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Albania's institutional war against organized crime and terrorism

Arben Shehu
University of Tirana Albania

Abstract 
Organized crime groups continue to benefi t from Albania's location as a transit country, which 
is aff ected by the traffi  cking of heroin from Asia to the Balkans to Western European countries.
Drug traffi  ckers, according to international reports, appear to be taking  an increasing role in 
the fi nancing and distribution of heroin outside Albania, especially in the northern Balkans 
and Western Europe.
Despite this reality, Albania has implemented a number of appropriate policies and strategies 
in recent years, which have also been praised by international reports. As every state Albania 
also in its entirety needs development, fair trade, promotion of citizen's rights and freedoms, 
so it needs rules.There is a need for an economy free from traffi  cking and lawlessness, for 
territories rich in legitimate social relations and for the benefi t of the community.
It is clear from that the institutional authorities should consider the way in which these 
organizations operate in order to combat but above all prevent the development of these 
activities. No commitment, even huge fi nancial resources will not produce positive eff ects if 
the state and public institutions in general will not be able and will not act in such a way as to 
convey the public trust necessary for the free and orderly development of social life. This is 
a challenge for the state to win, because it must be able to win, but also because the younger 
generation is looking forward to living in a bett er world.

Keywords: organized, crime, terrorism, institutions.

Organized crime

The term "organized crime" has been widely used since the beginning of the last 
century to known criminal groups in the 30s and 40s, Al Capone et al. However, there 
have always been other examples of criminal groups operating in a new, organized 
and relatively disciplined structure. Originally, this term was used by a small circle, 
but was later conceived as a designation for larger criminal organizations.
The oldest multinational concept of organized crime (1998) formally defi ned in 
a document that has the power of international law is the defi nition of criminal 
organization in Joint Action adopted at EU level1:
"A criminal organization means a structured association, created for a given period of 
time, with the participation of three or more persons, acting in a coordinated manner, 
with the purpose of committ ing criminal off enses punishable by deprivation of liberty 
or an order isolation, for at least 4 years, or with an even more severe punishment, 
when these off enses constitute an end in themselves, or a means of achieving material 
gain, or, where appropriate, of unduly infl uencing, operating public authorities.”
Council of Europe - in its Recommendation Rec (2001) 11, dated 19. 09. 2001, adopted
1  Quoted in Council of Europe Report on the Situation of Organized Crime and Economic Crime in Southeast 
Europe, Strasbourg, August 2006, Albanian version, p. 11.
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a similar defi nition of "organized crime group", without reducing its scope 
to international banned off enses to achieve a globally accepted concept of 
organized crime. This Convention has entered into force in September 2003 
and is the most valuable legal instrument for Europe and the region. on Cross-
Border Organized Crime applies to organized crime, corruption, money 
laundering, and obstruction of justice, provided the off ense is committ ed
of an international nature and include an organized criminal group, as defi ned in the 
Convention. According to Article 2 of this Convention:
(a) 'Organized criminal group' means a structured group which has existed 
for a fi xed period of time, consisting of three or more persons acting in concert 
with one another in order to commit one or more crimes, or serious off enses, 
designated as such, in accordance with the provisions of this Convention, 
with a view to providing, directly or indirectly, fi nancial or material benefi ts.
(b) 'Serious crime' means an act which constitutes a criminal off ense punishable by a 
maximum penalty of imprisonment of at least four years or a more severe penalty.
(c) 'structured group' means a group which is not coincidentally created for the immediate 
commission of an off ense, and which does not need to have defi ned its members' roles, 
the continuity of its membership, or to have a specifi c structure; developed.

The Albanian legislation on organized crime

The Albanian legislation which is fully aligned with the Convention, namely Article 
28 of the Criminal Code, provides this defi nition for criminal organizations:
1. A criminal organization is the highest form of co-operation involving three or more 
persons and is distinguished by the particular degree of organization, structure, 
sustainability, duration, and purpose of committ ing one or more off enses to realize 
material and non-material benefi ts.
1.The criminal organization, in the pursuit of its purposes, uses force, other means 
of intimidation, subjugation and silence because of its participation and activity, 
to commit off enses, to ensure, in any way, the administration or control thereof. of 
economic activity, of concessions, authorizations, undertakings and public services, 
to realize unjust benefi ts or advantages for themselves or others.
2.Terrorist organization is a special form of criminal organization, which aims at 
committ ing violent acts for terrorist purposes, such as overthrow of the constitutional 
order, severe disturbance of public order, arousal of fear and mass insecurity.
3.The armed gang is a special form of co-operation that, by possessing weapons, 
combat ammunition and other necessary means, aims at the commission of the 
off enses provided for in Chapters V, VI and VII of the specifi c part of this Code.
4.Structured criminal group is a special form of cooperation, consisting of three 
or more persons, for committ ing one or more criminal off enses, in order to realize 
material and non-material benefi ts.
5.The creation and participation in a criminal organization, terrorist organization, 
armed gang or structured criminal group shall be regarded as criminal off enses and 
shall be punishable under the provisions of the Special Part of this Code or other 
specifi c criminal provisions.
6. Members of a criminal organization, terrorist organization, armed gang or 
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structured criminal group shall be responsible for all criminal off enses committ ed by 
them in pursuit of the purposes of their criminal activity.
Organized crime is one of the most serious off enses and has the forms of its occurrence 
which can be grouped as follows:
-Creating criminal organizations or armed gangs.
-Criminal off enses in the fi eld of narcotic substances.
-Criminal off enses in the fi eld of illegal traffi  cking, traffi  cking in persons, traffi  cking 
of women for prostitution, traffi  cking of children, traffi  cking of motor vehicles, 
traffi  cking of weapons.
-Criminal off enses in the fi eld of economic-fi nancial crimes.
-Criminal off enses in the fi eld of money laundering.
-Criminal off enses of murder, terrorist acts or qualifi ed killings.
-Other related criminal off enses.
These forms of organized crime are oft en found intertwined in the criminal activity of 
their perpetrators, as well as associated with other crimes such as murder, abduction, 
robbery, etc. Criminal organizations have shown that they are capable of rebirth, 
adapting their organizational nature to diff erent aspects of socio-economic reality, 
to bett er utilize the resources available in order to profi t illegally.The control of the 
territory where they exercise their activity is exercised primarily by the control of 
the distribution of income intended for the public interest, by the use of certain areas 
of social life, by infi ltration in the state administration to use in their favor.They 
have been found in public authorities as political and bureaucratic. Both organized 
crime scholars have dealt with their deep suspicion against the management of 
public fi nancial resources that have served to fuel the hunger of these organizations. 
These sources of income have seriously contributed to cause serious confl icts to take 
advantage of fi nancial resource allocation mechanisms.
Indeed, it must be recognized that economic underdevelopment is not, or at least, 
not the only one responsible for the power of organized crime that has more complex 
roots, as in recent studies defi ne the mafi a no longer as "the price of poverty", but" the 
cost of distrust of the state".
The reasons for the growth and development of these organizations are related to:
First is the lack of a reliable and effi  cient system of administration of justice, and 
second refers to a lack of trust of an economic type. As for the fi rst element, it must 
be said that Albania is really far behind the creation of a clear image of the judiciary, 
which refl ects the lack of trust of public and citizens in the state. The level of trust in 
the justice system in Albania is among the lowest and lists a number of factors that 
stimulate this disturbing phenomenon. According to the World Bank, most Central 
and Eastern European and Central Asian countries need to do more to increase the 
effi  ciency of their judicial systems.
Indeed, citizens' opinions appear to have deteriorated since the mid-1990 s, but 
currently Albania has taken steps to reform the judicial system by making a 
serious eff ort to establish a credible system. Albania and law enforcement agencies 
are conscious that the rule of law is essential for a well-functioning market 
economy, and many transition leaders consider the need to develop eff ective, 
effi  cient and reliable judicial and judicial systems as one of their priorities.
Both causes the lack of trust in the judiciary and consequently in the economy, 
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which I think operate today, lead to the lack of a reliable state apparatus in resolving 
confl icts arising naturally from private relations. to create a mutually trusting 
climate that, when absent, closes or restricts all avenues of private activity. In this 
context, one can understand the motives why members of criminal organizations 
do not appear to be ordinary criminals acting only in ordinary confl icts. .
As far as public relations are concerned, the objective of criminal organizations is 
to control the fl ow of fi nancial resources that these public bodies manage. Criminal 
organizations are seen to be empowered by using the ineffi  ciency of the state 
apparatus and its ability to deserve "trust".
It is necessary to study diff erentiated strategies according to the type of mafi a 
organization that would like to fi ght through a specifi c operation. Also, this strategy 
should be coordinated not only at the national level but also at an international one, 
as the international character of organized crime is already recognized and realting 
bridges with states that are recognized as potential candidates for co-operation 
between criminal organizations2.

Combating Terrorism in Albania

Between the meeting points and the dividing ones  the two types of illegal organizing, 
organized crime is a driving and cooperative factor for terrorism as well. It is true that 
the purpose of terrorist acts is diff erent from that of organized crime activity, which 
focuses on fi rst and foremost in material benefi ts. In this sense, terrorist organizations 
constitute a very regular and reliable "client" of criminal organizations. Co-operation 
between the two is known because of the supply of terrorist organizations with 
the appropriate means to realize their goals by criminal organizations. That is why 
the connection between them is inextricable and almost vital. Indirectly criminal 
organizations, through their criminal activity, promote and fuel terrorist acts.
As in the case of organized crime, diff erent states have adopted specifi c defi nitions by 
pointing out a particular element that is most concerned with the political motives of 
terrorist activity, but not only its own.
The doctrine that dealt with any aspect related to international terrorism 
has fi rst dealt with the question of the legal defi nition of this phenomenon 
and has almost always concluded that there is no general agreement, or a 
defi nition that is shared by most of the states of the community international3.
Article. 1, par. 2 of the Charter of the United Nations provides, among the objectives 
of the United Nations, of "developing friendly relations among the peoples based on 
the principle of equal rights of self-determination of peoples." 55 also provides for the 
United Nations to promote objectives with the aim of creating conditions of stability 
necessary for nations to maintain peaceful and friendly relations "based on respect 
for the principle of equal rights and self-determination of peoples."
In 1993 with Resolution 48/122, entitled "Human Rights and Terrorism", the 
condemnation of terrorist acts everywhere and by anyone committ ed was reiterated, 

2  EC Progress Report on Albania, October 2012, p. 56-66
3  MANI, International Terrorism, is a defi nition possible?, in Indian Journal of International Law, 1978, 
p. 206 ss; FRIEDLANDER, Terrorism and Self-Determination. The Fatal Nexus, in Syracuse Journal of 
International Law and Commerce, 1979, p. 263 ss.
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but a paragraph reaffi  rming the right of peoples to self-determination was not 
included.
Subsequently, with Resolution 49/60, adopted by consensus on December 
9, 1994, containing the Declaration on measures to eliminate international 
terrorism, the General Assembly condemned the terrorist acts defi ned as 
“criminal act intended or calculated to provoke a state of terror in the general 
public, a group of persons or particular persons for political purposes "also 
providing that such acts are unjustifi able in all circumstances and which
whether they are political, ideological or religious reasons.
The French penal code defi nes terrorism as "an act committ ed by an individual or group 
that uses intimidation or terror to disrupt public order". The latt er defi nition has a narrower 
sense of the characteristics of terrorism as it does not contain the perhaps most important 
element, which gives the terrorist character an action and precisely political motivation.
The American defi nition is perhaps the most cautious, defi ning it as: "Intentional, 
politically motivated violence against non-combatant targets, undertaken by groups of 
segments of a state or by clandestine agents, usually interested in infl uencing a category of 
people." . US law does not include war crimes and human rights crimes in terrorist activity.
From the aforementioned legal provisions, we note that states with regard to the 
main characteristics of terrorism have diff erent att itudes, giving more importance to 
one or the other.
However, the agreement seems to lie in the common knowledge of some of the 
elements that are: the nature of the unlawful act of terrorism, the subjects which may 
be individuals, groups or states, political or religious intentions, methods of exercise 
such as kidnapping, explosions and strikes. of the population to spread insecurity 
and mass panic, etc4.
In order to combat this phenomenon, states have not only limited themselves 
to forecasting and fi ghting individually or nationally, but have expanded their 
cooperation at regional as well as international levels. International cooperation is 
best evidenced by the numerous conventions issued by states related to the fi ght 
against terrorism. These conventions, in addition to the general provisions for the 
fi ght against terrorism, oft en focus on concrete terrorist activities such as:
- Tokyo Convention on Minor Off enses and Other Specifi c Acts Committ ed Aboard 
the Aircraft . 1963.
-The Hague Convention on the Illegal Abduction of Aircraft . 1970.
-The Montreal Convention on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Civil Aviation. 1971.
-Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons. 1973.
-Convention on the Physical Protection of Nuclear Materials.1979.
-Convention against the abduction of persons. 1979.
-Protocol on the Suppression of Unlawful Acts on the Safety of Stationary Platforms 
Located on the Continental Threshold.1988.
-Convention on the Suppression of Unlawful Acts for Safety in Maritime Navigation. 1988.
-Convention on the Marketing of Explosives for the purpose of distinguishing them. 
1991.
4  Yonah Alexander.The War on Terror. Strategies of 10 Countries, pg.  15.
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-Convention on the Elimination of Terrorist Bombing Acts. 1988.
-Convention on the Elimination of Terrorist Financing. 1988.
Albania is fully committ ed to actively fulfi ll and commit itself to all its tasks and 
responsibilities in the global fi ght against terrorism, considering it the number one 
danger and enemy of peace, security and democracy in the world.
With the Decision no. 663, dated 17.7.2013 “On the approval of the cross-cutt ing 
strategy for the fi ght against organized crime, illegal traffi  cking and terrorism, 2013-
2020 and the action plan for the years 2013-2016” Albania has undertaken :
-Providing the use of Albanian territory as a basis for planning, organizing, 
committ ing terrorist crimes, or promoting and participating in these crimes 
in any form; including preventing the entry of terrorist elements or gaining 
them refugee status, or the right of residence as an individual or collective, 
to organize training, fi nding weapons or any other activities restricted.
-Cooperate and coordinate actions with other Contracting States, in particular with 
the US and other countries on the problems of the fi ght against terrorism.
-Strengthening systems for detection of transport, export, collection of weapons of 
ammunition and explosives and other weapons of mass destruction
-Strengthening mechanisms for the security and special protection of important persons.
-Strengthening security and protection mechanisms for key installations, plants, 
important state and private facilities and public transport vehicles for the prevention 
of terrorist acts.
-Implementation for the protection and security of diplomatic and consular persons 
and missions; of international and regional organizations accredited in our country, 
in accordance with the international agreements that regulate this fi eld.
-Increase security measures and coordination with each state in relation to information, 
in order to expose the objectives of terrorist groups and organizations, to thwart their 
schemes and to disclose the risks they pose to security and stability.
-Create a database for the collection and analysis of information on terrorist elements, 
groups, movements and organizations, and to monitor developments related to the 
phenomenon of terrorism and successful experiences in the fi ght against it. This 
information must be updated and exchanged with the competent authorities of other 
countries, subject to the restrictions of the agreements and procedures.
Albania is fully committ ed to actively and committ ed to all its obligations and 
responsibilities in the global fi ght against terrorism, considering it the number one 
threat and enemy of peace, security and democracy in the world. Terrorism will be 
based on four important elements: Prevention, Prosecution, Protection and Response.
Albania's goals in the framework of European integration are to organize and 
coordinate activities in the fi ght against organized crime, illegal traffi  cking and 
terrorism, aiming at building a society without threats of organized crime, in peace 
and in continuous improvement of quality. of citizens' lives. This will make it possible 
to create an image of a quiet country with high security standards; a country where 
the law is strictly enforced and human rights and freedoms respected, a country that 
aspires to align itself with states that eff ectively combat organized crime, as a partner 
of full and standard guarantees of being a member of the European Union's family.
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Motivational factors of Albanian women to become entrepreneurs

Msc. Irida Miko
Departament of Management

“Luarasi” University

Abstract

Entrepreneurship plays an important role in the economic development of a country. It is even 
qualifi ed as an engine for economic progress as it can be a factor where are built all entities of 
a country. It is an important factor that is related with employment, production and increasing 
opportunities. In our country are employed around 50% of the workforce, a number that is 
steadily decreasing due to low performance of this sector. The growth of entrepreneurship 
performance will have a major impact not only on improving the lives of entrepreneurs and 
employees, but also in the development of this vital sector in the welfare of the country.
The paper analyses the motivational factors of Albanian women to become entrepreneurs. 
On the other side this research outlines the key motivational concepts by showing 
current statistical data. The main weight is put on the following themes: basic concepts of 
entrepreneurship as well as issues related to female entrepreneurship in the Albanian society, 
factors that motivate women to open their own business, challenges of women entrepreneurs 
in Albania andconclusion. Furthermore, it presents a deeper insight into entrepreneurial 
values to work and continue as entrepreneurs. Finally, this research focuses on the suggestions 
for improvements to support female entrepreneurs in a bett er way.

Introduction

Albania is a developing country, which has an experience of 26 years (1990-2015) democracy 
and free market. 2011 marked the beginning of the decline in the Albanian economy as a result 
of the impact of the global economic crisis. These negative developments were refl ected in 
an increased uncertainty and contributed to the reduction of private consumption as well as 
investment. According to the World Bank report 'Doing Business 2012-2013 ", Albania ranks 
85th out of 185 economies, a better ranking than other countries of the Western Balkans, such 
as Bosnia & Herzegovina and Serbia. 
Entrepreneurial activity has been identifi ed as a driving force for economic growth, creation 
of jobs and social expansion. It is perceived as an engine of economic and social development 
worldwide.The number of active enterprises at the end of 2011 in Albania was around 
106,503,which is an increase by 65% compared with active enterprises in 2005. The number 
of enterprises that are directed or owned by women is 27%. (INSTAT, 2011)
Over recent years, women entrepreneurs received a growing interest due to the increased 
participation of women. This growing interest is refl ected by actual numbers of entrepreneurial 
activities. In the last years it is noticed a growing number of women seeking to be independent 
and take a certain entrepreneurial activity. According to the report (UNIDO, 2001) productive 
activities of women, especially in the SME sector, empower them economically and allow 
them to contribute more to the overall development. Whether they are involved in small 
business or medium, in the formal or informal, entrepreneurial activity of women it is not only 
a way of economic survival, but there are positive social consequences for woman herself and 
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for the environment and its social function.
In Albania, women continue to face barriers to entrepreneurial activity as compared to men. 
Developed countries and developing countries like Albania have understood that the inclusion 
of women entrepreneurs is essential for a nation to fl ourish economically. It is necessary 
to make further efforts to allow women entrepreneurs to make better economic choices 
and to transform their businesses into competitive enterprises, which generate income and 
employment for the whole society.
Although women entrepreneurs in SMEs contribute much to the economic development of a 
country, there are a number of challenges affecting them related to various factors. For example, 
according to the World Bank (2005), ILO (2003), (SMIDEC, 2004), women entrepreneurs 
in SMEs are affected by a lack of entrepreneurial skills, management and marketing, 
bureaucracy, lack of access to information and knowledge, diffi culties in accessing fi nancial 
resources / lack of capital, unfavorable legal environment and regulatory requirements and, 
in some cases, regulatory etc. discriminatory practices. Despite the diffi culties that women 
may face, economic and social conditions of the regions, capacities, capabilities and needs 
of unemployed,there should be possible models that can be implemented in order to achieve 
sustainable success.

Situation of Albanian female entrepreneurs during 2011-2014

Productive activities of women, especially in industry empowers them economically and 
enables to contribute more to the overall development. Whether they are involved in small or 
medium activities, informal or formal sectors, activities of women entrepreneurs are not only 
a tool for economic survival, but have positive social consequences for themselves and their 
environment (UNIDO, 2001).
In many societies women do not enjoy the same opportunities as men. In many economies 
there is a transition progress in opening doors to education and health for women, but political 
and economic opportunities for women entrepreneurs have remained limited. Joint efforts 
are needed to enable women entrepreneurs to make better economic choices and to transform 
their business into competitive enterprises, generate revenue and create jobs by improving 
production (OECD, 1997).
To give an idea of   the true weight of busy women in managerial positions in individual sectors 
of economic development in Albania, I received the following data published by INSTAT.
As shown in the graph largest percentage of businesses with female administrator is 
concentrated in the trade sector (36.5%), services (33.4%), accommodation (29.7%) and other 
services (38, 5%). Based on information from the INSTAT almost half (47.5%) of enterprises 
run by women are concentrated in the district of Tirana. If we look at the degree of participation 
in the labor force since 2007-2015 we note that number ofwomen is lower than men. Also 
number of women dropped starting in 2011 where there was a peak of women's participation 
in the labor force for each age band until 2015.
Enterprises run by women are at a low level, around 27% of all active businesses in 2011. Over 
90% of businesses run by women are in the services sector (retail, tourism, freelance etc.). 
About 30% of self-employed are women. Percentage of disbursement of loans by businesses 
of women amounted to 25% in 2011. Lack of policies to support female entrepreneurship 
has affected the results of these numbers. For this reason there should be more opportunities 
for female entrepreneurs and government should follow some policies to support them and 
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increase their motivation to be part of business world.

