e tij e shkurtër drejt pushtetit, kurorëzohet me çlirimin e vendit, marrjen e detyrës së kryeministrit 
dhe gradën më të lartë ushtarake. Si lideri suprem i Shqipërisë së re, ai do të shfaqet para flamujve, si zëri 
i pushtetit dhe pse për pjesën më të madhe të popullsisë ai rezultonte një figurë e panjohur. Por, edhe kjo 
pak rëndësi kishte.  
Në rend kronologjik, çasteve vendimtare të pasluftës iu mbivendosën ato të Shpalljes së Republikës,542 
moment kur luftëtarët kthehen nga pushtetmbajtës në shtetformues. Në këtë riformatim, figura e tij 
                                                
542 Më 11 janar të vitit 1946, qeveria komuniste e Kryeministrit Enver Hoxha, me anë të një Asambleje Kushtetuese të përbërë 
nga 82 deputetë, të dalë nga zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945, e shpalli Shqipërinë Republikë me një kushtetutë të re të tipit stalinist, 
shumë e ngjashme me atë në Jugosllavi. Enver Hoxha mbajti për vete postin e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë, atë të 
Presidentit të Frontit Demokratik, të kryeministrit, të ministrit të Jashtëm, të ministrit të Mbrojtjes dhe komandantit të 
përgjithshëm të forcave të armatosura.  
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shfaqet edhe më dinjitoze, teksa “çan” turmën në krye të bashkëluftëtarëve. Ata vendosen në majë të 
kompozimit piramidal me uniforma të larta, ndërsa turma hapet në të dy krahët nga përfaqësuesit e gjithë 
shtresave të shoqërisë. Momenti tjetër pasardhës, ishte ai i mbajtjes së premtimit të reformës agrare (toka 
atij që e punon). Edhe këtu, ai përqafon popullin e tij si përfaqësuesi i vetëm i pushtetit, pasi në optikën 
vizionare të mitizimit figurativ, ai shpesh prezantohet i vetëm mes popullit. Mes tij dhe tyre nuk duket të 
kishte ndërlidhës, sepse kjo nuk bënte gjë tjetër veçse errësonte sadopak rolin e tij. Ai i vetëm zëvendëson 
njëherazi partinë dhe shtetin, duke marrë përsipër të ndërtojë mbi vete pozicionin e babait shpirtëror të 
popullit të vet.       
 

            
S. Shijaku, “29 Nëntor 1944”, vaj, 1979     F. Haxhiu, “Shpallja e Republikës”, vaj, 1974     G. Madhi, “Ndarja e tapive”, vaj, 

1973 (detaj) 
 
Pas këtyre imazheve themeluese të rendit të ri, ku ai njësohet si “arkitekti” i Shqipërisë së re, pozicioni i 
tij ideologjik ishte në kërkim të sfidave të reja, pse jo edhe internacionale. Imazhe klishe si ai i 
“Mbledhjes së Moskës”, apo takimet me liderët socialistë botërorë, duket të vishnin rolin e tij 
ndërkombëtar në çështje shumë më përtej dimensioneve të vetë vendit. 
 

              
V. Kilica, “Komunistët”, vaj 1979    Z. Shoshi, “Mbledhja e Partive në Moskë”, vaj, 85    V. Kilica, “Shoku Enver Hoxha”, 
vaj, 1976  
 

         
S. Shijaku, “Parti - Enver”, vaj, 1978      F. Haxhiu, “Me nxënësit (?)”, vaj    Z. Shoshi,  “Gju më gju me popullin”, vaj, 1976       

V. Kilica, “Midis popullit ushtar”, vaj, 1975 
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Pas etapës së vetë-izolimit, ato anashkalohen për t’u fokusuar në një format të ri, atë të gardianit të fundit 
të marksizëm–leninizmit, ndërsa vendi i tij e ndjek i bindur në humbëtirën e arsyes, duke sakrifikuar 
gjithçka, liritë themelore dhe urinë, paketuar e shërbyer nga pushteti i dhunës shtetërore.     
Bashkë me funksionin narrativ të historisë së tij personale, në kontekstin e  komunizmit vendas, imazhi i 
tij do të shtohej me qindra versione të tjera në tentativë për të plotësuar mozaikun e figurës së tij. Ai 
shfaqet në veri dhe jug, i kudondodhur pranë punëtorëve, nxënësve, fëmijëve, të moshuarve e 
intelektualëve, në mal, fushë, kongrese543 apo zyrë. Gjithnjë pranë tyre, si një baba i dhembshur, një lider 
mirëkuptues, garant i pavarësisë dhe paprekshmërisë së territorit, i rreptë me armiqtë dhe i dashur me 
popullin. Dimensioni i shumëfishtë i tij, kërkon me çdo kusht një gjithëpërfshirje totale të tij me 
ndërtimin e socializmit dhe shoqërisë së re socialiste.  Gjithnjë me buzëqeshjen gati, me pamje e 
gjestikulacione aktori, veshur me sharm perëndimor, ai vetëpërkufizohet si shpirti i vetë kombit, sinonim 
i Partisë, komunizmit, modernizimit dhe industrializmit të vendit, harmonisë dhe bollëkut. Imazhi i tij 
zyrtar, përkufizon edhe njëherë gjithë rrugëtimin e tij 40 vjeçar, prej uniformës së lartë të Gjeneral-
majorit, deri tek ai intelektual, autor i mbi 70 veprave, ku pasi goditen armiqtë e përbotshëm të 
socializmit, glorifikohet rruga e lavdishme e Partisë së Punës së Shqipërisë dhe roli i tij si lider suprem i 
saj.544 Mbi botimet e tij teorike a memuaristike, Halliday shprehet se: “Papritur qysh nga fundi i viteve 
’70, Hoxha filloi të nxirrte një seri kujtimesh që përfshinin gjithë periudhën nga fillimi i Luftës së Dytë 
Botërore e që vazhdonin me aleancat e tij të njëpasnjëshme me Jugosllavinë, Rusinë e Kinën dhe deri te 
vdekja e Shehut në dhjetor 1981. Një bollëk i tillë kujtimesh, dyshimesh, sharjesh e mburrjesh nuk është 
botuar ndonjëherë nga kryetari i ndonjë regjimi komunist (apo më saktë i çfarëdo regjimi qoftë)”.545         
 

                
Fotografi zyrtare të Enver Hoxhës në vitet ’40-’50     Z. Shoshi, “Enver Hoxha”, vaj    V. Kilica, “Enver Hoxha”, vaj 

 
Përtej formatit të tij intelektual, imazhi i tij, siç e kërkon dhe formati zyrtar, do të kalojë caqet e të 
natyrshmes në kërkim të përjetësisë. Ai materializohet pothuaj në nivele hyjnore nga artistët në çdo 
format e medium. Si garanci suksesi, portretizimi i tij iu besua vetëm një grupi të vogël prej tyre,546 
gjithnjë nën supervizimin maksimal të superstrukturës shtetërore. Në pikturë, skulpturë, muzikë, filma 
artistikë e dokumentarë, figura e tij është gjithnjë prezente, me figurë a zë, si burim frymëzimi e po aq 
dhe nevoje.  
Por, nëse gjatë jetës së tij, kulti personal arriti majat (ashtu si dhe frymëzuesi i tij tradicional Stalini), 

                                                
543 Mbi tablonë “Komunistët” ku V. Kilica e paraqet Enver Hoxhën duke dalë nga një kongres, shtypi i kohës shprehej se në të: 
“… i bëhet jehonë një aspekti shumë të rëndësishëm të jetës së vendit: unitetit të radhëve të Partisë. Udhëheqësi së bashku me 
masën ecin triumfues nga salla e kongresit, krenarë për fitoret e arritura, me optimizëm dhe siguri për të ardhmen. Në fytyrat e 
tyre ndjehet dashuria dhe respekti i madh për Partinë., në Shaban Hysa, “Vepra militante që pasqyrojnë jetën tone socialiste”, 
Drita, 9 dhjetor (1979): 1. 
544 Ja si e shihte imazhin e Enver Hoxhës shtypi i huaj në vitet ’70: “Komandanti i Përgjithshëm, Enver Hoxha – i cili prej 
kohësh në fakt, nuk është parë më me uniformë  - nuk e ka qejf as pop-in e as “ledhatimet e nxehta”; ai është një puritan, duke 
u nisur që nga edukimi i tij strikt mysliman. Luksi i vetëm që ai mund të shijojë, me ç’duket  është një “Mercedes” dhe një 
kapele me strehë të gjerë, si ajo që Tito mbante dikur në vitet ’50 dhe që sot, me shumë dashuri duket se kujdeset ta mbajë 
Çaushesku – këto janë mësimet e modelet që na përcillen nga “Princat e Ballkanit”., në Razumovsky, G. Dorothea, Shqipëria 
1976: “Në vendin e puritanëve të Kuq” – një udhëtim në perandorinë e izoluar të Enver Hoxhës, (Frankfurter: Allgemeine 
Zeintung, 1976),. në Armand Plaka, Shqipëria ashtu siç e pamë. (Tiranë: Kristal, 2007), 119.    
545 Halliday shprehet se nuk ishte parë ndonjëherë një bollëk i tillë botimesh pasi Lenini kishte botuar vetëm 60 vëllime, Stalini 
14, ndërsa Mao Ce  Duni vetëm 4., në Jon Halladay, 1986 Shqiptari dinak, (Shpati, Zvicër, 1993), 10. 
546 Nga artistët pamorë të përzgjedhur për të realizuar figurën e tij ishin S. Shijaku, V. Kilica, F. Haxhiu, G. Madhi e Z. Shoshi.  
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kuptimi mbi figurën e tij edhe sot mbetet i vështirë për t’u klasifikuar sa për studiuesit vendas, aq edhe të 
huaj. Atij i delegohen sa arritjet, aq dhe dështimet personale për një Shqipëri që në vitet e fundit të jetës 
së liderit të saj, ngjante gjithnjë e më shumë me imazhin e tij real, të plakur, të sëmurë, patologjik në 
frikën e përhershme, e me një vizion të boshatisur nga shpresat dhe dëshirat. 
Ndër arritjet e tij, piketohet padyshim modernizimi i vendit, sidomos duke pasur parasysh gjendjen në të 
cilën ai e trashëgoi. Një modernizim që u arrit nëpërmjet implementimit të modelit stalinist: 
industrializim i dhunshëm, urbanizim, kolektivizim, bonifikim, elektrifikim, një sistem efikas 
komunikacioni, përmirësimi i përgjithshëm i kushteve sociale, etj. Përveç tyre, modernizimi përkthehej në 
sulmin ndaj shtresave dhe diversitetit social. Nëse në vitin 1938, vetëm 15 % e popullsisë ishte e 
urbanizuar, në vitin 1980 ajo ishte 34 %, ndërsa një sulm edhe më i furishëm (drakonian) iu adresua 
strukturës fisnore/kanunore. Sipas Fisherit, ata që lyenin duart me gjak për histori gjakmarrjeje, 
ekzekutoheshin, dhe nëse gjaku qe derdhur për punë pronash, ajo konfiskohej nga shteti.547 
Në listën e arritjeve shtohej padyshim dhe arsimimi i popullsisë, që në vitin 1939 numëronte 85% 
analfabetë,.. emancipimi i gruas,548 shpalljen e ateizmit si fe zyrtare,549 të gjitha me qëllimin e vetëm të 
ndërtimit të kultit të ri (ai si Zot) dhe të një shoqërie e brezi të ri, me vetëdije komuniste, mbrujtur në 
shkolla dhe mjedis social stalinist. Ky brez i ri, duhej përfaqësuar nga njeriu i ri, me identitet të fortë 
shqiptar, e shkoi deri aty sa tentoi edhe ndryshimin e emrave të vjetër fetarë, për të mos pasur asnjë lidhje 
me të kaluarën.550  
Por në fund, shteti shqiptar monist, ky “kolazh fantazish”,551 “ishte njëfarë vendi ku të merrte të qarët nga 
gazi surrealist.”552 Enver Hoxha ishte babai i saj. Ai donte të ndërtonte Shqipërinë komuniste dhe donte të 
ndërtonte dhe shqiptarët. I mbiquajtur si “Sulltani i kuq”, ai “e konsolidoi postin me gjak – ndoshta duke 
derdhur më pak gjak se Tito, madje edhe më pak se Milovan Gjilasi553. Por, ndryshimi qëndron në faktin 
se Gjilasi e kuptoi që kishte hyrë në rrugë të gabuar, madje edhe Titoja ndoqi një udhë më të butë, 
ndërkohë që ekstremizmi dhe paranoja e Enver Hoxhës erdhën duke u rritur.”554 Sipas Fisherit, në shtetin 
e tij “Paranoja ishte kudo e pranishme… (ajo pasqyrohej) në nocionin e një shteti nën rrethim – një 
shkallë izolimi ndoshta e pashoqe në botë… një botë e përfshirë nga policia e fshehtë, ekzekutime, 
informatorë, arrestime të kryera në mesnatë, kampe pune dhe internime… ai i mëshoi nocionit të armiqve 
kudo, të jashtëm e të brendshëm.” Sipas të njëjtit autor, ai synoi të vinte theksin tek “Nacionalizmi i 
skajshëm si e vetmja mënyrë që ai të rrinte në pushtet dhe të ecte drejt një shteti stalinist modern. Kësisoj 
ideologjia e tij mund të përshkruhet si një nacionalizëm ekstrem në kontekstin e një shtetrrethimi me 
aspekte të një stalinizmi tradicional.”555   
Mbi karakterin e tij mendimet divergjojnë, por dinakëria, inteligjenca dhe guximi, e bënë atë që t’i 
mbijetonte të gjithë burrave të fortë të komunizmit vendas e ndërkombëtar. Sharmant e i lexuar, ai 
ushtronte një karizëm të spikatur mbi këdo, aq sa vetëm një vit pas vdekjes, mbi të, Jon Halliday 
shkruante se ai “… shkëlqente mbi udhëheqësit tmerrësisht mediokër të vendeve të tjera të Evropës 
Lindore dhe krahasuar me udhëheqësit e Botës së Tretë, ai ishte shumë më inteligjent se pjesa më e 
madhe e tyre. Ai ishte njeri i ditur dhe i kulturuar, po pothuaj i mrekulluar me egërsinë e tij. Pavarësisht 
                                                
547 Sipas kallëzimeve popullore, në disa raste ai kishte urdhëruar që vrasësi të varrosej i gjallë në arkivolin e viktimës. 
548 Para luftës në rreth 1 milion banorë rreth 668 gra ishin në marrëdhënie pune, nga të cilat 21 mësuese e 2 mjeke, ndërsa 
vetëm 2.4 % e nxënësve në shkolla të mesme ishin vajza. Në vitin 1960, 26 % e forcës punëtore ishin gra, në vitin 1981 ajo u 
rrit në 46 %, ndërsa në vitin 1970, 36 % e studentëve në universitet ishin femra. 
549 Hoxha e kishte parë gjithnjë elementin e religjionit si faktor përçarës,.. mbi këtë Maks Velo shprehet se: “Ideologjia e re 
komuniste e paraqitur në një mënyrë të veçantë në Shqipëri nga diktatori Hoxha, donte të bëhej religjion me një zot të ri, atë 
vetë. Lufta kundër fesë kishte si detyrë edhe zhdukjen e festave kristiane dhe kthimin në ritet pagane.. besimi i ri komunisto-
enverist donte të bashkëjetonte me paganizmin. Çdo pushtim i ri fetar në Shqipëri kishte bërë po këtë gjë. Ishte më lehtë të 
jetoje me një mungesë, me një boshllëk, me një botë primitive dhe ta filloje nga hiçi.” Maks Velo, Kohë antishenjë, (Tiranë: 
Zenit Editions, 2005), 71. 
550 Emra tipikë në linjë me ideologjinë risillnin emërtime malesh, lumenjsh, ato historik të fiseve ilire, por edhe frymën 
ideologjike proletare, ku disa nga shembuj tipik ishin: Vigjilenca, Çelik, Hekuran, Proletar, Guximtar, Mariglen (një bashkim i 
emrave të Marksit, Engëlsit dhe Leninit.) etj.   
551 Misha Glenny, The Balcans, 1804-1999 (London: Granta, 1999), 559., në Fischer, Enver Hoxha, 13.   
552 Robert Carver, The Accursed Mountains (London: Flamingo, 1999), 165. Po aty, 14. 
553 Milovan Gjilas (1911-1995), ishte komunist jugosllav, teoricien e disident i vetë-identifikuar si social-demokrat. 
554 Lyman H. Legster, Eastern Europe: Trasformations and Revolutions, 1945-1991 (Toronto: D. C. Heath, 1992), 526. Po aty, 
52. 
555 Po aty, 41. 
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nga edukata dhe inteligjenca, ai e shihte botën krejtësisht bardhë e zi – ai i shfrytëzonte tërësisht ngjarjet 
dhe refuzonte të ballafaqohej me faktet në qoftë se ato iu kundërviheshin qëndrimit që ai mund të kishte 
përcaktuar tashmë.”556  
 

          
Sheshi “Skënderbej” në vitet ’80       Dh. Trebicka, “Dolli për Partinë”, vaj, 1977    V. Kilica, “Denoncimi i Traktatit të 

Varshavës”, vaj, 1974 
 

             
S. Garuli, “Shtëpia ku ka banuar Enver Hoxha”, vaj, 1966.      K. Buza, “Dyqani Flora”, vaj, 1983    S. Shijaku, “Rruga Enver 

Hoxha”,  vaj, 1982 
 
Profilin e tij e plotëson një njohës më i afërt si Todi Lubonja, i cili shprehet se Hoxha karakterin e tij e 
shprehte maksimalisht në pleniume e mbledhje të byrosë. Aty ai “… shtronte çështjet e mëdha të 
sundimit, pasi i kishte bluar mirë në kokë. Në të tilla mbledhje ai rrinte nga fillimi në mbarim zgjuar, sy 
hapët, tepër i vëmendshëm, i gatshëm për të ndërhyrë  me egërsi, i papërmbajtur në akuzat, inventor me 
imagjinatë të shfrenuar, një njeri që nuk njeh kufi midis arsyes dhe urrejtjes, që nuk merr parasysh e s’ka 
frikë nga e vërteta, sepse të vërtetat janë pronë e tij ekskluzive, janë vetëm ato që ai përdor për të 
akuzuar… aty ai shpaloste të gjithë aftësinë dhe arsenalin e njeriut të gjithëpushtetshëm: retorikën, 
intrigën, sugjestionin, shtypjen psikike, frikësimin, provokacionin, hilenë, vokabolarin e sharjeve të 
ndyra. Aty e në ato çaste ndërronte çuditërisht fytyrat; sepse hiqej si baba që vuan për të birin e fatin e tij 
të keq; aty duket se ka marrë hanxharin në dorë; aty duket se është gati të lëshojë lot e në çast e ngre zërin 
në kupën e qiellit.”557  
Si përfundim, Enver Hoxha e ndërtoi Shqipërinë dhe shqiptarët me imazhin dhe hijen e tij. Ato në fund 
ishin produkt i tij, me frikën patologjike, me izolimin e skajshëm, me ekonominë në zgrip, me shoqërinë e 
përçudnuar, liritë minimale të mohuara, me mitet e një realiteti fiktiv, ndërtuar me dhunë por mbi themele 
rëre. Imazhi i tij i shoqëroi ata kudo, në sheshe qytetesh, fasada ndërtesash, faqe malesh, në muret 
kryesore të çdo shtëpie e çdo institucioni, si dëshmitarë të heshtur të një realiteti, përcaktuar nga vetë ai. 
Sikur të mos mjaftonin këto, objekte si shtëpia ku ai jetoi, dyqani ku punoi, u përjetësuan si vendet e reja 
të kultit, duke zëvendësuar kështu ato që ishin nxjerrë jashtë ligjit në vitin ’67. Në fund imazhi i tij i 
vërtetë ishte më se tragjik, sa për bashkëpunëtorët, aq dhe për popullin e thjeshtë, aq sa edhe vetë vdekja e 
tij la më shumë boshllëk se edhe kur ishte gjallë.558    
 
 
 
 
 
                                                
556 Halliday, Shqiptari dinak, 6.    
557 Todi Lubonja, Nën peshën e dhunës, (Tiranë: Mësonjëtorja, 1998), 319. 
558 Roland Sejko, Mauro Brescia, Albania, Il paese di fronte, (Istituto Luce, 2008) dokumentar, min. 91.42. 
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VI. 2. Huazime tipike në tema e kompozime – Një vëzhgim krahasimor 
 
 

Realizmi socialist shqiptar, zhvilluar në strukturën e tij mes viteve ‘60-‘80, nuk duhet parë si një 
trup i huaj as për artin paraardhës vendas e as për atë të huaj. Korpusi i tij, u zhvillua paralelisht mes 
shumë mediumesh duke u propozuar thjesht si një gjuhë uniforme organike brenda korpusit të realizmit 
socialist botëror. Por nëse në total produkti shqiptar, nuk ndryshoi shumë nga shembujt tipikë të lindjes 
komuniste, ai shpesh (ashtu dhe si ata) huazoi struktura sa kompozicionale, aq dhe tematike nga arti i 
zhvilluar në perëndim.  
Si në shekullin e XX, ashtu dhe më thellë në histori, shembujt tipikë që do të analizohen më poshtë, nuk 
bëjnë gjë tjetër veçse përforcojnë edhe njëherë idenë e moskonceptimit të tij si një organizëm i huaj, i 
zhvilluar mes mureve të gurta të shtetit, por se ai, me ato pak mjete e informacion, brenda temës, mund të 
transmetonte vlera artistike të mirëfillta, pavarësisht funksionit dhe qëllimit për të cilin u ndërtua. Edhe 
pse pjesa më e madhe e këtyre shembujve mund të jenë thjesht koincidenca, ato dëshmojnë një gjuhë të 
përbashkët artistike që përshkon shekujt si vlerë artistike e një arti për artin, para se të diskutohet mbi të 
thjesht si një krijimtari propagandistike dogmatike.       
Një nga shembujt tipikë të këtij këndvështrimi krahasimor mund të jetë ai mes tri veprave me të njëjtën 
temë, atë të “studios së artistit”. Edhe pse një temë e trajtuar gjerësisht nga shumë artistë si Velaskes, 
Kurbes, Denis ose Manet, ne po ndalemi në tri versione, atë të Velaskesit (Diego Vélasquez), Kurbes 
(Gustave Courbet) dhe atë vendas të Sali Shijakut. I pari, piktor i famshëm spanjoll, realizoi veprën e tij 
në vitin 1656 me titullin origjinal ''Familja e Filipit të IV'', por që njihet përgjithësisht si ''Las Meninas''. 
Ndoshta piktura më e famshme e tij, e konsideruar dhe si teologjia e pikturës, ajo sot ruhet në muzeun 
Prado dhe përbën një ndër shembujt më të mirë të paraqitjes simbolike të aktit të të pikturuarit.  
Në të shfaqet një grup i madh personazhesh ku dallohet piktori në krah të majtë të telajos, teksa punon një 
pikturë të përmasave të mëdha dhe (ndoshta) subjekti i veprës, princesha 5 vjeçare Margaritë pozicionuar 
në mes të telajos e rrethuar nga shoqërueset e saj. Por ndoshta, Velaskesi është duke pikturuar çiftin 
mbretëror, personazhet më të rëndësishëm në rang hierarkik, të cilët thjesht i shohim të reflektuar në 
pasqyrën e vendosur në mur. Dilema për të përcaktuar qartë subjektin e vërtetë të autorit, vjen edhe sepse 
Margarita humbet disi midis figurave të shoqërueseve të saj, ndërsa vetë çifti mbretëror i bie të jetë 
vendosur aty ku sot rrinë spektatorët. Ky perceptim i hapësirës piktorike krijon një dimension tjetër, të 
jashtëm, që pasuron ndjeshëm vlerat e pikturës. Piktura, me ndërthurjen e shikimeve enigmatike, dhe 
multidimensionalitetin e saj, ka qenë shpesh objekt studimesh të shumta, porse për të gjithë, teatraliteti i 
Velaskesit prek majat e artit barok, duke hyrë në historinë e artit botëror, si një nga krijimet më të mira.   
Një tjetër shembull studioje artisti na vjen nga mjeshtri i madh i realizmit francez, Gustav Kurbe. Më 
1854-55, artisti realizon një prej telajove më të rëndësishme të karrierës së tij artistike, e cila ekspozohet 
në të parën ekspozitë personale të artistit, me titullin “Atelier: alegori reale e realizuar pas shtatë vitesh 
veprimtarie artistike”. Shprehja ''Alegori reale'', për kohën është një përkufizim pa kuptim, sepse alegoritë 
janë gjithmonë me teme irreale. Kurbe donte të nënvizonte faktin që alegoria e tij i përkiste faktorëve 
realë, njerëzve që përbënin shoqërinë franceze në ato vite.  
Kurbe është një nga nismëtarët e parë dhe një nga mbështetësit më të devotshëm të rrymës realiste 
franceze të mesit të shekullit të XIX. Kompozimi tek tabloja ''Atelier'', i bashkëngjitet asaj të Velaskesit 
për nga tematika, por vërejmë se figura e artistit është spostuar në qendër dhe personazhet e pikturës janë 
vizitorë të artistit, që kanë ardhur me një qëllim të caktuar. Pas një vështrimi të hollësishëm dallohet qartë 
se në këtë atelier të ftuarit janë ndarë në dy grupe: majtas është populli (fshatari, punëtori, gjahtari, prifti, 
hebreu), personazhe të sjellë nga vetë artisti, marrë nga lagjja ku ai banonte, të cilët më shumë se 
personazhe të vërtetë janë stereotipe të shoqërisë; ndërsa në anën e djathtë shikojmë të kundërtën, pjesën 
e shoqërisë borgjeze, pjesë e jetës së Kurbesë si klientë, intelektualë, kritikë, që duket sikur janë në pritje 
të kushedi se çfarë.  
Po të shikosh me vëmendje, vëren se ai nuk merr personazhe çfarëdo, por përfaqësues të shoqërisë së 
kohës, që qëndrojnë inaktivë sikur të jenë thjesht të ftuar dhe si të tillë rrinë të distancuar ndaj aktit 
piktorik. Vetëm dy personazhe duket sikur marrin pjesë në punën e tij dhe që janë vendosur pranë 
kavaletit, ku është ulur dhe piktori, në qendër të tablosë. Një fëmijë i vogël, përfaqësues i pafajësisë dhe 
kujtimeve të fëmijërisë së artistit dhe një modele e zhveshur, që përfaqëson burimin frymëzues të artistit. 
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Figura e zhveshur nuk është realizuar me më pak realizëm se figurat e tjera, kjo sepse Kurbe donte të 
përkufizonte të vërtetën lakuriqe tek e cila besonte. Kjo teori besohet akoma më tepër nëse vërehet dhe 
sasia e copës që ajo heq nga trupi.  
Një veçanti tjetër dallohet në analizimin e dritës, e cila përqendrohet dhe ndriçon fort grupin e tre figurave 
qendrore, dhe lë në gjysmë-errësirë figurat, personazhe të grupeve shoqërore, ndoshta për të thelluar 
kontrastin e figurës së artistit, si sjellës i dritës me anë të artit. Megjithatë, piktura e Kurbesë vjen atëherë 
kur arti konsiderohej i vërtetë dhe me vlera vetëm kur ajo vepër arti ishte me tematike fetare, mitologjike 
ose historike. Idetë e Kurbesë paraqiten si revolucionare dhe do të shikojmë që në një mënyrë të tërthortë 
shërbejnë si shembuj edhe për të tjera periudha historike.  
Për të ardhur tek jehonat e kësaj teme dhe në artin vendas, ku shembulli më kuptimplotë pa dyshim 
përbëhet nga tabloja, ''Zëri i masës'' (1974), realizuar nga piktori Sali Shijaku. Kjo tablo e vlerësuar e 
kohës, është dhe një ndër veprat më të komplikuara ideologjikisht, në një kohë kur ato kërkoheshin të 
ishin sa më të qarta dhe mesazhi të përcillej lehtë tek audienca.  
 

