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Mendoj se gazetaria kulturore në Shqipëri është një fenomen 

interesant ngaqë është një pasqyrë e dyfishtë. Nga njëra anë, është 

pasqyrë e realitetit kulturor të vendit. Nga ana tjetër, është pasqyrë e 

gjendjes së gazetarisë kulturore në botë. Në të dyja rastet, është pasqyrë 

në kuptimin që ngërthen apo riprodhon të gjitha aspektet e 

padëshirueshme të asaj çka pasqyrohet. E dyta, ndoshta, është më e 

vështirë për t’u kuptuar, sidomos nga ata që janë të prirur të idealizojnë 

botën e madhe, përkatësisht vendet e pasura, duke i shikuar si antipod 

i Shqipërisë, optikë e kushtëzuar apo e përçudnuar nga njëfarë 

përjetimi i inferioritetitsi identitet. Ndërkaq, edhe në gazetarinë 

kulturore, sikurse në shumëçka tjetër, problemet e Shqipërisë, në thelb, 

janë po ato të botës së madhe, vetëm se të amplifikuara ashtu si nën 

thjerrëzën e një mikroskopi. Më poshtë, po fokusohemi te fenomeni 

gazetarisë kulturore në Shqipëri kryesisht në raport me librin artistik, 

që përbën ose më mirë duhet të përbëjë epiqendrën e jetës kulturore të 

një shoqërie. 

Në Shqipëri nuk mungojnë shkrimtarët dhe artistët e talentuar. 

Ajo çka mungon është hapësira e komunikimit kulturor, suporti apo 

substrati material i së cilës është media kulturore, qoftë në formën e 

shtypit të specializuar, qoftë si hapësira rubrikash në pjesën tjetër të 

shtypit dhe në media elektronike. Botimi i njëtë përjavshmeje si 

ExLibris, puna e disa gazetarëve cilësorë, spotet televizive kushtuar 

librit në prime time– të gjitha këto janë për t’u përshëndetur, por nuk 

mjaftojnë për të mbuluar tërë atë shkretërirë që shtrihet midis 

krijimtarisë letrare dhe lexuesit potencial. Ndihet mungesa e kritikës 



letrare dhe e publicitetit letrar, gjithsesi të nevojshme për ta orientuar 

lexuesin kah cilësia në mes të asaj morie librash që hidhen sot në treg. 

Rrjedhimisht, mungojnë kriteret apo referencat e duhura për një 

hierarki vlerash artistike. Dhe këtu duhet të theksojmë, së pari, një të 

vërtetë shumë të thjeshtë që shpesh e harrojmë, ndoshta ngaqë priremi 

të jemi tepër korrektë politikisht në fjalorin që përdorim: letërsia është 

hierarkike për nga natyra e saj, dhe s’ka si të jetë ndryshe përderisa 

veprat letrare maten për nga cilësia. Dhe, së dyti, këtë hierarki 

tekefundit e përcakton koha nëpërmjet një seleksioni të pamëshirshëm 

që hedh në ujërat e harrimit shumicën tejdërrmuese të veprave. 

Ndërkaq, në të tashmen, një ersatz i seleksionimit që bën koha është ai 

që duhet të bëjnë kritika letrare dhe publicistika letrare, në mënyrë 

sado subjektive, po gjithsesi të dobishme. 

Nën regjimin komunist, një hapësirë komunikimi kulturor, një 

ekosistem i tillë kulturor, ka ekzistuar, ndonëse burokratikisht i 

kontrolluar në përputhje me normat e ideologjisë totalitare. Tani, e 

keqja nuk është se mungon hierarkia. Çka mungojnë janë, siç thashë 

pak më sipër, kriteret dhe referencat e duhura për një hierarki vlerash 

artistike, dhe këtu po shtoj se është fjala për një hierarki vlerash 

artistike që do të ishte domodoshmërisht e ndryshme nga ajo e 

burokracisë kulturore të dikurshme. E keqja, tani, është se ka njëfarë 

hierarkie, sado të vagullt, dhe se, për aq sa ka një hierarki në këtë 

fushë, ajo është e ndërtuar me rudimente të hierarkisë së dikurshme, si 

në gazetarinë kulturore, ashtu edhe në mendjen e më të shumtë vetë 

lexuesve, dhe jo vetëm në lidhje me letërsinë shqipe, po madje edhe për 

letërsinë botërore. Për më tepër, si rrjedhojë e një zbrazëtie të madhe në 

një hapësirë në të cilën do të duhej të ndodheshin kritika letrare dhe 

publiciteti letrar, është mjaft e përhapur ideja se krijimtaria letrare dhe 

artistike nën regjimin komunist qëndron ku e ku më lart se krijimtaria 

e periudhës së postkomunizmit. Kjo ide përftohet pikërisht ngase një 

zbrazëti e tillë bën që shumë autorë të talentuar të sotëm, sidomos nga 

të rinjtë, dhe po kështu botimet aktuale, trajtohen përciptazi në media, 

në stilin fast food, ose nuk njihen fare. Gjithashtu, për këtë ide ndikon 



edhe krahasimi diakronik për kinematografinë, po si jo, një art 

spektakli, teksa prodhimi i sotëm kinematogrifik në Shqipëri thuajse 

nuk ekziston. Dhe spektakli përbën rrënjën dhe thelbin e fenomenit për 

të cilin jemi duke folur. Por kësaj çështjeje do t’i rikthehemi më tej, sado 

shkurtimisht. 