Motivational factors to become entrepreneurs

There are several reasons why the proportion of women who run a private business is at 
these levels. Appropriations related to women like: less likely to have information, contacts 
and experience, fi nancial resources, less freedom to travel, risk being exposed to violence 
(including sexual violence), lack of confi dence and an unwillingness on the part of women to 
handle the administrative side of running an enterprise in Albania.
In Albania there are no formal obstacles for both genders in getting a similar education and 
career advancement. In fact, it is quite interesting that the level of education in Albania is 
refl ected almost in perfect equality between men and women. From all the people who have 
a university degree, 50.2% females and 49.8% males. Yet, equal education does not refl ect 
the same equality in career advancement between men and women. If we see from different 
researchers we come to the conclusion that there are some main motivational factors that push 
women to be part of the business world.
Independence describes the woman’s ability to be her own leader, freedom to plan her 
own use of time, take responsibility and control her own life.(Cromie 1986, 255). Albanian 
women have always struggled to be independent and to follow their dreams, because in this 
way they will not feel the pressure of society that classifi es them as inferior related to man.
Self-fulfi llment derives from the assumption that becoming an entrepreneur a woman could 
change for example a long uncomfortable situation better for herself.(Huuskonen 1992, 105).
Albanian women feel the need to reach something on their own in order to have the same 
rights in the society as man. They believe that becoming successful entrepreneurs will have 
the chance to feel equal and supported by the society.
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Income:For an Albanian woman to increase her income by becoming an entrepreneur there 
are two reasons; to add and secure the family income in addition to her husband’s salary. 
Another reason seems to be the desire for fi nancial independence. Nowadays the younger 
female generation wants to indicate its independence and individuality by taking care of their 
fi nancial issues by themselves. 
Inadequate family income:One key element or a “pushing” factor towards entrepreneurship 
may be a weak fi nancial situation inside a family. Albania is still a developing country whereas 
economy is not in its best situation. There are a lot of poor families especially in rural areas. 
For this reasons this motivational aspect might also be an attractive element in the case where 
a woman wishes to achieve more income to the family or herandsecure better life for both.
Dissatisfaction towards wage work: Dissatisfaction towards wage laboris one of the most 
important motivational factors for female entrepreneurship. Albanian women are faced with 
diffi culties in fi nding a proper and satisfi ed job. Since Albania is a poor country and people 
need desperately to fi nd a job, companies are using this fact to treat employees in the worst-
case scenario. Sometimes they are not paid in time, they are not paid for extra hours, they work 
more than 40 hours/week, they don’t do the holidays, they have low wageetc. For this reason 
women try to open their business and be independent.
The diffi culty in receiving a job:Many Albanian women strive for entrepreneurship because of 
their dissatisfaction towards their current jobs, frustration, unemployment and non-progress. 
Self-employment has been seen to offer a better career possibility and a better income level 
as regular work under someone’s payroll. Leaving a housewife role after several years may 
bring together diffi culties in fi nding a job, since after taking care of the children and the house 
specifi c professional skills might have forgotten. Then again working full- time might be 
diffi cult if the children are still young. This way entrepreneurship may be a good choice if a 
woman can combine home and work. 
An alternative for unemployment: Due to diffi cult fi nancial situation several women may be 
forced to self-employ themselves with the aid of entrepreneurship. Therefore starting her own 
business is the only way to make the family living. Unemployment both attracts and pushes 
women towards entrepreneurship. 
The possibility for time management: Albanian women fi nd more easy the way to deal both 
with time management between family and work. They may organize their own time and feel 
comfortable to be present at home as well to have time for their work.

Challenges of women entrepreneurs in Albania

The history, past facts and studies but also real surveys made in Albanian market and the 
entrepreneur fi eld, have introduced a list of challenges and diffi culties that an Albanian women 
should face and pass out in order to be a successful entrepreneur.
The fi st one is “Not being taken seriously”. The women’s opinion and advices are not taken 
seriously and always seen as an accomplishment of a hobby or desire, and never seen as 
something benefi cial that will help for the future and might give some incomes. This is 
different for man, that on the other hand their ideas are always seen as important and ready to 
be supported. 
Second challenge is “Letting fear aside”. Sometimes women feel insecure and have fear of 
failure, fear of the steps that have to pass in order to open a business. They feel that will not 
be able to stand on their feet and face the diffi culties that the world of business presents to 
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you. This fear comes from the fact that some of these Albanian women do not have the right 
education, or have no education at all. They are not trained to face the challenges that new 
business offer. In order to succeed they should be confi dent and believing in what are bringing 
to the table and value their time, efforts and capabilities. 
Third challenge is “Financial Assistance”. To open a business the fi rst important step is to have 
fi nancial support from banks and state. There are a lot of facts in literature that suggest that 
Albanian women perceive that are discriminated by banks. They face high interest rates and 
have diffulties to start or to expand their own business. 
Fourth challenge is “ Social and cultural restrictions” We live in a society that often do not see 
women as leaders and powerful in business. Also there are attitudes and stereotypes toward 
women in business. Some of these stereotypes are: women do not have a commitment to 
a career, do not want to work long hours, are very emotional, have diffi culties in making 
decisions and lack the analytical and quantitative skills.
Fifth challenge is “Lack of education”. Women in developing countries like Albania have a 
lower number of educated and trained women. They are seen as human who will look after 
the children and house, and will not have time to be educated. For this reason they have 
diffi culties in opening a business and how to deal with it in the future. On the other hand they 
face diffi culties in getting information, because there are no public institutions to which one 
can turn for current information on business development.
Sixth challenge is “ Role problems- balance of house responsibilities and business”. This is 
related to concerns when business owners have women that have to balance work and family. 
Universally family responsibility falls mainly on women, and it can also occur when women 
are involved in entrepreneurship. Most of the time it is perceived that involvement of women 
in business can lead to fragmentation of time, less chance of success of the enterprise or 
general career progression.
Legal background is another diffi culty. Tax policies in the Albanian economy do not stimulate 
the new businesses, and most of the women entrepreneurs complain for responses they get from 
the duty offi ces and not understandable proceedings they should follow to be in accordance 
with the law and regulations. There is lack of information in these offi ces and also high taxes 
to be paid that forbid most women to undertake a business enterprise. 

Conclusions

In this paper we have seen that freedom, independence and the desire to fulfi ll oneself 
play a crucial motivational role. Another important aspect is the fact that Albanian female 
entrepreneurship suffers from the lack of societal support. For this reason different authorities 
in the society should have more active role in helping and guiding entrepreneurs not only in the 
starting points of their business, but also during their progress. The societal guidance should 
focus on the needs arising from the entrepreneurs themselves and especially support those 
elements, which the entrepreneurs do not have information about. Thirdly, despite diffi culties 
female entrepreneurs should be motivated to start their own business because this could help 
not only for her own development and better standard living but also for the entire society. Also 
women should feel more confi dent for their abilities and should try to be educated because 
this will help them to be more oriented in their career life and will have better ideas how to be 
independent and to rely on them.
The authorities should put more weight on changing the image of entrepreneurship into a more 
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encouraging one, with a lot of possibilities and fulfi ll one’s personal dreams. Government 
should try to put some policies that help women to become entrepreneurs and motivate them 
to follow their dreams. They should help them with all questions that might arise and lead 
them to the right path of business. On the other hand women should feel more demanding 
about their desires and insist in realizing their dreams. During these process is a long road and 
there are a lot of diffi culties but no one should be discouraged to open its own business and to 
accomplish all the requests for best personal life and family one. 
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Review of the legality of the act of bodies of the state administration

LLM Iliriana Bajrami

Abstract

Very important issues in regulating the relationship between central and local 
government is the administrative review that the Central Government exercises 
towards the Local Government, which aims to strengthen the ability of local self-
government bodies to fulfi ll their responsibilities, to ensure the legality of these 
bodies and ensure that the rights and interests of citizens are respected.
The purpose of this paper is to refl ect the relationship between the Central Government 
and the Local Government, based  on the highest legal act, the Constitution, the Law 
on Local Self-Government, as well as laws having for comparative reference the 
standards promoted by the European Charter for Local Self-Government.The paper, is 
based on offi  cial statistical data, by estimating  various professional publications, will 
have a realistic overview of all segments of reports between the Central Government 
and the Local Government, hoping that the data collected are of signifi cant 
importance in the activities of legal oversight and of general relations between the 
Central Government and the Local Government.At the end of the paper, based on the 
state of refl ection, my recommendations are given, which should contribute to the 
work and bett er functioning of the relations between the Central Government and the 
Local Government.With regards to this topic, I have consulted legislation governing 
this fi eld, I have analyzed and studied many researches and reports published by the 
Ministry of Local Government Administration, and publications by nongovernmental 
organizations  that follow the issues of Local Governance.Also, I have analyzed all the 
statistical reports of the MLGA, to illustrate and provide concrete examples of central 
and local level supervision, according to legal forms and modalities.My engagement 
on this topic, given my personal status as Senior Offi  cial for EU Standards in MLGA, 
has created advantages in providing offi  cial data.

Review of the legality of the act of bodies of the state administration

Regular review of legality
Based on the Law on Local Self-Government, the Mayor is obliged to send to the 
MLGA, by 10 of the following month, the list of all acts approved by the Mayor and 
the Municipal Assembly. 1

The MLGA has issued a Roadmap for monitoring and oversight of municipalities, 
with which it describes in detail the process of receiving, reviewing, addressing 
municipal acts such as when MLGA is the responsible institution, and when it is the 
responsibility of other ministries of the line. 
The supervisory authority has the right to supervise any act which has not been 
inspected under the mandatory review procedures, within 30 days aft er receiving 
the list from the President and the Assembly in the previous month.2

1  Law on local self-government, Article 80.
2 Law on local self-government, Article80.2.
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Compulsory review of legality
 Another form of administrative review, in accordance with Article 81 of the 
Law on Local Self-Government, is the mandatory review of legality. As noted above, 
in the absence of clarity of the diff erences between regular and compulsory legality 
review, mandatory review is the dominant form of administrative oversight and the 
main mechanism for exercising the constitutionality and legality oversight of the 
general acts of municipalities.
  The Law on Local Self-Government defi nes which acts are subject to review of 
legality:
  a) general acts adopted by municipal assemblies;
  b) decisions on joint activities of partnerships for cooperation;
  c) acts adopted within the framework of the implementation of delegated 
competences.
Regulation no. 01/2016 of the Government of Kosovo for the administrative review 
of municipal acts defi nes the acts of the Municipal Assembly, which are subject to 
mandatory review of legality, which are:
• the statute of the municipality;
• municipal regulations;
• general decisions of the municipality.3

All municipalities are obliged to submit the mentioned acts to the supervisory authority 
within 7 days from the day of their issuance. The supervisory authority certifi es the 
acceptance of the act of the Local Government through registration in the supervisory 
authority's protocol offi  ce. The supervisory authority is obliged to give its opinion on 
the legality of any registered act within 15 days of its receipt, in accordance with the 
procedures mentioned above. If the supervisory authority considers that a decision 
or act of the municipality is incompatible with the Constitution and the laws, it may 
require the municipality to reconsider such decision or act. The request must contain 
the alleged reasons for violating the Constitution or the law and does not suspend the 
execution of a municipal decision or other act.
The Law on State Administration stipulates that the administration in the Republic 
of Kosovo is exercised by: direct and indirect state institutions. Institutions of direct 
state administration are:
• senior state administration bodies;
• local state administration bodies;
• Municipalities, as pertaining to delegated state competencies.4

According to this law, local state administration bodies are municipal bodies of state 
administration and are subordinated to a high state administration body or to a 
central state administration body.5

The indirect state administration institutions are:
• municipalities, how much they have to do with their own competencies and 
expanded (decentralization);
• Independent state administration bodies with legal status;
• legal persons to whom state competences have been delegated.6

According to this law, municipalities are subject to oversight, which is related to the 
3 Regulation of the government of Kosovo nr. 01/2016 on administrative review of municipal acts, Article8,1.
4 Law on State Administration of the Republic of Kosovo, Nr.03/L0189, Article 20.2.
5 Ibid , Article 24.1 dhe 24.4.
6 Ibid , Article 20..3.
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legality of exercising their own and extended powers, provided that such supervision 
is carried out in accordance with the Law on Local Governance.7

Municipalities exercising competencies delegated by the state administration 
are subject to oversight regarding the legality, suitability and eff ectiveness and 
eff ectiveness of exercising these competences. The supervisory body does not 
interfere with the internal management of the municipality.
In addition, the Government through sub-legal acts has stipulated the obligation of 
the Ministry of Local Government Administration to develop policies and implement 
legislation on effi  cient municipal self-government to promote and affi  rm the right of 
local self-government bodies in accordance with the European Charter for Local Self-
Government. 8

Under the authority of the Ministry of Local Government Administration are defi ned 
the responsibilities related to:
• oversee the quality of municipal services;
• provides legal advice and guidance to municipalities;
• overseeing municipalities while implementing expanded and delegated 
responsibilities and competencies.9

Legality review procedures
Aft er conducting the admissions, registration and review of legality, MLGA is obliged 
to respond to the municipality on the evaluation and consultation of whether it is 
a document / act in accordance with the law or not. The Roadmap for monitoring 
and oversight of municipalities has described in detail the issues of acceptance of 
municipal acts, determination of competencies, competence of other institutions, 
manner of reviewing acts and addressing responsibilities. It has also made a 
description of the work of the oversight offi  cers, defi ned the forms of monitoring 
(forms, forms of requests for review of illegal acts and the composition of inter-
ministerial commissions in relevant fi elds).
 This guide has also defi ned the content of the monitoring reports according to the 
quarterly reporting phases, the main elements of the report (executive summary, 
abstract, general data, conclusions and recommendations).
As stated above, the Government of the Republic of Kosovo has issued Decision 
No. 2/119 dated 07.04.2010 on the establishment of commissions for assessing the 
legality of municipal acts for personal, delegated and extended competences. The 
commissions consist of three members, of whom there are two line ministry offi  cials 
and one from MLGA.
The Law on Local Self-Government defi nes mutual responsibilities and the progress 
of the administrative review process, under which municipal and supervisory 
authorities are obliged to cooperate with each other in the screening process. All 
screening measures shall be undertaken by the supervisory authorities on the basis of 
relevant administrative acts. Such acts provide the legal basis and explain the reasons 
for the implementation of the measure of a particular oversight.10

According to MLGA reports, communication between municipalities and MLGA 
7 Ibid , Article 65.
8 Regulation of the government of Kosovo nr. 02/2011 on the fi leds of administrative responsibilities of  
Ministers and Prime Minister offi ce, annex 12, points i and ii.
9 Regulation of the government of Kosovo nr. 02/2011 on the fi leds of administrative responsibilities of  
Ministers and Prime Minister offi ce,, Annex 12.
10 Law on the state administration of the Republic of Kosovo, Nr.03/L0189, Article 77.
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in the monitoring process of municipalities and administrative review is always 
advancing. There are permanent meetings between MLGA and mayors and 
directors of municipal directorates. Before any monitoring - meeting with municipal 
authorities is an obligation. Based on the Roadmap for monitoring and oversight of 
municipalities, MLGA is obliged to carry out the necessary preparations such as:
• appointment date;
• Notifying directors for the next meeting;
• receiving agenda items from the directors of the administration in the 
municipalities;
• preparation of invitation and agenda;
• sending the invitation;
• arrangements regarding the meeting;
• preparation of the necessary material;
• meeting minutes measurement;
• preparation of the meeting and conclusions;
• sending the necessary materials that come out during the meeting.11

The supervisory authority has the right to provide full information on all issues, 
including the right to visit municipal offi  ces and facilities, as well as the right to 
access municipal documents.
The mayor is responsible for making the information available to the supervisory 
authority available.12The Ministry responsible for Local Governance has the right to be 
informed regularly by municipalities in areas where the Ministry is not a supervisory 
authority. In cases where the Ministry responsible for local self-government fi nds 
that a municipal decision or act is not in accordance with the Constitution and the 
Law, it requires the municipality to reconsider that act. The request must contain the 
alleged reasons for violations of the Constitution and the Law and does not suspend 
the execution of such act. 13

In the following, we will present in tabular manner the oversight of the legality 
of municipal acts based on offi  cial reports of the Ministry of Local Government 
Administration.
Review of the legality of municipal acts during 2014
In 2014, 2030 municipal acts were sent and reviewed.14According to the MLGA report 
for 2014, most mayors have not submitt ed the list of all acts approved by the Mayor 
and the Municipal Assembly, except the municipalities of Gjilan, Prizren and South 
Mitrovica, who have regularly submitt ed the list of approved acts .
The number of unlawful acts is 52, out of which 35 acts are reviewed and harmonized 
by law, 12 acts have not been re-examined upon request for reconsideration, and 5 
acts have not been harmonized even aft er a review in the Assembly.
Municipalities that have not reviewed the illegal acts are: Peja (1 decision), Partesh (2), 
North Mitrovica (1), Ferizaj (1), Suhareka (1), Deçani (1), Malisheva (1) and Prishtina 
(1). In addition, the Municipalities of Peja (in 4 cases) and Lipjan (in 1 case), even 
aft er reviewing the acts in the Municipal Assembly, have decided in the same way, 
strengthening previous decisions that were considered illegal by the MLGA.
The legal violations that were evidenced in the adoption of acts by the Municipal 
11 Guidance on surveillance and monitoring systems of municipalities, p. 25.
12 Law on Self-government, Article78.1.
13 Ibid , Article 82.1.
14 Annual report on the functioning of municipalities january-december 2014, p.14
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Assemblies were diff erent. In many cases, municipalities have issued acts that do 
not comply with legal procedures and material provisions. The largest number of 
unlawful acts have been approved on the occasion of the use of immovable property 
of the municipality, or the decisions aimed at the return of property, which are 
managed by the KPA. 21 municipalities have in some cases violated the criteria for 
assigning diff erent political positions, such as the position of Deputy Chairperson 
for Communities of the Municipal Assembly, where the legal requirement of 10% of 
non-majority communities at the local level was not taken into account. Other issues, 
which are evidenced by the MLGA, relate to the procedure for approving, amending 
and supplementing the statutes of municipalities and other by-laws.
We note that the largest number of violations in municipalities is related to the 
procedures for granting municipal property in use. These violations were made by the 
Municipal Assemblies: Rahovec, Kamenica, Peja, Klina, Gracanica, Skenderaj, Lypjan 
and Gllogoc. Of these, 10 decisions have been harmonized by the municipalities, 
with the exception of 2 decisions of the municipality of Lipjan and 4 decisions of the 
Municipal Assembly of Peja, which have not been reviewed and harmonized by law.
Also, a number of municipalities such as Zubin Potok, Graçanicë, Zvecan, Kamenica, 
Peja and Partesh have elected the Deputy Chairperson for Communities of the 
Municipal Assembly in violation of the provisions of the LLSG. A large number of 
violations have also been noted when approving or supplementing the statute of 
municipalities, as well as on establishing the committ ees of the Assembly or diff erent 
committ ees. As seen, therefore, most municipalities have revised and harmonized 
municipal acts by law, but some of the municipal acts have not been reviewed upon 
request for reconsideration, some of which (5 acts have not been harmonized, even 
though they have been reviewed in the Assembly). The provisions of the LLSG 
regulating the relationship between central and local bodies create an unlawful 
act to enforce until a court does not prove the opposite. The current legal formula 
for reviewing the legality of municipal acts does not allow for the possibility of 
applying provisional suspensive measures by the supervisory authority in cases 
where it is suspected of the constitutionality and legality of its provisions. MLGA, 
as a responsible institution under the law, should follow the legal path, respectively 
it should initiate legal proceedings in the competent court, but MLGA has never 
initiated the judicial process for assessing the legality of municipal acts. From such a 
practice, municipalities feel very comfortable and do not at all take over the review 
or harmonize the acts even aft er the review in the Assembly.
Review of the legality of municipal acts during 2015
During January-December 2015, the communication between the municipalities and 
the supervisory body, namely the Ministry of Local Government Administration was 
regular, the submission of the Municipal Assembly acts within the legally prescribed 
deadline. The MLGA has assessed the legality of 1810 acts15.During this period 39 
legal violations were found in 16 municipalities. Following the request of MLGA 
for review of the acts, municipalities have harmonized 23 acts upon request for 
harmonization, 10 violations have not yet been harmonized in accordance with the 
request of the supervisory body, while 3 acts, even aft er the review in the municipal 
assemblies, were not harmonized at the request of the supervisory body.
The nature of the violations for which the MLGA has requested the municipalities 
to reconsider and harmonize the decisions of the Assembly in accordance with the 
15 Annual report on the functioning of municipalities january-december 2015, p. 13.
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applicable legislation in force is: the granting of municipal property in use, the decisions 
amending and supplementing the municipal statutes, the exchange of municipal 
property, decisions for co-fi nancing of capital projects in the municipality, decisions 
for the transfer of socially owned property to municipal property, procedures for the 
proclamation of municipal property of general interest, decisions for conditionality 
of citizens in the performance of services, and decisions on the approval of statements 
for the Association of Municipalities.
The data shows that the communication between municipalities and the supervisory 
body has improved signifi cantly compared to 2014. Also, the number of incompatible 
municipal acts by law from 52 acts in 2014 has been down to 39 in 2015. Yes Similarly, 
the number of municipalities that have committ ed legal violations has decreased 
from 28 in 2014 to a total of 16 in 2015.
Other parameters also favor the improvement of the communes of relations between 
central and local level. Unlike 2014, when there were 12 cases, in 2015 there were a 
total of 10 cases that were not reviewed as per request for reconsideration. While only 
3 cases in 2015 have not been reviewed aft er the review in the Assembly as opposed 
to 2014 where were 5 cases.
However, similar to 2014, in 2015 MLGA did not initiate any court proceedings for 
assessing the legality of municipal acts.

Review of the legality of municipal acts during 2016

During this period, the communication between the municipalities and the 
supervisory body, namely the Ministry of Local Government Administration was 
regular, the submission of the acts of the Municipal Assembly was regular and within 
the prescribed legal deadline. MLGA has evaluated the legality of 503 acts, while in 
the line ministries has sent 555 municipal acts for assessment of legality. Based on 
the Report on the Functioning of Municipalities, January-June 2016, monitoring of 
municipalities for this period of time as well as assessing the legality of municipal 
acts were found 20 legal violations in 12 municipalities. Following the request of 
MLGA for review of the acts, municipalities have harmonized 7 acts in accordance 
with the request for harmonization, 13 violations have not yet been harmonized in 
accordance with the request of the supervisory body.
The nature of the violations, for which the MLGA has requested the municipalities 
to review and harmonize the decisions of the assembly, is: the granting of municipal 
property in use, and most of these have violated the special cases for giving in use 
in cases of property separation for individual housing construction, construction of 
religious buildings etc.