           
Velasquez, “Las Meninas”, 1656, vaj  Courbet, “Atelier”, 1854-5   S. Shijaku, “Zëri i masës”, 1974, vaj 

 
Në një vështrim të përgjithshëm të veprës shohim që kemi të bëjmë përsëri me një studio tipike artisti, ku 
kompozimi paraqet ngjashmëri me atë të Velaskesit, por dhe me veprën e Kurbesë në mënyrën e 
konceptimit të personazheve. Për sa i përket kompozimit, shohim se kavaleti ndodhet në të djathtë të 
telajos si tek Velaskesi, ashtu dhe tek Shijaku. Artisti është paraqitur në këmbë përballë kavaletit, i 
rrethuar nga personazhet e tjerë. Elementi i pasqyrës në kompozimin e Velasklesit transformohet tek 
Shijaku në një tjetër element, që është vizatimi përgatitor në mur. Në të vërehen tri figura, ku dallojmë një 
skicë të Vojo Kushit dhe një çift partizanësh. Është pikërisht njëra prej këtyre dy figurave, që shikon drejt 
për tek telajoja që po diskutohet nga punëtori. Figura e partizanit simbolizon ëndrrat dhe idealet për të 
cilat luftuan dhe dhanë jetën. Kjo figurë, në këtë telajo, teorikisht duhet të shikojë atë për të cilën flitej aq 
shpesh gjatë viteve të luftës, ëndrrat dhe dëshirat e tyre, duke ndërtuar kështu një urë kohore midis të 
kaluarës dhe të tashmes. Sipas ideologjisë së kohës, propaganda komuniste përhapte idenë që ëndrra për 
një jetë më të mirë u realizua nga sistemi komunist, siç ishte premtuar gjatë luftës. Vështrimi i partizanit 
është si një lidhje midis këtij premtimi dhe realizimit të atij vizioni. Kjo pikturë, ashtu si dhe të tjerat, siç 
mund të shikohet, fsheh disa elementë që e pasurojnë nga ana stilistike dhe estetike.  
Por, më interesante mbetet pikëpamja ideologjike e veprës. Shikojmë që kemi të bëjmë vërtet me një 
studio piktori, që “papritur” është vizituar nga një grup individësh, mes të cilëve mund të dallojmë 
punëtorin, gazetarin, bojaxhiun, katundarin e kështu me radhë. Një gjë të tillë e vumë re dhe tek 
kompozimi i Kurbesë, por në këtë rast vëmë re që punëtorët nuk janë thjesht të ftuar që vështrojnë ose që 
thjesht janë të pranishëm, por transformohen në bashkëpjesëmarrës në konceptimin dhe realizimin e 
punës. Figura e pozicionuar në qendër të kompozimit transformohet në ciceron, ku me vrull dhe pasion 
punëtori (dhe jo piktori) u shpjegon të tjerëve se për çfarë bëhet fjalë në pikturën që shihet vetëm prej tyre 
e që spektatorit real i kthen shpinën. Në mes të turmës dallojmë edhe artistin, që me këmishë pune e 
tavoloc në dorë shikon telajon dhe dëgjon me vëmendje punëtorin e improvizuar ciceron. Ideja është e 
qartë: ai punon për masat punonjëse, ai është zëri i tyre dhe puna e tyre flet për punën e përditshme për 
ndërtimin e vendit të ri socialist.  
Personazhet, si tek Kurbe, ashtu dhe tek Shijaku, janë materializuesit e ideologjisë së kohës, ku artistët 
besonin dhe militonin, ndërsa tek Velaskes ata janë thjesht në shërbim të perceptimit të tij estetik. Për të 
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tre artistët, koha që jetuan shënoi thellësisht botëkuptimin e tyre artistik, duke treguar se sa fort ndikon 
ajo në përkufizimin estetik të secilit.   
Një shembull tjetër i ofruar mund të jetë paralelizmi i qartë mes tablosë “Vallëzo Shqipëri”, e 
Abdurrahim Buzës dhe “Kërcimi”, realizuar nga artisti francez Henri Matis. Të realizuara në një distancë 
kohore 60 vjeçare në kontekste estetike tejet të ndryshëm, të dy tablotë ndërtohen nga ideja kozmike e 
valles së jetës. Në rastin e asaj më të hershmes, realizuar nga Matisi, dallohen 5 figura, të cilat, kapur 
përdore, rrotullohen mes tyre si në një rit tribal. Atmosfera mistike e tablosë theksohet edhe më tepër nga 
trajtimi sagomatik i figurave dhe raporti kromatik. Të përmbledhura në vetëm tri ngjyra, format 
nënvizohen nga linja të trasha. E kuqja e figurave, bluja e qiellit dhe jeshilja e tokës, evidentojnë edhe më 
lakuriqësinë e trupave, duke servirur edhe më të qartë esencën e mesazhit të artistit, i cili me kompozimin 
e thjeshtuar dhe ngjyrat bazike propozon fillin e përjetshëm të jetës, si një linjë unike harmonike, pa fund 
e krye. Në esencë, e ngjashme është edhe tabloja e Buzës, e cila e realizuar në fundin e viteve ’60 
transmeton më së miri parimet e një arti socialist me përmbajtje kombëtare. Në vallen e tij, vallëzon vetë 
Shqipëria. Të 14 valltarët, ndërsa formojnë rrethin tradicional, veshin kostume të ndryshme nga krahinat e 
vendit, si për të demonstruar lidhjen e fortë që ekzistonte mes tyre nën idealin e jetës së re socialiste. I 
përshëndetur nga kritika e kohës për kompozimin “origjinal”, autori i vendos valltarët mbi një sfond të 
gjelbër, me një gjestikulim gati komik, pjesë e zakonshme e stilit të tij. Edhe pse të dy artistët ia 
dedikojnë veprat e tyre jetës, harmonia lakonike e Matisit, thjesht imitohet me nota groteske nga Buza, pa 
qenë i aftë të transmetojë asgjë nga misticizmi simbolik i ciklit të pafund të jetës.   
 

            
A. Buza, “Vallëzo Shqipëri”, vaj, 1969     H. Matisse, “Kërcimi”, vaj, 1910     A. Buza, lojëra popullore, 1974         Kolona 

Trajane, (detaj) 
 
Një kompozim më origjinal i njëjti autor e ofron disa vite më vonë, në tablonë “Lojëra popullore”. Në të, 
ai tenton të ndërtojë një kompozim, ku të fusë një numër sa më të madh të lojërave popullore, si një lloj 
enciklopedie e ilustruar. E ndarë në katër nivele, kompozimi përbëhet nga rreth 70 personazhe, ku tri 
nivelet e poshtme janë të përbëra nga meshkuj, ndërsa ai i fundit lart, nga femrat. Si një kullë Babeli me 
figura njerëzore, kompozimi krijohet si një formë zig-zagu, që tërhiqet nga një personazh tek tjetri, në 
formë harmonike e lodrimtare. Në një sfond monokrom, pa perspektivë, Buza përsërit gati të njëjtin 
personazh mashkull deri në fund, ndërsa  figura femërore dhe pse e ngjashme, tenton t’i shpëtojë këtij 
shumëfishimi të identitetit. Artisti ndërton kështu një stereotip559të karakterit popullor në këto dy figura 
dhe e shumëfishon atë, si një lloj interpretimi tё pop-artit. Edhe veshjet e personazheve meshkuj janë të së 
njëjtës krahinë veriore, ashtu si dhe ato të femrës. Pra, artisti ndërton një mozaik lojërash popullore, por 
me një stereotip figure që me shumë gjasa flinte tek ai që nga vitet e fëmijërisë.  
Nëse do të hulumtonim në historinë e artit për shembuj të ngjashëm strukturorë, do të gjenim një 
monument antik ngritur në Romë për nder të pushtimit të Dacisë, nga perandori romak Traian. Artisti i 
përzgjedhur, në tentativë për një rrëfim gjithëpërfshirës të ngjarjes, ndërton në formë spirale një 
metarrëfim të ekspansionit territorial. Në rend spiral vertikal, historia ndjek rrugën e saj sipas një logjike 
të caktuar. Si një risi absolute në botën antike, relievi skulptorik shënoi pikën më të lartë të artit të kohës, 
duke mos njohur asnjë huazim nga influenca helene.  
Përveç strukturës vertikale, ngjashmëritë me kompozimin e Buzës qëndrojnë në masivitetin stereotipal të 
propozuar nga të dy artistët, ndonëse në epopenë antike, artisti kërkon gjithnjë e më tepër origjinalitet në 
çdo stereotip të propozuar. Por në esencë ato mbesin të ngjashëm në formatin strukturor, i cili si rend 

                                                
559 Figura e malësorit në tablonë me të njëjtin titull, është stereotipale, pasi paraqet ngjashmëri të përsëritura në tablo të shumta.  
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vazhdimësie pa krye me tendencë sipërore, thekson edhe më superioriten e aktit si ide e qëllim i vetë 
veprës. Nëse për artistin antik, ngritja narrative e vazhdueshme kuptohet si nevojë për të kulmuar në 
fitoren mbi vullnetin e popullsive barbare, tek artisti shqiptar ajo kuptohet si një linjë glorifikuese e vetë 
trashëgimisë kombëtare. 
 

              
S. Kristo, “Zotër të vendit”, vaj, 1969   Afresk i artit egjiptian (detaj)    Ç. Ceka, “Tre breza”, vaj        G. Klimt, “Tre moshat e 
gruas”, vaj, 1905 

 
I ngjashëm në paradoksin e vet është edhe binomi që ndërtohet mes tablosë “Zotër të vendit”, realizuar 
nga Spiro Kristo në vitin 1969 dhe një detaj nga afresket klasike të artit egjiptian. Të dyja veprat 
ndërtohen nga figura fokale vendosur në të majtë të kompozimit, të cilët në profil, zënë vend si gardianë a 
epiqendër të botës që jetojnë. Nëse miti egjiptian justifikohet nga botëkuptimi i një bote të largët 
mijëravjeçare, figura vendase, me muskulaturën “mbinjerëzore” e ngjyrën e metaltë, çekanin në dorë dhe 
armën e hedhur në sup, si makineri me fytyrë humane, duket e gatshme të përballet me çdo sfidë a 
bllokadë. Ajo është thjesht simboli i shprehjes “të ndërtojmë dhe mbrojmë socializmin”, por sikur të mos 
mjaftonte kjo, ajo shoqërohet nga stereotipa të tjerë: ushtarë në stërvitje, shkencëtarë proletarë, 
kooperativistë, minatorë, aksionistë e metalurgë. Pjesa më e sipërme e kompozimit i rezervohet realitetit 
industrial dhe urbanizimit, si një tentativë për t’i dhënë tablosë më shumë frymëmarrje, ndërsa pjesa e 
poshtme, gjeometrike e abstrakte, tenton t’i japë gjithë imazhit edhe më shumë thellësi. Tabloja mezi prek 
limitet minimale estetike, por me ngjashmëri të çuditshme kompozicionale, tregon edhe njëherë se sa 
pranë mund të rrinë dy vepra arti, edhe pse i ndajnë mijëra vjet.  
Një shembull tjetër (përbrenda shekullit tonë) lind nëse krahasohen dy tablo të artistëve Gustav Klimt dhe 
Çlirim Ceka, të cilët ashtu si dhe në rastet e sipërpërmendura edhe pse nuk ndajnë të njëjtin vend në 
historinë e artit botëror, në dekadat përkatëse kanë trajtuar temën simbolike të “Tre moshave”. Vepra e 
artistit austriak, një nga eksponentët kryesorë të simbolizmit në kapërcimin e shekujve XIX-XX, u 
realizua në pjekurinë maksimale të artistit. Si e tillë, në të, figurat janë të terura e sintetike, ndërsa 
tendenca dekorative, tipike e artistit reduktohet për një lexim më të qartë të mesazhit të veprës. Klimt na 
prezanton gruan sipas vizionit të tij në tre moshat e jetës: fëmijëria, koha kur femra kthehet në nënë dhe e 
paevitueshmja pleqëri. Qëndrimi i artistit në këtë temë “të thjeshtë” përkufizohet nga gjestikulimi dhe 
pozicionimi i personazheve, duke nisur nga plaka e marrë në profil, për të evidentuar format e mishit të 
lodhur, nëna e vendosur përballë dhe e zhveshur si kult maksimal i femrës dhe fëmija në krah, si jehonë 
bidimensionale e shenjtërisë. Krejt i ndryshëm është triptiku figurativ i Cekës, i cili tre brezat e tij kohorë 
të njeriut i përkufizon nga tre meshkuj, si konfirmim i patriarkalizmit që sundon në psiken shqiptare. 
Përtej kësaj, tek ai, të tre figurat janë luftëtarë të kohës së vet: i pavarësisë (apo i viteve ‘20), i luftës 
nacional-çlirimtare dhe më i riu, trashëguesi i lumtur i idealit shqiptar për liri. Si shembull-pasqyrë e 
mitizimit të figurës së shqiptarit gjithnjë në luftë për pavarësi, për më tepër në vitet e vetë-izolimit, artisti 
ndërton një tablo simbol të tre moshave, ashtu si Klimti, por qëllimi i tij është tejet i ndryshëm dhe 
padyshim në linjë me vijën e hequr nga kërkesa shtetërore për një art në funksion të edukimit të masave.      
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Z. Shoshi, “Në mbrojtje të qeverisë së Vlorës”,  vaj, 1982       G. P. Da Volpedo, “Shteti i katërt”, vaj, 1901 

 

                 
Sh. Hysa, “Besëlidhja”, vaj, 1979                     J. L. David, “Betimi i Horacit”, vaj, 1784 

   
Shembulli i radhës vjen nga dy tablo të tjera të shekullit XX, tabloja e Zef Shoshit, “Në mbrojtje të 
qeverisë së Vlorës”, e vitit 1982 dhe ajo e Giuseppe Pellizza da Volpedo, njohur si “Shteti i katërt”, e 
realizuar në vitin 1901. Tabloja e artistit italian, është një manifest i qartë politik, që merr përsipër 
ndërgjegjësimin e shoqërisë për lindjen e një klase të re shoqërore, mjaft të rëndësishme në fillimin e 
shekullit tё XX-të. Thuhet “Shteti i katërt”, pasi në Revolucionin Francez, lindi i ashtuquajturi Shtet i 
Tretë, që ishte klasa e re e borgjezisë. Në të tregohet një masë e gjerë punonjësish, në grup, që avancojnë 
përpara, ashtu si në fillimin e shekullit të kaluar, kur italianët e jugut u shtrinë drejt veriut të 
industrializuar për të kërkuar punë. Shoshi përdor të njëjtën strukturë kompozicionale, por mesazhi i tij 
është i ndryshëm. Ai trajton një temë historike, ku luftëtarët e Isa Boletinit, marshojnë në grup në 
mbrojtje të qeverisë dhe pavarësisë së vendit. Tablotë paraqesin ngjashmëri dhe në gamë kromatike, si 
dhe në sfondin e paqartë që shtrihet pas personazheve të shumtë. Në të dyja rastet, sfondi është i errët për 
të shtuar thellësinë e tablosë, por dhe për të mos krijuar një vendndodhje krejtësisht të qartë. Kjo bëhet me 
qëllimin e krijimit të një atmosfere deri diku mistike e qiellore. Tek tabloja e Shoshit kjo është më e 
dukshme. Në të dyja rastet kemi një masë njerëzish që marshon. Ajo kërkon të avancojë, të njihet, të 
imponohet, ashtu si dhe mesazhi - manifest i realizmit socialist.       
 

             
B. Dule “Prashitja e ullishteve”, vaj, 1973        V. Gogh, “Pemët e ullirit”, vaj, 1889       H. Agolli, “Oxhaqet pushtuan 
qiellin”, vaj, 1976       P. Kotov, “ Furrnalta nr. 1 në Kuznetsk”, vaj, 1930  
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R. Guttuso, “Diskutimi”, vaj, 1960       S. Milori “?”, vaj, 1976           A. Deyneka, “Nën fermën e përbashkët”, 1934 

  
E kështu me radhë shembujt mund të ndjekin njëri-tjetrin. Siç është rasti i tablosë së Shaban Hysës, 
“Besëlidhja” me jehonë të fortë nga “Betimi i Horacit”, tablo e Davidit, apo ajo e Bardhyl  Dules, 
“Prashitja e ullinjve”, (1973) një vepër qartësisht e influencuar nga tabloja e Van Gogut “Pemët e ullirit”, 
(1889). Por nëse në shembujt e mësipërm krahasimet e sforcuara mes tablove lindin si nevojë kuptimore e 
fenomenit artistik, në shumë shembuj të tjerë ato konfirmojnë tematikat e njëjta që përshkuan hapësirën 
ku u implementua ideologjia komuniste. E tillë mund të jetë tema e mbledhjes, shembujt e shumtë të së 
cilës i gjejmë në krijimtarinë e artistëve vendas, atyre sovjetikë, e deri tek ata perëndimorë siç është rasti i 
Renatto Guttusos. Me rëndësi të madhe për platformën e artit socialist për edukimin e masave, ato marrin 
përsipër të tregojnë se sa i rëndësishëm ishte për sistemin, diskutimi dhe pjesëmarrja në vendim-marrje e 
proletariatit në vendin e punës. Duke konsideruar që mbledhjet e kolektivit ishin djepi i kultivimit të 
ndërgjegjes së tyre komuniste, ato u shumëfishuan në qindra versione, me ndryshime të vogla sipas 
kushteve specifike ku u krijuan.    
Shembuj të tjerë nga krijimtaria e bollshme e Lindjes së kuqe rrëshqasin lehtë në dyshime kopjimesh, 
ndërsa si gjithnjë kooperativistët shkojnë në punë të lumtur të gjithë tok, oxhaqet lartësohen gjithnjë e më 
shumë si provë e industrializimit, ndërsa metalurgët fusin a nxjerrin metalin e shkrirë nga furrat… e 
kështu me radhë.   
 

     
A. Tabaku, “Metalurgjiku”, vaj, 1969           I. Bevzenko, “Punonjësit e rinj të çelikut”, vaj, 1961 

 
Në rastin e krijimtarisë së artistëve të realizmit socialist anembanë botës, ngjashmëritë janë më se të 
justifikueshme, shpesh të kërkuara e ndonjëherë edhe të kopjuara. Në temë a kompozime ato duhet të 
ecnin “përdorazi” edhe si sinonim i gjuhës së përbashkët të artistëve vëllezër në ideologji. Por në 
krahasimet e tjera, edhe pse të sforcuara, propozimet e ngjashme tematike apo kompozicionale 
rikonfirmojnë se, arti paçka se në shërbim të njërës apo tjetrës kauzë i shërben vetvetes me mjetet që i 
leverdisin më shumë, në kërkim të vlerës fillimisht e më pas dhe të atyre pak beneficeve që mund të 
nxjerrin artistët prej krijimtarisë së tyre.      
 
 

VI. 3. Familja e re shqiptare  
 
 

Sipas nenit 16 (3) të Deklaratës të Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut "Familja është njësia bazë 
grupore e shoqërisë dhe i jepet mbrojtje nga shoqëria dhe shteti". Mbi rëndësinë e saj, studiues, sociologë 
e filozofë të shumtë janë shprehur që në gjenezë të kohërave, pasi në esencë ajo përbën gjithnjë strukturën 
bazë të shoqërisë aktuale. Në meandret e historisë, ajo ka pësuar modifikime të vazhdueshme, por 
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perceptimi mbi rolin e saj si unifikuese e moralit dhe vlerave më të mira, mbeten kostante që në 
themelimin e civilizimit.  
Në shtetin monopartiak shqiptar, ky format kuptimor nuk mund të ishte i ndryshëm. Vetë Enver Hoxha në 
tekstet e shumta të botuara kryesisht në vitet ’60-’80, i dedikon mjaft hapësirë familjes së re shqiptare, 
ndërsa në kushtetutën e vitit 1976: “Martesa dhe familja… (vihen) nën kujdesin e mbrojtjen e shtetit dhe 
të shoqërisë… (ndërsa) prindërit përgjigjen për mirërritjen dhe për edukimin komunist të fëmijëve.” Siç 
shihet qartë, kuptimi mbi familjen mbetet po ai, ndërsa institucioni i saj, propozohet si hapësirë për 
edukimin e duhur të brezit të ri.  
Lideri i Shqipërisë së re socialiste, me të ardhur në pushtet, kishte planifikuar një rimodelim strukturor të 
shoqërisë, platformë e cila padyshim bazohej në luftën e klasave (përmbysjen e shfrytëzuesve me të 
shfrytëzuarit) e pasi ta arrinte me forcë këtë, të modernizonte gjithë ç’kishte “mbetur”. E në këtë version 
personal të shoqërisë, patjetër që familja ruante një pozicion kyç. Si bërthamë e projektimit të idealeve më 
të larta morale e ideologjike, ajo duhej të distancohej nga familja patriarkale/fisnore e para-luftës, për një 
format të ri të denjë për shekullin e teknologjisë. Sipas albanologëve vendas e të huaj, për sa kohë mund 
të dëshmohej, familja tradicionale shqiptare ishte e përkufizuar nga tipare thellësisht konservatore, ku roli 
despotik i mashkullit ishte i kudondodhur, ai i gruas fitonte rëndësi vetëm pasi lindte fëmijë meshkuj 
(bashkë me leviratin,560 ishin tendenca kryesisht të përhapura në veri), ndërkohë që poligamia ishte më e 
përhapur në qendër e jug, ndërsa tradhtia bashkëshortore pothuaj nuk njihej. Edhe religjioni përsërit të 
njëjtën tendencë çoroditëse, ku besimet shpesh zëvendësojnë njëri-tjetrin, e gjithnjë e më shpesh përzihen 
me besëtytnitë popullore. Me ndarje zakonore të thella nga krahina në krahinë, e nga fshati në fshat, për 
këdo unifikimi e kodifikimi i një formati modern do kish qenë një supersipërmarrje tejet e vështirë, e 
denjë vetëm për një regjim totalitar.     
Reforma nisi fillimisht me daljen nga analfabetizmi i thellë, shtrirë si kërkesë në gjithë territorin në 
dekadën e parë të pasluftës. Në atë vijuese, shteti e vuri theksin në luftën kundër fesë, paragjykimeve, 
besëtytnive dhe zakoneve prapanike, përmbyllur me lëvizjen për emancipimin e gruas. Të gjitha këto 
tentuan me sukses të kënaqshëm shkëputjen definitive me të kaluarën orientale dhe ndërtimin e një brezi 
të ri besnik të ideologjisë komuniste. Mbi këtë qëllim në vetvete, Dorothea Razumovsky, në Shqipërinë e 
vitit 1976 konstaton se: “Fiset e përçara, që për shekuj kishin hyrë në luftë me njëri-tjetrin, kundër apo në 
krah turqve, për të zaptuar livadhet e fushat pjellore, sipas ligjeve të gjakmarrjes dhe intolerancës fetare, u 
bashkuan më në fund nën flamurin e kuq të mësimeve të reja dhe nën mburojën e “Nënës Shqipëri”, me 
dhunë.”561 Parareforma ishte shtruar që disa vite më parë kur esteti Alfred Uçi mbi martesën shprehej se: 
“Baza natyrore e martesës është instinkti i vazhdimësisë së fisit, simpatia seksuale reciproke midis burrit 
dhe gruas. Këto instinkte i kanë dhe kafshët, edhe njerëzit… martesa e familja kanë një lidhje me 
edukimin, rritjen e fëmijëve, të brezit të ri, gjë që ka rëndësi të madhe shoqërore. Shoqëria ka ndërhyrë 
ose ndërhyn në marrëdhëniet e martesës dhe të familjes nëpërmjet opinionit publik…”562   Në këtë 
revolucion kulturor e shoqëror familja e re shqiptare ridimensionohej për t’u “përshtatur” me formatin e ri 
shoqëror, ndërsa shoqëria merr pozicion legjitim “ndërhyrës”.  
Pozicioni i gruas padyshim që mbetej ai më delikati, por me kujdesin e veçantë shtetëror, ajo fitoi ngadalë 
pozicione në hierarkinë familjare, tashmë bazuar në dashurinë dhe respektin.563 Mbi rezultatet e saj, 
Enver Hoxha do të theksonte se  “Revolucioni socialist ka sjellë shndërrime rrënjësore në jetën 
shpirtërore të shoqërisë e të njerëzve tanë, në ndërgjegjen, psikologjinë dhe mënyrën e jetesës së tyre.”564 
E për të ilustruar të gjithë këtë, artistëve (pas Plenumit të IV), i shtohej edhe detyra tjetër: pasqyrimi i 
shoqërisë së re shqiptare, dhe familjes si element bazë i saj.  
 

                                                
560 Levirati është zakoni sipas të cilit një mashkulli i lind e drejta të martohet brenda familjes me të venë e vëllait. Zakon tejet i 
përhapur në veri të vendit, përbënte shpesh problem për Vatikanin si praktikë e huaj për moralin doktrinar katolik. Mbi këtë 
mund të shihet Edit Durham, Brenga e Ballkanit dhe vepra të tjera, (Tiranë: N. Frashëri, 1905), në shqip 1990. 
561 Në Razumovsky, Në vendin, 176.  
562 Alfred Uçi, “Martesa dhe familja”, Rruga e Partisë, nr. 7, (1964): 24.   
563 Më shumë mbi këtë fenomen mund të shihet dhe Alexandra Kollontai, “Communism and the Family”, Komunistka, No. 2. 
(1920).  