Çfarë tjetër ka në atë shkretëtirë që shtrihet ndërmjet krijimtarisë 

letrare dhe lexuesit potencial? Rubrikat dhe kronikat kulturore, brenda 

asaj hapësire që u lejon logjika e marketingut, priren të imitojnë 

gazetarinë politike, të ndjekin modelet e saj, me sa duket ngaqë 

gazetaria politike, siç është e natyrshme, ka vendin qendror në media. 

Nga ana tjetër, edhe në Shqipëri ashtu sikurse në botën e madhe, 

shtypi është në konkurrencë me televizionin, që i paraqet ngjarjet me 

figura të lëvizshme dhe mjaft shpesh live, sikur je i pranishëm në to 

pikërisht në çastin që ndodhin. Dhe, për ta kompensuar sadopak 

avantazhin e televizionit, gazetaria politike në formën e shtypit është 

gjithnjë e më tepër e prirur të paraqesë lajme sa më të bujshme dhe, 

kur nuk ka të tilla ngjarje, priret për t’i paraqitur si të bujshme edhe ato 

që nuk janë. Dhe, duke qenë se gazetaria kulturore imiton gazetarinë 

politike, ndërsa shtypi kërkon të konkurrojë televizionin apo së paku të 

mos mbetet shumë prapa televizionit, jo rrallë gazetaria kulturore flet 

për letërsinë me gjuhën e sensacionit të ditës. Kështu, për shembull, 

kur prezantohet një libër që sapo është botuar, fare mirë mund të 

ndodhë që gazetari apo gazetarët t’i afrohen autorit në çastin që del nga 

salla, t’i drejtojnë mikrofonin dhe t’i kërkojnë... një prononcim, si të 

ishin duke folur me një pushtetar që sapo ka marrë një vendim të atillë 

që mund të shënojë kthesë jetike në fatet e vendit. Ose, kur e 

intervistojnë autorin më gjatë se për një të ashtuquajtur prononcim në 

stilin fast food, gjatë intervistës mund të ndërkallet krejt papritur 

ndonjë pyetje që s’ka lidhje as me autorin, as me librin që sapo ka 

botuar dhe as me ndonjërën prej pyetjevetë tjera, por që i referohet një 

ngjarjeje të bujshme të ditës, mundësisht një ngjarjeje sensacionale, 

nga ato që u japin kronikave politike ngjyrime të kronikës së zezë, dhe 

për më tepër me këtë pyetje të papritur dhe pa lidhje me kontekstin e 



kësaj interviste synohet nxjerrja e një titulli sa më të bujshëm për këtë 

intervistë. Ndërkaq, botimi i një libri, ose marrja e çmimit për një libër, 

mund të jetë çfarëdo qoftë, përveçse ngjarje sensacionale e ditës. Dhe, 

sigurisht, kjo strategji e verbër marketingu është kundërproduktive për 

librin, sepse bën që libri të harrohet ashtu siç harrohen sensacionet e 

ditës, të vërteta apo të stisura si të tilla. Ndoshta këto që përmenda nuk 

përbëjnë shumicën e rasteve statistikisht, por mendoj se janë të 

ngarkuara me domethënie ngaqë janë simptomatike për fenomenin. Po 

kështu, simptimatike më duket edhe diçka e përvojës vetiake për sa 

kam pasur të bëj me gazetarinë kulturore. Në mjaft raste, interesimi i 

gazetarit, më shumë se për veprën letrare të autorit, interesohet për 

autorin si person, duke krijuar kësisoj një personazh që u shtohet 

personazheve të librit dhe përzihet e pështjellohet artificialisht me to. 

Kjo mund të vërehet simodos në rastet kur subjekti i librit vendohet në 

periudhën aktuale ose në të kaluarën tonë të afërt, të periudhës 

diktaroriale. Në këtë mënyrë, fiksioni letrar trajtohet si realitet. Kjo 

është ana e kundërt e së njëjtës monedhë me trajtimin e historisë sonë 

të afërt si fiksion, përkatësisht si televonelë. 

Siç thashë në krye, këto aspekte të padëshirueshme të gazetarisë 

kulturore nuk janë aspak ekskluzivitet shqiptar. Janë pjesë e një 

fenomeni më të gjerë, me përmasa globale: i asaj që quhet “shoqëri e 

spektaklit”. Kjo, siç dihet, konsiston në zhvendosjen e rolit të gazetarisë, 

nga informimi te spektakli argëtues. Aq më e theksuar bëhet një gjë e 

tillë kur ka për objekt kulturën të konsideruar si konsum në formën e 

argëtimit. Aq më tepër në kushtet e modelit latinoamerikan të 

kapitalizmit në një vend postkomunist. 

 