Conclusions and recommendations

Administrative review of municipal acts by central authorities in their area of 
competence is limited to ensuring compliance with the Constitution of the Republic 
of Kosovo and with the law. Local government bodies are obliged to respect the 
Constitution, the law and enforce judicial decisions, which means that when 
exercising their functions they must respect the boundaries of their activity as set 
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forth by the Constitution and by laws.
The Institute for the Administrative Review of the acts issued by the municipalities 
aim to ensure the legality, respectively the compatibility of the acts in question with 
the Constitution and applicable law. This administrative review is exercised by the 
central administration bodies and, as noted above, the objective is only to ensure the 
compatibility of municipal acts with the Constitution and the law.
Aft er the adoption of the Constitution of the Republic of Kosovo and the Law on 
Local Self-Government, the relations between the Central and Local Government 
have been raised at the level of constitutional and legal reports, by maintaining and 
cultivating local autonomy, but also by ensuring that the local level exercises its 
functions in accordance with the law.
The Law on Local Self-Government, a special chapter devotes to the relations 
between the Central and Local Government and details the procedures, scope and 
authorizations of the Central Government as a supervisory body in relation to the 
Local Government.
According to the Law, the municipal administrative review has the following 
objectives: to strengthen the ability of local self-government bodies to fulfi ll their 
responsibilities through counseling, support and assistance; to ensure the lawfulness 
of the activities of local self-government bodies; ensure that the rights and interests 
of citizens are respected.
However, there are still uncertainties in issues related to regular review of legality 
and mandatory legality, as well as technical problems with reviewing the legality of 
municipal acts by line ministries.
The current practice of functioning of the municipalities of Kosovo proves that these 
relations between the central and local government are improving, raising the level 
of trust and mutual cooperation, by formatt ing and standardizing the form and 
modality of local level oversight of the central level.
Local Government Bodies have begun to respect the obligations to submit general 
municipal acts for verifi cation of legality in accordance with the law, while central 
organs are careful in respecting the procedures to be followed, as well as the 
proportionality of the proposed measures with the goals intended to be achieved 
through municipal administrative oversight.
During the research and analysis of reports and information from the relevant 
institutions, we have concluded that it is necessary to revise the legislation in force so 
that these relations between the two levels of power are more functional and that the 
principles of the KEVL- the Constitution of the Republic of Kosovo and the Law on 
Local Self-Government. Given this reason, in the part of the recommendations I have 
proposed taking some measures to amend the existing legislation.
From the conclusions of this paper, it is recommended that in the future these 
recommendations should be based on the following in order to improve the oversight 
of local government:
The Ministry of Local Government Administration, in particular, should exercise 
administrative oversight in the areas of enhanced competences, take immediate and 
cut actions in accordance with legal powers in cases when decisions of municipal 
bodies and municipal acts are contradictory with current laws and with the 
Constitution. Decisions and clear positions of this ministry on the occasion of the 
constitution of some northern municipalities have resulted very positively in their 
obligation to adhere to the constitutional and legal system of Kosovo.
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• Potential legal changes should be provided for punitive provisions for municipalities 
in case of non-delivery or late submission of municipal acts for review of legality, to 
identify cases of non-proceeding to assess the legality of the oversight body;
• The mayor has the obligation and responsibility to take care of the legality of the 
work of the administration. In this regard, the chairman is also responsible for the 
legality of municipal acts for the fulfi llment of legal obligations regulating local and 
central level reports. Legislation changes should strengthen the responsibility of the 
mayor to respect procedures that regulate legal relations between central and local 
level;
• Legislative changes should further advance the formal oversight mechanism, based 
on the principle of hierarchy and subordination, as a very eff ective option for the 
prevention and the devaluation of the illegal acts of local government.
• Ministry of Local Government Administration, to make a central and local 
assessment to identify the training needs of municipal staff , which is involved in 
draft ing and reviewing municipal acts. Based on the needs assessment, a regular 
training course on improving the quality of municipal acts should be organized, 
involving legal offi  cers, assembly members of the Municipal Assembly and members 
of inter-ministerial commissions.
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VRIO  and its role in gaining sustainable competitive advantages

Blerta Aliu

Abstract

Competitive advantage givesorganization the edge over its competitors and the ability to 
generate greater value. More sustainable these advantages are, the harder it is for competitors 
to neutralize them.In this paper the main focus is the defi nition of the VRIO structure and 
its role in gaining sustainable competitive advantages. The analysis of this structure enables 
the recognition of resources, organizational skills and the diffi  culty of their reproduction 
elsewhere.Bearing in mind that organizations nowadays operate in a dynamic and complex 
business environment, it is necessary to concentrate on creating competitive advantages so 
that they maintain their position. They are primarily interested in turning their strengths into 
sustainable competitive advantage. Of course, one of the resources that plays a huge role in 
gaining these advantages are human resources. People play a signifi cant role in the success 
of any organization. But what is extremely challenging for organizations is who those people 
are and how they diff er depending on where they operate.I tried to illustrate the increasing 
importance of human resources and their impact on the organization's performance in today's 
competitive environment. Considering that such important resource in multiple situations was 
neglected, I wanted to point out how muchthe organization gives priority to these resources in 
such business conditions.
I hope and believe that this paper will be a good example of the fact that we need to address the 
most relevant issues in order to be successful in the business world. And this can be achieved 
by successful management of human factor as avery important and essential resource to the 
development of the organization's strategy.

Keywords: VRIO, sustainable, competitive advantage, human resources.

Introduction

The VRIO structure makes a diff erence in the performance of the organization as a 
whole. Based on the analysis of this structure, the organization is likely to avoid using 
non-worthwhile resources that do not contribute to its performance.
The VRIO structure is a tool used to analyze the fi rm's internal resources and identify 
whether they can be a source of sustainable competitive advantages. The purpose of 
the research is to identify sustainable competitive drivers in an unstable and uncertain 
environment, which is considered to be one of the biggest challenges for strategists.

Purpose of the research

The main objectives of this paper:
• Using VRIO framework to analyze whether the fi rm’s resources are fi t to gain 

competitive advantage,
• Achieving competitive advantages through engagement of qualitative human 

resources,
• Identifying the constraining factors of the implementation of this tool. 
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VRIO Framework:

Managers have been constantly looking to identify factors that determine fi rm 
profi tability for many years. Organizational resource-based approach provides an 
economic basis to explore the role of human resources on the competitive advantage 
of the organization. This approach focuses on resources which can provide the 
organization with competitive advantages within the industry. Three types of 
resources that can provide this competitive advantageare: physical, organizational 
and human resources.1

The contribution of human resources to the improvement of the competitive position 
of the organization depends on their characteristics, more specifi cally depends on 
how well they perform their role. This assessment can be done using the VRIO 
framework.
The VRIO framework is considered to be the foundation for the organization's internal 
analysis. According to this structure, to achieve a sustainable competitive advantage, 
the organization's resources must be: valuable, rare, inimitable and organized.2

Valuable-A resource is valuable if it helps the organization to neutralize threats coming 
from abroad or to utilize the opportunities off ered. The best way to think about 
valuable resources is to ask yourself how much those resources help the company. 
The common competitive competencies for organizations are: effi  ciency, quality, 
customer response and innovation. If an organization resource helps bring each of 
these elements, then it is worthwhile.3

Product innovations are a direct benefi t to the organization because the organization 
may have at least a temporary monopoly on the new product. While innovations in 
the process rather than having a direct impact, they generally aff ect effi  ciency.
Rare-A resource is rare if it is not widely owned by other competitors. If we base this 
criterion, it's probably easy to judge. But it's not that simple to defi ne this feature for 
an organization.
Inimitable-A resource is inimitable if it is diffi  cult for another organization to have it 
or a substitute of it. This is probably among the most diffi  cult criteria to be considered 
because having time and fi nancial resources, almost any resource can be imitated. So 
a way to think about it is to determine how long you think it will take competitors to 
imitate or replace that resource. Invaluable resources are oft en the result of historical, 
ambiguous or complex social causes.
Organized - relate to how much an organization is able to use those resources. 
Generally, organization is lagging behind the strategy because it is more considered 
to be related to internal management work. The truth is that organizations that are 
not organized and can make use of their valuable resources are rare. However, if 
according to your analysis, you have come to the conclusion that you have valuable, 
rare, and inimitable resources that the organization is not using, then this feature 
should probably be the number one priority.
1  Jay B. Barney and Patrick M. Wright,” On becoming a strategic partner:The role of human resources in 
gaining competititve advantage”,1991.
2 Barnety, J.B. “A resource-based view of the fi rm.” Strategic Management Journal, 5, pp. 171-180. (1991). 
“Firm resources and sustained competitive advantage.” Journal of Management, 19, pp. 99-120.
3  Hill, C.W.L., and G.R. Jones (1998). Strategic Management Theory: An Integrated Approach, 4th. Boston:
Houghton Miffl in.
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If management can not recognize these features in the human resources of the 
organization, it cannot be said to have the potential for building or improving 
competitive advantages based on human resources. On the contrary, human resources 
that are characterized by the elements of the VRIO framework can be considered as 
high quality resources, which can provide sustainable competitive advantage.

Are resources…?

Fig.1.VRIO Framework

* O'Riordan, C. (2006): Using the VRIO framework in practicing fi rms taking the 
resource-based view, Accountancy Ireland, June 2006 Vol 38 No. 3, p. 43.

How to use this framework?

1. Identify Valuable, Rare, and Hardly Inimitable Resources
There are two types of resources: tangible and intangible. Tangible resources are rarely 
a source of competitive advantage. Therefore, to fi nd valuable resources, rare and 
diffi  cult to imitate, we must fi rst focus on the intangible resources of the organization.
Finding Valuable Resources: One way to identify these resources is to do the value 
chain analysis and SWOT analysis. Through value chain analysis, valuable activities 
can be identifi ed, which are a source of cost or diff erentiation advantage. In addition, 
the SWOT analysis recognizes the powers of the organization that are used to exploit 
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opportunities or to protect against threats. Even with the application of these analyzes 
there are still doubts about this, then the other way is the answer to some questions:
• What activities reduce the cost of production without a decline in perceived 
customer value?
• What activities increase product / service diff erentiation and perceived customer 
value?
• Has it won any prize or is your organization known as good for anything (the most 
innovative, the best employer, the higher the customer holding or the best exporter)?
• Does the organization have easy access to raw materials?
• Is there any diffi  culty accessing distribution channels?
• Is there a special relationship with the supplier?
• Are employees with unique skills and capacities?
• Has the brand reputation for quality, innovation, or customer service?
• Does it perform a job bett er than its competitors?
Finding Rarely Resources:
• How many other companies have the same resources or skills as you in the industry 
in which you operate?
• Can a resource be easily purchased from competitors?
• Can competitors in the near future possess this resource?
Finding inimitable resources:
• Can other organizations easily copy a resource?
• Can other organizations easily develop substitute resources?
• Are You Protected By Patent?
• Is it a source or a complex capacity?
• Is it diffi  cult to identify specifi c processes, tasks or other factors that form the 
resource?
2. Find out if the organization is organized to use these resources. The 
questions that help in this case are:
• Does the organization have an eff ective strategic management process in the 
organization?
• Are there eff ective incentive and reward systems in place?
• Does the organizationreward for new ideas?
• Is an organizational structure designed to use a resource?
• Are there excellent management and control systems?
3. Third Step-Resource Protection
When you identify a resource or skill that has all the att ributes of the VRIO framework, 
you must protect it using all the possible tools. Above all, it is a source of sustainable 
competitive advantage. The fi rst thing you need to do is to make top management 
aware of such resources and to suggest how resources can be used to lower costs 
or to diff erentiate. Then you have to think about ideas how you can make it more 
expensive to imitate. If other organizations will not be able to imitate a resource at 
reasonable prices, it will remain seldom for too long.
4. Continually review your resources and skills
The value of resources varies over time and they need to be revised on a continuous 
basis to fi nd out if they are as valuable as they used to be. Oft en, new resources or 
capabilities are developed within an organization and by identifying them you can 
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bett er protect the resources of competitive advantages.

VRIOlimitations

In addition to many advantages that this structure possesses, there are some 
limitations of its implementation. There are two limitations for the VRIO framework. 
First, the model assumes that organizations operate in a relatively stable competitive 
environment. Second, the model analyzes threats and opportunities for a strong or 
strategic business unit (SBU), while most of the available information is at industry 
level. Other constraints include:
• Presented as a static concept - however, many fi rms should be able to cope with 

turbulent environments,
• Suggests that managers may have limited ability to create sustainable competitive 

advantages (fi rms that have regular normal or sub-normal returns),
• Diffi  cult to empirically test this structure,
• What is the appropriate level of analysis? How deep should you look?

Conclusion

Almost everything in life, whether family, social or political issues aff ect how 
organizations work and how employees think. Though, human resource management 
is an att ractive area for most, it is becoming a more challenging fi eld to work.
Human resources management is not just improved staff  management, but is a 
strategic function. Employee recruitment, development or any human resource 
management practice have long-term implications. This means that any issue related 
to human resource management is planned considering future outcomes.
Actually, human resources management must be given special att ention to see 
whether it is aff ecting the acquisition of competitive advantages by adding realistic, 
measurable economic value as a business partner.
Human Resources Management in the 21st century requires to emphasize the 
importance of human management approach and to provide the justifi cation 
for investing in people, talent management and learning as a tool for increasing 
organizational skills.
In conclusion, due att ention must be paid to the commitment of human resources 
that add value to the organization, that are rare, not imitable from the competition 
and to provide an organizational culture appropriate to organize these resources in 
optimal way possible.
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The proclamation of the Albanian monarchy in 1928
The issue of its recognition and the Italian support

PhD (C.) Antoneta Hoxha 
University of Tirana, Albania

Abstract

In the late 1920’s, Ahmet Zog, who was the President of Albania since 1925, having strengthened 
his internal position and secured the support of Italy and Mussolini, took the necessary 
constitutional steps to change the regime from republic to monarchy. Thus, on September 1, 
1928, Albania was proclaimed a kingdom headed by Ahmet Zog, who was called Zog I, King 
of Albanians. This paper shall analyze how the kingdom was recognized by the Great Powers 
and the lobbying of Italy to its support. As per above, the focus is shift ed on the role of Italy, its 
custodian style, in the international recognition of the new regime, clearly stated in all reports 
of the Italian Ministry of Foreign Aff airs. The Italians were the fi rst to recognize the Albanian 
kingdom, giving the occasional greetings to the new Albanian king. The same kind of att itude 
towards the new monarchy was maintained also by the Italian pro-government press. 
England and France were initially reserved to the new regime, but aft er the recognition from 
USA, English and French followed it. As for the Balkan states, Yugoslavia was the one that 
initially opposed the recognition of the new government because of Zog’s title of “King of 
Albanians”, which contradicted not only its geopolitical interests in the region, but it was also 
interpreted as an irredentist policy towards Albanian minorities in Yugoslavia. Some circles 
even saw the title as a provocation of Italian-Albanian policy against Yugoslavia.
While the Albanian kingdom was recognized by many states, the Turkish government 
of Mustafa Kemal Ataturk refused to recognize it, despite Italy’s interventions through its 
ambassador to Turkey. Nevertheless, the majority of states recognized the Albanian kingdom 
and Zog as its king, and he continued to rule as such until April 1939.

Keywords: international relationships, agreements, politics, bilateral relationships, foreign 
relationships. 

Introduction

Ahmet Zog, Albania’s President, having consolidated his power and confi rmed Italy’s 
support in 1928, decided to make a signifi cant constitutional change. On September 
1, 1928, the Constitutional Assembly unanimously decided that “the bright crown of 
the historic throne of Albania was off ered to the Savior of the Nation under the name 
of Zog I, King of Albanians”. Zog accepted the crown during a short ceremony, which 
was followed by three days of celebrations. Under the new constitution, Albania 
was declared a “democratic, parliamentary and hereditary kingdom”, independent, 
without offi  cial religions and Tirana capital of the country.1 The proclamation of 
the monarchy marked the change of regime in Albania from republic to monarchy. 
This important event in the country’s political life had to be followed by the act 
of recognition by other states, which of course had already been informed of this 
1  Bernd J. Fischer, Dictators of the Balkans, Tirana: AIIS, 2008, page (hereinafter, p) 44; Kastriot Dervishi, 
History of the Albanian State 1912-2005, Tirana: "55", 2006, p. 279.
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constitutional change. Their att itude towards the new regime was diff erent, based 
certainly on the political and geopolitical interests of each one of them.
As expected, the fi rst to recognize the new regime were the Italians. Ugo Sola, aft er 
Zog’s swearing as king, paid a visit to the palace together with all the members of the 
legate and made the occasional congratulations.2 The Italian government expressed 
its offi  cial position in a lett er that Sola sent to Zog, which stated that: “The Italian 
royal government considers the establishment of the monarchical regime in Albania 
a happy event that, while further strengthening the existing ties between the two 
countries, will ensure the continuation of their common policy founded in the 
Alliance Treaty. That is why Italy will always remain deeply faithful to the organic 
understanding whose excellent results in general politics have wished to underline 
your Excellency. I can assure you that the Italian Government will never fail to consult 
with the Albanian Government on any issue that may have to do with our common 
interests and to act in agreement with it on all matt ers relating to the situation in the 
Balkans”.3

King Zog I received also congratulatory telegrams from Victor Emanuel and Benito 
Mussolini.4 On September 2, Zog sent a telegram to Victor Emmanuel III addressing 
him: “At the time of my ascension to the throne, my thoughts are guided by Your 
Excellency, who leads the destiny of Italy, which clearly shows me the way to lead 
my people to greatness and happiness”.5 Whereas the King of Italy replied: “I heartily 
thank Your Majesty for the noble telegram. On this solemn occasion I express my best 
wishes for the happiness of Your Kingdom and the prosperity of Your people”.6

In another telegram, Zog expressed also his gratitude to Mussolini for the support 
that Italy had provided to Albania, addressing him with the words: “At the moment 
when my people proclaimed me King of Albanians, I am happy to present Your 
Excellency that I and the Albanian people greatly appreciate the continued support 
provided by the Italian Government, and in particular the immediate recognition of 
the monarchical regime in Albania. I see this fraternal cooperation between the two 
allied governments as an essential element of the policy and work of my kingdom, 
which aims to promote and accelerate the progress of the nation in all spheres”.7 
Whilst in his congratulations, amongst other things, Duce stated: “I am happy that 
the opportunity is provided to me to assure Your Majesty that Italy will continue and 
in the future pursue its policy of fi rm friendship with you and your Government who 
have not spared their eff ective and noble eff orts for the progress of Albania”.8

The Italian press held the same position with its government. The semi-offi  cial 
newspaper “Giornale d’Italia”, wrote among others: “… Albania has shown that the 
traditional values   of the state and government and the instincts of the nation are 
stronger than ever. Italy welcomes this fresh testimony of vitality and cannot but 
expresses its satisfaction for the political consolidation of Albania, which is an element 
2  Paskal Milo, Foreign Policy of Albania I (1912-1939), Tirana: Toena Publications, 2013, p.784.
3  Joseph Swire, Albania, Establishment of a Kingdom, Tirana: Dituria, 2005, p. 408.
4  Archive of the Ministry of Foreign Affairs (AMFA), Year  (Y) 1928, File (F) 64, p. 92.
5  AMFA, Y. 1928, F. 64, p. 92.
6  Owen Pearson, Albania and King Zog: Independence, Republic and Monarchy1908-1939, New York: The 
Center for Albanian Studies in association with IB Tauris & Co Ltd, 2004, p. 296.
7  O. Pearson, cited above, p. 296.
8  Arben Cici, Albanian-Italian Relations in 1920-1934, Tirana: Uetpress, 2013, p.168-169.
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of stability in the troubled sea of   Balkans politics.9 “… Albania shall be an example 
of internal discipline at a time when Yugoslavia is undermining the tranquility of 
the European Chancelleries… Italy welcomes the proclamation of King Ahmet Zog 
as a moment that marks the beginning of a period of welcoming calm in the Balkans 
which is a warning towards Albania’s troubled neighbors, who can only benefi t from 
a turbulent political climate ...,” reads an article of “Impero” newspaper.10

On the occasion of the activity held for the recognition of the new regime, the 
Ministry of Foreign Aff airs addressed the Italian Royal Legate a note which, while 
emphasizing the precious friendship with Italy as an essential element of Albania’s 
internal stability, gave the Ally government the same assurances for the rigorous and 
loyal observance of the treaties, and especially of the alliance treaty which established 
the traditional ties and common interests between the two nations. “Under its new 
regime, Albania shall be loyal to the close agreements it has concluded with Italy, 
which have brought such benefi cial results to the peace in the Balkans and that it 
shall always act in agreement and in contact with its ally of all issues in which the 
two countries have a common interest, and especially those that aff ect the Balkan 
situation” the Albanian Foreign Ministry added.11 Meanwhile, the Italian Legate gave 
the same assurances regarding the interaction of the two countries in the international 
arena and notifi ed the Foreign Ministry that “the royal government of Italy is happy 
to recognize the new Albania regime”.12

While the proclamation of the kingdom passed smoothly internally, the reaction 
abroad, with the exception of the Italians, was initially somewhat reserved. The basis 
for this was not the transition from the republican system to the monarchist one, but 
because Ahmet Zog was called “King of Albanians” and not “King of Albania”. The 
change was seemingly insignifi cant, but seen in the context of Balkan politics, it was 
not as such.13

The Italians had also taken diplomatic actions in the recognition of the new regime. 
They lobbied in various capitals such as Athens, Madrid, Washington, Latin America, 
Budapest, Bern, Prague, Sofi a, etc. Even Mussolini was personally involved in the 
process. In a telegram he sent to Sola, he wrote, “I will inform you of the completion 
of these steps and what may result from the att itude of the Great Powers with whom 
I have taken timely action”.14

The Greek government recognized offi  cially the conversion of Albania into a kingdom 
and Zog I as King of Albanians. The President of the Hellenic Republic sent personal 
congratulations to King Zog. The rapid recognition of the king’s title was considered 
particularly important, given that there was a very large Albanian minority within 
Greece borders and the relations between Athens and Tirana were oft en tense.15 The 
Greek press believed that the change was achieved with Italian assistance and served 