564 Marrë nga Enver Hoxha, Të thellojmë luftën ideologjike kundër shfaqjeve të huaja e qëndrimeve liberale ndaj tyre, (Tiranë: 
Sh B L P, 1973), 42. 
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V. Halimi, “Shokë lufte, shokë jete”, vaj, 1974   L. Cefa, “Do të kemi nënë Partinë”, vaj, 1976     B. Sejdini, “17 Nëntor 1944”, 

vaj, 1957 
 
Si një sipërmarrje tjetër tipike e imponimit tematik, edhe kjo temë në një vështrim nga larg, dallohet qartë 
për tendencën e shtrirjes në kohë, ku padyshim gjeneza duhet të amplifikohej që në luftën Nacional-
Çlirimtare. Si e tillë familja e ardhshme e lumtur socialiste ngjizet në çiftin e Vilson Halimit, vepër e 
realizuar në vitin ’74, ku dy personazhet “shokë lufte”, njëkohësisht dhe shokë jete, do të shërbejnë si në 
çift ideal i temperuar në zjarrin e betejës. Edhe më përtej propozohet Liljana Çefa, e cila një moment 
idilik lufte e shfrytëzon për të nxjerrë në pah karakterin e Partisë si Nëna e të gjithë fëmijëve, e sidomos e 
atyre jetimë.565  
Momente të tjera nga lufta përsëriten në rikthimin e partizanëve në shtëpi si fitimtarë, tablo antipod i atyre 
që ilustrojnë nisjen. Por pjesa më e madhe e tablove trajtojnë temën e familjes së re socialiste, pasqyrë e 
denjë e revolucionit shoqëror. Në version rural a urban, ajo i bashkëngjitet tematikave të tjera si pjesë e 
platformës shtetërore për ilustrimin e realitetit të ri. Tek ajo rurale dallohet reduktimi i ndjeshëm i 
pjesëtarëve të familjes nga 7-8 para luftës, në versionin modern me dy ose tre fëmijë. Me veglat e punës 
dhe veshjen karakteristike, teksa shkojnë apo kthehen nga puna, ata pasqyrojnë entuziazmin dhe 
harmoninë me realitetin e transformuar. Në tablo të tilla artistët “nuk harrojnë” të fusin edhe elementët e 
domosdoshëm të fshatit të lumtur socialist, hambarët, mullarët, fushat pjellore me traktorët përmbi, apo 
kodrinat e transformuara në brezare.   
Në versionin urban, familja e re ndryshon krejtësisht si sfond, ashtu dhe elementët përbërës e mesazhin. 
Në pjesën më të madhe, ajo i dedikohet funksionit të ri të gruas si anëtare e barabartë në familje, p.sh. 
teksa me të shoqin dhe fëmijët shijojnë pushimet në bregdet. E të veshur, sigurisht edhe ata thjesht, e të 
relaksuar, propozohen si pasqyra më e mirë e arritjeve të socializmit. Në versione alternative, ajo, (gruaja) 
simbol i emancipimit shoqëror, vendoset në habitatin e saj natyral e transformuar, shekuj larg figurës së 
zymtë të realitetit mesjetar. Në një arredim modern, ajo kujdeset për rritjen e fëmijëve, herë e shoqëruar 
nga e ëma, e herë ndërsa kryen ditarin didaktik, të nevojshëm për ditën e nesërme në punë. Si një figurë 
sa intelektuale, aq dhe familjare, ajo gjen vetveten në një realitet të ri, të freskët e idilik.566    

                                                
565 Absurdi i konceptit të Partisë/Nënë shkonte deri aty sa fëmijët e viteve ’70-’80 edukoheshin me idenë se kishin dy nëna, atë 
natyrale dhe atë ideologjike, e cila edhe pse një koncept abstrakt, propozohej si tejet funksionale për indoktrinimin e brezave të 
rinj.    
566 Emancipimi i gruas u sanksionua dhe në kushtetutën e vitit 1976, ku neni 41 shprehej se: “Gruaja, çliruar nga shtypja 
politike dhe nga shfrytëzimi ekonomik, si forcë e madhe e revolucionit, merr pjesë aktivisht në ndërtimin socialist të vendit 
dhe në mbrojtjen e atdheut…Gruaja gëzon të drejta të barabarta me burrin në punë, në shpërblim, në pushim, në sigurimin 
shoqëror, në arsim, në tërë veprimtarinë shoqërore-politike dhe në familje.” 
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A. Faja, “?”, vaj    A. Lakuriqi, “Kthim nga puna”, vaj, 1976    A. Basha, “Peizazh fshati”, vaj, 1974 

 

               
A. Dodmasej, “Nëna”, vaj     H. Bani, “Në familje”, vaj, 1981     P. Kokushta, “Në fshatin bregdetar”, vaj, 1986 

 
Këtyre versioneve prezantuese direkte të formatit të ri, iu bashkëngjitën tablo të tjera propagandistike, 
pjellë e reformave të komanduara shtetërore. Si rasti i tablosë “Kudo jemi në ballë”, e Vilson Halimit, ku 
dallohet një familje “model” qytetare e cila po shkon vullnetarisht të jetojë në fshat. Si pasqyrë ilustruese 
e thirrjes së Partisë për të zbutur diferencat mes jetës në fshat e qytet,567 ata shkojnë të lumtur që ta bëjnë 
realitet këtë vizion.568 Dëshminë e transformimit të jetës në fshat, e servir Dhimitraq Trebicka, i cili një 
dasmë në rajonin verior të vendit e kthen në një pasqyrë të besnikërisë ndaj vijës së Partisë. Në bollëkun e 
tepruar, pjesëtarët e kësaj familjeje të mbledhur gëzojnë statikë nën “vëzhgimin” e dy heronjve, 
Skënderbeut dhe shokut Enver. Versione alternative, propozonin imazhe nënash në beteja, apo gjeste 
kuraje e vetësakrifikimi, modele jete për çdo grua të denjë për socializmin shqiptar.  
 

           
V. Halimi, “Kudo jemi në ballë”, vaj, 1976      A. Faja, “Në emër të jetës, nënë Zelihaja”, vaj, 1974      Dh. Trebicka, “Dolli për 

Partinë”, vaj, 1977 
                                                
567 Kjo platformë shtetërore u implementua përgjatë viteve ’70, derisa u pasqyrua në objektiv kushtetues në Kushtetutën e vitit 
’76. Neni 22 i së cilës shprehej se: “Shteti punon për ngushtimin e dallimeve midis fshatit e qytetit.”  

568 Ismete Jashari, kryetare e organizatës së BGSh-së të rrethit të Dibrës, në vitin 1975 shprehej se: “40 aktiviste të organizatës 
së gruas shkuan për një muaj në fshat, disa shkuan përgjithmonë për të punuar e jetuar atje. Mbi 600 gra nga qyteti e fshati janë 
hedhur herë pas herë në aksionet për bujqësinë. Këto tregojnë se kuptimi mbi lumturinë si tek të gjithë, edhe tek gratë ka marrë 
një pamje të re.” Ismete Jashari “Mendime të shoqeve”, Ylli, nr. 181, (1975): 8.   
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Familja e shenjtë në versione të artit pamor perëndimor    Hasan Çapari, “Në arë”, vaj, 1964 (diplomë) 

 
Por versioni më “guximtar” është ai i ofruar nga Hasan Çapari, i cili veprën e fundit të studimeve në 
Institutin e Lartë të Arteve ia dedikon po të njëjtës temë, por me një ngjashmëri befasuese me cilëndo 
tablo ku paraqitet Familja e shenjtë. Asocimi me të si platformë zëvendësimi në këtë rast është më se 
legjitim, edhe pse më e kuptueshme do të ishte një ngjashmëri tipike kompozicionale, e pranishme në 
krijimtarinë e çdo studenti.    
Familja socialiste e tipit vendas ndoqi besnikërisht vijën politike të partisë-shtet. Ajo evoluoi në dekada si 
pasqyra më e mirë e jetës së vërtetë dhe moralit pasi siç thoshte dhe vetë shprehja: “degjenerimi moral 
është një hap larg degjenerimit politik”569. Edhe pse në artin pamor u pasqyruan pak, ato zënë vend në 
mozaikun e madh të artit të realizmit socialist, me gjithnjë e më tepër propagandë e gjithnjë e më pak 
realizëm.  
 
 

VI. 4. Dashuria, erosi dhe morali në Realizmin socialist shqiptar 
 
 

Siç shprehet S. Zuffi, arti me “ngjyra” erotike lind: “Si çdo formë arti... nga nevoja e brendshme 
dhe dëshira për të shprehur universin e pasionit dhe emocioneve,..”570 por në histori, koncepti i tij është 
modifikuar vazhdimisht e bashkë me të është modifikuar dhe raporti i tij me artin. Siç nënkuptohet 
lehtësisht, ai lindi bashkë me njeriun dhe është prezent me të që në format prehistorike të paraqitjes së 
figurës njerëzore, si dëshmi e rëndësisë domethënëse që ka mbi vetë shoqërinë. Por nëse në artin botëror 
shembujt e artit erotik gjendet të shumëfishtë në çdo periudhë historike, në traditën vendase, ai për pjesën 
më të madhe të trashëgimisë mbetet në kufijtë e një tabuje, sa vizive, aq dhe shpirtërore. Kjo pasi, tradita 
moralizuese shekullore, fillimisht bizantine e më pas otomane, kultivoi në gjenin shqiptar një moral të 
dyzuar mes fanatizmit mysliman dhe një konservatorizmi më të lehtë kristian. Por, si në njërin version 
apo në tjetrin, ai bashkëjetoi me realitetin oriental despotik, ku patriarkalizmi gjeti terren natyrshëm, në 
politikat diskriminuese, izolimin dhe prapambetjen e përgjithshme. 
Përgjatë shekujve, të vetmet hapësira me shprehi të natyrës sensuale, identifikohen në trashëgiminë 
shpirtërore, në legjendat epike, këngët, mitet e gojëdhënat, ku personazhe si shtojzovallet, zanat e malit, 
apo të bukura e liqenit, mbartnin sipas rastit elementë të natyrës erotike. Të transmetuara në formë 
gojëdhënash, ato pasurohen, për të ardhur deri në shekullin XIX si sintezë e shpirtit të një populli, që si 
çdo popull, përtej patriarkalizmit kultivoi dëshirat e trupit dhe shpirtit.571 Në shekullin e XX, i gjithë 
procesi i mbledhjes, katalogimit dhe analizimit kaloi në baza shkencore, fillimisht nga intelektualët e 
viteve ’30, e më pas në katedrat e shkencave albanologjike.     

                                                
569 V. Moisiu, “Komunisti duhet të jetë kudo një figurë morale”, Rruga e partisë, nr. 2, (1964): 56. 
570 Stefano Zuffi, Arte e Erotismo, (Milano: Electa, 2001), 7. 
571 Paralelisht me shumë autorë vendas, përgjatë shekullit të XIX, materiale e studime për mitologji e besime ndër shqiptarët 
botuan dhe shumë autorë të huaj si A. Boue, La Turquie de l’Europe vol. II, (Paris, 1840); J. G. Hahn, Studime shqiptare, 
(Jenë, 1854)., Përralla greke e shqiptare (Leipzig, 1866), Udhëtim në viset e Drinit e të Vardarit (1867) e vepra të tjera të tij; 
G. Majer, H. Pedersenin, Tekste shqipe me fjalor, (1895). etj. 
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Përtej elementeve erotike të nënkuptuara, por prezente në trashëgiminë kulturore, shumë vepra të 
realizuara në dekadat e para të shekullit, prezantonin burra a gra të zhveshur përgjysmë a plotësisht, 
shpesh si nudo shkolle, e herë të tjera si vepra të realizuara në studiot e artistëve lokalë. Tradita e nudos 
në artin shqiptar, sidoqoftë e gjente gjenezën e saj që në krijimtarinë e fotografit Pjetër Marubi, kur gra të 
paidentifikuara pozonin me apo pa drojë hiret e tyre para aparaturave të kohës. Në njërin version ose 
tjetrin, historia e nudos shqiptare ngjit shekullin e XX me drojë, gjithnjë si pasojë e moralit të trashëguar 
shekullor, nivelit minimal të arsimimit e kontakteve me botën perëndimore e të gjithë atyre elementeve të 
tjera të prapambetjes që shoqëria shqiptare vuajti gjer në dyert e shekullit të ri.  
Enver Hoxha, i vetë-përcaktuar si arkitekti i Shqipërisë së re, ndër planet e shumta që kish për vendin dhe 
vendasit, patjetër që ëndërronte dhe shkëputjen nga e kaluara orientale, pjellë e së cilës ishte dhe 
revolucioni kulturor i viteve ’60. Në vazhdën e “syrgjynosjes” së zakoneve të vjetra, ai i shpalli “luftë” 
formatit të familjes patriarkale dhe bashkë me të dhe ngjizjes së saj. Si e tillë, dënohej me forcë martesa 
me mblesëri, apo më keq ajo që në djep, ndërsa propagandohej dashuria mes të rinjve larg dallimeve 
sociale, fetare, apo kulturore. Nënprodukt i kësaj ishte “urdhri” që çdo çift i ri (modern) shqiptar, me 
“bekimin” e moralit partiak, duhet të luftonte me mentalitetin e vjetër për të triumfuar në emër të 
dashurisë. Si një fushatë masive propaganduese e sinkronizuar mes gjithë mediumeve, çdo i ri shqiptar 
duhej të luftonte me veten dhe të tjerët, ndërsa artistët në vijën e parë të propagandës shtetërore, si 
kontribut ndaj kauzës, duhej të trajtonin temën në produktin e tyre (romane, tablo, filma artistikë e 
dokumentarë). Bashkë me dëshmi e thirrje të botuara në revista e gazeta, mesazhi i tyre shumëfishohej 
për të promovuar me forcë standardet e reja të shoqërisë shqiptare, që normalisht i kishte rrënjët në luftën 
çlirimtare. 572  
Rezultatet në një dekadë ishin impresionuese. Të rinjtë shqiptarë ndezur dhe nga pasioni i studentëve 
ardhur nga shkollat e Lindjes, që prej fillimit të viteve ’60, kërkonin ndryshime gjeneracionale radikale, 
dëshmi e të cilave ishin imazhet e vajzave me minifunde, djemtë me leshrat e gjata e pantallonat kauboj, 
muzika e “shfrenuar” dhe një entuziazëm rinor ngjitës, shumë përtej normave tradicionale shqiptare. Ky 
fllad freskie “çuditërisht” në të njëjtën frekuencë me lëvizjet rinore në gjithë botën, solli një mbivendosje 
normash cilësisht të admirueshme (përmbi mentalitetin patriarkal vendas), tendencë që u mbajt e gjallë 
deri në fillim vitet ’70. Në çastin që situata rrezikohej të dilte nga kontrolli, shteti shqiptar ngriti siparin e 
Plenumit famëkeq, por platforma e nisur vazhdoi të implementohet, për një shkëputje definitive nga e 
shkuara fisnore e patriarkale. Edhe pse jo më me entuziazmin e viteve ’60, dëshmi e kësaj tendence ishin 
jehonat e vazhdueshme si në letërsi, ashtu dhe në mediat e shkruara, si gjithnjë mbështetur e promovuar 
nga vëmendja shtetërore. Pasqyrimi i tyre tipik është i dukshëm në filma si “Çifti i lumtur”, “Kapedani”, 
“Përse bie kjo daulle”, apo romane e drama ku pareshtur elementi i luftës kundër konservatorizmit në 
shoqërinë shqiptare, theksohet si pasqyrë e një kapitulli tashmë në mbyllje.  
 

             
S. Shijaku, “Njohja”, vaj          S. Capo, “?” afresk, detaj        V. Kilica, “Studentët”, vaj, 1985 (detaj)       M. Fushekati, “Ditë 

me diell”, vaj, 1980 
 
Arti pamor patjetër që edhe për këtë temë do të ofronte kontributin e tij edhe pse minimal. Në fakt, tablotë 
që marrin përsipër të flasin për dashurinë shpirtërore a fizike mes dy të rinjve janë të rralla në krijimtarinë 
e artistëve shqiptarë. Ato shpesh datojnë të çlirëta në fillim-vitet ’70 e të mefshta pas kataklizmës ’73, për 
t’u rindezur edhe njëherë pa shumë pretendime përgjatë viteve ’80. Në një version të thjeshtuar artistët 
                                                
572 Në ato qindra tablo që pasqyronin luftën NÇ, figura e partizanes femër shoqëronte gjithnjë atë të partizanit mashkull, 
madhor a minoren, si një luftë gjithëpërfshirëse, me elementë të spikatur të emancipimit shoqëror, ku barazia mes luftëtarëve 
ishte në qendër të vëmendjes. Të inskenuar në tema nga më të ndryshmet, si shkolla a teatri partizan, ku nënvizohet qasja ndaj 
emancipimit të vendit përkundrejt të kaluarës monarkike e orientale.  
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pasqyrojnë atë,.. momentin e shumëpritur kur dy të rinj pothuajse rastësisht, takohen. Si në rastin e 
tablosë së Sali Shijakut, “Njohja” ku djali dhe vajza të mbështetur mbi veglat e punës, “humbasin” për një 
moment me njëri-tjetrin, të përcëlluar sa nga dielli, aq dhe nga distanca e shëndetshme morale e kohës. 
Në sfond, artisti guxon të vendosë dhe dy kuaj një blu e një rozë, teksa përkëdhelen, ashtu siç do donin, 
por nuk bëjnë dot “heronjtë” tanë. Si format i ligjit të kompensimit, Shijaku ndërton një tablo të thjeshtë, 
ku simboli i para-aktit të dashurisë, mbetet brenda kanoneve të promovuara. Ashtu siç më thjesht i 
prezanton të rinjtë e tij Sotir Capo, në muajin e dashurisë teksa po vjelin qershi, apo siç i ritakon Kilica 
studentë në vjeshtë me rastin e rifillimit të shkollës, a Fushekati në një kantier ndërtimi nën diellin e fortë, 
e kështu me radhë shembujt ndjekin njëri-tjetrin, si gjithnjë me të rinj të shëndetshëm e të veshur thjeshtë, 
ndërsa komunikojnë mes tyre më shumë me shikime sesa me gjeste. Bisedat e tyre të ngrira duhet të 
mbulojnë tensionin seksual që ngrihet vetvetiu, por njëkohësisht ofrohen si formati i ri i kapërcimit të 
vlerave të asaj gjenerate, kur të rinjtë tashmë guxojnë dhe mund të flasin mes tyre pa u kritikuar si moral 
cënues.  
Elementë edhe më të kamufluar sensualë gjenden në tablo të tjera, ku nuk flitet më për takim mes të 
rinjsh, por thjesht për momente pune mes punonjësish, të cilat të sforcuara shkasin “padashur” në nota të 
nënkuptuara erotike. Si të tilla dallohen punonjëset e Pandi Meles, që teksa i rreh era flokët, të 
shkujdesura shpalosin feminilitet në kufijtë e një sensualiteti atipik. Atyre i “bashkëngjitet” grupi i 
vajzave teksa vadisin, ujisin apo hedhin farën e grurit. Elegante e të plota ato dallojnë mjaft nga imazhi 
aseksual i tornitoreve, kooperativisteve me shatë, apo ushtarakeve të improvizuara në zbore.         
     

               
P. Mele “Shoqe të një brigade”, vaj, 1982     M. Saro, “Vaditja”, vaj     A. Dine, “Mëngjese”, vaj, 1982 

S. Kamberi, “Buka e duarve tona”, vaj, 1976 
 
Por, nëse e gjithë kjo duhet nënkuptuar si nevojë e artistëve për të pasqyruar sadopak nga feminiliteti i të 
përditshmes, për moralin shtetëror, ato mbeteshin personazhe klishe të stereotipeve të pranuara, e si të 
tilla pjesë e shëndetshme edhe e moralit shoqëror. Nga ana tjetër, ndërsa morali ngjizej në këtë formë në 
kanavacë a pelikul, partia urdhëronte me qarkore ministeriale ruajtjen e pastërtisë morale, pozicionin 
klasor mes të “përzgjedhurve”, i cili nuk duhet të shihej si një çështje personale, por si një pjesë që i 
përkiste revolucionit socialist.  
E ndërsa pushteti luante si gjithnjë me dy karta, një publike dhe një private, për të gjetur vepra më 
eksplicite të cilat të glorifikojnë jo imoralitetin, por dashurinë fizike, duhet kërkuar gjatë, aq sa 
përfundimi është më shumë i kërkuar se i gjetur. Vëmendja mund të ndalet vetëm në shikimet e 
“dyshimta” të dy gjimnasteve të Fushekatit, apo në formë më eksplicite mes dy vajzave të Buzës, teksa 
bëjnë tualet. Nëse tek e para më shumë intrigon fantazia se realiteti, tek vepra e dytë, sensualiteti i tepruar 
ndihet në gjeste, faqe e buzë të kuqe, forma e shikime, aq sa personazhet natyrshëm lejojnë krijimin e 
perceptimit se po ofrohen para mishërimit të vetë aktit fizik. Në një fazë edhe më përtej duket se i 
propozon personazhet e tij të munguar, Dhimitraq Trebicka, i cili dashurinë fizike në pritje për t’u 
konsumuar e lë si aludim të hapur nga prezenca jo e vetë personazheve, por e dy biçikletave (edhe këto 
një rozë e një blu) të parkuara në buzë të natyrës. Si paralele e qartë e thirrjes instiktive, artisti me 
delikatesë lë të nënkuptohet atë që s’mund të tregojë dot, duke “guxuar” të provokojë pa e tepruar moralin 
standard të kohës.    
Sensualiteti nuk mbeti një tabu mes artistëve të realizmit socialist. Ai u trajtua padyshim nga të gjithë ata 
duke nisur nga vitet e shkollës, ku proçesi didaktik impononte prezencën e trupit të zhveshur, për të 
shoqëruar karrierën e tyre në studiot private si suvenire të një realiteti të fshehtë. Në pamundësi për të 
parë mure institucionesh a galerish, ato u fshehën për vite me radhë si dëshmi e një çensurimi të trishtë të 
shpirtit të lirë artistik. Fatin më të keq padyshim e vuajtën ata artistë të cilëve në valë terrori iu gjetën 
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dëshmi të tilla, që përbënin në esencë disa nga provat e moralit të sëmurë që ata i kish prekur. Përkufizuar 
si armiq të klasës e promovues të degjenenerimit borgjez, ata e kishin ushtruar veprimtarinë e tyre 
“armiqësore” në kohën e lirë, atë private, aty ku syri i vëmendshëm i shtetit synonte me doemos të arrinte. 
E konsideruar si një rrezik serioz, sepse e panjohur, ajo vetvetiu përkufizohej si hapësirë e largët ndaj 
kauzës. Servet Pëllumbi, në vitin 1974, shprehej se: “koha e lirë zë një pjesë të konsiderueshme të jetës së 
njeriut, e cila, po të përdoret mirë, mund të bëhet burim gëzimi e lumturie, stimul i fuqishëm për 
zhvillimin e gjithanshëm të njerëzve tanë. Por ajo mund të kthehet edhe në diçka që mund ta shëmtojë 
njeriun, atëherë kur shfrytëzohet pa asnjë qëllim të lartë. Është kjo arsyeja që sfera e mënyrës së 
përdorimit dhe e qëllimeve për të cilat përdoret koha e lirë ka qenë dhe mbetet arenë e luftës së ashpër 
klasore, arenë e luftës për “shpirtrat e njerëzve”.573 
 

             
Nudo realizuar gjatë studimeve apo në studio nga G. Madhi, S. Kaceli, A. Shima e J. Keraj 

 

         
M. Fushekati, “Gjimnazistet”, vaj, 1970 (detaj)    A. Buza, “Tualeti”, vaj, 1980, (detaj)     Dh. Trebicka, “Muzg pranveror”, vaj 
 
Sipas rrugës së vetme të partisë, formimi shumëdimensional i njeriut të ri duhej brumosur nga idealet e 
thella marksiste-leniniste, vetitë e larta morale, horizonti i gjerë kulturor, bota e pasur shpirtërore, 
efikasiteti, edukimi i lartë e i pandërprerë dhe një luftë e vazhdueshme për rritjen e mirëqenies materiale e 
kulturore.574 Vullneti shtetëror besonte se këto veti mund të brumoseshin vetëm nga puna, aksionet e 
vazhdueshme dhe jeta kolektive. Në të, individualiteti e bashkë me të dhe koha e lirë përbënin një rrezik 
real, i cili duhet të kontrollohej, ndërsa organizata e partisë dhe parafaza e saj (shkolla) duhet të 
përcaktonin që në gjenezë rrugën dhe karakterin e tij.  
Në atë shoqëri, ku deri në orët e fundit të regjimit, skenat e dhunshme e gjakatare u çensuruan (ashtu si 
çdo puthje në buzë), morali i standardizuar shtetëror kërkoi një utopi shpirtërore që zor se mund të 
mbahej realisht nën fre. Shoqëria e vërtetë shqiptare vetëm në letër ekzistonte e tillë. Ajo mëkatonte 
shpirtërisht e fizikisht si çdo shoqëri tjetër, edhe pse nën rrezikun e paragjykimit dhe përndjekjes.  
                                                
573 Servet Pëllumbi, “Aksioni – mjet për formimin e njeriut të ri”, Rruga e partisë. Nr 1. (1974): 49., në Albert P. Nikolla, 
Njeriu i Ri Shqiptar. Ndërmjet moralit komunist dhe krizës së tranzicionit. (Tiranë: Onufri, 2012), 64.  
574 Po aty, 66. 
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Imponimi i moralit të shëndoshë komunist, nuk eliminoi dot as tradhtinë bashkëshortore, as korrupsionin, 
as vjedhjen e as vrasjen. Edhe pse në shifra tejet minimale, me forcën e dhunës shtetërore ato u 
anashkaluan maksimalisht, për t’u zëvendësuar me po ato elemente, por pas dyerve të mbyllura, nën dritat 
e fikura e kështu larg syve të vëzhguesve shtetërorë. Për gjumin e qetë të publikut, çensura filtronte 
informacionin duke fryrë lajmet e mira e deformuar apo fshirë të këqijat, aq sa të mbuluarit e të vërtetës u 
kthye në mënyrë të jetuari për ndërgjegjen e gjithsecilit. Si tek ne dhe në Lindje, gënjeshtra u kthye në 
sistem. Siç shprehej dhe Solzenicyn “… e përditshme është gënjeshtra tek ne – jo tekë natyrash të 
prishura, por formë ekzistence, kusht i mirëqenies së përditshme të secilit. Gënjeshtra është përfshirë në 
sistemin shtetëror, është shartesa e tij e parë (…). Gënjeshtra na rrethon në punë, gjatë rrugës, në kohën e 
lirë, në gjithçka shohim, dëgjojmë dhe lexojmë.”575     
Shoqëria shqiptare, ca e painformuar e ca e paparë, në botën e vet sa të gënjeshtërt aq dhe të vërtetë, ashtu 
si çdo shoqëri kultivoi brenda kufijve shtetërorë çdo problematikë të mundshme. Informacioni i filtruar i 
shtetit i ofronte asaj si shembuj vetëm imazhin e njeriut të virtytshëm, me moral e ideal të pastër 
(personazhin pozitiv), që tek e fundit sforcohej për të jetuar qoftë edhe vetëm nëpër libra. Ai u 
materializua aty, si në filma e tablo, porse në të vërtetë pasqyroi vetëm ambicien e transformimit shoqëror 
të imponuar. Edhe antipodi i tij (personazhi negativ) filtrohej nga e njëjti filtër, duke marrë herë pamjen e 
kapitalistit, herë të borgjezit e herë të tjera të priftit, latifondistit, beut a zengjinit, në versione herë vendas 
e herë të huaj. Në versionin brenda realitetit socialist, ato zëvendësoheshin nga armiku i klasave, 
sabotatori, përtaci, mashtruesi, prapaniku, hajduti, pehlivani, imorali apo burokrati.  
Si antipod i një realiteti fiktiv, personazhet negative e pozitive luftonin deri në pikën e zgjidhjes së 
konfliktit, që padyshim në fund triumfonte në anën e mirë me stampë komuniste. Erosi apo sensualiteti në 
këtë logjikë vepruese ishin elementë të huaj, ashtu si për vetë natyrën e diktaturës së proletariatit, misioni 
i madh i së cilës ishte lartësimi i njeriut të ri, që e vinte veten në shërbim të kauzës ideologjike, e 
sakrifikonte veten e gjithçka, duke anashkaluar çdo pasion tjetër shpirtëror e fizik. Dashuria mes të rinjve, 
i vetmi element që cënonte këtë raport, shihej si promotor i shpirtit të njeriut të ri, që mbi bazën e saj 
(dashurisë) ndërtonte familjen e re, bazën strukturore të shoqërisë socialiste. Ajo dyzohej gjithnjë e më 
shpesh me dashurinë për atdheun e partinë, duke u bërë thjesht element ingranazhi i strukturës shoqërore 
të realizmit socialist shqiptar.     
 
