
 

Pornografi artistike 

Fabian Zhilla 

 

Pornografia artistike është një formë e fshehur e kurvërisë që i shitet shoqërisë nëpërmjet 

programeve të tipit “reality show”. Sipas fjalorit shqip: “pornografi: është paraqitja hapur e 

organeve dhe e marrëdhënieve seksuale në filma, në revista etj.” Në kontekst të këtij shkrimi, 

pornografia artistike është kur ajo prezantohet nëpërmjet programeve televizive si pjesë e një 

skenari dhe programi artistik. Ku paçka se programi në vetvete nuk është pornografi, kjo e fundit 

instrumentalizohet dhe zë një vend të rëndësishëm në program dhe madje është elementi më 

tërheqësi i programit, i cili kulturalisht dhe artistikisht është tërësisht i varfër dhe ajo që mbetet 

nga ai program janë kryesisht veprimet dhe shfaqjet erotike të aktorëve. Në këto dy vitet e fundit, 

të tilla programe kanë ngërthyer televizionet kombëtare në vend, duke zhvlerësuar programe dhe 

artin vërtet cilësor. Antivlera nëpërmjet seksualizmit të skajshëm të artit me ndihmën e mediave 

sociale po mund vlerën. Dhe kjo nuk shtrihet vetëm në art apo kulturë por dhe në marrëdhënien 

tonë me antivlerën dhe korrupsionin. Lufta kundër tij, para se të jete politike, është kulturore dhe 

ajo duhet të fillojë pikërisht nga këtu, kritika, bojkoti dhe refuzimi i këtyre formateve televizive 

antivlerë, të cilat stimulojnë korrupsionin dhe pse jo dhe krimin. 

E çfarë janë të tilla programe? Ato janë kryesisht të formatit të “reality show” ku kinse e gjithë 

ngjarja, e cila në vetvete është shumë e thjeshtë luhet nga “aktorë” jo profesionistë, të cilët vijnë 

nga rruga dhe të cilët pretendohet se luajnë vetveten, të pakuruar dhe të patrajnuar. E gjithë 

fabula është një thashethem për disa njerëz të panjohur, të cilët tregojnë diçka nga jetët dhe 

karakteret e tyre. Deri këtu duket fare normale. Në kushtet e modernizmit dhe të emigracionit ku 

lidhjet familjare dhe shoqërorë janë në zgrip, njerëzve u duhet mbushur koha më emisione të 

thjeshta, u duhet një thashethem publik që të mbushin kohën. Kjo solli telenovelat, të cilat deri 

diku e luanin këtë rol. Por tashmë duhej diçka më tërheqëse dhe më intensive, të prekshme. Dhe 

sigurisht u shpikën “reality show” 

Në Shqipërinë e viteve të fundit, ato i gjejmë në formate banale ku fabula e programit është e 

seksualizuar maksimalisht ku mbizotërojnë të zhveshurit e veshur, muskujt, të sipërme dhe të 

poshtme të fryra, ku dominon botoksi dhe njëfarë horrllëku. Këtyre programeve u duhen patjetër 

të rinj dhe të reja të gatshëm të bëjnë çdo gjë vetëm e vetëm që të tërheqin klikime. I gjithë 

formati fokusohet te seksi, zhurma, zhveshja, intriga, erotizmi dhe tradhtia; kryesisht tek 

antivlerat. Të rinjtë nuk zgjidhen për vlera, por lakuriqësinë e tyre. 
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Aktorët e këtyre formateve, të cilët kryesisht bashkohen dhe ndahen pa mbaruar akoma programi 

televiziv, kthehen në “VIP-a”, të cilët pasurojnë mediat e tyre sociale me mijëra ndjekës dhe më 

pas kthehen në marketues me para për biznese të ndryshme. Kjo ka krijuar një formë marketingu 

qesharak. Sheh, p.sh., drejtues të të tilla emisioneve duke reklamuar një kompani, e cila bën 

eksport e transport nga Kina. Dikush tjetër reklamon një dyqan sufllaqesh apo ndonjë syresh 

reklamon proteza dhëmbësh. 