9  Bernd J. Fischer, King Zog and the Struggle for Stability in Albania, Tirana: Çabej, 2004, p. 161.
10  A. Cici, cited above, p. 169.
11  AMFA, Y.1928, D.65, p. 420.
12  Idem.
13  Novruz Zejnati, Ahmet Zog Politician or Military Man? ..., Tirana: Globus R., 2005, p. 287.
14  Documenti Diplomatici Italiani (DDI), Minister Degli Affari Esteri, Settima Series: 1922-1935, Rome: 
Istituto Poligrafi co dello Stato, 1967, Volume (Vol) VI, 1 gennaio 1928 - 23 septembre 1928, document 
number (doc. no.)  637, “Mussolini's Telegram for Sola, on 10 September 1928”, p. 557-558.
15  O. Pearson, cited above, p. 298.
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to increase Italian infl uence in Albania. According to the Greek newspaper “Eleft heron 
Vima”, the news of Ahmet Zog’s proclamation as king “... left  the general impression 
of the establishment of the fascist infl uence beyond the Adriatic”.16 Commenting the 
political shift  in Albania, “Eleft heron Vima” quoted also the French newspaper “Le 
Temps”, which wrote on its pages that it insisted on the importance of this shift  “... 
not because it believed that the shape of the regime would change Albania’s political 
life but because of the fears of consequences that this shift  might cause in the Balkans. 
It was said by all sides that the assurance of this event depended on the form that 
the Italian-Yugoslav negotiations would take, on the horizon of which, although it 
was ascertained that both sides wished for an agreement, the distrust of the peoples 
always stood between them”.17

The English and French governments, in coordination between them, decided 
to delay the recognition of the new regime in Tirana because they had expressed 
reservations about Zog’s title as “King of Albanians”. For the same reason, the 
Yugoslav government refused to recognize the Albanian monarchy in the fi rst few 
weeks.18

London sought to restrain Italy’s unlimited support for the new Albanian throne. 
What worried Foreign Offi  ce was Zog’s title in the new regime as “King of Albanians” 
and not of Albania. For them, the title had an irredentist nature that could increase 
reactions and complications in Yugoslavia, Greece and elsewhere.19 “Great Britain 
and France would also have granted the recognition if it had not been for King Zog’s 
imprudent choice of title. The self-designation “King of Albanians” he chose instead 
of “King of Albania” bore an irredentist, divisive connotation that exasperated greatly 
Yugoslavia, aware of the half-million Albanians it had within its borders, and also 
very sensitive in terms of Italian-Albanian intrigue”, reads the report that the English 
Minister in Tirana sent to the Foreign Offi  ce.20

Moreover, at a meeting that Vrioni had with Chamberlain in London in December 
1927, the Albanian foreign minister had assured that if Albania were to declare a 
monarchy, the title “King of Albania” would be adopted.21 The English had reservations 
about Italian policy towards Albania, as they had gained strong positions in Albania, 
especially aft er the conclusion of the Alliance Treaty. The English minister in Albania 
told Sola that Mussolini’s policies had aroused suspicion in various capitals. According 
to him, England was concerned about the continuation of this policy and that any 
further enhance of their political action in Albania would be viewed with serious 
concern by London, and that England supported peace more than any other state in 
Europe. The English minister had further told Sola that it would be fatal for peace in 
the Balkans and Europe if Italy encouraged the irredentism of this population.22

Sola reported to Rome the English concern over the matt er, and that their envoy to 

16  AMFA, Y. 1928, F. 64, p. 386.
17  Idem, p. 387.
18  P. Milo, cited above, p. 785.
19  DDI, Settima series, Vol. V, doc. no 685, “Telegram of the Italian Ambassador to London, Chiaramonte 
Bordonaro for Mussolini, December 17, 1927 ”, p. 624.
20  Foreign Offi ce Archives (FO), London, United Kingdom, 371/13560 (C 2310/2310/90), Report on Albania 
for 1928, Durazzo: March, 26, 1929, p. 2.
21  A. Cici, cited above, p. 167.
22  DDI,  Settima series, Vol. VI, doc. no. 41, “Telegram of Sola for Mussolini, 22 January 1928 ”, p. 45-46.
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Durres had not concealed that in some non-English circles the concern had arisen 
that Italy might have received some kind of commitment with the Treaty of Alliance. 
In this case, Sola assured him that Italy’s commitment in Albania did not go beyond 
those enshrined in Tirana’s two pacts, namely: the current guarantee of the rule of 
law and political and territorial rule and their protection, including a military one, in 
the event of an external att ack.23

It seemed also that the title was an issue even for the recognition by France as well. 
The Albanian minister in Paris, in a telegram sent to the Albanian foreign minister, 
Ilias Bey Vrioni, reported that the French government would recognize the regime 
change, as well as the king, but believed that the recognition would take some time. 
The title conferred by the Constituent Assembly as King of Albanians is thought 
to have frightened the French a litt le, thinking that the government might pursue 
some imperialist policy and that it could awaken the irredentism of the Albanians of 
Yugoslavia.24

The news of the amendment of the Albanian constitution that made Zog a permanent 
ruler instead of a more or less temporary president was met with disapproval in 
Yugoslavia, as it was generally considered that Italy’s position in Albania was 
consolidated and that Albania could not have any foreign policy other than that 
pursued by Mussolini.25

As might be expected, the Yugoslavs were reluctant to accept the title of “King of 
Albanians”, feared by Great Britain. The Yugoslav charge d’aff aires in Albania, the 
day before the new regime was announced, informed the Minister Vrioni that, “... 
if Zog was proclaimed ‘King of Albanians’, this would have been an obstacle to the 
recognition from the government of Belgrade of the new regime”.26

The issue that concerned most the offi  cial Yugoslav circles was the title “King of 
Albanians”, interpreting it as an irredentist policy towards the Albanian minorities 
in Yugoslavia, while there were other circles that regarded the title as a provocation 
of Italian-Albanian policy against Yugoslavia.27

On August 10, 1928, the Yugoslav representative took the appropriate steps with the 
Foreign Offi  ce, seeking to put pressure on Zog in terms of the choice of the title. 
But the English responded that it was a purely internal matt er of Albania, Zog was 
nevertheless advised to come to terms with the neighbors. In its reply of August 17, the 
Foreign Offi  ce stated: “this question to be one of solely Albanian internal politics”.28

Yugoslavia’s fi erce reaction to the issue came since the title “King of Albanians” 
referred also to Albanians living outside the political borders of the Albanian state, 
and thus to the Albanian population within the borders of the Yugoslav Kingdom. The 
Yugoslavs interpreted this title as Zog’s aim for a future campaign to include under 
his crown the Albanians and their territories that were under Yugoslav jurisdiction. 
Meanwhile the supporters of the title said Zog had done nothing but respect the 
tradition of all Balkan monarchs who used such titles. In Greece the monarch was 
23  Idem, p. 46.
24  AMFA, Y. 1928, F. 65, p. 256.
25  O. Pearson, cited above, p. 297.
26  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc. no. 603 “Telegram of Sola for Mussolini, 31 August 1928”, p. 533.
27  AMFA, Y. 1928, F. 65, p. 107.
28  Vuk Vinaver, “England and Albania's International Position Between the Two Wars”, in: Albanian Traces I, 
Pristina: Pristina Albanian Institute, 1968, p. 219.
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called “King of Hellenes”, in Bulgaria “Tsar of Bulgarians” and in Yugoslavia “King 
of Serbs, Croats and Slovenes”.29 Thus, some Yugoslav commentators understood 
the Albanian kingdom as a declaration of claims to Kosovo, because Zog was not 
proclaimed king of Albania, but king of Albanians.30

There must have been an active consultation between London, Paris and Belgrade 
on the issue of recognition. “Before Zog accepted the title of ‘King of Albanians’, 
the recognition was established by the three states above. The second title caused 
a suspension and perhaps even consideration of the possibility of bringing the 
whole Albanian issue to Geneva. The non-recognition of Yugoslavia was natural and 
certainly part of a mutual agreement ...” reported Sola to Mussolini.31 Yugoslavia 
made also eff orts with the League of Nations, as the Secretary General of the League 
of Nations, Paulucci DE ‘Calboli Barone, aft er informing Mussolini that he had had a 
meeting with the Yugoslav Foreign Minister Marinkovich, requested a meeting with 
the latt er.32

The Yugoslav press, in line with its government, held the same position. The Belgrade 
newspaper “Novosti” wrote that, “... the title “King of Albanians” is a new provocation 
that the Italian diplomacy leads against Yugoslavia, starting with the First Pact of 
Tirana and the secret military pact signed in 1927.” It added that the adoption of the 
title was a slap in the face for English and French diplomacy to which the king had 
promised that it would not be anything that might displease Balkan neighbors.33

Belgrade made eff orts in Tirana, London, Paris and Rome to change Ahmet Zog’s title 
to “King of Albania”. Yugoslavia’s special envoy for this purpose made open pressure. 
His talks with King Zog were held in tense tones. He had reminded the latt er “not 
to forget that Dibra was not far from Tirana, especially when one was taking the 
road from Serbia”. Zog responded to these threats by saying that Yugoslavia, which 
had previously caused him to sign the Tirana Pact, was forcing him with these latest 
stances to really get on Italy’s lap.34 While Yugoslavia’s eff orts in London received 
the answer that Ahmed Zog would have done well to get a fi rst-hand opinion of the 
neighbors but, as this became a fact, any further action would be redundant.35

However, the diplomatic circles of Yugoslavia, decided to expect the att itude France 
and England would have towards the new regime, in order to keep pace with their 
actions.36

The European press, especially the Balkans one, paid particular att ention to the issue 
of the title. “The Italian government was in a hurry to recognize the royal title of 
the former president of the Republic, Ahmet Bey Zog, which is an issue of intrinsic 
character and therefore its decision and regulation depend only on the Albanian 
people ... The title “King of Albanians” would provoke Yugoslavia’s feelings, on the 
land of which reside more than one million Albanians. In the time we live in, it is not 
29  N. Zejnati, cited above, p. 287-288.
30  V. Vinaver, cited above, p. 220.
31  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc. no. 677, “Telegram of Sola for Mussolini, 22 September 1928 ”, p. 588-
589.
32  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc. no. 678, “Telegram of the Secretary General of the League of Nations, 
Paulucci De 'Calboli Barone for Mussolini, September 23, 1928 ”, p. 590.
33  AMFA, Y. 1928, F.65, p. 576.
34  Ilir Ushtelenca, Diplomacy of King Zog I, 1912-1939, Tirana: Ermir, 1997, p. 202.
35  A. Cici, cited above, p. 168.
36  AMFA, Y. 1928, F. 65, p. 108.
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the titles of the monarchs that matt er, but the situation at work. If Albania continues 
to be weak, and if the Albanian population in Yugoslavia is still so ignorant and so 
unconscious, Ahmed Zog’s new title can have no infl uence over this population” 
reads an article of the Bulgarian newspaper “Slovo”, dated 14 September 1928, under 
the title “New Monarchy in the Balkans Peninsula”, the author of which was the 
former Bulgarian Foreign Minister.37

To the new regime, its recognition by the USA was of particular importance. The US 
envoy to Albania, immediately aft er the kingdom’s proclamation, on September 1, 
1928, made a positive opinion, stating that this change was made “on a regular basis”. 
When the Albanian government formally requested US recognition on September 
6, 1928, he stressed that it was a change “in accordance with the constitution” and 
expressed confi dence that the US government would continue to maintain good 
relations with the government of Albania.38 Thus, on September 13, 1928, the State 
Department decided to recognize the royal regime in Albania. President Calvin 
Coolidge sent a congratulatory telegram to Zog on his assumption of the royal 
throne.39 In his telegram, Coolidge expressed his congratulations to King Zog on his 
throne and congratulations on the country’s prosperity.40

On September 14, Charles Hart, the US envoy to Albania, sent a telegram to Iliaz 
Vrioni announcing the US decision to recognize the Albanian Kingdom.41 Charles 
Hart was instructed by the State Department to grant recognition to the Kingdom 
of Albania on behalf of the US Government, underlining that the note of July 22, 
1922, exchanged between the two Governments and the provisions of Albanian law 
issued to its implementation, would continue to be eff ective.42 At the same time, Hart 
informed Tirana that Italy had eagerly awaited American recognition, given that the 
Italian diplomacy did not doubt the common policy of England and France, which 
opposed the expansion of Italian infl uence in Albania. According to French and 
English diplomats, the Italian domination over Albania represented a constant threat 
to the peace in the Balkans.43

Zog himself was very pleased with the US recognition and sent a warm thanking 
lett er to the US president. Also, as a sign of gratitude, on September 15, about 1500 
people gathered before the American Legate to demonstrate their friendly feelings 
toward the United States.44

The US recognition of Zog I had a logical basis. The fact that in this case the US did 
not wait England and France to be the fi rst to make the recognition of the Kingdom 
of Albania shows to a large degree the independence of the State Department when 
it comes to European aff airs, in relation to the post-war years when the Department 
of State strictly adhered to the principle of non-interference in those areas considered 
to be spheres of infl uence by European powers.45 The speed and determination of our 

37  Idem, p. 260.
38  N. Zejnati, cited above, p. 288.
39  O. Pearson, cited above, p. 300.
40  AMFA, V. 1928, D. 64, p. 174.
41  Idem, p. 577.
42  P. Milo, cited above, p. 785.
43  Haris Silajdzic, Albania and the USA in Washington Archives, Tirana: Dituria, 1999, p. 228.
44  P. Milo, cited above, p. 230.
45  H. Silajdzic, cited above, p. 230.
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action, the immediate Greek recognition followed by the US one has surprised all 
three (England, France, Yugoslavia) and reversed the situation by making me accept 
the fact.46

Nevertheless, the USA recognition was also related to business matt ers. The idea 
of   a state monopoly on Albania’s oil supply troubled the oil companies who were 
interested in the matt er. The US Company, “Standard”, had diffi  culties with the 
Albanian government, which insisted that it paid the amount of $ 40,000 for entering 
the tender. When Italy found out, it did not want to let the Albanian market to the US 
Company. In fact, the main competitors were the US “Standard” and Italian company 
“Agencia Generale Italiana Petrolio” (AGIP). Zog decided that this issue would be 
resolved through an open tender between the companies. Ugo Sola came in contact 
with the US Company proposing them to accept the Italian oil company’s supply, 
provided it withdrew from the competition in Albania, arguing this with political 
momentum, stressing that any loss on Albanian soil could have unsatisfactory 
consequences for Italy. In the end, they concluded an agreement that gave the Italians 
free hand in Albania, on the condition that the Italian company purchases oil from 
the “Standard” Company. The business US made it clear that it did not want to be 
mixed at any price with Italian business in Albania.47

Washington’s rapid recognition of the Albanian monarchy, however, came as a surprise 
to the English and French governments. The creation of the Albanian kingdom was 
a challenge to France and Yugoslavia because it constituted a consolidation of the 
Albanian state, strengthened the presence of Rome on the other side of the Adriatic, 
and aroused the fear of an Albanian irredentism in the Balkans. However, they could 
not prevent the formation of a new Albanian Kingdom. This problem was fi nally 
closed to the Yugoslavs and everyone else when the US president sent King Zog 
and the Albanian government congratulations on the establishment of the Albanian 
Kingdom, a fact that was righteously regarded in Tirana and other European capitals 
as a victory of Albania against France and Yugoslavia.48

So, on September 17, Belgrade recognized the Albanian monarchy and Zog I as 
“King of Albanians”.49 Belgrade newspapers reported that the decision to recognize 
the new monarchy was made aft er a meeting in Belgrade of the Yugoslav Foreign 
Minister Sumenkovic with the English minister.50 Although the Belgrade government 
recognized Zog I, Yugoslav Minister Marinkovic, communicated to Zog’s opponents 
that “we will not allow anyone from our territory to work against the Albanian 
government at all”.51

On September 21, 1928, the governments of England and France recognized 
also the new regime. Thus, on September 22, Sir Robert Mac Leod Hodgson, the 
Extraordinary and Plenipotentiary Envoy of United Kingdom to Albania, announced 
his government’s recognition of the Albanian monarchy.52

Mussolini had realized that he could not accomplish his goals without making fi rst 
46  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc. no. 677, “Telegram of Sola for Mussolini, 22 September 1928 ”, p. 589.
47  H. Silajdzic, cited above, p. 231-233.
48  A. Cici, cited above, p. 168.
49  AMFA, Y. 1928, F. 64, p. 166.
50  O. Pearson, cited above, p. 300.
51  V. Vinaver, cited above, p. 200.
52  AMFA, Y. 1928, F. 64, p. 190, 191, 197.
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the necessary arrangements with the London government without obtaining its 
approval for the activity he wanted to conduct in Albania. Livorno’s meeting with 
Chamberlain was held to prepare the diplomatic ground. Bearing in mind that the 
agreement between the two representatives of European imperialism could only 
be made on the basis of the principle recognized in this fi eld, do ua des (give, take), 
Mussolini, who wanted to secure a free hand in Albania, knew well that Chamberlain 
intended to take Ataturk’s Mosul oil and preserve the English concession area in China 
in front of Chan Kai Shek movement. In return for leaving Albania under Italian 
infl uence, Mussolini was forced to serve British imperial interests.53 So the delay in 
recognizing the regime by England was simply due to bureaucratic formalities. The 
Italian ambassador to London, Chiaramonte Bordonaro, reported to Mussolini in the 
following words: “... My personal impression is that the delay occurred due to not 
showing too much care that the regime change in Albania was met with immediate 
enthusiasm by this government.” The agreement with Belgrade and Paris seemed 
obvious, and the Italians thought to not insist on a quick recognition not to confi rm the 
spread impression that Albania was an Italian protectorate and that the monarchical 
regime was imposed and organized by Italy for its own political purposes.54

In the following days, the Albanian government was recognized by the following 
countries: Czechoslovakia, Japan, Hungary, Uruguay, Austria, Brazil, Bulgaria, 
Romania, Germany, the Empire of Japan, Colombia, Belgium, Switzerland, Spain, 
Poland, the Netherlands, Lithuania, Latvia, Sweden, Finland, Estonia, Republic of San 
Marino, Republic of Ecuador, Egypt and Kingdom of Siam, etc. Actions to recognize 
the monarchical regime in Albania by states that had no accredited representation in 
Tirana were made by the Albanian legate in Rome.55

While many states recognized the Albanian kingdom within a short time, the Turkish 
President Mustafa Kemal Ataturk stated that he would never recognize the royal 
regime in Albania.56 His reaction was harsh and not at all diplomatic when he stated 
that he looked at many funny paintings in newspapers and even described the 
proclamation of the kingdom as “the appearance of an operett a”.57

On September 7, 1928, the semi-offi  cial newspaper “Cumhuriyet” wrote that “the 
reaction made in Albania in this era, when national sovereignty prevails as the 
only god in our country, was welcomed with amazement and anger. Turkey should 
immediately withdraw its representative from Tirana”.58 “The establishment of the 
kingdom in Albania and the favor that Ahmet Zog has made to the royal crown 
leaving the presidency of the republic has caused a profound surprise. The internal 
aff airs of other nations are of no interest to us, but we do remember that the backward 
step in Albania has caused an impression in all government circles. Therefore the 
Turkish government should not ratify at all the proclamation of the monarchy in 
Albania,” reads, amongst others, the pages of the “Jumhuriyet” in the article entitled 
53  Ali Këlcyra, Articles on the History of Albania, Tirana: Onufri, 2012, p. 128-129.
54  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc. no. 669, “Bordonaro's Telegram for Mussolini, 18 September 1928”, p. 
584.
55  AMFA, V. 1928, F. 64, p. 195-203; AMFA, Y. 1928, F. 65, p. 420.
56  AMFA, Y. 1928, F. 65, p. 169.
57  Jason Tomes, King Zog's self-made monarch of Albania, Chalford; Stroud: Sutton Publishing, 2007, p. 103.
58  Hasan Bello, “The Tense Relations of the Albanian Kingdom with the Turkish Republic (1928-1933)”, in: 
Historical Studies, issue 1-2, Tirana: Center for Albanian Studies, Institute of History, 2012, p. 49.
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“Establishment of Monarchy in Albania”.59

Meanwhile Mustafa Kemal himself openly expressed this position in an interview 
to “Le Petit Parisien” newspaper: “How can I approve the Albanian Kingdom? No, 
no! Don’t talk to me about it, I don’t know that. One should never betray one’s nation 
...!”.60 Meanwhile, the Minister Iljaz Vrioni, in an interview to the Turkish newspaper 
“Vakit” addressed the Turkish Minister in Tirana, Tahir Lutfi  Bey, saying that Albania 
wanted Turkey to recognize the kingdom otherwise it would see its own business 
and pay no att ention to this issue. “Is this why Turkey intends to declare war on us?” 
he concluded.61

With regard to this situation, King Zog stated that this was because Kemal did not 
want to turn down the Turkish tutelage and because of some disputes that had arisen 
between the Albanian and Turkish governments over the ownership of certain lands 
belonging to an Albanian married to the daughter of Sultan Abdul Hamid. According 
to Fischer, the real cause of the trouble of Turkish recognition should be sought in the 
general antipathy that Kemal had for Zog. The Turkish leader was furious over the 
betrayal Zog had made to the Republican form of government. Hodgson suggests that 
another reason may have been the fact that perhaps there was a military agreement 
between Turkey and Albania that Zog had rejected.62

The Italian diplomacy, which carried out an active diplomatic campaign, was involved 
in Turkey’s recognition of the regime. On September 11, 1928, Mussolini ordered the 
Italian Ambassador Orsini Baroni to intervene with the Foreign Minister Tefi k Ruzhdi 
to persuade Ataturk to recognize the new Albanian kingdom. According to him, this 
would constitute an act of friendship to Italy and would aff ect many other states to 
recognize the Albanian kingdom.63

On October 27, the French “Havas” news agency reported that the Italian ambassador 
in Ankara had handed a lett er of Mussolini to Mustafa Kemal, in which he off ered 
Italy’s mediation on the issue of recognition of the Albanian Kingdom by Turkey. 
Shortly aft erwards, during a visit by the Turkish Foreign Minister Tefi k Ruzhdi 
to Rome, in a statement to reporters, he said Turkish-Albanian relations were 
characterized by “close friendship”, but the Ankara government could not recognize 
the Albanian Kingdom because of “some its internal issues”.64 “Havas” agency has 
issued news from Istanbul on October 23 stating that a demarche will be made by Italy 
to the Turkish government to seek recognition of the Albanian kingdom. According 
to it, it seems that this demarche will not succeed because of the previous categorical 
rejection,” wrote the Bulgarian magazine published in French language, “La Bulgarie”. 
This news was also confi rmed by “Temps”, which on 28 October communicated the 
news from Istanbul saying that, “Orsini Baroni (Ambassador of Italy), returning from 
Rome to Angora, has brought with him a lett er from Mr. Mussolini, whereby Italy’s 
friendly mediation for Turkey’s recognition of the Albanian Kingdom is off ered”.65