 

VI. 5. Personazhe groteske brenda Realizmit Socialist  
 
 
 

Të paktën deri në shekullin e XVIII, në Evropën perëndimore, grotesku gjerësisht nënkuptonte të 
çuditshmen, të shëmtuarën, irrealen,.. të ndryshmen e papëlqyeshme e të pështirë. Në shekujt pasues, ai 
në letërsi a arte pamore, mund të përcaktohet si fenomeni që përcjell tek publiku një ndjenjë të 
përgjithshme pakënaqësie, a mëshire empatike.      
Në një shikim të parë grotesku duket se has vështirësi për të hedhur paralele me realizmin socialist. 
Papërshtatshmëria mes tyre duket se lind natyrshëm nga forma dhe funksioni i secilës prej dukurive, por 
edhe pse inatyral, bashkëveprimi është prezent. Ai është i dallueshëm në “skajet” e veprave të sforcuara 
nga koha, nga impenjimi profesional i munguar, apo në valën e superprodhimit intelektual si përgjigje 
ndaj rrethimit. Si një fenomen pothuaj i pashmangshëm, ai lind nga një atmosferë promovuese, kur shteti 
“gërmonte” talente në çdo cep të vendit si formë stimulimi gjithëpërfshirëse. Produkti i kësaj mase të 
stërmadhe forcash krijuese ishte padyshim një mbivendosje vlerash, cilësie e serioziteti. Vetëm në artet e 
bukura, artistët krijuan me qindra tablo për figurën e punëtorit në çdo profesion, me qindra për unitetin e 
pathyeshëm ushtri-popull, me qindra për luftën partizane, me qindra për udhëheqësin e dashur të partisë 
dhe popullit, me qindra për industrializimin, për transformimet në bujqësi, për emancipimin, për 
arsimimin, urbanizimin, elektrifikimin, modernizimin dhe kështu me radhë duke prodhuar një vorbull 
marramendëse veprash e temash.   

                                                
575 Po aty, 5. 
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Në ekspozitat tematike që ndiqnin njëra-tjetrën, artistët sforcoheshin të mbanin ritmin e kërkesës 
shtetërore e në ato qindra ekzemplarë që i rrethonin, duhet të gjenin zërin origjinal, kompozimin, stilin 
piktorik, apo një perceptim novator të së gjithës. E kështu nisin të shkasin bashkë me amatorët dhe 
profesionistët. Shteti kërkonte cilësi, por raporti në të vërtetë anoi kryesisht nga sasia. E në sasi, cilësia 
lëshoi terren, e në raste të tjera u sforcua deri në atë pikë sa krijoi vepra butaforike në kufijtë e të 
pabesueshmes.  
Tablo që rrëshqasin lehtë në situata qesharake, si “Dolli për Partinë”, (1977) e Dhimitraq Trebickës, një 
pasqyrë “besnike” e një dasme fshati në veri të vendit. Në zonat më të varfra të vendit, përmbi mjerimin, 
Trebicka prezanton një skenë gati surreale, ku dhëndri në mes të bollëkut çohet për të ngritur një dolli për 
Partinë. Gjesti duket sikur ka elektrizuar gjithë familjen e tij dhe të nuses. Të gjithë shohin drejt tij të 
lumtur, me buzëqeshje të stampuara në fytyrë, ndërsa fotoja e udhëheqësit në mur, duket sikur për një çast 
merr pjesë në gëzimin e tyre. E gjithë skena është e mbushur me dritë, kurse personazhet (si gjithmonë) 
janë veshur thjesht, por pastër. Tavolina është e mbushur me gjithë të mirat, ndërsa “parajsa tokësore” e 
jetës socialiste zgjerohet dhe në miksin e frutave në tavolinën tjetër. Por artisti përveç dozës së stërmadhe 
të ilustracitetit, e ngarkon tablonë dhe me trajtimin statik të figurave, duke përcjellë një miks artificialiteti 
më pranë një ilustrimi tё vakët librash a posterash publicitarë. 
Akoma më bizarre është tabloja “Pas qitjes”, (1974) e të njëjtit artist, ku gjashtë gra me armë, malësore-
kooperativiste, duket sikur kanë dalë të pozojnë para artistit, duke i treguar qitjen tejet të suksesshme që 
kanë mundur të arrijnë. Ato të gjitha janë të lumtura e krenare, sikurse tё gjitha personazhet e realitetit të 
pikturuar socialist. Portretet e tyre rrëshqasin në nota groteske si rrallë ndonjëherë, ndërsa realiteti i tyre 
përkufizuar nga slogani “i gjithë populli ushtar”, përkufizon një imazh sa absurd aq dhe komik. Tek kjo 
tablo dallohet qartë që vërtetësia e ngjarjes nuk ishte shqetësimi i parë i artistit. Patjetër që shumë më i 
rëndësishëm do ishte mesazhi propagandistik, por niveli i ulët artistik e shtyn tablonë drejt 
pabesueshmërisë minimale, si një inskenim teatral, grotesk në surrealizmin e vet.  
 

           
Dh. Trebicka, “Dolli për Partinë”, vaj, 1977                    Dh. Trebicka, “Pas qitjes”, vaj, 1974 

 
Ndërkohë personazhe të tjerë “konkurrojnë” që të zënë vend në platenë e “teatrit personal” të realizmit 
socialist. Personazhe si “Veterania” e Foto Stamos, një plakë që duhet të përkufizojë në vetvete të gjitha 
ato cilësi që përkojnë me moshën e saj, brenda strukturës së shoqërisë së “re” socialiste. E teksa ajo 
qëndron në mes të tablosë, teksa vështron drejt piktorin, dekoratat mbi jakën e xhaketës, shkëlqejnë për të 
përkufizuar denjësisht të kaluarën dhe funksionin e saj. Me sytë që ia vret drita e diellit, ajo përpiqet të 
lëshojë një nënqeshje të lehtë, por vendi i saj në qendër të tablosë është i sforcuar, ashtu si vetë mesazhi i 
artistit.  
Më e sigurt në mes të kompozimit ndihet “Baresha delegate”, një nga “krijesat” e sistemit socialist, vepër 
e Ismail Lulanit. Realizuar edhe kjo në vitet e ideologjizimit të skajshëm ky personazh vjen i rrethuar nga 
delet, me dekorata në kraharor, teksa ajo sheh drejt e sigurt dhe e lumtur për fatin që ka. Kontributi i saj 
për ndërtimin e socializmit, është shembull që nuk meriton të mbyllet brenda vathës së deleve, kurse zëri i 
saj duhet të kumbojë në çdo cep të vendit. Në një moment aludimi ajo shfaqet si një shenjtore e 
socializmit, me engjëjt që e rrethojnë, e lumtur pasi “parajsa socialiste”, për të, do t’i ketë gjithnjë dyert e 
hapura.         
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F. Stamo, “Veterania nga Orenja”, vaj, 1976        I. Lulani, “Baresha delegate”, vaj, 1977   V. Tushi, “Kooperativisti”, vaj, 

1959          F. Stamo, “Kooperativistja lezhjane”, vaj, 1977. 
 
Nënqeshjet e lehta të këtyre personazheve tentojnë të mbajnë brenda parametrave krenarinë dhe 
funksionin e tyre, si dhe për të mos kaluar cakun e një serioziteti solemn. Në momentet kur ky cak 
kalohet, ajo (buzëqeshja) rrezikon të kuptohet si ngërdheshje duke vënë në rrezik gjithë idenë e veprës. Si 
në rastin e buzëqeshjes emblematike tek “Kooperativisti” (1959) i Vangjush Tushit, i cili nuk kuptohet 
mirë nёse po nënqesh sepse është i lumtur, apo ngërdheshet në injorancën e realitetit që jeton. Në raste të 
tjera ajo mungon krejtësisht, duke e lënë personazhin të ftohtë e aspak mikpritës. Si “Kooperativistja 
lezhjane” e Stamos, e stërgjatë, e ftohtë dhe aseksuale si burrë me gërshet, por e vërtetë në istikamin e 
vet.    
Tematika të tjera që rrezikonin të binin në artificializëm ishin dhe ato me temë historike. Të ndërtuara 
paralelisht me studimet, ato ndiqnin hapat e njohjes së vetvetes me detyrën e ilustrimit të asaj që 
parashtrohej. Dhe ndërsa realizoheshin me mijëra duke plotësuar çdo copëz krenare të historikut të 
mëmëdheut, shpesh ranë në patetizëm. Si në rastin e personazheve të Harilla Dhimës, ku mësimi i 
historisë reduktohet në tregimin e figurës së Skënderbeut. “Mësuesi” në këtë rast është Mihal Grameno, 
intelektuali i përzgjedhur i çetës së Çerçiz Topullit, i cili përfiton nga një moment pushimi nga beteja në 
betejë, për t’i mësuar bashkëluftëtarëve të kaluarën e lavdishme të vendit tonë. Kompozimi dhe gjesti 
artificial, propozohen seriozisht si ilustrime të thjeshtëzuara për libra didaktike, aq sa dhe “Komisari dhe 
mësuesi i popullit Qamil Guranjaku”, që i rrethuar nga mbishkrimet gjatë e shkurt “V.F.L.P.”, i mëson 
nxënësve të tij fjalën e “artë” “Partia”. Politizimi i skajshëm i tablosë i bën nder vetëm kohës që jetohej, 
pasi në cilëndo epokë tjetër ajo do lexohej si patetike dhe e stërllastuar. Patetike jo më pak se “Shtypi i 
partisë” së Danish Jukniut, kur dy barinj me pushkë në krah, teksa lexojnë fjalën e saj, nën dëshminë e 
elektrifikimit të gjithë vendit, ruajnë delet e njëkohësisht dhe kufijtë e vendit.     
 

          
L. Shkreli, “Komisari dhe mësuesi i popullit Qamil Guranjaku”, vaj, 1976     H. Dhima, “?”, vaj, 1978           D. Jukniu, 
“Shtypi i Partisë”, vaj 
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V. Halimi, “Shokë lufte, shokë jete”, vaj, 1974      A. Faja “Me ballin tek liria, Gjik Kuqali”, vaj, 1976          J. Misja, “Natyrë 
e qetë”, vaj       H. Koka, “Natyrë e qetë”, vaj 1976 
 
Versione të tjera pasqyrojnë Luftën Nacional-Çlirimtare, herë me portrete ilegalësh në burg, e herë thjesht 
me rrobat e një luftëtari, improvizuar si një natyrë e qetë botëkuptimore. Në rastin e parë ilegali Gjik 
Kuqali, shoqërohet në muret e errëta të qelisë, nga imazhi i dritës në kërkim të lirisë, nga libri “Nëna” i 
Maksim Gorkit dhe fletët ku hedh reflektimet ideologjike. Me këmishën e bardhë borë, dhe flokët e pastër 
e të rregullt, ai pozicionohet si i burgosuri më i privilegjuar në historinë e burgjeve fashiste, ku si një 
model bukurosh sheh larg në kërkim të frymëzimit revolucionar. Realiteti paradoksal që jeton ky i 
dënuar, ripropozohet në formatin tjetër nga Hasan Koka, kur natyra e qetë tradicionale është “pushtuar” 
nga të vetmit elementë të rëndësishëm, rrobat e luftëtarit për liri. Koha kërkoi që edhe tablo me temë 
kryesisht gastronomike të propozoheshin në hyrje të shumë albumeve si vepra të rëndësishme të kohës. 
Siç është rasti i natyrës së qetë të Jordan Misjes, piktorit-komunist të vrarë nga italianët, që si trashëgimi 
të vetme të krijimtarisë së tij piktorike, la këtë tablo, promovuar si një kontribut minimal që mund t’i 
bëhej një heroi.            
Tabloja tjetër, ajo e Vilson Halimit “Shokë lufte, shokë jete” (1974), merr përsipër të tregojë, siç shpjegon 
dhe titulli, dy partizanë të cilëve lufta ua bashkoi zemrat në ideal. Ata qëndrojnë të dy statikë, para 
aparatit fotografik, në një shtëpi të rrënuar improvizuar në studio fotografike. Me kullën e sahatit në 
sfond, në kryeqytetin e çliruar, çifti partizan përcjell atmosferën e hershme të studios Marubi, kur Shota 
dhe Azemi në invers (ajo në këmbë e ai i ulur), pozonin si çifti i barabartë në idealin për liri. Me sa duket 
këtu realizmi socialist kërkonte versionin e tij, por në tentativën përsëritëse, ajo shket thjesht në 
skematizëm të tepruar. Përveç staticitetit së personazheve, shprehive boshe e komike, tabloja 
mbingarkohet dhe nga simbolet e idealit të ri. Duke filluar nga copa e kuqe në simbiozë, foto e 
partizanëve në mure, shkrimi i kudondodhur “V.F.L.P.” dhe muret e shkatërruara si provë e luftës 
gjithëpërfshirëse e kurajës së luftëtarëve triumfatorë.    
Në tablotë e pafundme të realizuara në gjysmën e dytë të shekullit të XX, rënia në qesharake, ishte një 
mundësi gjithnjë e më reale. Kjo pasi si çdo regjim totalitar, edhe ky yni, shkarjen në banalitet nuk e 
kupton, por e shtrin në kohë si domosdoshmëri në kërkim të vetvetes, pasi siç e kemi nënvizuar edhe më 
parë, ai (realizmi socialist shqiptar), nuk ka turp as prej të tjerëve e as prej vetes. Nëse sforcimi 
ideologjik, mungesa e fantazisë, apo thjesht talenti i pakët artistik, sollën një maskaradë në kufijtë e 
mediokritetit, kjo i detyrohej patjetër amatorizmit të lulëzuar dilentantesk, sponsorizuar dhe si syri e veshi 
i shtetit në rrethet e ngushta artistike. Në syrin e sotëm bashkëkohor, ato qëndrojnë si produkti i një bote 
të largët, sa absurde aq dhe komike, ku realiteti mbështillej me fantazi ideale të një parajse tokësore, 
ndërsa në të vërtetë rrotullohej në makthin e së përditshmes, e uritur dhe e shpërfytyruar.     
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Kreu VII: RËNIA GRADUALE E NDIKIMIT POLITIK MBI ARTIN 
PAS VDEKJES SË DIKTATORIT 
 
 

VII. 1 – Gjendja politiko - ekonomike pas vitit ‘85 dhe rënia graduale e 
ndikimit politik mbi artin 

 
 
 

Me vdekjen e diktatorit në prill të vitit 1985, duket sikur për regjimin e Hoxhës, erdhi më në fund 
koha e ballafaqimit me të vërtetën e hidhur, që kursi gjeopolitik dhe ai ekonomik, kishin dënuar një 
popull të tërë në zgrip të mbijetesës, psikologjikisht të rënduar në patologji serioze, një ekonomi të 
rrënuar dhe me jehona të mjegullta të vëmendjes perëndimore.  
Në këto kushte, pasardhësi i Hoxhës, Ramiz Alia nuk vonoi të shpallte kursin e vazhdimësisë, armiqësinë 
me Perëndimin e Lindjen, mohimin e dështimit ekonomik, dhe mbështetjen në forcat e veta... “me 
besnikëri ndaj mësimeve të Enver Hoxhës... dhe me vendosmëri në rrugën e tij.”576 E ndërsa premtonte 
me “realizëm” mrekullinë ekonomike të pesëvjeçarit tjetër, Shqipëria e Alisë, ishte vendi më i varfër në 
Evropë me vetëm 950 dollarë në vit për banor, me radhët e stërgjata në pikë të mëngjesit, me njerëzit që 
po shtyheshin gjithnjë e më shpesh drejt kufijve, e me ushqimin e racionalizuar që prej vitit ‘85, si e 
vetmja e alternativë. Për të kapërcyer sadopak këtë kapërthim krize që kishte përfshirë pothuajse çdo 
sektor të jetës, kursi shtetëror nisi një modifikim të ngadaltë.577 Reformat e para synuan pikërisht sektorin 
ekonomik, siç ishte krijimi i “oborrit kooperativist” dhe ai i “tufëzave”. Nё fushën e tё drejtave tё njeriut, 
u reduktua periudha e internimit tё të dënuarve, ndërsa pas vitit 1987, u ndërmorën iniciativa edhe për 
afrimin me vendet e rajonit dhe kontaktet diplomatike me vendet perëndimore. Kjo e fundit u shoqërua në 
vitin 1990 me një dekret që lejonte mundësinë e investimeve të kapitaleve të huaja në territorin e RPSSH-
së.   
Ndërkohë rënia e Murit të Berlinit në nëntor të vitit 1989, sanksionoi rrokullimën e fundit të ekzistencës 
së BS-së, dhe të të gjithë Kampit të Lindjes, duke ripërcaktuar edhe njëherë balancat e pushtetit 
ndërkombëtar. Në vendin tonë, ndryshime radikale, favorizuar nga përkeqësimi i skajshëm i gjendjes së 
përgjithshme ekonomike, do të kërkoheshin me insistim sa nga rrethet intelektuale, po aq dhe ato 
punëtore. Fillimisht me bisedime paqësore, ato u përshkallëzuan në revolta masive gati në të gjithë 
vendin... demonstrata antikomuniste në Shkodër e Kavajë (janar - mars 1990), hyrja nëpër ambasada 
(korrik 1990), protestat e studentëve dhe shpallja e pluralizmit (dhjetor 1990), greva e urisë së studentëve 
dhe rrëzimi i bustit të diktatorit (shkurt 1991), eksodin masiv drejt brigjeve italiane (mars 1991) dhe 
zgjedhjet e para pluraliste duke shënuar kështu fundin e sistemit monopartiak në Shqipëri.578 
Në fushën e artit, “era e ndryshimit” kish nisur të ndihej që në vitin 1984, kur në Kongresin e III-të të 
Lidhjes së Shkrimtarëve e Artistëve u rishqyrtuan problemet e sistemit artistik në Shqipëri. Një vit më 
pas, Alia theksoi se duhet kapërcyer vetëkënaqësia me mesataren dhe mediokritetin, si kërkesa për një 
nivel më të lartë në letërsi e arte, pasojë (e nënkuptuar) e ngurtësimit që solli goditja e vitit 1974. Shtetit 
shqiptar, i duhej një art prodhimtar e i zhdërvjellët, pasi njё atmosferë artistike e gjallë, duhet të shërbente 
si antidot për shpirtrat e helmuar dhe gjendjen e rëndë që kishte kapluar vendin. Si pasojë, për projektet 
kulturore u caktua ¼ e buxhetit shtetëror. Përveç kësaj, në kongres u rishqyrtua edhe marrëdhënia e 
artistëve shqiptarë me artin botëror, çmimet e veprave dhe deri diku u pranuan dhe këndvështrimet 
personale artistike “disi ndryshe”. Lëshimet bëheshin dhe në përkrahjen e personalitetit të artistit, të cilat 
                                                
576 Edwin. Jacques, Shqiptarët - Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme. (Tiranë: Kartë e Pendë – F. A. 
Linkoln, 1995), 640. 
577 Revista gjermane “Der Spiegel”, për reformat e Alisë në fundvitet ’80 shprehej se “Shefi i Partisë Alia po përpiqet të 
demokratizojë me hapa të matur vendin e vet – por për popullin, këto lëvizje shihen si shumë të ngadalta”, në “Shqipëria, 
qetësi e rreme”, Der Spiegel, nr. 52/90, 24 dhjetor (1990): 117-118., në Armand Plaka, Shqipëria ashtu siç e pamë, (Tiranë: 
Kristal, 2012), 318.  
578 Zgjedhjet e para të lira e pluraliste mbajtur më 31 mars 1991, u fituan po nga komunistët, për t’u shoqëruar me protesta të 
fuqishme që tronditën vendin në muaj në vazhdim. Zgjedhjet e radhës, ato më 22 mars 1992, u fituan nga opozita 
antikomuniste, ndërsa R. Alia dha dorëheqjen si president në 4 prill 1992. Kështu mori fund dhe qeverisja gati 50 vjeçare e 
komunistëve. Mbi zhvillimet e vrullshme politike të vitit 1990-1991 mund të shihet dhe Valentina Duka, Histori e Shqipërisë 
1912-2000, (Tiranë: Kristalina-KH, 2007), 313-332. 
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pas vitit 1985 u transformuan në lëshime e në kërkime gjithnjë e më origjinale e më shprehëse. Zhvillime 
të rëndësishme u konstatuan në fushën e letërsisë, kur pas botimit të cunguar të romanit “Ata dhe të 
tjerët”, të Koço Kostës, (1986) dhe “Thikat” e Neshat Tozajt, (1989) Ismail Kadare, zëri ndërkombëtar i 
klasës intelektuale shqiptare dha një intervistë për gazetën “Zëri i Rinisë”, (mars 1990) ku e ndante klasën 
e arsimit dhe kulturës në konservatorët (të vjetër e jashtë mode) e reformatorët në favor të demokratizimit 
të jetës në vend... disa muaj më pas, Kadareja do të kërkonte strehim politik në Francë, si protestë ndaj 
mashtrimeve të qeverisë.    
Edhe në fushën e artit pamor, zëri i artistëve të rinj, duke ngjitur vitet, nisi të jetë gjithnjë e më cënues për 
vetë sistemin artistik vendas, duke synuar pikërisht shtyllat e tij mbajtëse, kontrollin e imët, kritikën dhe 
çensurimin e veprave nga komisionet. Në vitit 1988, piktori Zamir Mati citohej nga gazeta “Drita” se 
“seleksionimin nuk e bën vetëm komisioni, por edhe vetë krijuesi me formimin e tij ideoestetik dhe me 
kërkesat për ecje përpara... (ai) s’duhet t’i mbetej thjesht komisionit, sepse është një proçes më i gjerë, që 
fillon me autorin dhe përfundon me mendimin kritik të pasqyruar në shtyp, me gjykimin e artdashësve, 
me shtimin e veprimtarive të tilla, ku secili autor e kupton më mirë veten”.579 Kërkesa të tilla për 
zhvendosjen e autoritetit seleksionues, (çensurues) të pamendueshme një dekadë më parë, në fund të 
viteve ’80 do të shiheshin si pasaporta e lirisë së shprehjes së lirë artistike dhe një “sulm” i mirëfilltë ndaj 
zemrës së sistemit të centralizuar artistik. Në artikuj të tjerë u kritikua dhe vetë kritika, aq sa vetë Kuqali 
“ankohej” se “Ndaj kritikës së arteve figurative janë shprehur shumë pakënaqësi: që është reçesionale, që 
është e paaftë të nxjerrë problemet e arteve figurative e të tjera...”580 Një vit më pas, Ekspozita “Pranverë 
’89”, shënon përfundimisht mbylljen e Realizmit Socialist në Shqipëri. Në të u ekspozuan të parat krijime 
jashtë standardit e pa komision të cilat edhe pse akoma të ndrojtura, transmetonin orët e fundit të një 
sistemi artistik në mbyllje. Në të u konfirmua dhe njëherë nevoja për liri shprehjeje, si e vetmja mundësi 
për krijimin e një arti të vërtetë, i cili nuk mund të zhvillohej kurrë natyrshëm nën thundrën e një regjimi 
totalitar. Artikujt e kohës e përshëndetën me entuziazëm këtë aktivitet, i cili natyrshëm kulmoi pas shumë 
tolerimesh shtetërore, tashmë në rrokullimën e natyrshme përcaktuar nga rrënojat e Murit të Berlinit. 
Ndër emrat e pjesëmarrësve evidentoheshin krijuesit e rinj si Edi Rama, apo Zihni Veshi, vepra e të cilit 
“Koha, arti, dashuria”, u lakua gjatë, por më shumë se emrat, bien në sy tematikat e përzgjedhura, tejet 
larg politizimit, në favor të një lirizmi natyral të moshës, dhe një eksperimentimi të hapur drejt 
tendencave të një arti që kapërcen strukturat standarde të kompozimit dhe të përdorimit të ngjyrës.581 
Portrete vajzash, peizazhe pranverore, hapa të parë, a këngë për jetën, ishin vetëm disa nga tematikat 
predominuese, të cilat përveçse “hapnin një kapitull të ri... kërkonin që të kuptonin drejt pikturën dhe 
moshën... duke kërkuar rrugë të reja brenda metodës... për të pasqyruar jetën nga këndvështrime të 
patrajtuara deri më sot...”582 Në sintezë, ato përkufizonin aspiratën e një brezi të ri me sytë nga perëndimi, 
dëshmonin me sigurinë e tyre se nuk do të kishte më kthim mbrapa. Mungesa e theksuar e tablove 
historike nga Lufta Nacional-Çlirimtare, apo ato që pasqyronin njeriun transformues, vuante 
kuptueshmërinë e qëllimshme, por për këtë askush nuk mund të bënte më asgjë. Disa muaj më pas 
kryetari i komisionit për përgatitjen e Ekspozitës së 45-të Kombëtare të Arteve Figurative, K. Rama 
theksonte se për konkursin ishin prezantuar 820 krijime,583 nga të katër anët e Shqipërisë, në një ekspozitë 
“dasmë” ku sipas tij “ngjyra po fiton gjithnjë e më mirë funksionin e saj emocional”.584 Edhe pse me 
dorezat e kohës, Rama nuk mund ta fshihte entuziazmin e brezit dhe realitetin e ri, si nevojë a 
domosdoshmëri që gjërat shumë shpejt duhej dhe do të ndryshonin. Vetëm një vit më pas, me kambanat 
që po tundeshin gjithnjë e më fort në shtypin e ditës, nuk u hezitua të shpalosej kërkesa e një “krijimtarie 
me frymë bashkëkohore e të përparuar”.585 Tek “Drita” në shkurt të vitit 1990 u ngritën pa doreza tashmë 
pikëpyetje mbi figurën e fryrë dhe gjestikulative, e cila nuk e kishte harruar “dëshirën” e dikurshme për të 
dalë me çdo kusht me gjoksin e zbërthyer përpara objektivit... Ajo tani zëvendësohet me figurën e 
thjeshtë, realitetin apo ëndrrën njerëzore. Ekspozita e radhës, ajo e nëntorit kish hapur shtigje të 
                                                
579 “Më shumë realizim dhe mendim në kapjen e temave”, Drita, 25 dhjetor 1988, 5 
580 Andon Kuqali, “Pa seleksionim nuk mund të nxirren vlerat e vërteta artistike”, Drita, 11 dhjetor, (1988): 5. 
581 Për më shumë mbi këtë ekspozitë mund të shihet Petro Kokushta, “Artistët e rinj në rrugën e formimit”, Drita, 25 qershor, 
(1989): 5-7.   
582 “Artistë të rinj të talentuar po vijnë”, Drita, 17 shtator (1989): 10.  
583 Shifra të tjera ofron Muntaz Dhrami, i cili shprehet se u ofruan 2000 vepra, nga të cilat u ekspozuan 514 punime, të 360 
autorëve, 191 piktura, 116 skulptura, 85 grafika, e 122 vepra nga artet e aplikuara. Parë në “Për një krijimtari me frymë 
bashkëkohore e të përparuar”, Drita, 11 shkurt (1990): 5.  
584 “Nesër në Galerinë e Arteve Figurative në Tiranë”, Drita, 26 nëntor, (1989): 13. 
585 “Për një krijimtari me frymë bashkëkohore e të përparuar”,  Drita, 11 shkurt (1990): 5. 
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panumërta për kërkime të reja, për mendim më të thelluar e novator. Artikulli arrin deri aty sa ngre 
pikëpyetje edhe mbi rolin e komisioneve (dora dhe syri shtetëror mbi çdo aktivitet). Ngriheshin pyetje se 
sa ndikonin komisionet në pranimin e veprave, a ndikonin ato në rritjen e cilësisë, a bëhen ato pengesë, 
kush merrte pjesë në këto komisione, ç’kritereve iu referoheshin ato,.. ndërsa vetë kryetari historik i 
Lidhjes D. Agolli pranonte se ekspozita thërriste: mos na mërzisni shumë me skematizmin, me 
narracionin dhe me literaturizmin. Sipas tij, me këtë ekspozitë, skematizmi dhe anakronizmi në pikturë 
ishte plagosur rëndë në dy drejtime, në mënyrën e të krijuarit dhe në konceptet e autoriteteve që lejojnë të 
ekspozohet arti... në autoçensurën e tyre,.. sipas tij e gjithë kjo tashmë kishte ikur e nuk kthehej më.  
Kambanat po binin, ndërsa kufomës së komunizmit stalinist-shqiptar, tashmë i kishte ardhur fundi.        
 