Sigurisht, jeta publike e këtyre aktorëve me gjithë sforcon e mediave rozë zgjat shumë pak dhe 

ata konsumohen shumë shpejt. Por edhe ky lloj banaliteti do konsiderohej i pranueshëm në 

kontekstin e çmendurisë që ka prodhuar teknologjia dhe media sociale. Problemi është te 

deformimi i individit moral të qytetarit të nesërm shqiptar. Problemi është tek inxhinieria sociale 

e këtyre programeve në lidhje me vetëdijen qytetare ndaj të keqes dhe qeverisjes së korruptuar. A 

mund të presësh që modele të tilla programesh të ndërgjegjësojnë një votues, i cili do t’i thotë jo 

korrupsionit dhe imoraliteti? Absolutisht jo. Pse? 

Sepse formati i këtyre programeve bazohet te tre komponentë që do t’i duhej kujtdo qeverisjeje 

të korruptuar për të mbajtur nën kontroll shoqërinë e saj. Në fakt, qeverisja është reflektimi i 

atyre që qeverisin. Pra, të tilla programe televizive stimulojnë individë që nesër mund të 

korruptohen lehtësisht. Ata janë kryesisht analfabet funksional + pa skrupuj + anonimë. Të tillë 

individë janë të gatshëm të “kurvërojnë” publikisht dhe të shesin trupin e tyre për famë nga 

tutorët (lexo autorë-regjisorë të këtyre programeve), të cilët duke përdoru platformat televizive 

dhe efektet speciale i bëjnë ata të famshëm dhe modele suksesi. Aktorët e këtyre programeve 

reklamohen në të gjitha mënyrat duke u kthyer në njerëz të rëndësishëm jo për vlerat e tyre, por 

prej pseudo-famës dhe kjo orienton të rinjtë drejt modeleve të suksesit të korruptuara të 

promovuar nga këto programe. 

Nëse deri dje ajo që shfaqej në këto televizione ishte turp, sot është turp të flasësh për turpin. Sot 

është turp të flasësh për korrupsionin, për inceneratorët, për non-grata, për tigrin dhe për luanin e 

radhës, sepse tashmë “kurvërimit politik” i është përgatitur terreni nga pornografia sociale 

nëpërmjet këtyre reality show. Eko e keqformimit që stimulon të tilla programe ka filluar të 

shfaqet që tani dhe kjo jo vetëm si rezultat i këtyre programeve, por edhe formateve të tjera 

mediatike. Kështu, me varfërimin e muzikës, artit dhe kulturës, shohim një rini, e cila belbëzon 

shqip, e cila ka një gjuhë me fjalor shterp, me mungesa të theksuara të mendimit kritik, ku në 

vend të gjuhës flasin me organe gjenitale, ku mungesa e ndjeshmërisë është ulëritëse, ku morali 

është turp dhe të fituarit me djersë është çmenduri. 

Pasi e kemi telendisur rininë në të gjitha drejtimet (qeverisje, edukim dhe kulturë), presim dhe 

kërkojmë prej saj të dalë dhe të protestojë ndaj të keqes. Në fakt, duke ndjekur dhe konsumuar të 

tilla programe, ne kemi pranuar të paguajmë dhe të argëtohemi me shkatërrimin e fëmijëve tanë 

duke i kthyer ata në pornostarë socialë dhe duke lejuar tutorët e këtyre programeve t’i 

“kurvërojnë artistikisht”. Dhe pasi i kemi ndjekur këto programe nga fillimi në fund, në mënyrë 

hipokrite, pyesim a kanë prindër këta të rinj, a kanë turp këta regjisorë programesh, a kanë cipë 

ato biznese që sponsorizojnë këto programe? Në fakt, duke i ndjekur të tilla programe në jemi 

fajtorët kryesorë që po i japim jetë një kanceri që do të na marrë frymën dhe do të na mundësojë 

mbretërimin e korrupsionit dhe krimit edhe për shumë kohë. E, pra, korrupsioni mund të luftohet 

edhe me pult ne dorë dhe kjo është kaq e thjeshtë, por edhe kaq e vështirë. 