The Italian ambassador to Turkey reported to Mussolini that during a conversation 
59  AMFA, Y. 1928, F. 65, p. 198.
60  I. Ushtelenca, cited above, p. 203.
61  Idem, p. 204.
62  B. J. Fischer, King Zog and…, cited above, p. 162.
63  H. Bello, cited above, p. 52-53.
64  I. Ushtelenca, cited above, p. 204-205.
65  AMFA, Y. 1928, F. 64, p. 481.
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he had with Tefi k Ruzhdi, the latt er had implied that he was particularly concerned 
about Ataturk’s denial of the Albanian monarchy. The Turkish foreign minister had 
stated to him that a major role in the failure to recognize the new regime had been 
played by the language used by the press in some English and French newspapers. 
This had upset Ataturk as it favored the actions of the enemies of Kemalist regime at 
home and abroad.66 The articles of these newspapers wrote that Gazi Pasha (Ataturk), 
following the example of Ahmet Zog, would proclaim himself king or emperor of 
Turkey and this was exploited by the opponents of his regime.67 Whereas, the Italian 
ambassador replied that, “we know that you have always been in favor, but Ataturk 
has opposed and that Ismet Pasha and you are obliged to defend Ataturk’s position, 
regardless of your opposition”.68

Tefi k Ruzhdi told the Italian minister in Turkey that Ataturk did not recognize the 
Albanian Monarchy, not because he was against this country, but because he did 
not want to give in to the rumors that he was seeking to become King of Turkey. 
So the reasons for not recognizing Albania were intrinsic in nature, ensuring that 
this gesture had no anti-Italian purpose at all. Orsini Baroni was of the opinion that 
sooner or later Ismet Pasha and Tefi k Ruzhdi Bey would be able to establish such 
closeness with Ataturk that they would infl uence him to recognize Albania’s new 
regime. Tefi k Ruzhdi had promised him that he would be seriously committ ed and 
would try to avoid any obstacles between Turkey and Albania.69

Even the Albanian minister in Rome, in a reserved report dated 30 April 1929 to 
the Ministry of Foreign Aff airs, pointed out that the reason why Turkey had not 
recognized the monarchical regime was only of Turkey’s internal political order 
character. The French newspapers in particular had stated that Gazi Pasha would 
be proclaimed King or Imperator and thus found it reasonable to not recognize 
the Albanian monarchy swift ly, in order not to show enthusiasm for these kinds of 
trades.70

Meanwhile, relations had reached the lowest diplomatic level to that extent that 
Ankara requested Italy to represent Turkey’s interests in Albania.71 The defense of 
Turkish interests was rejected absolutely by Mussolini as by disrupting completely 
diplomatic relations would aggravate further the tensions between the two countries, 
leading to an international incident, at a time he did not want to leave the narrow 
fi eld of Albanian-Turkish relationships. Mussolini instructed the Italian ambassador 
to Turkey, Orsini Baroni, to avoid any new ground of tensions between the two 
governments and to allow time for the Gazi anger to calm down and that it was in 
Turkey’s interests to establish friendly relations with the new Albanian regime.72

Meanwhile, the Turkish ambassador to Tirana had been summoned to Ankara and 
his return to Albania was disliked. The Albanian ambassador to Ankara moved to 
66  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc. no. 63, “Telegram of the Italian Ambassador to Turkey, Orsini Baroni to 
Mussolini, November 11, 1928 ”, p. 72.
67  P. Milo, cited above, p. 786-787.
68  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc. no. 63, “Telegram of the Italian Ambassador to Turkey, Orsini Baroni to 
Mussolini, November 11, 1928 ”, p. 72.
69  Idem, p. 72-73.
70  AMFA, Y. 1929, F. 377, p. 67.
71  Arben Puto, Political Albania 1912-1939, Tirana: Toena, 2009, p. 449.
72  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc.no.75, “Mussolini's Telegram to Orsini Baroni, on November 16, 1928 ”, 
p. 85.
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Belgrade. Thus diplomatic relations between the two countries were maintained 
by secretaries who acted as charge d’aff airs.73 At the end of 1929, due to Turkish 
Republic’s non-recognition and the withdrawal of the Turkish diplomatic corps from 
Tirana, the Albanian government decided to close the Albanian legate in Ankara. 
With this act, diplomatic relations between the two countries were offi  cially broken.74

The London newspaper “Near East and India” dated December 13, 1928 wrote that, 
“... monarchical Albania has just sett led its relations with all powers except Turkey, 
which refuses to recognize this shift . For this reason, the Turkish minister in Tirana, 
Tahir Lutfi  Bey, has gone to Angora, and Albania is being represented in Turkey by a 
Charge d’Aff aires secretary. Other external representatives have repeatedly presented 
their credentials. Yugoslavia was the last, but it also resumed offi  cial relations.75

Nevertheless, Italian documents show another side of the story. It seems that the 
Italian eff orts to recognize the new regime by Albania have not been so sincere. On 
October 10, 1929, Italy’s foreign minister, Grandi, wrote in a telegram to Orsini Baroni 
and Sola: “With regard to the latest disagreements between the Kemalist government 
and Albanian government, be informed that the fascist government, despite it is 
interested to be informed on anything that refers to Turkish-Albanian relationships, 
does not want to take initiatives of the kind that might eliminate the current state of 
confl ict between Ankara and Tirana. It is clearly in the interests of Italy and Albania 
that the centuries-old ancient links between Albania and the Ott oman Empire, which 
Kemalist Turkey likes to portray as its heir, become increasingly weak until their 
total disruption. It is also in Albania’s interest to leave as far as possible from the 
complex game of Balkans contrasts and assume the functions of an Adriatic state”.76 
Since November 1930, when Turkey did not have the att itude of the beginning, and 
perhaps could move towards the recognition of the regime, Italy had wished the 
opposite. Italian diplomatic documents include a note by the Secretary of the Offi  ce 
for Europe and the East, Lo Faro, who states that Minister Guariglia had foreseen 
the opportunity to speak with Ruzhdi Bey about the recognition of the Albanian 
kingdom by the Turkish side and the continuation of offi  cial relations. According to 
the report, the Italian foreign minister, Grandi, had said otherwise, believing it was 
bett er not to have good relations between Albania and Turkey.77

The historian Gazmend Shpuza calls Mustafa Kemal’s position right, as it was 
consistent with both his republican principles and the interest of both parties in 
preserving and strengthening Albanian-Turkish relations.78 This situation would go 
towards improvement towards the end of the year when Mustafa Kemal recognized 
the Albanian kingdom in late 1931 and accepted the establishment of normal 
diplomatic relations.79

Among the people lined up against King Zog was also Prince Wied. When he left  
Albania in early September 1914 he did not abdicate from the throne. In this way, 
73  O. Pearson, cited above, p. 302.
74  P. Milo, cited above, p. 787.
75  AMFA, Y. 1928, F. 64, p. 229-230.
76  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc. no. 60, "Telegram of Grandi to Baroni and Sola, October 10, 1929", p. 79.
77  DDI, Settima serie, Vol. VI, doc. no. 390, “Note of the Secretary to the Offi ces of III-A Europe and the East, 
November 20, 1930 ”, p. 560.
78  Gazmend Shpuza, Ataturk and Albanians, Tirana: Dituria, 1994, p. 70.
79  Uran Asllani, Albanian Diplomacy and Diplomats 1912-1944, Tirana: Ilar, 2006, p. 71.
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during and aft er the War he continued to claim the lawful return to the “Kingdom” 
created by the Great Powers. But his claims were not taken seriously by any Great 
Power.80

The London “Times” reported that Wied not only had claims to the throne, but he 
was still supported by the majority of Albanians. Later in Budapest’s “Pesti Naplo” 
newspaper, Wied stated that many of his loyalists in Albania were working to prepare 
his return. While the “Albanian Gazett e” wrote that the prince not only protested 
against the establishment of the Zog monarchy, but also that he had planned a 
revolution. The uprising would be funded and carried out by anti-Italian immigrants 
in Vienna. In fact, Wied did not protest to any of the signatory governments of the 
decision of 1912, nor at the Conference of Ambassadors, and according to Fischer, no 
link was found between the prince and the Albanian immigration groups in Vienna.81

With his proclamation as king, Zog created a complete domestic stability as well as 
balanced Adriatic-Balkans relations, with a tendency towards the west, especially 
towards Italy. In a conversation between him and J. S. Barnes, the former High 
Commissioner for Albania at the Italian Council of Regents, it is revealed his pro-
Western vision. Italy for King Zog was Albania’s gateway to the West. In that 
conversation Zog stated: “A strong and well-organized Albania was everything Italy 
would ask for. Albania would become for Italy such as Belgium for England. Neither 
more nor less… I am not afraid of a mighty Italy… We are afraid of Yugoslavia which 
has never stopped seeking Shkodra and blocks our ideal of Albania in its ethnic 
geographical boundaries… fi rst of all we need capital. We can only get it from Italy. 
We also want Italy’s cultural contribution. We want to live up to our origins and 
dispel the Eastern infl uence. We are Western people and we need Western culture. 
So we have only to gain and very litt le to lose from strengthening our relations with 
Italy”.82

Thus, aft er his crowning as the “King of the Albanians” and the recognition of the 
new regime in the international arena, Zog had nothing but to face the challenges of 
the future.
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Possible options for modernization and energy effi  ciency of TPP Oslomej

Imer Zenku
ESM JSC – Skopje, Subsidiary MPC “Oslomej” - Kicevo

Abstract

The modernization and improvement of the energy effi  ciency of TPP Oslomej, the second 
largest production facility part of ELEM JSC, will provide development and extension of its 
operational life, including a performance increase.
Therefore, the issue elaborated in this paper is quite contemporary and will cover, process 
and analyze the three most important options for modernization, including the fuel supply 
options of TPP Oslomej.
The modernization will have a direct positive impact on the entire electric energy system, the 
economic development of the municipality, the region and the whole country, the employments 
as well as for meeting and fulfi lling the strictest European standards for protection and 
preservation of the environment. The modernization would also have an important role and a 
direct impact on the creation and increase of company competitiveness, in conditions of a fully 
liberalized electricity market in the Republic of Macedonia, which according to the new Law 
on Energy is expected as of 1 January 2019.
In this context, the Government of the Republic of North Macedonia published a public call 
for the selection of a universal electricity supplier, and the selection of the best bidder initiated 
the full implementation of the electricity market liberalization process.

Keywords: effi  ciency, eff ectiveness, development, competitiveness, electricity.

Introduction

A very important element for the development of the economy of each country is of 
course the electricity production sector together with its production facilities. In the 
context of TPP Oslomej, as the second largest production facility part of ESM JSC, it 
is very important for the electric power system as a whole, in terms of employment 
and economic development of the municipality, the region and the country. The plant 
has an installed capacity of 125 MW, and in the period 1980-2018 the total production 
of electricity amounted to 17 226 033 [MWh], which represents 85.17% of its total 
planned production of 20 226 152 [MWh], reaching an average annual production of 
441 693 [MWh] (TPP Oslomej, 2018, p.7). In recent years that is from 2012 onwards 
the planned production of electricity in TPP Oslomej has drastically decreased, year 
aft er year, due to lack of coal, however there is an even more drastic reduction in the 
actual production. 
On the other hand, due to the numerous unproductive politically driven employments, 
practiced nowadays, the number of employees increased enormously. This led to 
an increase of the produced electricity price. This points to an extremely ineffi  cient 
operation of TPP Oslomej, and extremely unacceptable electricity production, thus 
jeopardizing its market position, competitiveness, including the position in the event 
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of privatization of the company. 
Taking into consideration all of the above, this paper aims to indicate to the necessity 
of increasing the effi  ciency and eff ectiveness of its future operation and development, 
through modernization and sophistication of the technological processes in order 
to extend the operational life of TPP Oslomej for an additional period of 30 years, 
since the opposite scenario would mean shut down of operations and closing of TPP 
Oslomej.
In this context the paper consists of two parts: the fi rst part will consider the analysis 
of possible options for modernization of TPP Oslomej, while the second part will 
continue with the possible options for fuel supply of TPP Oslomej. At the end, the 
paper will off er some conclusions.

1. Analysis of possible options for modernization of TPP Oslomej 
Three options have been analysed for modernization of TPP Oslomej (ELEM JSC, 
2016, p.8), Table 1:
 Modernization of the existing boiler. 
 Construction of a new pulverized coal-fi red boiler (PC). 
 New circulating fl uidized bed (CFB) boiler. 

By comparing the options for modernization of TPP Oslomej, it can be concluded that 
the option for modifi cation of the existing coal-fi red boiler and revitalization of the 
main equipment in the power plant is the cheapest option from an investment point 
of view. The option with a new circulating fl uidized bed boiler is ranked second, 
while the option for construction of a new pulverized coal-fi red boiler is third in 
terms of the amount of capital investments.
Depending on the concept for modernization of the power plant and in accordance 
with the current European Directives on combustion plants, in case of revitalization 
of the existing boiler or its replacement with a new PC boiler, it is necessary to also 
build a desulfurization plant for treatment of the fl ue gases. In case of selecting the 
option with a new CFB boiler, the desulfurization plant is an integrated part of the 
boiler.
When analysing the three options and taking into consideration the technical and 
economic factors, the selection of the option with a new CFB boiler would be the fi rst 
ranked concept for modernization (AF-Consult Switzerland Ltd, 2015, p.322).
The basic benefi t from the modernization of TPP Oslomej for the country would be 
maintaining of the energy balance and decreasing of the economic impacts on the 
country and the population, which would be inevitably caused by the import of 
electricity.
Accepting the scenario “business as usual” would lead to the layoff  of 950 people 
currently employed in MPC Oslomej, as a result of closing down the power plant, 
which would also have a negative socio-economic impact on the entire population in 
the municipality and would trigger migration from the municipality to other areas of 
the country and abroad. 
This option has very few positive aspects for it to be favoured, since if TPP Oslomej 
is not modernized, serious problems would occur in the national energy balance and 
the development of the energy sector (Republic of Macedonia, UKIM, 2015, p.63). 
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Table 1 Options for modernization of TPP Oslomej

Capital investments Option with modifi ca-
tion of existing boiler

Option with a new PC 
(pulverized coal-fi ring 

boiler)

Option with a new CFB 
boiler

Steam boiler

Revitalization of 
furnace, modifi cation 

of pressure system 
and equipment for 
reduction of  NOx 

15.500.000 €

New PC boiler 
and equipment for 
reduction of  NOx 

70.000.000 €

New CFB with integra-
ted desulphurization in 
the furnace, reduction 

of  NOx, high-effi ciency 
factory fi lter as a replace-
ment for the electrostatic 
fi lter 70.000.000 € 

(for this option the 
desulphurization process 
is conducted in the boiler, 
and a separate plant is not 

required

Electrostatic fi lter 2.000.000 € 2.000.000 €

Desulphurization plant
47.500.000 € (se-

parate plant for wet 
desulphurization) 

47.500.000 € (separate 
plant for wet desulphu-

rization)

Total boiler and desul-
phurization 65.000.000 € 119.000.000 € 70.000.000 €

Turbine
Only general 

overhaul     4.000.000 
€ 

Complete moderniza-
tion 16.500.000 €

Complete modernization 
16.500.000 €

Generator and transfor-
mer station

2.000.000 € 

only “step up” tran-
sformer

New

9.000.000 €

New

9.000.000 €

Cooling system optimi-
zation Not foreseen 500.000 € 500.000 €

Existing system modi-
fi cation and connection 
of the new boiler with 
the steam distribution 

installation

29.000.000 € due 
to the age of the 

entire equipment and 
reduced volume of 

the new equipment, a 
larger amount is fore-
seen for modifi cation 
of the old equipment

14.500.000 € modifi ca-
tion of existing systems 
and connection to the 
new boiler (steam di-
stribution installation)

11.500.000 € modifi cation 
of existing systems and 
connection to the new 

boiler (steam distribution 
installation)

Total capital in-
vestments 100.000.000 € 160.000.000 € 107.500.000 €

  
2. Analysis of the possible options for fuel supply of TPP Oslomej 
Regarding the fuel supply in order to extend the operational life of TPP Oslomej, 
several options were considered (ELEM JSC, 2016, p.9, 44), Table 2:
- Supply of domestic lignite (from local mines and mines in R. of Macedonia)
- Supply of imported lignite (from Kosovo or northern Greece)
- Supply of natural gas, and
- Supply of imported high-calorifi c value coal.
The comparison of the options for long-term supply of fuel to TPP Oslomej and the 
project for modernization and revitalization led to the following conclusion:
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• The coal reserves in the existing mines near TPP Oslomej are exhausted, 
whereas the new coal mines in the region of Kichevo do not have the capacity to 
provide suffi  cient annual and long-term supply to TPP Oslomej, although the price 
of coal is most favourable in the mine of Popovjani. In regards to the potential coal 
mines in R. of Macedonia, only Mariovo and Negotino could make available the 
needed annual and long-term supply of TPP Oslomej, whereas the capacity of the 
coalpits in Lavci, Zvegor-Stamer and Pancherevo cannot meet the annual demand of 
TPP Oslomej. As to the price of the coal, the best option would be to supply coal to 
TPP Oslomej from the coal mine in Mariovo, however it has to be noted that this mine 
is planned to be utilized by MPC Bitola. 
• The option for supply of coal from Kosovo and northern Greece is not 
favourable due to the high costs for transportation of coal and the security of supply 
in the long run. 
• The option for conversion to natural gas is not suitable because of the higher 
electricity production price, compared to the usage of coal as fuel. Also, given the 
fact that the region of the thermal power plant has no gas installation so far, and 
taking into consideration that the gas network in the country is in the initial phase 
and utilization of gas for production of electricity cannot be expected, this option was 
rejected as unacceptable.
• The option for usage of coal with high calorifi c value is favourable in terms 
of the production price, i.e. the economic cost-eff ectiveness, and at the same time in 
terms of the suffi  cient annual and long-term coal supply is the most favourable of 
all considered options. Also, aft er conducting investigations, there is an option to 
use coal from the coal mine of Popovjani, because a certain share of this coal could 
be mixed with the high quality imported coal and used in the plant. The reserves 
of high calorifi c value coal are estimated to last for about 200 years with the current 
consumption across the globe, it can be procured on the global markets, and according 
to the facts stipulated in the modernization project, it is considered as a more rational 
solution.
• A feasibility study was prepared for the option of long-term supply with 
imported coal having a high calorifi c value of 25MJ/kg and modernization of the 
power plant with a new CFB boiler (AF-Consult Switzerland Ltd, 2015, p.322). All 
the above was confi rmed and set as a priority by the Working Group formed by ESM 
JSC (ELEM, Working Group, 2018, p.23). However, no directions have been given yet, 
and, there is no defi nite decision in regard to the options for extending the operations 
of TPP Oslomej.
Table 2 Comparison of considered options
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*TPP Oslomej’s annual coal needs could only be partially met

Conclusion

This paper is of great importance because it considers and analyses the possible 
options for modernization and energy effi  ciency of TPP Oslomej in regard to the 
selection of boiler type and fuel supply. The purpose is to fi nd a more acceptable and 
rational concept for more effi  cient and productive operation of the facility in the next 
30 years, and thus to increase the performances of MPC Oslomej specifi cally and of 
ESM JSC in general. 
The modernization of TPP Oslomej is important in terms of energy, economy, 
environment and the society. It would enable returning the plant in normal operational 
regime, increased cost-eff ective electricity production, thus meeting the increasing 
consumption needs in the Republic of Macedonia.
Considering all of the above, it is necessary and about time for the new Government 
of the Republic of Macedonia to make a concrete and fi nal decision regarding the 
modernization of TPP Oslomej, considering the fuel supply in accordance with the 
current European directives on large combustion plants. 
In addition to the fact that this facility is the only strategic power generation plant of 
its kind in the western part of Macedonia, and it is tremendously important for the 
entire electric power system.
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Aktiviteti ludik në gjuhën e huaj në universitetin «Ismail Qemali»

Msc. Adriana Gjika
Universiteti « Ismail Qemali » Vlore

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

Bashkautore Msc. Silvana Hazizaj Nikaj
Drejtoreshë e shkollës « 4 heronjtë », Vlorë

Hyrje

Si mësimdhënës të gjuhës së huaj, në rastin tonë të gjuhës frënge dhe angleze, ne 
jemi gjithmonë në kërkim të mjeteve didaktike interesante, bashkëkohore, tërheqëse 
dhe motivuese për studentët tanë. Duke qenë se kapaciteti efektiv i përqëndrimit të 
studentëve tanë adultë është mesatarisht 30 min për orë mësimore, na duhet të gjejmë 
përherë një mënyrë apo mjet didaktik që të stimulojë përqëndrimin e tyre. Pikërisht 
për këtë gjë loja dhe aktiviteti ludik përbëjnë një mjet të shkëlqyer pedagogjik pasi 
ata i lejojnë studentit të evoluojë në procesin e të nxënit dhe të shprehë gjithë gamën 
e kapaciteteve të tĳ . 
Objektivi i punimit tonë është të prezantojë aktivitetet ludike në një seancë të Gjuhës 
së Huaj Frënge me studentët e universitetit tonë « Ismail Qemali » Vlorë, dhe meqë 
rezultatet dalin pozitive, ne dëshirojmë që këtë eksperiencë ta përhapim te kolegët 
tanë, e përse jo dhe më gjerë.
Në artikullin tonë, fi llimisht, bazuar në studimet teorike mbi këtë temë, ne 
përkufi zojmë lojën dhe aktivitetin ludik, tregojmë avantazhet dhe ndonjë të metë të 
këtĳ  suporti. Vĳ ojmë me rezultatet e eksperimentit që bëmë me studentët tanë dhe së 
fundmi i japim përgjigje pyetjes : a mund të përbëjë loja dhe aktiviteti ludik një mjet 
apo suport pedagogjik më vete në orën e gjuhës së huaj me studentë të universitetit?

Çfarë është loja dhe aktiviteti ludik?