 

VII. 2. Kërkimet e reja estetike në fund-vitet ’80 
 
 

Pra, pak nga pak, në këtë pesëvjeçar të fundit të sistemit komunist, u krijua një terren i favorshëm 
për formimin e personaliteteve të reja artistike, të cilat këtë herë, dukshëm, nuk ndjenin më frikën e shtetit 
si në kohën kur diktatori ishte akoma gjallë. Ishte koha kur një frymë e re lirie e liberalizmi, duket sikur 
preku gati të gjithë artistët e vjetër e më pak të vjetër, të cilët edhe pse me drojë nisën të rimerrnin 
dialogun e fillim-viteve ’70, shpesh dhe nga e njëjta pikë ku e kishin nisur. Ndër shembujt tipik ilustrues 
të kësaj tendence janë artistët Ismail Lulani, Danish Jukniu, Jakup Keraj, Guri Madhi, Vilson Kilica, 
Jorgji Gjikopulli, Isuf Sulovari, etj.   

 

               
G. Madhi, “Në atelienë e piktorit”, vaj, 1987     J. Gjikopulli, “Malësoret”, vaj, 1983    I. Sulovari “Vjelja e... (?)”, vaj, 1988 

 

         
V. Kilica, “Peizazh i stilizuar”, vaj, 1987   F. Miziri, “Pas shiut”, vaj, 1989   I. Lulani, “Motive nga fshati”, vaj, 1989 

       
Shpesh, si vepra të fshehura e më pas të “zyrtarizuara” nga blerjet e fundit të Galerisë së Arteve, apo 
publikuar në ekspozita retrospektivë shumë vite më vonë, këto vepra dëshmojnë kërkimin personal të 
secilit prej tyre. Dhe kështu ndër të paktët shembuj të mbledhur vërehet se Guri Madhi është distancuar sa 
nga tema historike, aq dhe nga realizmi akademik, në kërkim të ngjyrave e formës alternative, si një 
ndërmjetësim i ri estetik mes tij dhe një publiku në udhëkryq. I lodhur në dekada në stërpërsëritjen e 
heronjve, ai ashtu si kolegët e tij, thjeshton subjektin qoftë në objekte “minimale” për natyra të qeta, apo 
peizazhe shpirtërore. E pasi stërmundohet të gjejë hapësira ekspozimi586 për këtë produkt të ri, ai (bashkë 
me kolegët) ndjen në ajër një pranverë të dytë për krijimtarinë e tij edhe pse pasojat e dhunës fizike e 
mendore i pozicionojnë me drojë në përqasje të reja estetike. I ngjashëm në format është dhe Danish 

                                                
586 Informacion i marrë nga një bashkëbisedim me Pandi Madhin, djalin e artistit.  
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Jukniu, i cili në peizazhin “Manastiri”, “eksperimenton” me ngjyrat e një perëndimi të “pangjashëm” ku e 
përflakta e diellit “përgjak” sa qiellin dhe ndërtesën, ndërsa një e gjelbër artificiale i shton edhe më dozat 
një ekspresionizmi “të ri”. Një ekspresionizëm edhe më organik propozon Ismail Lulani, i cili edhe më në 
brendësi të mentalitetit të Realizmit Socialist, në fund të viteve ’80 propozon skena me motive fshati, ku 
ekspresiviteti gjestikulativ i personazheve shtohet dhe nga gama koloristike. Emblematike mbetet një prej 
tyre, ku një kooperativiste, teksa lan këmbët aty ku po shuajnë etjen kafshët, “harron” këmbët hapur, 
paksa më shumë se ç’duhet për moralin komunist. E nga ekspresionizmi i kërkuar i Jukniut e Lulanit, 
mund të ndalemi dhe tek ai i Jorgji Gjikopullit, i cili edhe më “guximtar” realizon në mes të viteve ’80 
disa tablo me motive dekorative, ku personazhet enden si të shformuar nga forca e ngjyrave. Si pllakate 
multiplikative, sa funksionale për artistin aq dhe për atë që kërkohej, artisti superon vetveten me veprën 
“Malësoret”, ku figurat e grave “shpërprishen” në një peizazh vertikal, ku mezi dallohen format e kullave, 
malësorët kundrues, apo bjeshka multikoloristike. Tabloja tjetër e po të njëjtit vit, (1983) “Midis jeshiles 
dhe të kuqes” tregon edhe një herë se ekspresionizmi i artistit tentojë të gjejë një amalgamë kromatike 
shpërthyese, vendosur sa më larg realizmit tipik e të shuar të pas viteve ’74. Më skematik është peizazhi i 
Vilson Kilicës, i vitit 1987, ku trungu i një peme kapriçoze e agresive, tenton të përmbledhë një sfond gati 
të abstraguar. E gjestikulativ është dhe peizazhi i Fatmir Mizirit, i cili një pikëvështrim nga periferia e 
Tiranës e transformon në një “minimanifest” të vrullit piktorik. Me një temperaturë të lartë kromatike 
prezantohet Isuf Sulovari, edhe ky i pozicionuar larg kompozimit dhe linjës demarkative të viteve ’70. 
Tabloja e tij “Vjelja e.. (?)”, një risjellje e post impresionizmit ekzotik gogenian, tregon disa fshatarë mbi 
pemë në një peizazh të ndezur nga dielli i perëndimit. Me linja lakonike figurat e tij mbivendosen në një 
tablo ku kontrasti kromatik është më se kalimtar. Ai propozohet ashtu si dhe shembujt e tjerë të 
sipërpërmendur, thjesht si nevojë e brendshme e artistëve shqiptarë, tashmë në pjekurinë artistike, por 
shumë larg realizmit të imponuar socialist.  
E bashkë me artistët e konsoliduar po afroheshin ngadalë dhe një brez tjetër artistësh kryesisht të 
diplomuar në Institutin e Lartë të Arteve rreth fundviteve ’60, e të cilët gjithashtu kishin hedhur farat e 
para të krijimtarisë së tyre në dekadën pasardhëse. I pari dhe një nga protagonistët e “pranverës” së artit 
shqiptar mes viteve ’69-’73, ishte Edi Hila, i cili pas “korrigjimit” estetik e strukturor në një nga pularitë e 
Tiranës, në fshehtësi hidhte shpesh në letër impresionet e jetës në mes të proletariatit.  
 

         
E. Hila, “Duke tharë parrullat”, akuarel, 1979        E. Hila, “Pritje”, vaj, 1990       E. Hila, “Palimsest”, vaj, 1988 

 

       
E. Rama, V. Myrtezai, “Myzeqeja para çlirimit”, afresk, 1987  B. Ahmeti, “Vjeshta”, vaj, 1989       V. Kilica, “Varrimi i 
piktorit Jakup Keraj”, vaj, 1987 
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G. Leka, “Familja në studion e piktorit”, pastel mbi letër, 1988       G. Leka, “Darka e fundit”, bojë kine mbi letër, 1989          

G. Leka, “Pritja”, laps mbi letër, 1989 
 
Mes thasëve të shpuar, apo kuadrove klounë, grotesku i realitetit shqiptar shpaloset në veprat e viteve ’80 
si një dëshmitar okular i ngritjes së propagandës, ku simbolet e personazhet vendosen e mbivendosen 
duke krijuar skena të një surrealizmi sa prekës, aq dhe butaforik. Në fund të viteve ’80, Hila përçon 
pothuaj të njëjtën strukturë estetike mbytëse, kur interierët e zbrazur kryeqytetas mbushen me ato pak 
orendi: televizori, pema e vitit të ri e një mbulesë tavoline e valëvitur si për të shkundur sadopak një 
situatë tejet stanjante. Në të (vepra “Pritje”) autori prezanton një ambient tipik familjar, (në tentativë për 
një atmosferë festive) ku imazhi gërthitës i një personazhi televiziv mbush hapësirën e zbrazët të realitetit 
shqiptar. Në veprën “Palimsest”, ai ndërthur objektet e studios së përditshme me frymën perëndimore të 
Duomos fiorentine e Davidin triumfator. Si perceptim i mbivendosjes së imazheve e ndjesive, habitati i 
artistit tenton të zbehë sadopak klaustrofobinë a ankthin e një diktature të stërgjatë, vuajtur herë si 
protagonist e herë si element armik. Shumë më konformist tregohet Bashkim Ahmeti, pak më i ri në 
moshë se Hila, e shumë më në linjë me kërkesat e kohës. Në gjysmën e dytë të viteve ’80, artisti 
prezantohet me krijime që tentojnë të thyejnë realizmin tipik, duke përzgjedhur po peizazhin vendas, por 
duke e abstraguar subjektin në kufijtë e identifikimit. Peizazhe rurale apo ato më karakteristike nga 
Gjirokastra shuhen në zbardhësinë e borës apo në tingujt e nxehtë të një vjeshte në fund të ditës. Në to, 
sagomat arkitektonike zhduken duke i lënë vend një peizazhi që thërret për një lexim më ndjesor, 
orientuar drejt asaj që artisti përjeton, si në tentativë pleneri me subjekt vendas.     
Mjaft e ndryshme (sipas gjasave, e vetme) në subjekt është tabloja “Varrimi i piktorit Jakup Keraj”, e 
realizuar në vitin 1987 nga kolegu Vilson Kilica. E ruajtur rreptësisht si pjesë e koleksionit privat, kjo 
tablo patjetër nuk duhet dhe nuk mund të ishte e destinuar për publikun e as për muret e ndonjë 
institucioni. Në të Kilica ofron një kompozim tradicional, me frymë deri diku romantike, ku burimi i 
dritës vjen nga qendra e tablosë, e ku tërheq vëmendjen arkivoli i kuq. Personazhet që e rrethojnë të 
mbështjellë në errësirën e një nate inatyrale, ku zymtësia e qiellit tenton të marrë pjesë në dhimbjen e 
miqve. Por më tepër se zymtësia institucionale e ngjarjes, tabloja qartasi pozicionohet më përtej, kur një 
varrim piktori kthehet në pasqyrë të gjendjes shpirtërore të të gjithë artistëve, të cilët në optikën e Kilicës, 
tregohen pa personalitet, por si një grumbull formash të depersonalizuara.  
E kjo formë mbulimi figurativ trajtohet më gjatë nga piktori Gazmend Leka, i cili në këtë periudhë i 
prezantonte miqve të vet piktorë një cikël të ri punësh, ku të gjithë personazhet vishen me veladonë të 
bollshëm klasikë, duke mbuluar gjithë fizikun e personazheve, e për më tepër dhe kryet e tyre. Në optikën 
e Lekës, ato përcillen të papersonalizuar, por si forma stereotipale, në kërkim të një identiteti, pasi kjo 
matricë tenton të shtrihet në gjithë shoqërinë shqiptare. Në fund të viteve ’80, lufta e klasave, dhe ajo për 
ndërtimin e njeriut të ri, gjen përgjigjen më të mirë pikërisht në tablotë e sipërpërmendura, sa në 
zbrazëtinë e ankthshme të Hilës, sa në depresionin social të Kilicës, aq dhe në humbjen e personalitetit të 
shoqërisë në personazhet e fshehura të Lekës. Ky i fundit në veprën, “Familja në studion e piktorit”, i 
përfshin personazhet e tij në një sfond personal, ashtu si dhe kolegët, duke e kthyer habitatin e vet dhe 
krijimin e tij si një mjet proteste ndaj atmosferës patologjike që kish krijuar komunizmi i skajshëm i 
viteve ’70-’80. Me nota metafizike, figurat e tij klasiçizante i bëjnë jehonë sa artit klasik, aq dhe atij të 
fillim-shekullit XX, por në esencë mesazhi i depersonalizimit të njeriut, shpaloset si simbolikë e vetë 
kohës. Leka në vitet në vazhdim do të niste dhe cikle të tjera punimesh, vepra kur simbolet, semantika 
dhe optika e botës si një rreth vicioz i zbërthyeshëm vetëm nëpërmjet një gjuhe antike proverbiale, do të 
prodhonin figura stereotipale me ambivalenca të shumta. Tema si “Darka e fundit”, “Ikari”, 
“Kryengjëlli”, apo përbindëshat e brendshëm e të jashtëm të njeriut, do të formonin parathënien e një 
karriere të gjatë e të vrullshme, ku nocioni i një vepre pa kohë i lë vend kërkimit të esencës së qenies.   
Një brez edhe më i ri artistësh do të propozonin ende në brendësi të Institutit të Lartë të Arteve vepra me 
jehona të mirëfillta kubiste, siç ёshtё ajo e realizuar nga studentët Edi Muka e Ardian Paci, e njohur si 
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“Kompozim”. Artistёt zgjodhën tё paraqisnin interierin e një studioje pikture, nё mes tё sё cilës dallohej 
njё telajo e pozicionuar nё njё kavalet. Njё studio artisti qё paraqet brenda tablosё dy realitete tё 
ndryshme. E influencuar qartazi nga kubizmi pikasjan, tabloja është një miks tradite (mozaiku në këmbët 
e vajzës), muzikaliteti, dhe konceptimi hapësinor të “rinovuar”. Edhe pse kubizmi ishte shfaqur nё arenën 
artistike rreth 70 vjet mё parё, ai shfaqet rishtazi në krijimtarinë e studentëve shqiptarë, si perceptimi i 
modernizmit. Në tablonë e tyre, Muka e Paci prezantojnë tri plane perceptimi: studion, tejalon në mes të 
saj dhe dritaret ku imazhi përtej, propozohet realist, ndryshe nga ai kubist i dy planeve të para. Si një miks 
mes botës së jashtme me atë të brendshme, tabloja përkufizon perceptimin e dy artistëve në një moment 
estetik ende të paqartë. Edhe më i bindur në kubizmin e tij duket Edi Rama, aso kohe pedagog në 
Institutin e Lartë të Arteve dhe një nga zërat origjinalë mes klasës intelektuale kryeqytetase.587 Tabloja e 
tij e vitit 1989, “Pikëllimi i netëve kosovare”, e frymëzuar nga revoltat popullore në territoret shqiptare 
mbetur jashtë trungut amtar, propozon momentin e varrimit (fshehjes) së trupit të një heroi nga luftërat e 
gjata për pavarësi, nën një trajtim qartësisht kubist. E propozuar nga një këndvështrimi i ndryshëm (nga 
brenda shpellës) artisti “thyen” interierin e saj në emër të një kubizmi deklamativ, duke përfshirë gjithë 
hapësirën. Në të varet trupi i pajetë i heroit, mbështjellë me flamurin kuq e zi, e pushkën sipas zakonit 
kanunor, ndërsa sipër në pikëllim një grup luftëtarësh meshkuj e femra tentojnë të përkufizojnë vajin epik 
të luftëtarëve të maleve. E përkufizuar e tëra si një interier dramatik tabloja arrin të përcjellë një 
atmosferë rituale solemne, me ngjyrat e errëta të nëntokës dhe epicitetin monokrom të Shqipërisë së 
Epërme. Vepër tjetër e Ramës, këtë radhë në bashkëpunim me Vladimir Myrtezain ishte dhe afresku 
“Myzeqeja para çlirimit”, njohur ndryshe dhe si “Legjenda e tokës”, vepër e realizuar për muzeun historik 
të Lushnjës në vitin 1987. Me huazime sa nga “Guernika”, aq dhe nga pieta-ja e Mikelanxhelos, autorët 
ofronin një lexim të trishtë të myzeqarëve para çlirimit, simbiozë e qartë e trishtimit monumental që kish 
kapluar realitetin që ata jetonin.   

         
E. Muka, A. Paci, “Kompozim”, vaj, 1989         E. Rama, “Pikëllimi i netëve kosovare”, vaj, 1989    B. Ahmeti, “Muzg pas 
pune”, miks, 1989 

 

       
I. Zefi, “Natë në kala”, vaj, 1989       N. Vasija, “Kruja natën” vaj, 1988   A. Devolli, “Natë me hënë”, vaj, 1988 

                                                
587 Një nga përkufizimet e atmosferës që po përjetonte brezi i ri artistëve ofrohet nga vetë Rama, i cili në pasthënien e 
Kandinskit, shprehet se: “Qe një kohë kur në terrin tonë llamburisnin dallgët e yjeve të Van Gogut, syri ushqehej në 
shkëlqimin e katedraleve të Klod Monesë, dëshira e përbashkët ndizte qelizat e teksturës magjike të Serasë, trupi na fërgëllonte 
prej vështrimit të vajzave lëkurë-alabastër si të dala prej duarve të Manesë, prostitutat e Toulouse –Lautrec-ut  nxisnin 
vagabondimin e fantazisë sonë erotike, balerinat e Degasë endeshin gjithëherë majë gishtash rrotull bisedave tona… Kjo ishte 
e para botë e fshehtë që zbulova…” Edi Rama, pasthënie Cadri forever në Vasili Kandiski, Mbi shpirtëroren në art, (Tiranë: 
Botime Përpjekja, 1997), 141.    
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E pas këtyre përqasjeve kubiste, në fund-vitet ’80 vihet re dhe një interesim i ri për ato këndvështrime 
mbi realitetin që deri “dje” konsideroheshin thjesht tabu. I tillë është nokturni, një format perceptimi i 
realitetit krejtësisht i huaj për vetë filozofinë e Realizmit Socialist që e shihte realitetin gjithnjë e më të 
bukur, më optimist e si të tillë me sa më shumë dritë. Në një realitet ku dhe hija nisi të zëvendësohej apo 
pse jo dhe eliminohej, e ku drita përkufizonte vizionin e vetë jetës së re, nokturni nuk mund të gjente as 
hapësirë e as pika mbështetjeje. Por në vitet ’88-’89, ai do shfaqet në krijimtarinë e pakët të artistëve të 
rinj si jehonë e kërkimit ndryshe, si protestë e heshtur, apo si parantezë e kohës së re. Siç është rasti i 
tablosë, “Natë në kala”, e prezantuar nga Ilir Zefi në ekspozitën e pranverës në vitin 1989, ku trajtimi alla 
Van Gog, nuk ka turp të shpaloset, as në gjest e as në përzgjedhjen e ngjyrave. “Hëna rrotulluese” e Zefit, 
ashtu si ajo e Nikolet Vasisë, në tablonë “Kruja natën”, nuk janë veçse huazime të sinqerta të një dashurie 
për origjinalitetin shpërthyes e ekspresiv të Van Gogut, të ngjashme me energjinë që qarkullonte tek të 
rinjtë shqiptarë në ato vite. Versione të tjera kërkimesh “alternative” përbëjnë dhe kompozime me një 
perspektivë të guximshme si ajo mbi Shkozetin e Buron Kacelit, ku linjat e hekurudhës stërzgjaten në 
pafundësi si zgjatime të rrugëve të tjera, ekspresionizmi i kërkuar i Bujar Lucës, apo ai më i kontrolluar i 
Vladimir Myrtezait.  
 

         
B. Luca, “Nё mёngjes”, vaj, 1989        B. Kaceli, “Shkozeti”, vaj 1987      V. Myrtezai, Peizazh, vaj, 1988 

 
Më shumë vëmendje fituan tablo të tjera, edhe sot mbetur si disa nga krijimet më të mira të periudhës në 
fjalë, edhe sepse patën guximin të konkurronin dhe ekspozoheshin në aktivitetet e kohës, duke fituar që 
në ato vite një vëmendje të konsiderueshme. Bëhet fjalë për vepra që mohojnë mesazhin ideologjik, por 
që për më tepër tentojnë të kthehen në panoramën vizive të epilogut komunist shqiptar. E pretendon këtë 
tabloja e piktorit Agron Bregu “Mbrëmje” e vitit 1989, një tablo ku në formë realiste prezantohet një 
ambient i përditshëm shtëpiak, një kuzhinë super të zakonshme qytetare, si gjithë kuzhinat e cilitdo qyteti 
shqiptar të atyre viteve. Jeta e përditshme e trajtuar shpesh në optikën e Realizmit Socialist ishte paraqitur 
e thjeshtë në kuptimin e vet, padyshim shpesh e fryrë nga konteksti ideologjik, e gjithnjë e përshkuar nga 
optimizmi për jetën nën socializëm. Bregu me tablonë e tij, përmbys pikërisht këtë formë të të kuptuarit 
dhe të të shfrytëzuarit të artit, si mjet në funksion të ideologjisë. Ai, duke përdorur të njëjtin stil, atë të 
paraqitjes së imazhit realist, në vitet e fundit të agonisë së sistemit, na jep një imazh të vërtetë të shoqërisë 
shqiptare të kohës. Atmosfera gri e ftohtë, e shpërndarë ashpër në të gjitha personazhet që rrethojnë 
tavolinën e bukës, për herë të parë, na jep një shije vërtetësie edhe pse të dhimbshme.    
Në kёtë tablo paraqitet një familje e zakonshme: babai, nëna dhe tre fëmijët. Secili prej tyre duket i 
pozicionuar në botën e vet, gati si në një udhëkryq, të cilin secili prej tyre e sheh nga këndvështrimi 
personal. Babai, i pozicionuar në cep të tavolinës në të majtë të tablosë, lexon një libër, duke u shkujdesur 
për atë çka la pas e çfarë e pret. Ai duket i zhytur në lexim, si për t’u harruar a fshehur pas rreshtave të 
shkruar. Në krahun tjetër është nëna, me shikimin e humbur diku, në një pikë të papërcaktuar, me 
shikimin e turbullt. Djali i madh, gjithashtu shikon drejt, brenda tablosë, por edhe ai duket i humbur në 
botën e tij. Vajza e madhe, ashtu si babai, lexon një libër pranë sobës, ndërsa fëmija i tretë, në qendër të 
kompozimit, shikon drejt spektatorit, në një pozicion vëzhguesi. Asnjë prej tyre nuk shikon njëri-tjetrin. 
Të gjithë duken të humbur, të paqartë për të ardhmen që i pret. Një riprodhim i tyre në të njëjtat pozicione 
duket në murin e shtëpisë, si imazhi i vetëm i projektuar i së ardhmes së tyre. Ai është një imazh akoma 
më i zhytur në gri, akoma më pesimist. Tavolina është shtruar me një copë me kuadrate, që imiton një 
fushë shahu, një simbol i qartë ekzistencial jete. Ata janë aktorët e fatit të tyre, të vënë të gjithë rreth saj, 
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si personazhet e një drame të gjallë. Tabloja e veçantë në llojin e saj, edhe sot thërret me ashpërsi për 
dilemat e mëdha që përjetoi shoqëria shqiptare, teksa hynte në një epokë të re plot të panjohura.  
 