Gjatë viteve 1970, në kuadrin e didaktikës së gjuhëve të huaja, kemi dëgjuar të fl itet 
për të famshmen « metodë komunikative » dhe për përqëndrimin e orës së mësimit te 
studenti ; pikërisht, në këtë kohë fi llojnë dhe tentativat e para të futjes së lojës si mjet 
didaktik më vete në orën e mësimit të gjuhës frënge.
Sipas le Petit Robert,
 « le jeu est une activité physique ou mentale purement gratuite qui n’a, dans la conscience de 
la personne qui s’y livre, d’autre but que le plaisir qu’elle procure”. (p 1225 ;  Montreal,1993)
Edhe në shumicën e fj alorëve të gjuhës loja përkufi zohet si një aktivitet fi zik ose 
mendor, jo i detyruar, tërësisht falas, përgjithësisht i themeluar mbi bindjen ose 
fi ksionin, ku personi që merr pjesë, ka për qëllim të vetëm kënaqësinë, zbavitjen. Mes 
karakteristikave të lojës, mund të veçojmë atë të kënaqësisë dhe faktit që është falas, 
çka e bën këtë aktivitet të jetë larg detyrimeve të jetës shoqërore. Si argëtim e zbavitje 
që është, ajo i kundërvihet detyrimit.
Duke qenë e tillë loja, pedagogjia nëpërmjet saj i mundëson mësimdhënësit të vendosë 
studentin në një situatë të sigurt falë forcës dhe magjisë së lojës. Studenti është i çliruar 
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nga tensioni i suksesit me çdo çmim, duke qenë se nuk është përballë një detyrimi të 
vështirë siç është dështimi. Në këtë kontekst, ai mund të bëjë gabime duke pranuar 
pasojat pa siklet, pa humbur sigurinë. Loja është gjithashtu edhe kundër bezdisjes 
shkollore dhe sjell një dëshirë të re për studentët karshi aktiviteteve pedagogjike të 
propozuara.
Karakteristikat themelore të lojës përmblidhen në disa fj alë : kënaqësi, spontanitet, 
një gjë falas. I përgjigjet nevojës për shtendosje, për kënaqësi : nevojës për eksplorim 
dhe zbulim të individit, nevojës për organizim dhe strukturim të procesit psikik dhe 
nevojës për të elaboruar kapacitetet e veta njohëse dhe afektive.
Loja prek të gjitha moshat, si të vegjlit dhe të mëdhenjtë (dhe për të vërtetuar këtë ne 
ndërmorrëm eksperimentin me studentët, pasi ka opinione të tilla se loja përdoret 
vetëm me fëmĳ ët e vegjël), të gjitha kategoritë sociale dhe të gjithë temperamentet 
njerëzore, nga më të drojturit te më të guximshmit.
Me qëllim që loja të përbëjë një mjet didaktik, ajo duhet të përmbushë dy kushte :
Kushti i parë konsiston në përdorimin e lojës në mënyrë rigoroze, pasi si gjithë 
mjetet e tjera, efi kasiteti i saj nuk qëndron aq shumë te cilësitë e brendshme sesa te 
përdorimi që i bëhet. Në treg ekzistojnë shumë përmbledhje lojrash dhe aktivitetesh 
pedagogjike, disa syresh të fokusuara te gjuha frënge ; ekzistojnë gjithashtu dhe plot 
vepra që trajtojnë pak a shumë lojën pedagogjike. Megjithatë, përtej recetave shpesh 
herë të vështira për t’u zbatuar, shumë pak libra trajtojnë në mënyrë të qartë kriteret 
bazë për përdorimin si duhet të lojës në orën e gjuhës së huaj frënge.
Kushti i dytë konsiston në mospretendimin që loja të jetë një mjet mrekullibërës. Ajo 
duhet parë thjesht si një rast për të pasuruar arsenalin e mjeteve të tjera. Loja paraqet 
avantazhin e testimit të njohurive të studentëve duke i vendosur ata në situata pa 
rreziqe për ta. Në një ambient të sigurt, studenti mund t’i jetojë dhe t’i administrojë 
situatat më mirë në një botë ludike.
Pra, aktiviteti ludik është një aktivitet që udhëhiqet nga rregullat e lojës dhe që 
praktikohet me kënaqësi. Ai i nënshtrohet ligjeve pedagogjike sepse ky aktivitet 
tërheqës përdoret në kuadrin e mësimnxënies dhe gjykohet si mjet didaktik në 
klasë, si një mjet për të transmetuar dĳ et përmes ndërhyrjes ludike çka paraqet një 
dimension kënaqësie. Futja e aktivitetit ludik në orën e mësimit të gjuhës së huaj 
përzjen bashkë kënaqësinë e lojës dhe të nxënit.

Avantazhet e aktiviteteve ludike në pedagogji

• Nëse zgjidhen mirë, aktivitetet ludike ndihmojnë në administrimin e punës në 
klasë.

• Sigurojnë ekuilibrin midis « studentëve të mirë » dhe « të tjerëve ».
• Lehtësojnë punën në një atmosferë të shtendosur në të gjitha planet : intelektuale, 

emocionale, fi zike.
• Kontribuojnë në animimin e klasave dhe u lejojnë studentëve që të përfshihen 

më shumë në të nxënit duke marrë kënaqësi teksa luajnë me fj alët e fj alitë, 
individualisht apo kolektivisht.

• Thyejnë monotoninë e orëve të mësimit dhe krĳ ojnë në klasë një dinamikë 
veçanërisht efi kase sa i takon të nxënit.

• Heqin çdo bllokim të ndërgjegjshëm apo të pandërgjegjshëm : sfi da pedagogjike 
është konstante, por në këtë rast ajo kalon nëpërmjet lojës.
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Mësimdhënësi është në qendër të seancës. Inisiativa dhe fj ala u lihet studentëve në një 
kuadër që është njëherazi dhe elastik edhe i mirëstrukturuar meqë loja i nënshtrohet 
një rregulli që duhet respektuar.
Ështe e rëndësishme të mos lidhim aktivitetin ludik me vlerësimin përfundimtar pasi 
aktiviteti e humbet pastaj karakterin e tĳ  ludik. Ai mund të përdoret për vlerësimin 
formativ që u lejon studentëve të identifi kojnë kompetencat, të masin performancat 
si dhe mangësitë e tyre.
Është e kuptueshme që mësimdhënësi e zotëron gjithmonë aktivitetin ludik duke :
• Mos i vendosur studentët në situata të parehatshme.
• Riorientuar madje dhe duke ndaluar lojën nëse ajo ka marrë drejtim të gabuar.
• Mos e detyruar studentin që të marrë pjesë me se s’bën në lojë, por as edhe duke 

e përjashtuar atë.
Përpos anëve pozitive të lojës, nuk mund të mohojmë faktin që sa i takon kohës, loja 
nuk i mundëson mësimdhënësit përfundimin e programit brenda një afati të caktuar, 
meqë praktika e lojës merr shumë kohë. Prandaj rekomandojmë që të mos bëhen më 
shumë se 2 aktivitete ludike në orë të mësimit.

Futja e aktiviteteve ludike në të nxënit e gjuhës së huaj frënge :
Duke integruar aktivitetet ludike në orën e mësimit, ne diversifi kojmë teknikat 
dhe praktikat në klasë nëpërmjet një përdorimi të arsyeshëm të lojës si suport 
në mësimnxënien e një gjuhe të huaj nga ana e studentëve. Ndërsa nga ana e 
mësimdhënësve presupozon një refl eksion dhe përgatitje paraprake, një administrim 
rigoroz të aktivitetit dhe shfrytëzim të rezultateve. Aktiviteti ludik konsiderohet si 
një mjet didaktik ku mësimdhënësi transmeton dĳ et nëpërmjet ndërhyrjes ludike, 
kënaqësisë, argëtimit.
Loja didaktike ka një karakter të veçantë në raport me aktivitetet tradicionale në 
orën e mësimit : në asnjë moment rezultatet nuk janë të karakterit përmbledhës, 
përfundimtar. Nuk e shënojmë rezultatin e lojës, çka bën që studenti të çlirohet 
nga frika se mos gabon. Gabimet i lejojnë mësimdhënësit të kuptojë përse studenti 
procedon në këtë apo atë mënyrë ; kështu ajo bëhet një mjet themelor për të adoptuar 
strategjitë e veta pedagogjike dhe për të siguruar një sukses më të mirë të tërësisë së 
klasës.
Në kuadrin e aktiviteteve ludike, studentët janë të ft uar të marrin pjesë në disa syresh :
• « loja e alfabetit » : lojtari i parë duhet të thotë një fj alë që fi llon me shkronjën A, 

tjetri me shkronjën B dhe ai që nuk e gjen fj alën pasuese do të eliminohet.
• « shkronja e fundit- shkronja e parë » është loja që bazohet në shkronjën e fundit të 
fj alës së parë, shkronjë me të cilën duhet të fi llojë fj ala pasuese.

• « gjeje se për kë e kam fj alën », një student zgjedh, pa ua thënë të tjerëve, një personazh 
apo një vip. Të tjerët, sipas radhës, do t’i bëjnë atĳ  pyetje për të gjetur se për cilin 
bëhet fj alë.

• « do shkoj në pazar dhe do blej… » dhe studenti thotë një emër ushqimi. I dyti e zgjat 
fj alinë duke shtuar një tjetër ushqim e kështu me radhë.

• « as po, as jo », çdo lojtar i bën një pyetje tjetrit dhe ai nuk duhet t’i përgjigjet as po, 
as jo.

• « i varuri », drejtuesi i lojës zgjedh me mendje një fj alë. Sa më e gjatë të jetë ajo, 
aq më e vështirë është për ta gjetur. Ai vizaton në dërrasë nga një vĳ ë për çdo 
shkronjë të fj alës. Të tjerët përpiqen ta gjejnë fj alën duke propozuar shkronjat që 
mund të gjenden brenda saj. Nëse shkronja është në fj alë, drejtuesi i lojës e shkruan 
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atë te viza përkatëse. Nëse shkronja e propozuar nuk gjendet në fj alë, drejtuesi 
vizaton trekëmbëshin : në fi llim shkopin mbajtës, pastaj me radhë deri sa njeriu 
të formohet dhe të varet te trekëmbëshi. Lojtari që arrin ta gjejë fj alën pa u varur 
njeriu, bëhet drejtues i lojës më pas. Nëse lojtarët nuk e gjejnë fj alën para se të varet 
njeriu, loja quhet e humbur dhe drejtuesi vazhdon të jetë i tillë dhe propozon një 
fj alë tjetër. Zgjidhen gjithmonë fj alë të reja të mësimit.

• « portreti kinez », qëllimi është të gjendet një personazh. Pyetja është : po sikur të 
ishte një … pemë, … kafshë,… ngjyrë, ….shkronjë, …. numër…etj 

• « më trego një histori », ku i pari tregon një histori, i dyti duhet ta vazhdojë historinë 
aty ku e la i pari e kështu me radhë derisa ndonjëri që nuk është shumë i shpejtë 
ose tregon një mungesë koherence me historinë, quhet i eliminuar.

• « loja e memorjes », që është si loja e mësipërme por këtu çdo student duhet të 
përsërisë çka ka thënë lojtari i mëparshëm dhe ta plotësojë më tepër.

Është mirë që kur studentët bëjnë pjesë në një ekip, të fl asin dhe të shkëmbejnë idetë 
në gjuhën e huaj, në frëngjisht. Megjithatë, është më e përshtatshme që kur diskutohet 
për ndonjë problem apo për të zgjidhur një çështje, ndoshta është më e lehtë për ta 
dhe e pranueshme për mësimdhënësin që të diskutohet në gjuhën amëtare me kusht 
që rezultati i refl eksionit të shprehet në frëngjisht. Kalimi nëpërmjet gjuhës amëtare 
nuk është shenjë negative e njohurive të studentëve : është shenjë e përfshirjes së tyre 
në aktivitetin e propozuar
Për ta praktikuar me saktësi një aktivitet didaktik ludik, mësimdhënësit i duhet 
shpesh ta organizojë klasën në grupe të vogla, homogjene ose heterogjene çka do 
të stimulojë shumë ndërveprimin midis studentëve. Aktivitetet ludike përfaqësojnë 
ndoshta situatën më autentike të mundshme të përdorimit të gjuhës në klasë dhe 
mundësojnë kapërcimin e një hapi të rëndësishëm të studentit. 
Aktiviteti ludik ka forcë mobilizuese dhe i lejon mësimdhënësit të kalojë nga njëri 
grup te tjetri për të shkëmbyer me ta ide të frutshme mbi nocionet gramatikore dhe 
leksikore ndërkohë që pjesa tjetër e klasës punon ose refl ekton në mënyrë autonome.

Rezultati i prakikës së aktivitetit ludik me studentët tanë

Ne e testuam aktivitetin ludik me studentët tanë të nivelit A2 në një orë mësimi të 
gjuhës së huaj frënge. Tema e mësimit ishte : « Ushqimet ». E ndamë klasën në 2 grupe 
prej 7 studentësh (ku ishin përfaqësuar të gjitha nivelet e progresit të studentëve). 
Jemi në momentin pas shpjegimit të leksikut dhe gramatikës dhe po punohet me 
memorizimin dhe përforcimin e tyre. Grupi i parë duhet të punojë me ushtrimet e 
ofruara nga manuali i gjuhës, ndërsa grupi i dytë do të punojë me aktivitetet ludike 
të përmendura më lart, dmth konkretisht:
•  « gjej për çfarë e kam fj alën », një student do të zgjedhë, pa ua thënë të tjerëve, një 

emër gjelle. Të tjerët, sipas radhës do t’i bëjnë pyetjet : a gatuhet me… dhe do të 
përmendin leksikun që morrën në mësim.

• « po përgatis një gjellë që bëhet me … qepë », drejtuesi i lojës jep një ingredient. I dyti 
e zgjat fj alinë duke thënë : unë kësaj gjelle po i shtoj… dhe jep një ingredient tjetër, 
…  e kështu me radhë. Këtu punohet fj alori por edhe gramatika duke përdorur 
articles partitifs.

• « jam … kasapi (dhe emrat e tjerë të tregtarëve). Çfarë dëshironi ? » Lojtari i parë do t’i 
përgjigjet duke përmendur një ushqim, i dyti vazhdon duke shtuar një produkt 
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tjetër e kështu me radhë.
Këto, dhe jo vetëm, janë lojëra për marrjen e fj alës dhe të shprehurit. Duke përsëritur 
dhe duke dëgjuar të tjerët të përsërisin, studentët memorizojnë nocionet leksikore 
duke përforcuar shqiptimin e saktë të fj alëve, nocionet gramatikore të mësimit, çka 
do t’i ndihmojë ata të shprehen më lehtësisht në frëngjisht, si dhe do  të përfi tojnë 
kompetenca metasociale dhe pragmatike aq të nevojshme në komunikim. 
Për të qenë të sinqertë, ne e tejkaluam kohën në dispozicion, pasi nuk mund të 
organizosh më shumë se 2 lojra në një orë mësimi, dhe kjo jo gjithmonë, sepse kjo gjë 
të merr shumë kohë. 
Për të parë diferencën midis 2 grupeve, ne i testuam studentët individualisht dhe 
rezultati ishte:

Rezultati Studentë të gr 1 Studentë të gr 2.
Të shprehurit me gojë 3 6 

Të shprehurit me shkrim 4 3 
Memorizimi i fjalëve të reja 4 5 

Ortografi a 5 3 
Rrjedhshmëria e të folurit 3 5
Lehtësia e marrjes së fjalës 3 6
Shtendosja në performancë 3 7

Pra, siç doli nga testi, studentët e grupit të 2, që punuan me lojën, patën një 
rrjedhshmëri më të madhe në shqiptim, e kishin më të lehtë marrjen e fj alës dhe ishin 
më të sigurtë e të qetë në komunikim. 

Përfundimi
Ky punim u bë me qëllim që të përcaktohej roli i lojës dhe aktivitetit ludik në 
mësimnxënien e gjuhës së huaj frënge. U përpoqëm t’i jepnim përgjigje pyetjes : 
a mund të përbëjë loja një suport pedagogjik për gjuhën e huaj me studentët e 
universitetit tonë ? Pra, a është loja një mjet didaktik efi kas vetëm për fëmĳ ët, apo 
dhe për të rriturit? Për të gjetur këtë përgjigje ne e aplikuam këtë suport në një orë 
mësimi dhe rezultati konkret na tregoi se :
• loja apo aktiviteti ludik është një suport i rëndësishëm në mësimnxënien e gjuhës 

së huaj.
• Ato krĳ ojnë në ambient të këndshëm, pa tension në klasë dhe mes studentëve. 

Studentët familiarizohen dhe socializohen mes tyre.
• Memorizimi i leksikut dhe nocioneve gramatikore bëhet më i lehtë dhe në mënyrë 

konforte në të gjitha planet.
• Ato ndryshojnë për mirë raportet mësimdhënës-student.
• Eliminojnë monotoninë sepse ora e mësimit bëhet më e larmishme.
• Sigurojnë pjesmarrjen dhe përfshirjen e gjithë studentëve.
• Janë një suport shumë motivues, të gjithë e pëlqejnë.
• Studenti kapërcen shqetësimin e bërjes së gabimeve.
Për rrjedhojë, ne ua rekomandojmë këtë mjet didaktik, mes suporteve të tjerë, atyre 
që merren me mësimdhënien/nxënien e gjuhës së huaj. E bazojmë këtë këshillë në 
rezultatin e eksperimentit tonë i cili tregoi se aktiviteti ludik promovon edukimin 
personal, ndërveprimin shoqëror midis studentëve, motivimin e tyre dhe forcon 
grupin.
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Ky artikull nuk pretendon të jetë shterues në planin teorik në këtë drejtim, por është 
një dëshmi konkrete dhe reale e rolit të lojës apo aktivitetit ludik në orën e mësimit të 
gjuhës së huaj frënge edhe me studentët e universitetit.
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Development of critical thinking through dialogue

PhD Irena Alimerko
University "Ismail Qemali" of Vlora

Abstract

Dialogue is considered as one of the key points of teaching, it promotes critical thinking. 
The dialogue method is more advantageous than other methods as it completes and enables 
students to develop in every aspect the critical thinking, wont, patt er, listening and writing 
skills.
 The purpose of this study is to show and analyze that the application of this method 
in the teaching process helps in the bett er realization of teaching content as well as in the 
development of critical thinking. Dialogue as a form of communication and method in the 
learning process enables to share the thoughts, ideas, experiences and att itudes among the 
principal participators in the classroom (teachers and students).
 Dialogue is important not only in terms of learning but also in social terms as it creates a 
healthy personality in children. Dialogue is developed with questions and answers that 
make the children att entive during the lesson and encourage them to think. The research was 
conducted with 100 teachers from the ninth grades schools and 20 teachers from the Vlora’s 
high schools.

Keywords: dialogue method, teacher, critical thinking, conversation.

Introduction

Dialogue as a form of communication is at the core of teamwork, a precondition for 
productive educational activity. To dialogue means to respect the opinions of others, 
a discussion in the interest of all. A good dialogue does not need a mediator that puts 
the parties far apart. Dialogue does not only mean speaking quietly, but also listening 
to the other's opinion and through dialogue we try to go toward the truth and not 
toward the triumph.
 Dialogue gives the opportunity to think diff erently, to estimate the other and to 
maintain a critical att itude towards the issue on which we are discussing. Through 
dialogue we change our mentalities and create mutual trust. Careful conversation, 
in order to reach the truth only through questions and sub-questions, is generally 
successful. The essence of the method is to construct questions thereupon questions 
in a logical way (htt p://Pedagogjiama.Com/Wp-Content/Uploads/2011/). From the 
aspect of learning organization, dialogue is the fi rst step in stimulating student 
activity. Dialogue has a special place in teaching, both in its methodological value 
and in its frequency of use. Therefore, we say that the democratization of school life 
and teaching creates optimal conditions for more sophisticated variants of dialogue 
implementation to stimulate students' self-activity (Nĳ azi Zylfi u 2011, p. 288).
 A common conversation is not the same as dialogue as a teaching method. Dialogue 
encourages students to think, it is spontaneous, dynamic, fl exible while avoiding 
detailed conversation planning. Dialogue is used in situations where new truth is 
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preceded by some information. Therefore, in order to apply the method of dialogue, 
students must have information on the topic that will be addressed. The successful 
use and implementation of the dialogue method is based on student interaction, 
collaboration and activity. It is a form of communication that improves the relationship, 
enhances the skills in eff ective communication. The purpose of the dialogue is to create 
environments where teachers share with students their experiences, perceptions, 
att itudes about the content of teaching, and discover themselves.
We need to teach by asking questions, guiding discussions, helping students to 
lift  their minds from a state of understanding, or by evaluating less in a state of 
understanding or by evaluating more. (Mortimer J. Adler, 1984, p. 29). The method 
of dialogue enhances reading, listening skills in addition to developing imagination 
and creativity. It is a good start for joint operations to promote critical thinking and 
cultivate notions of cooperation. By encouraging students’ activity, this method 
enhances knowledge acquisition and at the same time makes it more sustainable. 
Understanding information is the starting point for people who think critically. The 
information may have been understood, but a fi nding analysis should be made of 
where and how it is applied.
"Critical thinking stems from 'the prime of thinking', as wisdom culminates as the 
highest quality of knowledge as well the critical thinking is the highest quality of 
thinking." It represents the "reading between the lines", so sophisticated thinking 
that one makes eff orts to defend it by relying on arguments and facts, evidence and 
reason (Bedri Jaka, 2003, p. 59).
A person who thinks critically is capable of perceiving and reasoning, and every 
society needs people who think critically to use reason to self-correct, discover 
themselves, correct themselves, and overcome diffi  culties. To think critically in 
children, we have to stimulate a critical way of speaking, we need always to ask 
"why?" And when we got an answer we have to ask again "why?", so we need to 
teach them how to ask and reason. When the child can reason, evaluate his / her 
knowledge, reading, experiences then he / she can think critically. To child we need to 
show that fair judgment brings not only change but also success. Thinking critically 
means thinking at a higher level, that is, higher cognitive ability. It happens when 
thinking of something in which we involve all children to solve diffi  cult problems 
and make decisions. Critical thinking promotes asking questions. Questions that 
encourage students to think about clarifying their ideas to develop skills and to adopt 
a position on what they are discussing. The question is important because is it that 
doesn’t change and not the answer.
Critical thinking is an actively and skillfully disciplined intellectual process of 
conceptualizing, systematizing, and evaluating information gathered or derived 
from observation, experience, refl ection, reasoning, or communication as a guide 
to persuasion and action (Bardhyl Musai, 2003, p.112) Through the development of 
questions each fi eld stands a long time and generates ideas, thus being treated in a 
more dedicated way. Critical thinking promotes question-problem-solving to teach 
students how to ask logical questions, think critically, and advance in the relevant 
fi eld.
Critical thinking requires questioning and answering, seeking to challenge the 
opinion of others, encouraging children to challenge our thoughts and att itudes with 
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argument and reasoning, to challenge them through questions as: Why? What’s your 
opinion? Why do you have this opinion? Is it convenient? What do you mean by that? 
Can you formulate an example? Can you talk more about this situation? 
The facts remain unchanged but the interpretation may vary.