              
A. Bregu, “Mbrёmje”, vaj, 1989        V. Kilica, “Viti 1990”, vaj, 1990         A. Muharremi, “Para krijimit”, vaj, 1989  
 
Një vepër tjetër e po të njëjtit autor, njohur si “Brenda motivit”, e realizuar disa vite më parë, duket se 
paralajmëronte pikërisht veprën e mësipërme, pasi në të Bregu propozon një personazh të zhytur në një 
zbrazëti të qëllimshme, por që humbet disi në personalizimin e tematikës si proçes krijimi.588              
Ndër artistët e tjerë që fituan vëmendje në ekspozitat e fund-viteve ’80, ishte dhe Artur Muharremi i cili 
ashtu si Bregu ndërton një tablo ekzistencialiste, njohur me titullin “Para krijimit”. Tabloja ndërtohet 
vetëm nga dy elementë: vetë artisti me penela në duar dhe një telajo e madhe e bardhë. Ai, vendosur para 
saj dhe vetë para spektatorit, me “armët” ndër duar, duket sikur do të thotë: “po tani çfarë duhet të 
pikturojmë”. E si e tillë, kjo tablo (edhe pse pasqyronte mjaft mirë dilemat e krijuesve të kohës) fitoi 
vëmendjen testamentuale të krijuesve të fund-diktaturës, të humbur në qëllim, të paqartë në mesazh e 
kaotikë në kërkim estetik, por me një dëshirë të ethshme për ndryshim e liri. Siç kujton dhe Rama në ato 
vite, “ata të rinj që ëndërronin ta kthenin botën përmbys, i shihnin vëngër veprat e ngurta propagandistike 
të idhujve të suksesit zyrtar e, me thënë të drejtën, jo aq prej përmbajtjes sesa prej formës që nuk i tërhiqte 
sytë e tyre të mprehur në takimet e fshehta me riprodhimet e artit të ndaluar, sepse, sa për përmbajtjen, me 
ndonjë përjashtim që përforcon rregullin, të gjithë lëvrinin nëpër dejet e Realizmit Socialist, hiq ca bindje 
dhe këndvështrime të ndryshme nga njëri tjetri.”589  
E me shumë më tepër vepra eksperimentale të realizuara dhe të mbetura në studio, ata pritën me padurim 
fundin e agonisë komuniste, kush duke kërkuar një përsiatje personale për një rifillim të ri, kush duke 
pritur të binte gjithçka por më në fund të tregonte se ç’mund të bënte, e kush akoma më i hutuar duke 
vazhduar rutinën e vet me pak zgjatime nga fryma e përhershme perëndimore.  
 
 

VII. 3. Heronjtë e fundit të Realizmit Socialist  
 
 

E përveç këtyre kërkimeve orientuese në errësirën e një vendi të izoluar prej shumë vitesh, artistë 
të tjerë të shumtë në numër në kompromisin e domosdoshëm funksional që kishin pasur me pushtetin, 
ripropozuan në po të njëjtën periudhë, versione të reja të stereotipeve të lodhshëm të viteve ’70-’80. Në 
tema nga jeta në fshat, nga puna në miniera, apo Lufta Nacional-Çlirimtare, ata panë të mundur që në 
versionin e vet, Realizmi Socialist shqiptar mund të riformatohej ndryshe, pa tronditur esencën 
(mesazhin), por duke u propozuar me mjete të reja shprehëse.  
E para, ajo historike, është evidente në një version gati surreal të një shëtitjeje pranverore, ku dallohen dy 
liderët shqiptarë, ai që ishte e ai që shkoi. Ështё rasti i tablosё sё Bashkim Ahmetit, “Shёtitje pranverore”, 
e vitit 1989, ku E. Hoxha dhe R. Alia, duket sikur sapo janë kthyer nga njё shëtitje nё natyrё, sipas titullit, 
pranverore, (edhe pse ngjyrat tё ҫojnё drejt njё atmosfere vjeshtake). Duke ecur tё heshtur krah pёr krah, 
drejt tryezёs sё punës të pozicionuar nё ambientin e jashtёm tё vilёs, të bën përshtypje drejtimi i shikimit 
të dy udhëheqësve; Alia sheh përpara drejt spektatorit, ndërsa Hoxha më meditativ sheh poshtë. Ndoshta 

                                                
588 Mbi autorin, Ksenofon Dilo do të realizonte dhe një artikull: Ksenofon Dilo, “Paleta poetike e një autori të ri”, Drita, 7 tetor 
(1990): 7.  
589 Rama, Cadri forever, 148.    
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sepse Alisë i takon të shohë të tashmen e trashëguar, ndërsa Hoxhës thjesht të kaluarën. Por ajo që çudit 
më shumë në tablo është ndërtimi i gjithё ambientit rrethues, mё shumё se paraqitje e vërtetë e realitetit, 
njё ndërtim imagjinar fantazie, i cili i prezanton personazhet si nё njё botё ёndërrimtare personale, qё 
vetëm ata njohim. E teksa lodrojnë nё njё realitet alla Liza nё Botёn e Ҫudirave, i gjithё peizazhi 
defraktohet nga njё ndriҫim i ҫuditshёm, pёr t’u shpёrbёrё nё mijëra forma shumёngjyrëshe, aq sa 
humbasin në vizionin e tyre privat të kuptimit ekzistencial. Për Ahmetin, më shumë se një analizë e 
mirëfilltë filozofike e dy pushtetmbajtësve, duket se i intereson një pasqyrim ndryshe i mjetit të pikturës. 
Për të mesazhi është po ai, dhe dedikimi ndaj udhëheqjes, ndërsa realiteti i transformuar një gjuhë e re 
vizive, e denjë për të trokitur në dyert e shekullit të ri që po afronte. Fryma surrealiste që artisti synonte 
duket se po kthehej dalëngadalë në maniere, e dukshme dhe në tablonë tjetër që ai realizoi po atë vit, 
“Muzg pas pune”. Figura e diktatorit të humbur do të mbillej dendur në vazhdën e kursit të vazhdimësisë 
në të katërt anët e vendit sidomos në vitet ‘86-‘88, kohë kur u ngritën një sërë monumentesh si versioni 
rinor; ngritur në Korçë nga Hektor Dule,590 ai në mermer i mendimtarit të frymëzuar a nostalgjik në 
Gjirokastër nga Muntaz Dhrami,591 ai i shtetarit në hollin kryesor të muzeut dedikuar kultit të tij realizuar 
nga Kristaq Rama e Thoma Thomai (Dhamo)592, për të kulmuar me atë në sheshin Skënderbej, si 
udhëheqës i shquar i popullit, (i barabartë - përkarshi) me heroin kombëtar, realizuar nga Shaban Hadëri e 
Sali Shijaku.  
 

              
K. Rama, Th. Thomai, “Enver Hoxha”, mermer, 1988       Sh. Hadëri, S. Shijaku, “Enver Hoxha”, bronz, 1988        M. Dhrami, 

“Enver Hoxha”, mermer, 1988        H. Dule, “Enver Hoxha”, bronz, 1988 
 
Përveç figurës udhëheqëse të temës historike, nuk “humbi” as tematika tjetër “sfond” i personalitetit dhe 
lidershipit të tij, ajo e Luftës Nacional-Çlirimtare. Një shembull tipik i trajtimit të saj ofrohet nga Vilson 
Kilica. Vepra “Homazh për ata që sollën lirinë”, realizuar në vitit 1989, ofron një temë tipike për 
Realizmin Socialist, bashkë me një pjesë të mirë të elementëve të saj, siç janë heroizmi i partizanëve, 
sakrifica e jetës, mbështetja popullore apo ideali i trashëguar tek brezi i ri (pionieri me yll në zemër), por i 
gjithë grupi i personazheve është kompozuar në një gamë kromatike gati monokrome, diçka krejt e 
pazakontë për Realizmin Socialist. Edhe një blu e ftohtë bie ndesh me zhdërvjelltësinë e aktit heroik të 
personazheve, ndërsa vetë sfondi i tablosë, është një zbrazëti tjetër e pazakontë.  
Më tej akoma, eliminimi i objekteve në sfond, heq mundësinë e identifikimit të personazheve me një vend 
dhe kohë të pacaktuar, një tentativë përjetësimi si vetë ideali për të cilin luftuan. E si një pamundësi për 
t’u shkëputur definitivisht nga tradita, apo thjesht për forcë zakoni, imponuar nga një sistem dyzetvjeçar, 
propozohen përsëri punëtorët, kooperativistët, barinjtë, me nuanca edhe këta të reja, apo në poza më të 
“natyrshme”. Shembujt vijnë të shumtë në ekspresivitetin e theksuar, si ai i minatorit të Dashamir 
Myftarit, një stereotip më pranë masivitetit muskulor të një punëtori gjerman, ashtu si “Vajzat e fushës” 
së Ismail Lulanit, përfshirë nga një vorbull kromatike si në një ëndërr a parajsë tokësore. E ashtu të shtrirë 
në pushimin e drekës, janë dhe punëtorët e Besim Tulës, në një format disi të panatyrshëm për realizmin 
                                                
590 Mbi këtë vepër mund të shihet “Figura rinore e udhëheqësit në një vepër dinjitoze”, Drita, 9 tetor (1988): 5, ose “I ri si në 
ato vite”, Drita, 13 nëntor (1988): 5.  
591 Monumenti në mermer i Hoxhës në Gjirokastër edhe sot konsiderohet si një nga realizimet më të mira mbi figurën, për 
plastikën dhe akoma më tepër për vendosjen e saj në hapësirë. Mbi këtë vepër mund të shihet artikulli, “Monument me vlera të 
mëdha ideoartistike”, Drita, 30 tetor (1988): 5.  
592 Mbi këtë vepër të ngjashme me atë të Linkolnit në Uashington mund të shihet artikulli, “Monument në harmoni me vlerat e 
mëdha ideoartistike të Muzeut”, Drita, 6 nëntor (1988): 3.  

223



tipik, aspak heroikë, e aq më pak triumfues. Të trajtuar në një kolorit të nxehtë të një dreke korriku, ata 
shtrihen të përhumbur si trupat e hedhur të antikitet klasik, një pozicion edhe ky aspak komod për 
punëtorin e Shqipërisë së re socialiste. Të përhumbur si “Shoqet” e Hasan Nallbanit, vendosur në arë tejet 
“të pastruara” nga simbolet e bollëkut të fshatit socialist shqiptar, apo të shpërhumbur si “zhveshësit e 
mistrit” të Hamdi Kacit, ku trupat e punonjësve artikulojnë vrullshëm e statuorë një ekspresionizëm tejet 
larg kërkesës më minimale të realizmit të predikuar. Në poza më klasike mbijetojnë dhe personazhe tipike 
si “Baresha” e Sotir Capos, ofruar në një realitet personal idilik, të ngjashëm dhe me versionin mashkullor 
në veprën “Bariu” të Vangjo Vasilit.     
 

             
B. Ahmeti, “Shëtitje pranverore”, vaj, 1989    V. Kilica,”Homazh pёr ata qё sollёn lirinë”, vaj, 1989            D. Myftari, 

“Minatori”, vaj, 1989 (?) 
 

        
B. Tula, “Gjatё pushimit”, vaj, 1989        I. Lulani,  “Vajzat e fushës”, vaj, 1986   H. Nallbani, “Shoqet”, vaj, 1989 

 

          
H. Kaci, “Zhveshja e misrit”, vaj, 1989    S. Capo, “Baresha”, vaj, 1989     V. Vasili, “Bariu”, vaj, 1986 

 
E gjithë këta heronj të heshtur të një realiteti në shpërbërje bashkëjetonin në muret e galerive në kryeqytet 
aq sa në provincë. Ata vijnë si një dëshmi që vullneti shtetëror, patjetër që nuk ishte më ai i viteve të 
hekurta, ngjizur në ndërgjegjen e në lloj praktike shumëvjeçare e akoma më tepër, formatuar 
sistematikisht në ekspozita të paracaktuara. Kjo solli atë që artistët e rinj e ata akoma më pak të rinj të 
kërkonin njëkohësisht kompromise e propozime estetike të reja, siç shihet qartë duke mos tronditur 
mesazhin, por vetëm servirjen e tij.   
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E kuptuar si një lloj proteste shpirtërore, ajo do të gjente terren real pranë institucioneve ai i Institutit të 
Lartë të Arteve, ku shumë studentë u deklaruan hapur kundër sistemit të Realizmit Socialist. Me zërin e 
fortë ngritur për një reforme reale, jashtë kanoneve të standardizuara e aq më shumë kundër një klase 
udhëheqësish të konsumuar, disa pedagogë e studentët kërkuan reforma totale, si parathënie e një 
lëvizjeje mbarëkombëtare që do të sillte rënien e vetë sistemit komunist, duke kulmuar padyshim me 
grevat e minatorëve e më pas të studentëve, deri në rrëzimin simbolik final të monumentit të diktatorit në 
qendër të kryeqytetit.  
 
 
 

Epilog  
 
         
 
   

Artistët shqiptar u edukuan që në bangat shkollës me marksizmin dialektik e atë historik,.. morën 
pjesë në aksion për ndërtimin e socializmit në të katër anët e atdheut, ndanë institucione si Lidhja e 
Shkrimtarëve dhe Artistëve me 140 spiunët e infiltruar, (raporti 1 me 8),.. përjetuan ndërtimin e qindra 
mijrave bunkerëve duke ngjizur në optikën e vetme psikozën e një vendi në rrethim,.. u “përleshën” edhe 
ata “padashur” me luftën e klasave,.. përjetuan në mish mekanizmin e autoçensurës dhe atë të ndrydhjes 
së personalitetit e të artistit,.. panë teksa rrëzoheshin monumente mesjetare kulture, por dhe ato të gjalla 
nga rrethet e ngushta artistike,.. e më pas i mbijetuan burgjeve të ftohta,.. përndjekjeve nga sekretarët e 
kudondodhur,.. studentët-ushtarë që i kontrollonin për libra të ndaluar në konvikte, zboreve, ushqimit të 
racionalizuar, ekspozitave tematike, komisioneve të hekurt, humorit cinik të zyrtarëve të gjithëditur,.. e të 
tjera e të tjera produkte të servirura të nxehta si pasojë e “dedikimit” dhe “përkujdesjes” së një sistemi 
tipik stalinian, që mbi të gjitha, përgjatë gjithë jetëgjatësisë së tij, synoi dhe arriti kontrollin total mbi 
territorin dhe mbi individin.  
 
E pas dyzetepesë viteve keq qeverisje, për komunizmin shqiptar në fundvitet ‘80 “erdhi fatura” e një 
periudhë e stërgjatë projektimesh entuziazmi ideologjik, ku buzëqeshjet ngrinin për të ekzistuar vetëm në 
kanavacat e galerive, apo faqet e revistave, ndërsa pasqyra më e mirë e të jetuarit në vendin e 
shqiponjave, ku socializmi i vërtetë kishte gjendur strehë, ishin ato mijra të rinj e të reja që të dëshpëruar 
e për më tepër të shëmtuar kapërcyen hekurat e ambasadave dhe ato të porteve për të krijuar “male” 
njerëzore, thjesht në kërkim të një përgjigje ndryshe nga një Perëndim, vëzhguar fshehurazi vetëm nga 
televizioni në errësirën e gjatë gjysmë shekullore.  
Ndërsa kishin kapërcyen me guxim kangjellat, me euforinë e të rinjve student në krye, nga grevat e urisë 
kishin kaluar në sulme të mirëfillta në zemër të sistemit, me kërkesa që rriteshin ndryshe çdo ditë e më 
shumë, derisa fituan me forcë besimin se simboli i komunizmit Stalinist shqiptar ngritur në qendër të 
kryeqytetit mund edhe të rrëzohej. Në lëkundjet e monumentit të diktatori do të lëkundej për herë të 
fundit dhe statuskuoja shtetërore shqiptare. Komunizmi shqiptar po jepte shpirt.  
Ndërsa ai tërhiqej zvarrë në bulevard, Shqipërinë e varfër por krenare, do ta përshkruante një përshtjellim 
emocional i papërfytyrueshëm edhe në ëndrrat më të fshehta të atyre mijra të burgosurve politik. 
Komunizmi shqiptar kishte dhënë shpirt… e bashkë me të dhe sistemi monopartiak shtetëror, sigurimi i 
tmerrshëm, frika patologjike, izolimi i skajshëm, propaganda, dhe bashkë me to dhe ai… realizmi 
socialist. Si rrallë ndonjëherë në historinë e artit botëror, një rrymë artistike mbyllej,.. rrëzohej bashkë me 
monumentin në qendër të kryeqytetit. Superprodhimi i katër dekadave histori tashmë dilte jashtë loje. Ai 
duhej të mbyllej me shpejtësi në rastin më të mirë në fonde, por shpesh thjesht në bodrume, apo “zbrazej” 
në kazane plerash. Urrejtjen kundër sistemit monopartiak shqiptar do ta vuante për shumë vjet dhe 
produkti artistik i asaj kohe, ndërsa artistët (pjesa më e madhe) tashmë të papunë do të gjendeshin 
“papritur” në udhëkryqin më të madh të jetës.       
Ata tashmë ishin (më në fund) të lirë… të lirë nga imponimi tematik e stilistik, të lirë nga çensura e 
komisioneve seleksionuese e përcaktuese, e akoma më tepër të lirë për të krijuar atë që kishin ëndërruar 
në vitet e gjata të diktaturës. Liria që papritur ju përball faktike kërkonte një përgjegjësi të re, një përballje 
stilistike e estetike personale, me një publik të ri, që për më tepër nuk përmbyllej më në kufijtë e vendit 
mëmë, por mund të trokiste me kurajo dhe në dyert e galerive perëndimore.  
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E bashkë me lirinë e re, kumbonin dhe zërat e hidhur të përhumburve të heshtur… të përhumbur si 
Gjergo, Velo, Oseku e sa e sa të tjerë në errësisën e qelive të ftohta, galeri e miniera, apo fusha të egra të 
kampeve të internimit, që tek e fundit ishin pasqyra më e mirë e buzëqeshjes së kudondodhur socialiste. 
Kumbon zëri i Gjergos që sipas gojëdhënës ofruar nga Rama tek Cadri Forever, përballë “perestrojkës” së 
vonuar, (ekspozitës së të rinjve “Pranverë ‘89”) përsëriste parreshtur “Po mua kush do të m’i kthejë tani 
vitet e vjedhura?!”  
E bashkë me to do të vinin dhe reflektimet për atë që ata vetë kishin ndërtuar me apo pa dëshirë, me apo 
zell. Vinin reflektime për “tradhëtinë”,.. tradhëtinë e krijuesit ndaj krijimit atë që, Kadare në zërin e 
arkitektit tek Pasardhësit do ta pshërëtiste “e megjithatë, ca vija harmonioze mund ti hiqnim, qoftë edhe 
rastësisht, si nëpër gjumë.” Por edhe kjo tashmë i përkiste të kaluarës, pasi e tashmja impononte harresën 
e diktaturës për të jetuar ëndrrën e shumpritur të lirisë dhe atij koncepti abstrakt servirur asokohe si 
demokraci. E në këtë formatim të ri të realitetit artistët do të fillonin apo rifillonin secili një kërkim 
personal estetik, ndërsa shteti i ri do të ndërtonte mbi entuziasmin, injorancën dhe keqkuptimet një 
protodemokraci që shpejt do të rezultonte në një periudhë të stërgjatë tranzicioni sa dramatik aq dhe të 
vërtetë.    
...  
Dhe vijmë kështu në botën që njohim sot... në një botë ku mesazhi qëndron tek mediumi i shumllojshëm, 
ndërsa shoqëria rend drejt “fshatit global” e ku artisti përshkon hapat e tij me një aparat sensorial të 
rivitalizuar, sa nga realiteti virtual, aq dhe nga ai i prekshëm. Një botë ku teknologjia është parafjala e 
gjithçkaje, ndërsa artistët, sipas McLuhan, arrijnë ta kapin mesazhin e sfidës kulturore dhe teknologjike 
dekada të tëra përpara se ajo të fillojë të transformojë shoqërinë. Një koncept i rrahur edhe një shekull më 
parë nga W. Lewis që shprehej se artistët janë gjithnjë të angazhuar për të shkruar një histori të 
hollësishme të së ardhmes, sepse ata janë të vetmit persona që njohin natyrën e së tashmes. Artisti në këtë 
realitet të ri, ka tendencën “të shpërngulet nga kulla e fildishtë në kullën e kontrollit.”  
E përveç kësaj jemi sot përballë një trashëgimie të madhe kulturore, të afërme sigurisht, por masive, 
përbërë nga mijra tablo, pllakate, karikatura e skulptura, me monumente të ruajtura e spostuara, të shkrira 
apo harruara, përballë të cilës duhet të mbajmë sot, (sa nuk është vonë) një qëndrim të unifikuar. Një 
qëndrim që më parë duhet të kalojë nga humultimi, studimi, përzgjedhja, ruajtja e restaurimi, për një 
promovim të denjë në respekt të së kaluarës, pa paragjykime e pa ngjyrime politike të panevojshme.  
Hapësira të pafundme studimore ai ofron mbi tema specifike, siç mund të jenë kulti i individit, njeriu i ri, 
parajsa socialiste, morali, erosi, figura negative dhe ajo pozitive, pasqyrimi figurtiv i figures mashkullore 
e asaj femërore e përmbi këto, aspektin social, filozofik, apo antropologjik të fenomenit. Si një produkt 
tipik zhvilluar në një shtet totalitar, historia e artit mes viteve ’45-’90 hap porta pafund për analiza mes 
raportit pushtet – art, mekanizmave që e e mbajnë atë, stereotipeve, skemave kompozicionale, stileve 
piktorike, monumentalitetit triumfues, mbivendosjes së vlerave dhe përplasjet mes botëkuptimeve. Pjesa 
më e madhe e tyre analizuar gjërësisht edhe në këtë studimin, propozohen si tema debati mes studiuesve 
si formë kuptimore mbi vetë strukturën e realizmit socialist vendas, për të mundësuar më pas hedhjen e 
vështrimeve krahasimore me artin e zhvilluar në vendet e tjera të Lindjes, apo pse jo zgjatime të saj dhe 
në ditët që jetojmë.               
Realizmi socialist shqiptar kërkon respekt, ashtu si çdo pjesës tjetër e trashëgimisë së kulturës së vendit 
tonë. Ashtu si në çdo vend tjetër të Kampit të lindjes, ku arti totalitar po fiton gjithnjë e më shumë 
vëmendje nga syri kurioz perëndimor, e gjithnjë e më shumë hapsirë në fondet e koleksionuesve na e 
gjithë bota, tek ne ai fillimisht duhet të fitojë respektin që meriton, sepse në rastin më të “keq” ai plotëson 
mozaikun e madh të artit shqiptar, ndërsa në një optikë më të gjërë konsiston në një pjesës të çmuar në 
trashëgimisë kulturore të një vendi të vogël me shpresa të mëdha.        
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Përfundime  
 
 
 
Tema “Arti në Shqipëri 1945-1990”, trajton artin pamor, arkitekturën e fotografinë, zhvilluar në Shqipëri 
në ato vite kur pushtetin e mbajti Partia Komuniste, një periudhë ku më tepër se kurrë ngjizja e artit me 
ideologjinë, u ofrua si formati i vetëm kuptimor artistik. E pas humultimit diakronik e sinkretik mbi 
fenomenin, në fund të kësaj teme, natyrshëm lind nevoja e ritheksimit të disa pikave kyçe, përfundimtare 
të analizës së  gjatë të artit pamor shqiptar në gjysëmshekullin e kaluar. 
 
- Së pari piktorët, skulptorët, fotografët e arkitektët, aktorë realë, marrë në konsideratë në këtë studim me 
produktin e tyre, i dhanë formë një prej aspekteve më të rëndësishme të propagandës së kërkuar. Ata ishin 
pjesë e platformës shtetërore, të vetëdijshëm, shpesh të zellshëm e më rrallë fanatikë, por koha tregoi që 
roli i tyre në furnizimin e megamakinës me imazhe ishte efiçent e i patjetërsueshëm. Në dekadat e 
stërzgjatura, vendosja në dispozicion të plotë e dedikimit dhe talentit të tyre, i ngjan më shumë formatit 
tipik të nënshtrimit, çka tek e fundit karakterizon raportin artist-sistem në gjithë këto regjime.  
Artistët u vunë pa kompromis në shërbim të pushtetit,.. u orientuan nga ai për të marrë qartazi pozicion në 
mbështetje të kauzës, përndryshe rrezikonin të konsideroheshin të panevojshëm, a më keq akoma, armiq. 
Ata duhet t’i shërbenin transformimit ideologjik, thënë ndryshe “ushqimit shpirtëror të masave” e të 
materializonin ideologjinë në një të “vërtetë” të kuptueshme, bazuar në parime të sanksionuara.  
 
- Arti shqiptar mes viteve ‘45-‘90 u zhvillua nën një regjim totalitar, e si i tillë në fizionominë e vet, ai 
nuk pret e as kërkon logjikë justifikuese. Në një jetë të vetën personale, ai u zhvillua brenda fizionomisë 
së shtetit duke u implementuar përmbi ideologjinë,.. duke përthithur nga tradita çka mundi, e natyrisht 
duke anashkaluar jofunksionalen. Ai ishte shprehje e vetëdijshme e udhëheqjes së vendit për të vënë në 
shërbim të pushtetit gjithë resurset e mundshme materiale e shpirtërore. Piktorë, skulptorë, kineastë, 
shkrimtarë e regjisorë, të gjithë ndihmuan pikërisht në materializimin e ideologjisë, duke u kthyer në një 
urë komunikimi mes lidershipit dhe popullit. Sa më i fortë e i efektshëm zëri i tyre, aq më bindëse dhe 
dominuese bëhej “aleanca” mes tyre.   
 
- E përtej zhvillimit të tij brenda vetvetes, ai u zhvillua paralelisht dhe si një gjuhë vizive unison me 
zhvillimet ndërkombëtare estetike, edhe pse sot përfshihet padyshim në hirin e rrënojave të komunizmit 
internacional. Ai ishte pjesë e një fenomeni “nënë”, importuar nga shkollat e lindjes e më pas 
implementuar në realitetin vendas me “bekimin” shtetëror. Paradoksalisht, në kohën kur në vendin tonë 
Realizmi socialist nisi të strukturohej brenda kanoneve standarde, në Kampin e Lindjes, pas dënimit të 
kultit të individit, ai ngadalë po braktisej, çka solli dhe një formatim deri diku personal të fenomenit. Si i 
tillë ai mund të përkufizohet njëkohësisht pjesë e një fenomeni global, por fortësisht i zhvilluar brenda një 
matrice vendase, larg influencës së zhvillimeve estetike si në Lindja ashtu dhe në Perëndim. Forma e tij u 
përcaktua sa nga arti i trashëguar, aq dhe nga influenca didaktike e përvetësuar në vendet e Lindjes, e po 
aq dhe nga ato të shkollës vendase, hapur po në të njëtën periudhë. Kjo solli një mbivendosje vlerash 
multiforme të cilat bashkëjetuan si copëza të së njëjtës përsiatje estetike, që në thelb ruajtën të pacënuar 
mesazhin dhe doktrinën, esencialisht ajo çka i interesonte më shumë shtetit.  
 