Methodology
The purpose of this study is to present the relationship between the method of 
dialogue and critical thinking. Literature review on this topic is done to see bett er the 
advantages of dialogue and critical thinking. Literature review lays the foundation 
for good research, as it really should be (Hart, 2005). Data were collected through 
in-depth, semi-structured interviews with 100 teachers from Lef Sallata, 24-May and 
Ismail Qemali ninth grade schools and 20 teachers from Ali Demi High School in 
Vlora.
Question: Do you think that applying the method of dialogue increases the 
eff ectiveness of teaching,In the ninth grade schools out of 100 teachers interviewed 
75% of them think that applying this method helps to increase the eff ectiveness of the 
teaching process and 25% think that this method does not help improve the quality 
of teaching. 90% of gymnasium teacher that were interviewed think that this method 
helps to increase the eff ectiveness of the classroom, while 10% of them have chosen 
the second alternative. 

75%

25%

GRAPH 1 : ELE MENTARY SCHOOL TEACHERS

YES

NO



63

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Vol. 5 No.2
September, 2019

90%

10%

GRAPH 2 : HIGH SCHOOL TEACHERS

YES

NO

Question: Do you think that the method of dialogue encourages students to think 
critically? From the responses of teachers of ninth grade schools, 79% of the 100 
interviewed think that dialogue promotes critical thinking in students and 21% 

think otherwise that this method promotes the development of critical thinking. But 
according to the results, gymnasium teachers share the view that dialogue promotes 
and develops critical thinking, and there were a signifi cant number of teachers around 
91% versus a small number of teachers who thought otherwise, 9%.

91%

9%

GRAPH 4 : HIGH SCHOOL TE ACHERS
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Question: Do you think that enhancing thinking ability in children will lead them to 
overcome diffi  culties and to success? 
Enabling students to apply thinking in problem solving leads to success and this 
also is proved by answers of teachers of elementary schools (9th grade schools) where 
78% of interviewed think that applying problem-solving thinking leads to success, 
12% of them think that sometimes thinking about problem solving will lead them to 
success and 10% think the opposite. 90% of high school teachers think that problem 
solving thinking will lead students to success and 10% of high school teachers think 
that it will lead to success sometimes. From the graphs below (comparing elementary 
school teachers and gymnasium teachers) we see that teachers think the same.

78%

12% 10%

90%

12%
0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Always Sometimes Never

GR A P H 5  (C OMP E R AT I V E )

Elementary school teachers High school teachers2

Conclusions

During this study we found out that conversation helps to enhance the quality of the 
learning process and enhances children's critical thinking skills. Despite the changes 
that have occurred in the learning process this method continues to be useful as it 
promotes learning and develops critical thinking. Conversation as a teaching method 
is present in all stages of teaching because it is a way of explaining the subject content 
as well as during its repetition. From the results of the fi ndings in this paper we 
conclude that the method of dialogue gives us the opportunity to develop in children 
critical thinking during the learning process. This method makes the students more 
creative, develops the kid’s cognitive skills, habits, makes them active, enables them to 
learn new and not merely reproductive things, makes them agile in problem solving 
and at the same time encourages curiosity.
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Joyce dhe Kadare – një vështrim krahasues

Aida Zaganjori

Abstrakt

James Joyce dhe Ismail Kadare janë dy fi gura letrare që në pamje të parë duken pothuajse 
pa asnjë pikë takimi, ndaj dhe një shqyrtim krahasues i tyre mund të duket disi i papërligjur. 
Stili letrar i tyre është dukshëm i ndryshëm. Po kështu, ndërsa i pari shkroi në gjuhën tashmë 
“globale” të anglishtes duke u bërë protagonist i njërës prej traditave më të fuqishme letrare 
të shekullit, Kadare, në të kundërt, vinte nga një kulturë e vogël dhe periferike, letërsia e së 
cilës pikërisht nëpërmjet tĳ  u bë e njohur për herë të parë në rang ndërkombëtar. Për më tepër, 
a nuk jetoi Kadare pjesën më të rëndësishme të karrierës së tĳ  në një regjim stalinist ku vetë 
emri i Joyce-it (bashkë me atë të Kafk ës e Prustit) valëvitej si simbol i të keqes, i modernizmit 
“dekadent” perëndimor në letërsi?1 
Në një plan të gjerë dhe me një vështrim më të kujdesshëm, megjithatë, aty këtu bien në sy 
paralelizma të caktuara mjaft  interesante, të cilat ia vlen të gjurmohen më imtësisht. Në mënyrë 
sintetike ato mund të arsyetohen në tre shtresime themelore, të cilat këtu emërtohen si: (a) 
plani tekniko-stilistik letrar, (b) plani tematiko-përmbajtësor, dhe (c) plani biografi k/autorial. 
Natyrisht këto kategori nuk duhet të kuptohen në mënyrë absolute, por vetëm si nocione 
operative në funksion të krahasimit, pasi e parë ngushtësisht, është e vështirë të ndahet nëse 
atmosfera e zymtë, për shembull, është një aspekt që i përket vetëm planit përmbajtësor apo 
është po aq edhe një aspekt i qenësishëm i vetë stilit. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për 
ndikimet autoriale.

1. Teknika dhe stili letrar

Ndikimi i revolucionit letrar të Joyce-it ka qenë i tillë që pak shkrimtarë të mëvonshëm 
me rëndësi në ndonjë prej gjuhëve të botës i kanë shpëtuar tronditjes së tĳ , edhe 
kur ata përpiqen t’i shmangin paradigmat dhe procedurat e Joyce-it.2 Ky pohim 
vlen padyshim edhe për Kadarenë, pavarësisht stilit të tĳ  të ndryshëm krahasuar me 
autorin irlandez.
Joyce është parë si fi gura qendrore e modernizmit letrar (Beebe 1972: 176). Nga 
ana tjetër, realizmi socialist, “metoda” zyrtare artistike e gjithë vendeve të bllokut 
komunist, e përcaktoi veten si e kundërta totale e modernizmit. Por siç ka argumentuar 
Boris Groys, ajo që strukturoi gjithë dramën e brendshme të të gjithë kulturës së 
socializmit ishte pikërisht beteja kundër sistemit të censurës institucionale, e cila 
përfshinte një përpjekje për ta zgjeruar hapësirën “sovjetike” [dmth, socialiste] në 
dispozicion, duke përvetësuar numrin maksimal të shenjave që i përkisnin “jo-
sovjetikes” [dmth, jo-socialistes, modernistes].3 Natyrisht, ky përvetësim mund 
të bëhej vetëm duke zgjeruar limitet e lejuara nga censura, gjithmonë pa humbur 
dukjen e përgjithshme “socialiste.” Këtë strategji nënkupton edhe Ismail Kadare kur 
thelbin e bashkëekzistencës së letërsisë dhe diktaturës e përcakton si një “gërryerje” 
e pandalur e ndërsjelltë (Kadare 2008: 12). 
1  Shih, Tall 1980: 341, si edhe I. Kadare, “James Joyce në Shqipëri”, Gazeta shqiptare, 21 janar 2001, f. 18. 
2 Derek Attridge, Reading Joyce, f. 1.
3 Shih, Groys 1997: 82.
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Në këtë linjë, “shenjat” xhojsiane në letërsinë e Kadaresë nuk mund të pritet të jenë 
lehtësisht të dukshme. Megjithatë, edhe përpara identifi kimit të këtyre shenjave, lind 
vetvetiu një pyetje që kërkon përgjigje. A bëhet fj alë për ndikime të drejtpërdrejta nga 
vepra e Joyce-it, apo mos vallë burimi i tyre është indirekt, i ndërmjetësuar nga autorë 
të tjerë modernë, përthyer në kuadrin e një “fryme” të përgjithshme moderniste? 
Botimi i Joyce-it në Shqipëri ka qenë shumë i vonë, dhe fi llon vetëm në vitin 2000. Për 
Portretin e artistit në rini,4 që e hap këtë sipar, ka qenë nismëtar vetë Kadareja, i cili 
fi guron gjithashtu si konsulent në botimin e Uliksit.5 Kronologjia, megjithatë, tregon 
se të paktën në periudhën e parë të formimit, një kontakt i Kadaresë me Joyce-in 
mund të përjashtohet lirisht. Kjo mundësi mbetet e hapur për periudhën e studimeve 
të tĳ  në Moskë (1956-1960), ndonëse vetë Kadare nuk ka përcjellë ndonjë të dhënë 
konkrete në këtë drejtim. Në fakt, “demonin” tjetër të treshes së lartpërmendur, 
Kafk ën, ai e ka njohur pikërisht në këtë periudhë.6

Në të vërtetë Joyce kishte qenë i njohur në Bashkimin Sovjetik në vitet 1920-1930-të. 
Përkthime të Dublinasve qenë botuar atje më 1927 dhe 1937, ndërkohë që më 1935-36 
qenë botuar në një periodik dhjetë kapitujt e parë të Uliksit.7 Kjo do të pasohej nga një 
“ngrirje” e gjatë tipike socialiste, që lidhej jo vetëm me botimin por edhe me studimin 
e Joyce-it. “Ngrirja” do të ndërpritej vetëm gjashtëmbëdhjetë vite pas largimit të 
Kadaresë nga Moska, me botimin e Portretit të artistit në rini në tetor të vitit 1976, 
në faqet e njërës prej revistave letrare më popullore në vend, Inostrannaia literatura 
[Letërsia e huaj].8 Vetëm tre muaj pas daljes, kësaj ngjarjeje Kadare do t’i kushtonte 
një ndër artikujt e tĳ  të shkruar me pseudonimin Gent Arbana.9

Kështu, megjithë këto rrethana të pafavorshme, kontakti i Kadaresë me veprat e 
Joyce-it në vitet studimore në Moskë nuk mund të përjashtohet. Mjaft on të kujtojmë 
se ai e njohu Kafk ën pavarësisht se ky i fundit ishte akoma i pabotuar atje.10 Në një 
artikull të vitit 1970 të botuar në gazetën Drita, Kadare dëshmon njohuri jo shumë 
të thelluara të paktën përsa i takon biografi së së Joyce-it, ku e cilëson si “një frojdist, 
ndonëse nuk e njihte Frojdin.”11 Në të vërtetë, pavarësisht konsideratave jo dhe aq 
pozitive,12 Joyce i ka njohur mirë teoritë e Freud-it sikurse edhe të Jung-ut, pasi ka 
jetuar në Zyrih pikërisht në vitet kur ata botonin disa prej veprave të tyre kryesore 
(Eco 1966: 118). Gjithsesi, ky nuk është një argument aq vendimtar, pasi si shkrimtar, 
interesi i Kadaresë ka qenë tek vepra e Joyce-it dhe jo aq tek biografi a e tĳ .
Në fakt, pikërisht në këtë periudhë, në fi llim të viteve 1970-të, Kadare dëshmon të ketë 
dhënë një seri leksionesh mbi letërsinë e huaj të ndaluar, ku një vend të rëndësishëm 
zinte edhe Joyce.13 Me sa duket, materiali i këtĳ  “eksperimenti” të ndërprerë në mes 
vetëm pas disa muajsh nga shteti, ka qenë baza mbi të cilën Kadare ka punuar kapitujt 
“Letërsia e sotme dekadente” dhe “Revizionizmi në letërsi” në tekstin “Letërsia e 
4 Për detaje në lidhje me rolin e Kadaresë në këtë botim, shih artikullin e tij të cituar më lart (shën. 1).
5 Përkthyer nga Idlir Azizi dhe botuar nga shtëpia botuese “Zenit editions”, më 2003.
6 Shih, Kadare 2008: 218.
7 Tall 1980: 341. 
8 Po aty.
9 Shih, Gent Arbana, “Revizionistët dhe portreti i një antikombëtari”, Drita, 16 janar 1977, f. 14-15.
10 Sipas E. Tall, Kafka u botua për herë të parë në Bashkimin Sovjetik vetëm më 1964 (Tall 1980: 341).
11 Ismail Kadare, “Duke kërkuar një antiideologji”, Drita, 10 maj 1970, f. 5.
12 Ai pohonte: Imagjinata ime rritet kur lexoj Vico-n, ndërsa kur lexoj Freud-in dhe Jung-un kjo nuk ndodh 
(shih, Eco 1966: 9).
13 Shih, Ismail Kadare, “Joyce në Shqipëri”, Gazeta shqiptare, 21 janar 2001, f. 18.
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huaj e shekullit XX”, të shtypur si dispencë universitare në vitin 1973. Thelbësorja 
këtu është se kontakti i Kadaresë me veprat e Joyce-it vërtetohet të datojë jo më vonë 
se fi llimi i viteve 1970-të. Mbi këtë bazë mund të supozohet se “shenjat” xhojsiane 
në veprën e Kadaresë, të paktën nga Kronikë në gur e këtej,14 janë elementë që vĳ në 
kryesisht drejtpërdrejt nga vepra e autorit irlandez dhe jo në mënyrë të ndërmjetësuar, 
pavarësisht se edhe kjo e fundit nuk mund të përjashtohet.  
Për shkak të detyrimit për të ruajtur “dukjen e përgjithshme socialiste” të përmendur 
më lart, as që mund të pritej ndonjë afërsi e qenësishme në stilin e përgjithshëm 
letrar të Kadaresë me atë të Joyce-it. Më tepër ato shfaqen në nivelin e detajeve dhe 
teknikave të caktuara që integrohen mjeshtërisht nga Kadare, në masën që ia lejon 
konteksti dhe që ia pranon temperamenti artistik. Në këtë drejtim, krahasimi në fj alë 
parashtron një dialektikë e cila përngjason në një aspekt me procesin e ngjitjes në 
mal: sa më lart të ngjitesh aq më qartë sheh tabllonë e përgjithshme por aq më shumë 
humben detajet, dhe anasjelltas. Sa më nga lart, në kuptimin e stilit të përgjithshëm, 
që të kundrohen dy krĳ imtaritë aq më pak afërsi do të dallohen; sa më poshtë që të 
zbritet, në nivelin e teknikave dhe procedeve specifi ke, aq më shumë do të bien në sy 
elemente të përbashkëta dhe pikëtakime interesante. 
Një nga teknikat kryesore letrare me të cilat Joyce identifi kohet, pavarësisht se nuk 
ishte krĳ uar prej tĳ ,15 është ajo e monologut të brendshëm (ose përroit të ndërgjegjes). 
I anatemuar gjerësisht në bllokun socialist si formalist (Weninger 2002: 750), si një 
nga simbolet më tipike të dekadentizmit letrar perëndimor, natyrisht ai nuk mund 
të gjente hapësirë në kontekstin stalinist ku u krĳ ua vepra e Kadaresë. Megjithatë 
gjurmë të tĳ  mund të vërehen aty-këtu, siç ndodh për shembull tek Gjenerali i ushtrisë 
së vdekur, kur pas darkës zyrtare në fund të misionit, gjenerali hyn në një vorbull 
përsiatjeje ku përzihen copëza mendimesh personale, fraza bisedash dhe informacione 
të marra nga fshatarë vendas gjatë ekspeditës. Natyrisht, tek Kadare kjo shfaqet si një 
teknikë shumë specifi ke, e përdorur për të pasqyruar shkërmoqjen psikologjike të 
personazhit, dhe jo si një praktikë e zakonshme e karakterizimit të personazheve në 
përgjithësi, siç ndodh tek Joyce-i. Prania gjithsesi është domethënëse. Një element i 
ngjashëm shfaqet edhe tek Përbindëshi, kur Lenës i kumbojnë në kokë copëza bisedash 
nga dreka e fejesës së parë pikërisht në lokalin që ajo po drekon me Gent Ruvinën.16  
Një nga karakteristikat më thelbësore të modernizmit letrar ka qenë formalizmi, ideja 
se forma është kërkesa parësore për një art të suksesshëm;17 ngulmi se forma është më 
e rëndësishme se përmbajtja, dhe se letërsia në prozë i nënshtrohet kërkesave po aq 
shtrënguese të strukturës formale sa edhe muzika apo poezia (Beebe 1972: 176). Me 
përpunimin e tĳ  të skajshëm, Uliksi është parë si mishërimi kulmor i kësaj kredoje. 
14  Në këtë pohim mund të përfshihen në një masë të caktuar edhe vepra të mëhershme, të ripunuara pas 
kësaj periudhe. Në këtë linjë mund të përmendej veçanërisht Përbindëshi, nisur edhe nga shkalla e gjerë e 
përpunimit që i është nënshtruar. 
15  Shih, U. Eco, Le poetiche di Joyce, f. 75.
16  Duhet thënë megjithatë se, për arsye të kuptueshme, këto copëza nuk shfaqen në një formë sintaksore të 
shthurur siç ndodh tek Joyce-i, ndaj dhe mbase mund të bëhet fjalë më tepër për asocim të lirë ëndërrimtar 
sesa për përrua të mirëfi lltë të ndërgjegjes. 
17  Në të njëjtën linjë shprehet edhe B. Groys, sipas të cilit praktika artistike e modernizmit përfshinte 
purifi kimin e vazhdueshëm të hapësirës së brendshme të veprës artistike, duke e spastruar atë nga gjithçka e 
jashtme ndaj saj. Megjithëse herë pas here mund të ngriheshin dyshime të caktuara lidhur me arritshmërinë 
e autonomisë artistike absolute dhe pastërtisë së brendshme, vetë ideali nuk u vu kurrë në diskutim (Groys 
1997: 77). 
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Asnjë roman tjetër nuk duket më i përkushtuar në mënyrë të vetëdĳ shme për të 
treguar marrëdhënien formale “të pjesës me pjesën në një të tërë estetike apo të një 
të tëre estetike me pjesën ose pjesët e saj apo të ndonjërës pjesë me të tërën estetike 
pjesë e së cilës ajo është” sesa ky roman çuditërisht eksperimental (Beebe 1972: 178). 
Sipas realizmit socialist, formalizmi ishte kryemëkati i krĳ imtarisë artistike. Formula 
“kombëtar në formë, socialist në përmbajtje”, nënkuptonte një unitet të formës me 
përmbajtjen, por një unitet në të cilin qartësisht mbizotëronte përmbajtja (Heller 1997: 
53). Merita e Kadaresë ishte se pikërisht në një kontekst të tillë ai arriti të gjejë hapësirën 
e nevojshme për të shkruar “ndryshe”, dmth, përtej skemave zyrtare.18 Kështu, që në 
fi llesat krĳ uese, krahas ndjeshmërisë ndaj tematikave potenciale të pashfrytëzuara 
bie në sy veçanërisht edhe një vetëdĳ e e spikatur e formës (Asllani 2007: 269), që 
përbën një nga prurjet e tĳ  kryesore risuese si prozator në letërsinë shqipe. Në këtë 
kuptim, është domethënës konstatimi i studiuesit G. Aliu, i cili shprehet: 
“Kadare është autor-sundimtar i tekstit të vet. Ai i sundon personazhet. I sundon 
narratorët. E sundon kohën e ngjarjeve: kohën e jashtme (koha e brendshme, verbale, 
realizohet përmes teknikave të zakonshme realiste “të kthimit në të kaluarën”). 
E sundon hapësirën. I sundon ngjarjet. Dhe temat. Ky autor nuk lejon asgjë t’i 
“shmanget” nga duart.”19

Nuk është aspak rastësi që në tekstin e dispencës universitare të përmendur më 
lart, një nga aspektet më domethënëse ku ai ndalet është pikërisht “puna titanike” 
që Joyce-i bënte për veprën e tĳ , dhe veçanërisht nënvizimi i linjave të ndryshme 
të mendimit me ngjyra të ndryshme, si një mënyrë për të vënë rend në procesin në 
dukje “kaotik” të përroit të ndërgjegjes.20 
Një nga tiparet e spikatura të poetikës së Joyce-it është fakti se autori kërkon që 
lexuesi ta kuptojë gjithmonë përmes sugjerimit dhe jo përmes pohimeve direkte 
(Eco 1966: 98). E njëjta prirje shfaqet edhe tek Kadare. Është vënë re se pavarësisht 
impulsit enciklopedik (dhe “kujdesit skrupuloz”) që përshkon Dublinasit, bie në sy 
mungesa e pranverës, çka është një ironi stilistike strukturore e përmbledhjes: nuk 
ka pastorale dhe rigjenerim (Brown 1992: 90). I njëjti parim vërehet edhe tek Gjenerali 
i Kadaresë, ku personazhit kryesor pikërisht i mohohet pranvera. Në një nivel më 
të imët formal,21 në tregimin Në periferi pranë aeroportit, atmosfera e takimit të fundit 
para ndarjes përfundimtare të një çift i vendoset pikërisht nëpërmjet zhurmës së ulje-
ngritjeve të avionëve, pa u përmendur ndonjëherë ndarja vetë. Në tregimin Arabia të 
Joyce-it, nga ana tjetër, “qypat e mëdhenj që qëndronin të ngrirë si eunukë” janë një 
aludim i hollë për dështimin e blerjes në panair sikurse edhe për bjerrjen e fantazive 
erotike të djaloshit. Në këtë drejtim mund të silleshin edhe mjaft  shembuj të tjerë. Ajo 
që ka rëndësi këtu është fakti se ky mekanizëm është një nga elementet kryesore që 
siguron atë “poetikë të hapur” që karakterizon të dy autorët (ndonëse në shkallë të 