- Si në asnjë epokë tjetër të historisë së vendit tonë, marrëdhënia mes artistit dhe shtetit nuk ka qenë e 
“sanksionuar me ligj”, e bashkëpunimi mes tyre në raportin e thjeshtë punëmarrës e punëdhënës, shfaqet 
si kurrë më parë në historinë e shkurtër të shtetit shqiptar. Si në asnjë epokë tjetër, marrëdhënia e krijuesit 
me pushtetin, shërbimi i tij ndaj kauzës nuk ka dalë kaq hapur, nuk kanë qenë kaq pranë, (si 
bashkëvuajtës a bashkëfajtorë) e në kompleksitetin e vet si e tillë edhe për shumë kohë do përbëjë një 
sfidë serioze për cilindo historian. 
 
- Misioni si përçues në popull të ideologjisë dhe propagandimit të fjalës së Partisë, i solli artistëve 
shqiptar dhe privilegje, përkthyer në leje krijuese të paguara e orare pune të reduktuara. E si copëza të një 
strukture vertikale, ku sa më pranë qendrës aq më të mëdha privilegjet, për më të devotshmit, shteti do të 
jepte edhe studio, leje krijuese, poste të larta drejtuese në Komitetin Ekzekutiv, në Ministrinë e Kulturës 
apo në Kuvendin Popullor, duke e kthyer kështu një pjesë të tyre në funksionar politik të regjimit.  
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- Përgjatë katër dekadave shteti shqiptar komunist nuk ndërpreu për asnjë moment investimet masive mbi 
artin, fillimisht për një krijimitari në linjë me matricën ideologjike, e që prej viteve ’50 për edukimin e 
brezit të ri të artistëve në vendet e Lindjes, e më pas në ngritjen e institucioneve profesionale, duke 
siguruar kështu përvetësimin e një brezi të tërë krijuesish, ngjizur me parimet e realizmit socialist. Bashkë 
me to ai financoi ngritjen e qindra grupeve artistike amatore e gjysmë profesionale, në çdo cep të vendit, 
duke siguruar një superprodhim artistik e kështu duke rrezikuar të dëmtonte seriozisht cilësinë dhe 
kuptimin e vlerës artistike. 
 
- Në katër dekata totalitarizëm, pranverat artistike shqiptare u jetuan zbehtë në fillimvitet ’60, nga 
atmosfera elektrizuese e një brezi të shkolluar sa jashtë dhe brenda vendit, që jetuan në realitetin me 
dashamirësinë e një brezi që për herë të parë gëzonte përmbi vështirësitë ekonomike dhe besimplotë për 
të ardhmen socialiste. Pas kësaj e dyta pranverë ishte ajo e fillimviteve ’70, e cila kulmoi në naivitetin e 
frymës paraprirëse, për tu sakatuar keqazi nga dhuna shtetërore, me qarkullime masive, përndjekje, 
arrestime e deri burgosje. Shenja që la thyerja e kësaj ëndrre do të dominonte atmosferën artistike 
shqiptare gjatë,.. shumë gjatë, aq sa shpesh përkufizon edhe vetë natyrën e stalinizmit në stil shqiptar dhe 
vetë nënproduktet e tij famëkeqe. Pranvera e tretë ajo e përmbylljes u shtri e traumatizuar përgjatë viteve 
’80, sidomos pas vdekjes së diktatorit hijerëndë, e sidomos nën erën e ndryshimit që po përhapej në gjithë 
Evropën lindore.  
 
- Arti shqiptar në totalitetin e vet ai ka qindra sfumatura e shpesh dhe periudha ku ata, artistët qëndruan 
tejet larg një produkti politik. Edhe pse metoda e saj gjeti zbatim të mirëfilltë duke nisur nga fillim-vitet 
’60, ndikimi politik mbi artin nisi, siç mund të kuptohet, që në vitet e para të pasluftës, duke i dhënë 
ngjyrime politike realizmit tipik trashëguar për gati gjysmë shekulli, ndërthurur pareshtur me shumë 
influenca estetike sa Lindore, aq dhe Perëndimore.   
 
- Në gjithë kohëzgjatjen e tij, realizmi socialist vendas përjetoi ndryshime stilistike “tronditëse”, gjithnjë 
për të njëjtën arsye: shtetit, porositësit të vetëm të veprave të artit i interesonte një art militant, 
materializues i denjë i ideologjisë shtetërore, ku mesazhi nuk duhej cënuar, në emër të vetëqëllimit të tij 
parësor. Ndryshimet stilistike, të ndryshme si humori gjeopolitik, në metamorfozë të vazhdueshme 
përgjatë dekadave, janë pasqyra më e mirë e përdorimit të artit fillimisht si mjet e më pas si  qëllim. 
Emblematike mbeten diskutimet e pafundme mes intelektualëve, në tentative për të kuptuar veteveten, 
ndërkohë që diktati shtetëror mbetej i padiskutueshëm, e ata thjesht zbatues të vullnetit të tij të hekurt. 
Përtej realizmit të mijra e mijra veprave, sponsorizuar fuqimisht nga shteti, me temën e përfundimin e 
përcaktuar, nisma e qëllimi i çdo vepre rezultoi i përcaktuar. Si e tillë një vepër arti mbeti krejtësisht 
funksionale, vetëm për atë kohë. E përgjatë saj, me qëllim e funksion të përcaktuar, artistëve i mbeti veç 
të kërkonin nëpërtë një formë të ndryshme përqasje estetike, vlera e së cilës deri në fund do të përcaktohej 
nga humori i “çuditshëm” e gjithnjë i ndryshëm i pushtetmbajtësve. Bërthama e tij, Realizmi, nga 
këndvështrimi marksist, mbetet një metodë, stil apo tendencë që shpreh në mënyrën më të plotë, politikën 
e kushteve shoqërore, por në të vërtetë ai mbetet ai më funksional, teksa ofron gjithnjë e më shumë lehtësi 
interpretuese didaktike, e gjithnjë e më pak hapësira keqinterpretimi, si në mesazh, ashtu dhe në ide.   
 
- Ndarje hierarkike të tematikave brenda strukturës së Realizmit Socialist, vjen natyrshëm pasi në 
fizionominë e vet Realizmi Socialist dikton rregull e hierarki edhe mes tematikave. Qendër kulmore 
hierarkike e temave të diktuara mbeti deri në fund kulti i individit, si një format gjithëpërfshirës i 
udhëheqësit, që në esencë përbën kulmin e gjithë propagandës në çdo regjim diktatorial, duke marrë e 
dhënë nga konteksti social e kulturor i çdo vendi, në tentativë përshtatjeje për një version sa më 
funksional. 
 
- Temë tjetër dominuese ishte Njeriu i ri, shpesh thjesht sinonim i figurës së punëtorit, e cila kërkohej me 
ngulm nga makina shtetërore, pasi përbënte çelësin e transformimit të strukturës shoqërore duke filluar 
nga mentaliteti, deri tek veprimtaria e përditshme. Njeriu i Ri do të përbënte dëshirën dhe pasqyrimin e 
idealit që jetonte brenda çdo shpirti në një sistem totalitar. Ai kishte funksion ezoterik, pasi ai kërkon me 
ngulm krijimin e formave të reja të sjelljes sociale, deri në transformimin total të saj. Në sasi pothuaj të 
barabartë u trajtuar tema e tablosë historike e cila sanksiononte linjën zyrtare historike të shtetit, teksa 
ngjizte në memorien e brezave figura (heronj), si format dokumentacioni të padiskutueshëm. Shteti 
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totalitar me gjithë ingranazhet e veta u interesua për një metarrëfim të “saktë” edhe të së kaluarës, si 
superstruktura që kontrollon të tashmen, me qëllimin e vetëm për të trashëguar të ardhmen. E pas tyre 
rëndësi strategjike paraqesin peizazhi industrial, pasuria etnografike e në mënyrë edhe më të veçantë, 
parajsa socialiste, një vizion imagjinar, zëvendësues i atij ekzistencial predikuar nga religjioni. Kjo pasi 
në ngjashmëri faktike, ideologjitë totalitare tentojnë të zëvendësojnë fenë dhe lidhjen e saj shpirtërore me 
popullin. Elementët e saj kryesorë, konceptimi e simbolet identifikuese, riti dhe premtimi i jetës së 
përjetshme, zëvendësohen nga ideologjia me simbolet përkatëse, riti (puna) dhe premtimi i parajsës kësaj 
radhe tokësore. 
 
- Bashkë me hierarkinë tematike, karakteristike për fizionominë e Realizmit socialist vendas mbesin dhe 
stereotipet bardhë e zi, të cilët me prepoztencë mbushin tablotë, kilometrat e celuloidit, faqet e romaneve 
apo ato të revistave propagandistike. Me mijëra, ato përbëjnë një album të stërparë karakteresh. Ato 
përsëriten e përsëriten vazhdimisht, për dekada të tëra, aq sa duket se asnjë personazh nuk del dot jashtë 
një strukture të paracaktuar karakteresh. Ata ndërtohen si një “ushtri” personazhesh stereotipale, të cilët 
duke e përshkuar atë vertikalisht dhe horizontalisht, pashmangshmërisht ofrohen si zbërthyesit më të mirë 
të superstrukturës së metodës së Realizmit Socialist. Ndarë në dy kahe, si forca opozitare, në personazhe 
negative a pozitive, ato “rreshtohen” sipas gjinisë në kategori të caktuara në kontekst historik apo atë të 
“erës së re... Si një ushtri e stërpërsëritur figurative, ato shpalosen në vite gjithnjë e më të ngjashëm, aq sa 
habi përbën vetëm fakti që pas një kërkimi të hollësishëm, gjendet vetëm një partizan me mjekër dhe 
vetëm një pa flokë.     
 
- Në totalitetin e vet Arti shqiptar i viteve ’45-’90 mbeti nënprodukt i vetvetes, zhvilluar në izolimin e 
skajshëm të regjimit. Si pasojë keqkuptimet me artin modern në “ishullin” komunist shqiptar, çensuruar 
aq gjatë nga gardhi shtetëror, e reduktuan komunitetin artistik vendas në aspirata a keqkuptime epokale. 
Fryma moderne e përkufizuar kryesisht tek impresionizmi, kubizmi, apo ekspresionizmi, u propozuan e 
huazuan fillimisht në vitet ’60, pastaj në ato ’70, dhe pa ndryshime të dukshme edhe në fundvitet ’80… 
apo ashtu siç shprehej njëri prej tyre do “flisnim e flisnim për mjeshtrat e modernitetit… (pa ditur se) 
matanë kufijve… bota bashkëkohore i konsideronte “arkelogji”.”   
 
- E kur ora e fundit trokiti, si rrallë ndonjëherë në historinë e artit botëror, një rrymë artistike u mbyll nën 
rrenojat e monumentit të diktatorit në qendër të kryeqytetit. Ashtu si në gjithë regjimet totalitare, artistët, 
ingranazhet të propagandës shtetërore, e mbyllën kuptimin e tyre ekzistencial me rënien e vetë sistemit, e 
bashkë me të dhe metodën e Realizmit socialist.  
 
- Për ta, mundësia e një krijimitarie të lirë nga çensura e kontrolli, papritur u përball faktike, si kërkesë e 
përgjegjësi e re, ndërsa përballja stilistike e estetike personale, i ofrohej një publiku tjetër, që për më tepër 
nuk përmbyllej më në kufijtë e vendit mëmë, por mund të trokiste me kurajo dhe në dyert e galerive 
perëndimore.   
 
- E pas shumë vitesh, tashmë kur raptusi nervoz që përshkonte çdo element të kaluarës komuniste është 
venitur lind nevoja e përballjes dhe me trashëgiminë artistike e intelektuale të katër dekadave krijimitari. 
Një trashëgimie kulturore masive, përbërë nga mijra tablo, pllakate, karikatura e skulptura, me 
monumente të ruajtura e spostuara, të shkrira apo harruara, përballë të cilës duhet të mbajmë sot, sa nuk 
është vonë një qëndrim të unifikuar. Një qëndrim që më parë duhet të kalojë nga humultimi, studimi, 
përzgjedhja, ruajtja e restaurimi, për një promovim të denjë në respekt të së kaluarës, pa paragjykime e pa 
ngjyrime politike të panevojshme.  
 
- Përtej trashëgimisë materiale e shpirtërore, një pasuri që imponon përgjegjës të reja intelektuale e 
shtetërore, vetë Realizmi socialist ofron edhe hapësira të pafundme studimore, që studiuesit mund të 
ngrenë mbi tema specifike, si kulti i individit, njeriu i ri, parajsa socialiste, morali, erosi, figura negative 
dhe ajo pozitive, pasqyrimi figurtiv i figures mashkullore e asaj femërore e përmbi këto, aspektin social, 
filozofik, apo antropologjik të fenomenit. Si një produkt tipik zhvilluar në një shtet totalitar, historia e 
artit mes viteve ’45-’90 hap porta pafund për analiza mes raportit pushtet – art, mekanizmave që e e 
mbajnë atë, stereotipeve, skemave kompozicionale, stileve piktorike, monumentalitetit triumfues, 
mbivendosjes së vlerave dhe përplasjet mes botëkuptimeve. Pjesa më e madhe e tyre analizuar gjërësisht 
edhe në këtë studimin, propozohen si tema debati mes studiuesve si formë kuptimore mbi vetë strukturën 
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e realizmit socialist vendas, për të mundësuar më pas hedhjen e vështrimeve krahasimore me artin e 
zhvilluar në vendet e tjera të Lindjes, apo pse jo zgjatime të saj dhe në ditët që jetojmë. 
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BIOGRAFITË E ARTISTËVE  
 
 
 

Abdurrahim Buza, (1905-1986), lind në qytetin e Shkupit në një familje gjakovare. Nis shkollën 
fillimisht në qytetin e Shkodrës, e më pas transferohet në Tiranë. Gjimnazin e kryen në Normalen e 
Elbasanit, ndërsa nga fundi i viteve ‘20 deri më 1933 ndodhet në Firence ku studion në Akademinë e 
Arteve të këtij qyteti. Pas kësaj eksperience fillon karriera e tij si mësues në Shkollën e Vizatimit e më 
pas në shkolla të ndryshme në vend. Buza pas vitit 1947 do të jepte mësim në liceun artistik “Jordan 
Misja”, deri sa të dilte në pension.  
 
 

Agim Zajmi, (1936-2013) lindi në qytetin e Tiranës, nga një familje me origjinë kosovare. 
Mësimet e para të vizatimit i merr nga piktorja Sofia Papadhimitri. Në vitin 1951, nis studimet në liceun 
artistik “Jordan Misja”, ku studion pikturë, ndërsa studimet e larta i kryen në insitutin “Rjepin”, në Shën 
Petërburg, nga ku kthehet në vitin 1961. Në Tiranë fillon punë si skenograf në Teatrin e Operas e Baletit. 
Paralelisht me skenografinë ai realizon dhe një numër të konsiderueshëm tablosh në vaj. Përveҫ kësaj, 
Zajmi përmendet për kontributin e tij si pedagog në A.A.B. në degën e skenografisë.     
 
 

Ali Oseku (1944) lindi në Tiranë, në një famije me origjinë nga Gjakova. Liceun artistik e mbaron 
në vitin 1963, ndërsa Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1969. Pas studimeve artisti fillon punë si 
skenograf në TOB. Në vitin 1973, në valën e ndëshkimeve shtetërore në fushën e artit dhe kulturës, artisti 
dënohet me burg deri në vitin 1979. Pas kësaj periudhe artisti punon si puntor i thjeshtë, deri në rënien e 
sistemit.    
 
 

Andrea Kushi (1884-1959) lindi në qytetin e Shkodrës, ndërsa u njoh në moshë akoma të njomë 
me artin e Idromenos, Ndocit dhe Marubit. Studimet e tij fillojnë në Beograd më 1912, por ndërpriten 
pasi fillon lufta Ballkanike. Do të rikthehet për t’u diplomuar më 1920 dhe pas rikthimit në vendlindje do 
të punojë mësues pranë shkollave të ndryshme në vend. Ai ishte një nga nismëtarët e kursit të parë të 
vizatimit në Tiranë, e së bashku me Mario Ridolën, O. Paskalin dhe A. Buzën drejtuan kursin e 
mbrëmjes. Në vitin 1979 i kushtohet një retrospektivë me 32 punime, që përbëjnë dhe tërësinë e njohur të 
punimeve të tij.  
 
 

Andrea Mano (1919-2000) lindi në Tiranë, ku do të kryejë studimet e mesme, pranë shkollës 
teknike “Harry Fultz”, në degën e vizatimit dhe të plastikës ornamentale. Kushtëzuar nga kushtet politike, 
artisti studimet e larta për skulpturë, i fillon pranë Akademisë së Arteve në qytetin e Romës për ti 
vazhduar pas luftës, në Akademinë e Zagrebit, e për ti mbyllur në insitutin e Arteve “Rjepin”, në Shën 
Petërburg, në vitin 1954. Ai dha mësim, në Liceun Artistik “Jordan Misja”, nga viti 1954 deri më 1971, 
dhe më pas drejtoi atelietë e skulpturës monumentale dhe pikturës në Insitutin e Lartë të Arteve në Tiranë, 
deri sa doli në pension. 
 
 

Androniqi Zengo Antoniu, u lind në Korçë në vitin 1913, nga një familje me traditë 
ikonografike. Androniqi ndoqi studimet e larta për pikturë në Akademinë e Arteve në Athinë, nga viti 
1930 deri në vitin 1935, ku u diplomua me rezultate të shkëlqyera. Emërohet mësuese vizatimi, në 
shkollën qytetase të Korçës dhe pas dy vitesh hap dhe të parën ekspozitë personale, me 63 punime nga 
vitet e shkollës dhe ato më pas. Në vitin 1939, merr pjesë me 15 punime në Ekspozitën ndërkombëtare në 
New York. Në vitin 1941, pas martesës me tenorin K. Antoniu, transferohet në shkollën “Nëna 
Mbretëreshë”, në Tiranë. Nga viti 1945, punon si pedagoge në liceun artistik “Jordan Misja”, deri më 
1955, vit që doli në pension. 
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Aristotel Papa, lindi në qytetin e Përmetit, në vitin 1921 ku kreu dhe studimet fillore. Pasi familja 
trasferohet në Tiranë, ai hyn në një seminar ortodoks për tu bërë prift në vitet 1936-1940. Gjatë luftës, 
artisti është pjesmarrës në rininë antifashiste që nga viti 1943. Pas ҫlirimit ai fillon studimet në 
Akademinë e Arteve në Zagreb, ku më pas i dedikohet tërësisht gjinisë së peizazhit. Gjatë viteve në 
vazhdim, Papa është pjesmarrës në gjithë aktivitetet e organizuara nga institucionet e kohës.  
 
 

Bashkim Ahmeti, lindi në Gjirokastër në vitin 1949. Në vitin 1966 përfundon studimet në liceun 
artistik “Jordan Misja”, e më pas ato të larta në A. A. B. në atelierin e pikturës me pedagogët Nexhmedin 
Zajmi dhe Sali Shijaku. Pas kësaj eksperience Ahmeti qëndron si asistent pedagog për vetëm një vit. Prej 
viteve 1979 deri në vitin 1983 punoi në grup për disa afreske në muzeu “Gj. K. Skënderbeu” në Krujë, e 
më pas në atë “E. Hoxha” në Tiranë. Përgjatë viteve 1973 – 1990 ai do të ishte pjesmarrës i shumë 
aktiviteve artistike kombtare.   
 
 

Besim Tula, lindi në qytetin e Shkodrës në vitin 1949. Studimet e mesme i përfundon në liceun 
artistik “Jordan Misja”, në vitin 1968, ndërsa në vitin 1972 do të përfundonte studimet e larta pranë të 
atëhershmit Insitut i Lartë i Arteve në degën e pikturës. Pas përfundimit të studimeve do të fillonte punë 
si piktor disenjator në revista të ndryshme për fëmijë. Krahës kësaj artisti punon në teknikën e vajit dhe 
atë të pllakatit.       
 
 

Danish Jukniu lindi në Shkodër në vitin 1934. Mbas studimeve fillore në qytetin e lindjes, ai 
kryen ato artistike në liceu “Jordan Misja” në Tiranë. Pas kësaj ai vazhdon studimet e larta në Akademinë 
e Arteve të bukura në Krakovë, Poloni, në atelierin e prof.  
Ëelero 
ëskit në degën e tekstilit. Pas emërimit në Kombinatin e Teksitilit në Tiranë ai emërohet pedagog në 
Insitutin e Lartë të Arteve. Krijmtaria e tij u shtri ndieshëm dhe në trajtimin e tablove kompozicionale me 
temë nga Realizmi socialist deri në vitet e fundit të sistemit. Ndahet nga jeta në vitin 2003 në qytetin e 
lindjes.     
 
 

Dedë Jakova (1917-1973). Krijimtaria e tij zgjat nga viti 1932 deri më vitin 1959, duke u shtrirë 
në fusha nga më të ndryshmet. Ndër më të rëndësishmet, mbeten ato me vlerë historike ku kulmon me 
vizitën e Kontit Ciano, në vitin 1940. Interes për të përbëjnë dhe tema si pamje nga qyteti i lindjes, 
etnografia, ngjarje dhe protagonistë të fushës politike e historike, aktivitete kulturore e shkollore si dhe 
pamjet nga pazari i vjetër i qytetit. Në fototekën e qytetit të Shkodrës ruhen rreth 50 mijë negativë të 
artistit në xham e celuloid. 
 
 

Edi Hila lindi në qytetin e Shkodrës në vitin 1944, ku përfundon dhe arsimin fillor. Nga viti 1959 
deri në vitin 1963 studion në liceun artistik “Jordan Misja”, në Tiranë e më pas në Insitutin e Lartë, ku 
diplomohet në vitin 1967. Që nga viti 1968 fillon punë si piktor dekori në TVSH dhe si pedagog i jashtëm 
në Insitutin e Lartë të arteve. Viti1974 shënon nisjen e riedukimit të tij nga sistemi, pranë ndërmarrjes së 
rritjes së shpendëve, deri në vitin 1977. Pas kësaj periudhe artisti duhet të rinisë reabilitin e figurës së tij. 
Rikthehet në Insitut si pedagog vetëm në vitin 1988.     
 

Edison Gjergo (1939 – 1989) lindi në qytetin e Tiranës, ku mbaroi dhe studimet në liceun artistik 
“JordanMisja”. Studimet e larta i kreu mes viteve 1961- 1966 në Insitutin e Lartë të Arteve. Pas saj fillon 
punë si piktor disenjator në ndërmarrjen e mjeteve mësimore “H. Shijaku” në Tiranë. Në vitin 1973 artisti 
dënohet nga sistemi komunist me 8 vjet burg për influencat nga piktura evropiano perëndimore. Pas 
lirimit nga burgu rikthehet si puntor i thjeshtë në vendin e vjetër të punës, por pa pasur mundësinë e 
ekspozimit.   
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Fatmir Haxhiu lindi në qytetin e Tiranës në vitin 1927, ku mbaroi dhe mësimet fillore dhe ato të 
mesme në gjimnaz. Gjatë viteve të luftës ai ishte përkrahës i lëvizjeve ҫlirimtare për tu hedhur në 
ilegalitet në vitin 1943. Pas luftës deri në vitin 1948 studioi në Beograd e Zagreb në shkollën ushtarake 
për artiler. Ekspozimi i parë shënohet që në vitin 1949, ndërsa studimet e larta artistike ai do ti niste në 
vitin 1960 në Insitutin e Lartë të Arteve. Diplomohet në vitin 1965 në degën e pikturës. Që nga viti 1967 
nis krijmtarinë e lirë artistike, ku fokusohet në temën historike me përmasa të mëdha, për dekorimin e 
institucioneve të kohës.     
 
 

Foto Stamo (1916 – 1989), lindi në Erinid të Gjirokastrës, ku mori dhe edukimin fillor. Në vitin 
1928, Stamo shkon në Greqi, ku përfundon studimet trevjeҫare në shkollën “Plotorea”, ndërsa në fillimin 
e fiteve ’30 merr mësimet e para të vizatimit nga Qenan Meserea, në Shkollën e Vizatimit. Në të njëtën 
periudhe nis dhe aktiviteti i tij antifashist. Në vitin 1938 nis studimet në Romë, në Akademinë e Arteve. 
Me rikthimin në Tiranë rinis dhe aktiviteti i tij kundra fashizmit, ku mori detyra të rëndësishmë drejtuese. 
Nga viti 1947-1951 kryen detyrën e presidentit të Komitetit të Arteve. Edhe në vitet në vazhdim mbajti 
poste të larta në shtetin shqiptar, në fushën e kulturës.      
 
 

Gazmend Leka, lindi në Tiranë në vitin 1953. Prej vitit 1969- 1973, ai studion në liceun artistik 
“Jordan Misja”, ndërsa studimet e larta në Insitutin e Lartë të Arteve i mbaroi në vitin 1978, në atelierin e 
grafikës. Pas shkollës ai nis punë në teatrin e qytetit të Beratit e më pas në muzeun Gj. K. Skënderbeu, në 
Krujë. Prej vitit 1982 deri në 1991 punon në Kinostudio si piktor dhe drejtor artistik i sektorit të 
animacionit. Gjatë kësaj periudhe punon në gjininë e grafikës, ilustrimeve e animacionit.   
 
 

Gegë Marubi, (1907-1984), i biri i Kel Marubit, në moshën shtatëmbëdhjetë vjeçare shkon në 
Paris për t’u specializuar në shkollën e Vëllezërve Lumier. Specializimi zgjati dy vjet, eksperiencë që e 
ndihmoi fotografin e ri të shfaqte shenja origjinaliteti ndërsa eksperimentonte në teknika të reja. Në vitin 
1937 do të hapë një ekspozitë me materiale Lymier-Krom Lymier me ngjyra dhe me kontraste të forta për 
natën.  
 
 

Guri Madhi (1921- 1988), lindi në qytetin e Korҫës, ku kreu shkollën fillore dhe dy vjet në 
shkollën industriale italiane. Fillimisht punon si piktor reklamash për kinematë e qytetit e më pas 
angazhohet në lëvizjet antifashiste. Pas ҫlirimit nis punë si piktor në shtëpinë e kulturës në Korҫë. Në 
vitin 1950 nis studimet në akademinë “Rjepin”, në Shën Pjetërburg. Në vitin 1961 është një nga 
pedagogët e parë të Insitutit të Lartë të Arteve në Tiranë, e që prej vitit 1964 në liceun artistik. Mes viteve 
1964 - 1974 nis një periudhë largimesh e ridimesionimesh, në qytete jashtë Tiranës.    
 
 

Halim Beqiraj lindi në Fier në vitin 1928, por shpërngulet me gjithë familjen në Krujë në vitin 
1939, si i internuar. Në vitin 1947-1951 studion në liceun artistik “Jordan Misja”. Prej vitive 1956-1961 
studion në shkollën e lartë të arteve të aplikuara në Pragë, në atelienë e piktorit K. Shqipel. Pas kthimit në 
atdhe nis punë si mësues vizatimi dhe merr pjesë rregullisht në ekspozitat e organizuara të kohës.   
 
 

Hasan Nallbani, lindi në Berat në vitin 1934, ku kryen dhe shkollën fillore 7- vjeҫare. Pasi 
mbaron studimet e mesme në liceun artistik “Jordan Misja”, ai vazhdon studimet e larta pranë Insitutit të 
Lartë të Arteve, mes viteve, 1960-1964. Pas kësaj eksperience artisti fillon punë si restaurator në Insitutin 
e Monumenteve të Kulturës, si restaurator i veprave të artit mesjetar. Krahës saj ai merr pjesë në 
ekspozitat e shpeshta që organizoheshin, por impenjohet dhe me shkrime teorike të artit mesjetar.     
 
 

Hektor Dule, lindi në Përmet në vitin 1939. Në vitet 1952-1956 studioi në liceun artistik “Jordan 
Misja”, ndërsa më pas shteti shqiptar i siguroi mundësinë e vazhdimit të studimeve të larta në Pragë, për 
skulpturë, në atelienë e prof. J. Kovan, ku ndenji deri në vitin 1961, pa pasur mundësinë e diplomimit. Në 
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institutin e Lartë të Arteve në Tiranë, skulptori diplomohet po atë vit nën udhëheqjen e Sh. Hadërit. Pas 
studimeve ai nis punë në fabrikën e porcelanit në atelierin e qeramikës, deri në vitin 1967. Deri në vitin 
1974 do të punonte në komitetin eksekutiv e më pas si pedagog në A. A. B.     
 
 

Hysen Devolli (1924 – 2013) lindi në Gjakovë, por mësimet fillore i merr në qytetin e Tiranës. 
Studimet e larta artisti i kryen në Akademinë e Arteve të Bukura në Bukuresht në degën e skenografisë në 
atelienë e skulptorit N. Zigfried. Gjatë luftës është pjesmarrës aktiv i lëvizjeve nacional-ҫlirimtare. Pas saj 
është pjesmarrës i rregullt i ekspozitave të organizuara që nga viti 1945 ai u angazhua dhe në realizmin e 
skenografive për pjesë të ndryshme që viheshin në skenë nga TOB.  
 
 

Ismail Lulani, lindi në Tuz në vitin 1933, ku mori dhe mësimet fillore, ndërsa studimet e mesme i 
zhvilloi në shkollën e mesme mjeksore. Studimet e larta do ti niste në Insitutin e Lartë të Arteve në vitin 
1964, në degën e pikturës, për ti përfunduar në vitin 1969. Lulani u punësua fillimisht në qytetin e 
Shkodrës si mësues vizatimi në shkollën e mesme artistike. Që nga viti 1969 ai do të ishte pjesmarrës i 
rregullt i konkurseve e ekspozitave lokale e kombtare. 
 
 

Isuf Sulovari lindi në qytetin e Elbasanit në vitin 1934. Shkollën fillore e fillon në vitin 1942, 
ndërsa mesimet e mesme në liceun artistik “Jordan Misja”, e kryen mes viteve 1951- 1955. Nga viti 1956-
58 punon si skicograf në kabinetin pedagogjik në Elbasan, ndërsa pas një viti nis studimet e larta në 
Bukuresht, për ti përfunduar ato në Tiranë në vitin 1964, për pikturë. Nga viti 1964 deri në vitin 1980 
punon si mësues vizatimi në shkollat 8-vjeҫare në qytetin e lindjes, e më pas në atë të mesme artistike 
“Onufri”, deri në vitin 1994.   
 
 

Jakup Keraj (1933 -1987), lindi në qytetin e Shkodrës. Pas luftës ai do të niste studimet e mesme 
pranë liceut artistik “Jordan Misja”, e më pas do të fitonte bursë studimi në insitutin “Rjepin”, në Shën 
Pjetërburg. Studimet e larta do të zgjasnin në vitet 1955-1960. Përgjatë viteve në vazhdim piktori Keraj, 
do të merrte pjesë aktive në skenën artistike shqiptare.    
 

Janaq Paço (1914-1991), lindi në qytezën e Konicës, në Greqi, por familja e tij u transferua 
fillimisht në qytetin e Përmetit e më pas, në vitin 1926, në Tiranë. Më 1933, ai fiton konkursin e pranimit 
në Akademinë e Arteve të Bukura të Athinës, në Greqi, ku do të studionte në gjininë e skulpturës, në 
atelienë e pedagogut K. Dhimitriadhis. Në vitin 1938, do të mbronte diplomën dhe si rezultat i talentit të 
tij, do të qëndronte si asistent i pedagogut të tij, në këtë Akademi. Pas luftës, ai do të drejtonte Komitetin 
e Arteve për katër vjet. Më pas, ai vazhdon punë si mësues në Liceun Artistik të Tiranës, deri më 1974.  
 
 

Jani Ristani lindi në fshatin Lliar Zagori në Gjirokastër më 1913. Që në moshë të vogël shkoi në 
Stamboll në “Robert kolezh”, në shkollën tekniko-inxhinierike, ku u njoh me radiogalenën dhe 
fotoromantizmin. Merr mësimet e para nga fotografi turk N. Huzuri, e në sajë të talentit të tij arrin të 
fiksojë me aparatin e tij Qemal Ataturkun apo Miss Turqinë në vitin 1933, foto të botuara më pas në 
gazetën “Xhumurjet “ me firmën Ristani. Në 1935 kthehet në Tiranë dhe bashkë me kushëririn Vasilin 
hapin “Studio Ristani”. Që nga viti 1947 studio e tij shtetëzohet. Ristani vazhdon si nënpunës fotograf 
pranë Ministrisë së Ndërtimit derisa del në pension.  
 
 

Kel Kodheli, lindi në Shkodër në vitin 1918, për tu vendosur në Tiranë në mesin e viteve ’20. Në 
vitin 1933 Kodheli studion në shkollën e mesme teknike “H. Fultz”, në degën e vizatimit dhe 
dekoracionit, dhe kurset në Shkollën e Vizatimit. Në vitin 1938 artisti niset për të kryer studimet e larta në 
Akademinë e Romës, në atelienë e piktorit C. Silviero. Kthehet në Tiranë në vitin 1943 dhe fillon punë në 
Bankën e Shqipërisë për rreth 10 vjet. Pas vitit 1953 fillon karrierën pedagogjike në liceun e Tiranës. Në 
vitin 1973 trasferohet në një shkollë 8-vjeҫare deri sa del në pension.     
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Kel Marubi (1870-1940), pas specializimit në Trieste, trashëgon studion e të atit birsues Pjetër. 

Për figurën e tij, dëshmojnë faktet e shumta historike, që e paraqesin si nismëtarin e themeluesin e një 
sërë gazetash, shoqërish e lidhjesh patriotike. Një personalitet i shquar i burgosur nga turqit për aktivitete 
subversive, por i vlerësuar si fotograf i oborrit të Mbretit Zog, dhe i Mbretërisë së Malit të Zi. Marubi 
njihej si një nga figurat e përhershme në komisionet qytetare të qytetit të Shkodrës.   
 
 

Kolë Idromeno ( 1860-1939) lindi në qytetin e Shkodrës, ku studioi fillimisht pranë fotografit 
italian Pietro Marubi dhe më pas në Akademinë e Arteve në Venecia. Artisti kthehet në atdhe më 1878, 
ku dhe do të internohet nga autoritet turke për një vit (1897-8). Njëkohsisht ai interesohej dhe ushtronte 
zanatin e  skenografit, fotografit, arkitekitektit, urbanistit e muzikantit. Njihet dhe vlersohet si një nga 
figurat më të rëndësishme të kohës, për impaktin e madh që dha në jetën kulturore të qytetit të lindjes e 
më gjërë.  
 
 

Kristaq Rama (1932-1998), lindi në qytetin e Durrësit, ku përfundoi dhe shkollën fillore. Në vitin 
1943 familja e tij shpërngulet për në Tiranë, ku artisti i ri aktivizohet me formacione komuniste 
“Debatik”. Në vitin 1947 nis studimet e mesme pranë liceut të Tiranës, për skulpturë nën kujdesin e 
skulptorit O. Paskali. Në vitin 1954 Rama niset për studime në Shën Pjetërburg pranë insitutit “Rjepin”, 
ku studion në atelienë e skulptorit Kergin. Me kthimin në atdhe në vitin 1960, skulptori nis punë si 
inspektor i arteve në Ministrinë e Kulturës, drejtor në GKA, e më pas drejtor drejtorie në Ministrinë e 
Kulturës. Pas vitit 1970 i dedikohet tërësisht skulpturës.    
 
 

Kristaq Sotiri (1883-1970) u lind në Mborje të qytetit të Korçës, ndërsa në formimin e tij artistik 
ndikuan dukshëm eksperiencat e ndryshme në studio fotografike të Amerikës, vend ku ai qëndroi për 
rreth njëzet vjet. Studioja më e njohur, ku artisti qëndroi për  tetë vjet, ishte ajo e fotografit George 
Steckel, prej të cilit mori dhe bazat kryesore të teknikës së fotografimit. Aty ai mësoi teknika 
kontemporane të fotografimit, arritje që shpejt do t’i përvetësonte dhe  në studion e tij në fillim në New 
York e më pas në Korçë (1923). Arkivi i fotografive, me rreth 15 mijë negativë, që disponojnë 
trashëgimtarët e Sotirit, përbëjnë esencën e gjithë punës së tij.  
 
 

Kristina Koljaka lindi në qytetin e Kavajës në vitin 1915, në një familje intelektuale. Edukimi i 
saj nis në qytetin e Leçes në Itali, në vitin 1925, e më pas vazhdon në kolegjin italian të vajzave, hapur në 
qytetin e lindjes. Pas përfundimit të këtij kolegji, më 1929, Kristina vazhdon studimet në Liceun Artistik 
të qytetit të Romës. Në vitin 1934, rikthehet në vendlindje dhe nis të japë mësim deri më 1938, në 
kolegjin “Nënë Mbretëreshë”, si mësuese vizatimi. Studimet e larta ajo i kryen në Akademinë e Arteve në 
Romë në atelienë e skulptorit D’Angeli. Kthehet në Tiranë në vitin 1942. Pas vitit 1947, punon për disa 
vite në ndërmarrjet shtetërore, në gjininë e reklamave dhe pllakateve të kinemasë e më pas, me marrjen e 
studios, do të marrë porosi të ndryshme nga shteti shqiptar.  
 
 

Llambi Blido, lindi në Fier në vitin 1939, ku kreu dhe arsimin fillor. Pas Luftës familja do të 
trasferohej në Tiranë. Studimet e mesme artisti do ti kryente pranë politeknikumit në degën e gjeologji-
miniera, për të nisur më pas punë si laborant. Vitet 1960-61 do ta gjenin në Shën Pjetërburg pranë insitutit 
“Rjepin”, ku studioi për grafikë, për ti përfunduar ato në Tiranë në vitin 1965. Pas studimeve nis punë në 
shtypin e kohës, periudhë që mbyllet në vitin 1975, pas goditjes nga shteti, të disa artistëve si liberal. Një 
goditje e dytë nga shteti i vjen në vitin 1984, por shpejt figura e tij do të ridimensionohej.     
 
 

Llazar Nikolla, (1906- 1983), lindi në Kolonjë, ku kreu dhe mësimet fillore. Në vitin 1930 
përfundon dhe studimet 4 vjeҫare në kurset e Shkollës së Arteve të Aplikuara, në degën e dekoracionit, në 
Athinë. Në vitet 1932-36 ndjek studimet në Shkollën e Vizatimit, ndërsa studimet e larta i kryen po në 
Athinë, në Akademinë e Arteve. Në vitin 1942 fillon punë në Ministrinë Botore. Pas luftës fillimisht 
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punon si mësues në liceun e Tiranë e më pas si restaurator, për tu rikthyer sërisht në lice deri sa doli në 
pension.   
 
 

Mandi Adham Koçi, (1912-1982) njohur me pseudonimin “Maku”, lindi në Voskopojë, ku kreu 
dhe shkollën fillore. Që nga viti 1930 ishte nxënës në Liceun e Korçës, e prej viteve 1933 deri në 1936, 
mëson profesionin e fotografit në Greqi. Hap studion e parë me ndriçim eletrik në Korçë në vitin 1936. 
Gjatë viteve të luftës angazhohet si fotograf i Shtabit të përgjithshëm partizan. Në vitin 1943, arrestohet 
për tu internuar më pas në Porto Palermo e Ponzia. Pas luftës angazhohet me kinematografi, si kino 
operator e drejtor fotografie. Deri n 
ë vitin 1960 realizon një seri filmash dokumentar. Pas prishjes së mardhënieve me BS, M. Koçi, burgoset, 
për të mbyllur jetën në mjerim në një azil.  
 
 

Muntaz Dhrami, lindi në Gjirokastër në vitin 1936, ku ndoqi dhe arsimin fillor. Në gjimnazin e 
Gjirokastrës do të mësonte në vitet 1949-1952. Po në vitin 1952 rregjistrohet në liceun artistik në Tiranë, 
e më pas në vitet ’57-61, gjendet në institutin “Rjepin” në Shën Pjetërburg. Diplomën do të mund ta 
përfundojë në Insitutin e Lartë të Arteve në Tiranë, ku do të qëndrojë si asistent pedagog e më pas në 
poste më të larta deri në fillim të viteve ’90.   
 
 

Nexhmedin Zajmi, (1916- 1991) lindi në Peshkopi në vitin 1916. Në vitin 1931 ai hyn në 
shkollën teknike në degën e bujqësisë e më pas në degën e dekoracionit po në këtë shkollë. Studimet e 
larta artisti i kryen në Akademinë e Romës, për tu rikthyer në atdhe vetëm në vitin 1944. Prej vitit 1945 
jep mësim në liceun artistik të Tiranës, e më pas në vitin 1955 është drejtor i GKA-së, për tu rikthyer 
shpejt në lice. Në vitin 1963 fillon punë në Insitutin e Lartë të Arteve. Gjatë gjithë kësaj periudhe artisti 
ka marrë pjesë në gjithë konkurset dhe ekspozitat brenda dhe jashtë vendit.             
 
 

Odhise Pasakli (1903- 1985) lindi në qytetin e Përmetit. Ai fitoi të drejtën e një burse studimi në 
qytetin e Torinos, ku, pasi mbaroi studimet e mesme, u rregjistrua në Fakultetin e Gjuhë-Letërsisë për 
Albanologji. Pasi mbaron studimet për letërsi, Paskali kryen edhe tre vjet specializim në Histori Arti. Më 
1927, ai mbron diplomën me një studim mbi skulptorin rilindas italian Andrea Contucci (Sansivino), nën 
udhëheqjen e kritikut Adolfo Venturi, një personalitet i shquar i kohës në fushën e artit pamor. Si para 
dhe pas luftës, artisti mbeti një nga zërat kryesorë të skulpturës monumentale.  
 
 
 Perikli Ҫuli, lindi në Përmet në vitin 1939. Gjatë luftës, familja e artistit trasferohet në Tiranë. Pas 
një edukimi fillestar ai do të fillonte studimet artistike në liceun artistik “Jordan Misja”, e prej vitit 1957 
do të niste studimet e larta në Bukuresht, në atelienë e pedagogut K. Medrea. Diplomën do ta mbronte në 
Tiranë në vitin 1964 nën drejtin e skulptorit Sh. Hadërit. Pas kësaj eksperience artisti ai do të niste 
karrierën pranë Insitutit të Lartë të Arteve si pedagog, deri në vitin 1966. Pas një periudhe reabilituese nga 
shteti, nga viti 1966-76, si puntor në ndërmarrjen “Migjeni”, artisti do të rikthehet në institut si pedagog 
në degën e skenografisë.    
 
 
 Qamil Grezda, (1917- 1992). lindi në Gjakovë, por arsimin fillor e të mesëm e kreu në Shkodër. 
Në vitin 1931, vazhdon studimet në Shkollën e Vizatimit, e më pas ato të larta në qytetin e Romës (1939-
1943), prej ku u kthye me mbarimin e luftës. Fillmisht nis punë në Teatrin Kombtar si piktor, e më pas 
drejtor i muzeut të luftës, e pedagog në liceun artistik në Tiranë. Përgjatë gjithë kësaj kohe artisti është 
mjaft aktiv e pjesmarrës në ekspozita brenda dhe jashtë vendit.     
 
 

Sadik Kaceli, (1914- 2000) lindi në Tiranë, ndërsa mësimet e para artistike ai i merr pranë 
Shkollës së Vizatimit në vitin 1932. Me ndihmën e familjes, arrin të shkojë në Francë në vitin 1936, ku do 
të nisë studimet e larta për pikturë në akademinë shtetërore në Paris. Gjatë luftës shkon fillimisht në 
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Kosovë e më pas në Firence, ku frekuenton Akademinë e Arteve në atelienë e afreskut, gjini që kishte 
ndjekur vazhdimisht dhe në Paris. Që nga viti 1946 deri më 1976 do të japë mësim në liceun artistik në 
Tiranë. Si artist me biografi të cënuar, atë e ndjekin një sërë persekutimesh dhe vetvetiu, pozicionohet 
gjithmonë e më larg atmosferës artistike në vend.  
 
 

Sali Shijaku lindi në Tiranë në vitin 1933. Në vitin 1952 mbaron studimet në liceun e Tiranës, e 
më pas vazhdoi studimet në institutin “Rjepin”, në Shën Pjetërburg, në atelienë e pedagogut B Joganson. 
Piktori, pas studimeve angazhohet si pedagog n 
ë Insitutin e Lart 
ë të Arteve dhe mori pjesë në gjithë aktivitet më të rëndësishme brenda dhe jashtë vendit.    
 
 

Shaban Hadëri lindi në Delvinë në vitin 1928. Gjatë luftës ishte partizan, e më pas aktivizohet 
për hapjen e shkollave në këtë krahinë. Në vitin 1947 nis studimet në liceun e Tiranës, ndërsa mes viteve 
1952-58 do të studiojë në insitutin “Rjepin” në Shën Pjetërburg, në atelienë e skuptori Lishev. Hadëri do 
të jetë një nga pedagogët e parë të Institutit të Lartë të Arteve në Tiranë dhe pjesmarrës i rregullt në 
ekspozitat e kohës.   
 
 

Shan Pici (1904-1976) është përfaqësuesi më i denjë i familjes Pici, e cila ndikoi ndjeshëm në 
rritjen e tematikës dhe cilësisë së artit të fotografimit në qytetin e Shkodrës. Shani njihet me fotografinë 
pikërisht në studion e Marubit, dhe shkrepjen e parë e realizon akoma në moshë të re. Hap studion e tij 
më 1924 së bashku me dy vëllezërit e tij, Ndrekën dhe Tefën.  
 
 

Simon Rrota, (1887-1961), lindur në qytetin e Shkodrës, merr mësimet e para pranë piktorit Kolë 
Idromeno. Studimet e tij intensifikohen në Akademinë e Arteve të Breras, në qytetin e Milanos, studime 
të cilat i mbaron në vitin 1915. Pas vitit 1922 punon si mësues vizatimi në gjimnazin e Shkodrës. Simon 
Rrota do të punonte si mësues vizatimi deri sa doli në pension. Trashgimia e tij artistike numëron rreth 
700 punime kryesisht në vaj.     
 
 

Skënder Kamberi lindi në qytetin e Vlorës në vitin 1939. Studimet e mesme ai i kreu në liceun 
artistik në Tiranë në vitet 1956-1960, ndërsa ato të larta pranë Institutit të Lartë të Arteve, ku u diplomua 
në degën e pikturës, në vitin 1965. pas studimeve ai kthehet në qytetin e lindjes për të dhën kontributin e 
tij në forminin e hpjes së liceut të këtij qyteti. Piktori ka qenë pjesmarrës i rregullt i aktiviteve të kohës, 
brenda dhe jasht 
ë vendit.  
 
 

Sofia Zengo Papadhimitri (1915-1976), u lind në qytetin e Korçës, ku mori dhe edukimin e parë 
artistik nga piktori Vangjush Mio. Më pas, dhe ajo si dhe e motra Androniqi, studioi në Athinë në 
Akademinë e Arteve të Bukura, që nga viti 1937, deri më 1940. Kthehet në Korçë, e mbetur pa punë dhe 
e zhgënjyer nga ëndrrat e iluzionet e bukura, që kishte si artiste e re. Në vitin 1942, hap ekspozitën e parë 
bashkë me të motrën, por ndryshimet politike pas çlirimit të vendit e shohin të angazhuar në paraqitjen e 
zhvillimeve të reja të vendit. Paralelisht me artin laik zhvilloi dhe ikonografinë, risi e trashëguar nga 
familja e saj. Merr pjesë rregullisht në ekspozitat e arteve figurative, ndërsa në vitin 1964, Lidhja e 
Shkrimtarve, organizon ekspozitën e parë vetjake të artistes, me rastin e 50-vjetorit të lindjes. 
 
 

Thoma Thomai (Dhamo), lindi në Kolonjë në vitin 1936. Artisti mëson fillimisht në liceun 
artistik “Jordan Misja”, e më pas në në Shkollën e Lartë të Arteve të Aplikuara në Pragë, në atelienë e 
pedagogut O. Eckert. Fillmisht fillon punë në fabrikën e porcelanit. Prej viteve 1968-1971 ai do të japë 
mësim si pedagog në Institutin e Lartë të Artve në Tiranë. Prej vitit 1989 do të ishte dekan në këtë 
fakultet.  
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Vangjush Mio (1891- 1957), lindi në Korçë nga ku emigroi drejt Rumanisë në vitin 1908. 
Krijimtaria e tij artistike fillon me aktivizimin në trupat e teatrit, që organizonin këto rrethe, por prirjet e 
tij për pikturën e shtynë që në moshën 24 vjeçare të rregjistrohet në Shkollën Kombëtare të Arteve të 
Bukura të Bukureshtit. Pas përfundimit të studimeve, në vitin 1919, hapi një ekspozitë e më pas, me 
kthimin në qytetin e lindjes, hapi një tjetër në po të njëjtin vit. Në vitin 1920, rregjistrohet në Akademinë 
e Arteve në Romë, me një bursë të shtetit shqiptar. Pas një eksperience të shkurtër në Liceun e Korçës, në 
vitin 1924 kthehet përsëri në Itali për të përfunduar studimet. Që nga viti 1926 hap një studio në qytetin e 
lindjes, ku dallohet për një aktivitet të ngjeshur artistik. Pas vitit 1949 do të punonte si skenograf në 
teatrin e qytetit të Korҫës.  
 
 

Vilson Kilica lindi në qytetin e Vlorës në vitin 1932, ndërsa edukimin fillor e kreu në Fier. Prej 
vitit 1948-1951 ai frekuentoi liceun artstik të Tiranës, në vitin 1952 gjendet në Shën Pjetërburg në 
Institutin “Rjepin”, ku studioi pikturë në atelienë e piktorit Joganson. Diplomohet në vitin 1958, për tu 
kthyer më pas në atdhe. Që në fillim të viteve ’50 artisti i jepen poste të rëndësishëm në Ministrinë dhe 
Komitetin e kulturës. Në vitin 1960 ai është një nga inisiatorët dhe themeluesit e Institutit të Lartë të 
Arteve. Pas vitit 1965 ai do të ishte dhe drejtori i këtij Instituti, deri në vitin 1969. Në të njëtën periudhë u 
zgjodh dhe sekretar i Lidhjes të Shkrimtarve dhe Artistëve. Fillmi i viteve ’70 do të shohë ndëshkmin e 
artistit, për ta ridimensionuar atë sërisht në vitin 1980, kur rimori postin e pedagogut në Insitut.    
 
 

Vladimir Jani, (1921-2001), lindi në Shkodër, qytet ku kreu dhe studimet e para. Në fillimin e 
viteve ’40 artisti ndodhet në Firence, ku u rregjistrua në Akademinë e Arteve të Bukura. Me mbarimin e 
luftës Jani kthehet në Shkodër, qytet nga i cili nuk u largua deri në fund të jetës së tij.    
 
 

Ymer Bali, (1894-1967) lindur në Tiranë, shkon në Austri rreth viteve ‘30-të, ku ndoqi një kurs 
specializimi për teknologjinë bashkëkohore të fotografimit. Një pjesë e fotove të tij, të realizuara në 
qytete të ndryshme, u botuan në albumin “Shqipëria, e ilustruar” nën kujdesin e Teki Selenicës më 1927. 
Foto të botuara me firmën “Klishe M.Bali, Tiranë”, janë një pasqyrë interesante e Shqipërisë së atyre 
viteve. Pas vdekjes, mbetën si trashëgimi kulturore rreth 500 foto, të cilat ruhen në fondin e koleksionistit 
Thimi Nika. 
 

Zef Kolombi (1907- 1949) u lind në Sarajevë, nga i jati, Gjoni, shkodran dhe e jëma sllovene, 
Stefani. Pas studimeve fillore e të mesme largohet për në Itali, me shpresën e ndërtimit të një karriere 
artistike, por kthehet shpejt mbrapsht pas denoncimit si vagabond. Në vitin 1929, tenton dhe një herë të 
shkojë në Itali, këtë herë i ndihmuar nga një bursë e shtetit shqiptar ku dhe regjistrohet në Akademinë e 
Arteve të Romës. Pas studimeve në vitin 1933, emërohet mësues vizatimi në Shkollën Normale të 
Elbasanit. Në vitin 1941 shpërngulet me gjithë familjen në Shkodër. Vdes tetë vjet më vonë, po në këtë 
qytet, duke lënë një krijimtari të pakët në vizatime e piktura.  
 
 

Zef Shoshi lindi në Tiranë në vitin 1939. Pas studimeve në liceun artistik, ai vazhdon studimet e 
larta në Institutin “Rjepin”, në Shën Pjetërburg prej viteve 1957-1961, për tu diplomuar në Tiranë në 
degën e pikturës. Pjesmarrja e tij në ekspozita nis në vitin 1956. Gjatë viteve 1962-65 do të punojë si 
pedagog në liceun artistik e më pas si piktor resaturator në Insitutin e Monumenteve. Prej viteve 1965-74 
punon si piktor ilustrator në shtëpinë botuese “N. Frashëri”, ndërsa në vitet 1974-1993 punon pranë 
GKA-së.  
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