18  Vetë Kadare e ka përmendur shpesh herë përvojën e tij të viteve studentore në Moskë si një fazë 
ndërgjegjësimi, shoqëruar me një vendim për të mos i ngjarë në asgjë shkrimit skematik dhe konformist që 
rrënjoste tipikisht Instituti Gorki. Shih, Kadare, Vepra, vëll. XX, f. 487.
19  Gëzim Aliu, Romanet e Ismail Kadaresë (1963-1990). Retorika dhe narracioni, f. 169.
20  Shih, Letërsia e huaj e shekullit XX, Shtypshkronja Revista-Dispenca, Tiranë 1973, f. 529.
21  Këtu i referohemi studiuesit D. Attridge, sipas të cilit leximi i Joyce-it është një veprimtari e cila shtrihet 
nga kënaqësitë e shkallës së vogël të shijimit të organizimit mjeshtëror dhe sugjestionit kompleks të një 
fjalie apo fraze të vetme deri tek projekti në shkallë të gjerë i ndërtimit të një modeli që do t’i ngulitë unitet 
(përkohësisht, të paktën) një libri apo një vepre të tërë (Attridge 2004: 3).
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ndryshme, sigurisht).  
Roli i Joyce-it në konsolidimin e poetikës së “veprës së hapur” është trajtuar 
gjerësisht. Në një prej teorizimeve më të hershme të kësaj të kryera nga U. Eco,22 aq 
qendror ishte vendi i Joyce-it saqë në ribotimet e mëvonshme, pjesët e lidhura me të 
u botuan në një libër më vete.23 Edhe në rastin e Kadaresë konstatohet gjerësisht një 
“haptësi” e përafërt, e cila është interpretuar si e lidhur me polifonizmin e ideve apo 
shtresimet simbolike-alegorike.24 Një nga përcaktimet më sintetike në këtë drejtim 
e ka dhënë Arshi Pipa, sipas të cilit stili i Kadaresë është një mënyrë të shkruari me 
dy kuptime, e tërthortë e me analogji, shpesh alegorike dhe e theksuar nga insinuata 
aluzive dhe përputhje të largëta – një stil narrativ ku gjithkund gjen ironi keqdashëse 
të gradacioneve të ndryshme, mbështetur në mjete të tilla retorike si elipsi, hiperbola, 
karikatura e grotesku (Pipa 1999: 12). 
Natyrisht, haptësia interpretative e Kadaresë nuk mund të krahasohet me atë 
“kaosmos” të quajtur Finnegans Wake25 dhe as me Uliksin. Kadare ishte i detyruar 
të manovronte brenda një kornize relative të realizmit, prandaj tek ai nuk gjendet 
ai “thërrmĳ im” deri në indin e prozës, i ngjashëm me thyerjen e perspektivës që 
solli kubizmi në artet pamore. Në këtë kuptim afërsitë mes dy autorëve janë më të 
dukshme nëse për Joyce-in merren si referencë Dublinasit apo edhe Portreti i artistit në 
rini. Gjithsesi, në themel të të dy autorëve qëndron ajo poetikë e pikës së vështrimit, që 
është në themel të gjithë rrëfi mtarisë bashkëkohore (Eco 1966: 75). Tek të dy autorët 
bie në sy roli shumë i rëndësishëm i asocimit në procesin e thurjes narrative.26 Është 
në këtë kuptim që Arshi Pipa ka folur për një mendje “alogjike” të Kadaresë (Pipa 
1999: 55). Edhe grotesku karakteristik kadarean, i interpretuar shpesh në kuadrin 
e “defamiljarizimit” (ostranenie) të Shklovskit dhe formalizmit rus përgjithësisht,27 
ka një ngjashmëri të dukshme me teknikën e “epifanisë” ose “shkëndĳ imit” të 
Joyce-it. Këtë të fundit, Eco e përcakton si një çrrënjosje e objektit nga konteksti i tĳ  i 
zakonshëm, nënshtrim i tĳ  ndaj kushtesh të reja dhe dhënie e një shkëlqimi dhe vlere 
të re nëpërmjet vizionit krĳ ues [të autorit] (Eco 1966: 52). 
Në një artikull të vitit 1923, T. S. Ellioti e vlerësonte me përmasat dhe rëndësinë e 
një zbulimi shkencor përdorimin që Joyce-i i kishte bërë mitit tek Uliksi.28 Nga njëra 
anë kjo përputhej krejt natyrshëm me konceptimin ciklik të historisë të Joyce-it, të 
prejardhur nga Vico.29 Por ç’është edhe më e rëndësishme, siç shprehej T. S. Elliot, 
kjo përbënte një mënyrë për të “kontrolluar, sistemuar dhe dhënë trajtë e kuptim 
panoramës vigane të kotësisë e anarkisë çka është historia bashkëkohore. ... një hap 
drejt bërjes së botës moderne të mundshme për artin.”30 Duket qartë pra se ky mjet 
22  Shih, Umberto Eco, Opera aperta. Bompiani, Milano 2004 [bot. I, 1962].
23  Shih, Umberto Eco, Le poetiche di Joyce. Bompiani, Milano 1966.
24  Shih, për shembull, Kryeziu 2015: 46.
25  Sipas U. Eco, kjo vepër është dokumenti më tmerrues i paqëndrueshmërisë formale dhe dykuptimësisë 
semantike që është regjistruar ndonjëherë (Eco 1966: 113).
26  Depërtimin në letërsinë shqipe të këtij procedimi përmes asocimit, studiuesja F. Dado e ka lidhur pikërisht 
me ndikimin e letërsisë moderne. Shih, Dado 2006: 98. 
27  Shih, Aliu 2016: 191; Pipa 1999: 54.
28  Shih, Beebe 1972: 182.
29  Shih, Eco 1966: 9.
30  Cit. nga Beebe 1972: 182. Duke e theksuar edhe më tej rëndësinë e kësaj, autori i artikullit madje parashtron 
se edhe shkrimtarët e tjerë “duhet” ta ndjekin këtë rrugë. Ai shprehej: Zoti Joyce po ndjek një metodë të cilën 
shkrimtarët e tjerë duhet ta ndjekin pas tij (po aty).
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lidhet me atë karakteristikë tjetër themelore të modernizmit letrar në përgjithësi që ka 
të bëjë me qëndrimin e shkëputur (distancuar) dhe mosangazhimin dhe që referohet 
shpesh me termin “ironi.”31  
Kadare është një shkrimtar që e ndoqi gjerësisht këtë “metodë” të shfrytëzimit të 
mitit në krĳ imtarinë letrare. Ai është një element pothuajse i gjithëpranishëm në 
veprat e tĳ , ndaj dhe nuk është e rastit që ka patur edhe studime të plota monografi ke 
të përqendruara mbi këtë aspekt.32 Megjithatë, duhet nënvizuar se tek Kadare ky 
procede lidhet më shumë me konceptimin ciklik të historisë sesa me “ironinë” e 
përmendur më sipër në lidhje me Joyce-in. Siç është vënë në dukje, mënyra xhojsiane 
e përdorimit të mitit nënkupton “njëfarë shpërdorimi, ose së paku, mungesë respekti 
për lëndën e lashtë mitologjike” (Sinani 2009: 67), një profanim, nëse mund të themi 
kështu. Në rastin e Kadaresë, nga ana tjetër, kemi të bëjmë më tepër me përdorimin 
e miteve kryesisht si fond arketipesh, në funksion të leximit ciklik të historisë, duke 
ofruar gjithashtu edhe një shtrat shumë pjellor për maskimin e kritikës politike, pra 
për “kontrabandën ideologjike” të tĳ .
Një ilustrim mjaft  domethënës në këtë drejtim është, për shembull, romani Përbindëshi, 
ku Kali i Trojës si simbol apo arketip i pushtimit përmes dredhisë shërben në të 
njëjtën kohë edhe si alegori për ideologjinë komuniste, e në njëfarë kuptimi edhe 
për ideologjitë totalitare përgjithësisht. Është interesante se kjo vepër relativisht e 
hershme e Kadaresë ka edhe disa përkime të tjera me veprën e Joyce-it. Në nivelin 
më të dukshëm, vërehet për shembull se personazhi Gent Ruvina është shumë i afërt 
me Steven Dedalusin e Joyce-it. Të dy janë fi lozofë-artistë, dhe një pjesë e mirë e 
karakterizimit të tyre bëhet nëpërmjet refl ektimit dhe përsiatjeve që përbëjnë tiparin 
mbizotërues të tyre. Përsiatjet kritike të Ruvinës mbi hipotezat e mundshme lidhur 
me të vërtetën e Kalit të Trojës janë të një fryme shumë të ngjashme me teoritë që 
Steven Dedalus parashtron mbi Hamletin në kapitullin e nëntë (Skilla dhe Karibda) 
të Uliksit. Është për t’u theksuar madje se pikërisht kësaj teme (Hamletit), Kadare do 
t’i kushtonte më vonë edhe një sprovë të plotë eseistike.33 
Përkimi tjetër ka të bëjë me lojën me kohën. Përbindëshi ndërtohet mbi ndërthurjen 
paralele të dy ngjarjeve që presupozohet se janë mĳ ëra vite larg njëra-tjetrës, dhe 
pikërisht periudhës homerike e kohëve moderne. Bëhet fj alë për një procede të 
ngjashëm me atë të Uliksit, me ndryshimin e lartpërmendur se Kadare nuk e profanon 
mitin, personazhet e tĳ  nuk e mishërojnë lëndën e lashtë me vlera të përmbysura. Për 
ta thënë me një terminologji socialiste: Kadare = Joyce minus “deheroizim”. Siç e 
ka përmbledhur këtë element studiuesi Sh. Sinani, “Kadare futi në letërsinë shqipe 
interferencën në kohë të veprimit artistik, alternimin e tyre me zhdërvjelltësi e befasi, 
duke ruajtur e shquar semantikën e tekstit. Suksesi i tĳ  është i lidhur fort me magjinë e 
zotërimit të kohës, për të mos thënë të nënshtrimit të saj ... Kadare i dëshmoi letërsisë 

31  Shih, Beebe 1972: 175.
32  Shih, për shembull, Viola Isufaj, Rikthimi i mitit në veprën e Kadaresë, Onufri, Tiranë 2013. 
33  Sprova në fjalë, Hamleti, princi i vështirë, është e përfshirë në vëllimin XVIII të veprës së plotë të botuar 
nga shtëpia botuese Onufri (2009). Por në krijimtarinë mirëfi lli letrare, një trajtim edhe më i ngjashëm në 
lidhje me Shekspirin do të shfaqet në formën e një sinopsisi të plotë mbi Makbethin në romanin Koncert 
në fund të stinës të Kadaresë. Kjo do të trajtohet më gjerësisht më poshtë, në pjesën mbi ndikimet autoriale 
të dy autorëve në shqyrtim, ku do të merret në konsideratë pozicioni i rëndësishëm i Shekspirit si ndikim i 
përbashkët.  
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mundësinë e asaj që do të mund të quhej shumëkohësi dhe jashtëkohësi.”34  
E lidhur me këtë element të lojës me kohën është edhe pasuria që Kadare solli në 
letërsinë shqipe në planin e narracionit. Krahas elementëve të tillë si elipsi, analepsa, 
prolepsa, etj, të cilat siç shprehet Sh. Sinani, thjesht “e marrin me të mirë” kohën (Sinani 
2009: 72), në kuptimin që janë mjete akoma brenda ligjësive të rrëfi mit klasik, Kadare 
përdori gjerësisht edhe elementë të tjerë si digresionet, synopsiset, pikëvështrimin e 
shumëfi shtë (nëpërmjet fokalizimit), etj. Ai i dha kështu “një pamje të re e moderne 
prozës shqipe në të gjithë përbërësit e vet, e sidomos në strukturimin e brendshëm 
narrativ” (Kryeziu 2015: 49). Në këtë kuptim prurja e tĳ , në kontekstin e letërsisë 
shqiptare mund të krahasohet me atë që solli Joyce në përgjithësi, me teknikat e tĳ  të 
parodisë dhe pastiços, vetë-referencës, fragmentimit të fj alës dhe imazhit, narrativës 
fund-hapur, pikëvështrimit të shumëfi shtë, etj.35

Një aspekt tjetër i rëndësishëm ku mund të krahasohen dy autorët ka të bëjë me gjuhën. 
Natyrisht, virtuoziteti gjuhësor i Joyce-it, i çuar deri në skajet e të imagjinueshmes 
tek Finnegans Wake, është më se i njohur. Edhe në rastin e Kadaresë, gjithashtu, ka 
patur mjaft  trajtime në këtë aspekt,36 madje është hartuar edhe një fj alor i gjuhës së 
tĳ .37 Por për aq sa gjuha përbën materialin bazë të letërsisë, pasuria dhe rafi nimi i saj 
mund të thuhet se kanë qenë një synim konstant dhe i përgjithshëm ç’se ajo mbahet 
mend, ndaj dhe nuk përbën një bazë aq specifi ke krahasimi ndërmjet dy autorëve 
në fj alë. Elementi që i lidh ata në mënyrë disi më konkrete dhe që është tregues i 
temperamentit modernist ka të bëjë me saktësinë e përpikmërinë, me natyrën e 
thukët të gjuhës që përdorin. Siç shprehet studiuesja P. Asllani, çdo akt shkrimor 
“është gjurma e një procesi marramendës, ku çdo shkronje, çdo fj ale, fj alie të thjeshtë 
e të ndërvarur, kumti emotiv a neutral, fi lozofi k, metafi zik apo thjesht të përditshëm, 
i duhet të gjejë vendin që i përket në tekstin letrar. Në epokën moderne, kjo rendje 
pas vendit të përsosur shndërrohet në domosdoshmëri. Akti shkrimor përjetohet si 
organizim i ri i botës, si një përvojë e re e përft ueshme vetëm nga çasti eksperimental, 
nga vetëdĳ a e thellë formale” (Asllani 2007: 268-9). 
Një ilustrim i mirë në këtë drejtim mund të ishte, për shembull, tregimi Evelina (tek 
Dublinasit). Një ndër mendimet e fundit që personazhi kryesor bluan në kokë në 
skenën fi nale është se nëse niset, ajo “do të avullonte (ang. steaming) me Frenkun 
drejt Buenos Airesit.” Ky term (avullonte) vjen si mishërim i koncentruar i gjithë asaj 
haptësie interpretative që ka ndërtuar me mjeshtri autori deri në këtë pikë. A përdoret 
në kuptimin që thjesht do të udhëtojnë me anĳ e me avull, dhe pra Frenku nuk po e 
mashtron? Apo në kuptimin që duke shkuar në një vend aq të largët, ajo do të humbte 
përfundimisht? Edhe nëse merren parasysh implikimet komplekse të Buenos Airesit 
si destinacion për femrat irlandeze në fundin e shek. XIX,38 prapëseprapë teksti nuk 
mundëson zgjedhje bindëse ndërmjet dy interpretimeve. Mirëpo përtej kësaj haptësie 
interpretative, elementi relevant në këtë kontekst është përpikmëria sipërore deri edhe 
në nivelin e një fj ale të vetme, tregues kësisoj (në rrafshin gjuhësor) i atĳ  “preokupimi 
për detajin deri në rang manie i James Joyce-it” (Azizi 2004: 18). Edhe më tej madje, 
Joyce dëshmon se përtej fj alës së duhur, ai kërkon në fakt vendin e përsosur të saj, 
34  Shaban Sinani, Për prozën e Kadaresë, f. 72.
35  Për më gjerësisht, shih Attridge 2002: 1-2.
36  Shih, për shembull, Sinani 2009: 129-142; Kryeziu 2015: 186-198.
37  Natasha Sotiri, Fjalor i gjuhës së Ismail Kadaresë, “Medaur”, Tiranë 2007.
38  Shih Attridge 2002: 26.
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qoft ë edhe brenda njëfarë lirie të sintagmave. Ai shprehej: “I kam gjithmonë fj alët e 
duhura. Ajo që kërkoj është në fakt rendi i përsosur i fj alëve në frazë.”39

Një përkujdesje e kësaj natyre vërehet qartë edhe në veprën e Kadaresë, që në sprovat 
e para të tĳ .40 Ajo është perceptuar madje edhe nga kritikë të huaj që e kanë lexuar 
veprën vetëm në përkthim.41 Një fragment në mbyllje të Ditë kafenesh (1962), përbën 
një shembull të vlefshëm në këtë drejtim:
Kur kaluam përbri kafenesë, që porsa ishte hapur, ne kthyem kokën për herë të fundit dhe mezi 
dalluam turbull, prapa xhamave të mjegulluar, siluetat e njohura, që po përkuleshin mbi kafe. 
Ne provuam një ndjenjë keqardhjeje për siluetat dhe vazhduam rrugën me hapa të mëdhenj 
drejt agjencisë. Unë me shokun tim po largoheshim nga N. të vetmuar, përcjellë vetëm nga 
zhurma e hapave tanë të mëdhenj.42  
Në këtë epilog të moskuptimit të ndërsjelltë mes dy studentëve dhe (banorëve të) qytetit 
provincial N., “hapat e mëdhenj” janë një ironi e hollë e autorit për mendjemadhësinë 
groteske të dy të rinjve. Në mënyrë domethënëse, pikërisht “zhurma e hapave” ishte 
ajo që mbylli kontaktin e tyre të fundit njerëzor në qytet (me xhaxhain e njërit prej 
tyre në hotel). Edhe siluetat e klientëve” janë një sinekdokë për qytetin e vogël në 
tërësi, nga i cili dy protagonistët janë tashmë plotësisht të tëhuajsuar dhe e shohin 
si një hĳ e e pajetë. Imazhi i fundit që ata shohin prej tĳ , kambanorja e kishës dhe 
minareja e xhamisë, shfaqet i mbështjellë në mjegull.
Proza e Joyce-it funksionon si sistem. Është fakt i njohur se tre kapitujt e parë të 
Uliksit janë në fakt vazhdim i Portretit të artistit në rini, ndërsa tre kapitujt e fundit 
janë parë si një paraprirje e Finnegans Wake. Jo vetëm kaq, por edhe një numër i 
konsiderueshëm personazhesh, fi gurash e ngjarjesh shfaqen e rishfaqen në veprat e 
tĳ , që nga Dublinasit e deri tek vepra e fundit.43 E njëjta prirje vërehet dukshëm edhe 
tek Kadareja.44 Në një masë të caktuar kjo mbase lidhet edhe me elementin e fortë 
autobiografi k që kanë veprat e të dy autorëve. 
Ka edhe ngjashmëri të tjera mbase më pak të spikatura ndërmjet dy autorëve. Një ndër 
këto, për shembull, ka të bëjë me teknikat “kinematografi ke” që janë përdorur herë pas 
here në veprat e dy autorëve, çka në njëfarë mase e dëshmon interesi i tyre për këtë 
sferë.45 Një element tjetër, ka të bëjë me personazhet, të cilët përgjithësisht kanë pak 
aparencë të jashtme. Po kështu mund të fl itej për rëndësinë e (vargjeve të) këngëve në 
momente të caktuara të rrëfi mit, apo edhe ndonjë element tjetër i kësaj natyre. Gjithsesi 
këto mbeten aspekte dytësore krahasimisht me ato që u trajtuan më sipër.  

2. Tematika dhe përmbajtja

Elementet e përbashkëta tematiko-përmbajtësore në veprat e Joyce-it dhe Kadaresë 
mund të arsyetohen duke u mbështetur në dy faktorë bazë kushtëzues: kushtet e 

39  Cituar nga Eco 1966: 101.
40  Shih Asllani 2007: 273.
41  Shih, për shembull, Kuçuku 2015: 255. 
42  Ismail Kadare, Vepra, vëll. 1, f. 277.
43  Për disa prej këtyre, shih Azizi 2004.
44  Shih Aliu 2016: 8; Kryeziu 2014: 402.
45  Ëndrra e Konstruktorit tek Përbindëshi, për shembull, është një teknikë tipike kinematografi ke. Përsa i 
takon Joyce-it, nga ana tjetër, për një analizë të detajuar të tregimit “Të vdekurit” (tek Dublinasit) në këtë 
këndvështrim, shih Deane 1969.
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ngjashme shoqërore ku ata jetuan, nga njëra anë, dhe vetë ligjësitë e proceset letrare 
ku manovruan, nga ana tjetër. Përsa i takon pikës së parë, duhet vënë në dukje se të 
dy autorët vinin nga vende periferike, me dallimin relativisht jothelbësor se në rastin 
e Joyce-it bëhet fj alë për një periferi që gjithsesi ishte pjesë e një qendre (perandorisë 
britanike),46 ndërsa Kadare përfaqëson një periferi të periferisë (Ballkanit), nëse 
mund të shprehemi kështu. Të dy autorët vĳ në nga kombe të vogla, të sunduara 
prej shekujsh nga fuqi të huaja dhe me një histori njëlloj të trazuar përpjekjesh për 
afi rmim politik e kulturor. Në këtë kuptim nuk është aspak rastësi që, megjithë 
ambicjet universale, kombësia, “vlera më universalisht legjitime në jetën politike të 
kohës sonë” (Anderson 1991: 3), fi guron si një element shumë i rëndësishëm dhe i 
kudogjendur në krĳ imtarinë e tyre. Aspekti më i dukshëm i kësaj është vetë ekologjia 
e veprave. Ashtu si e gjithë bota letrare e Joyce-it vërtitet përreth Dublinit, ashtu edhe 
ajo e Kadaresë është e rrënjosur fort në Shqipëri. 
Në përputhje me konceptimin e tyre të ngjashëm ciklik të historisë, këto ambjente 
megjithatë funksionojnë edhe në një nivel simbolik, si arketipe. Kështu, për Joyce-in 
Dublini nuk ishte thjesht një qytet specifi k, provincializmin dhe fryrjet e të cilit ai 
u përpoq ta shkërmoqte. Ai përfytyrohej në të njëjtën kohë edhe si qyteti modern 
arketipor, si vendi i vetëm në të cilin përsëritej e gjithë historia njerëzore. Ai duhej 
të ishte edhe askundi edhe gjithkundi, mungesë dhe prani (Deane 2004: 38). E njëjta 
qasje është e dukshme edhe tek Kadare, veçanërisht kur merret parasysh zgjedhja e 
tĳ  e shpeshtë për të mos e specifi kuar konkretisht vendin. Në gradacionin që shkon 
nga pozicioni thuajse utopik (p.sh. një kështjellë mesjetare shqiptare apo një qytet 
modern shqiptar tek Kështjella dhe Përbindëshi), tek referenca me indikatorë më pak 
a më shumë të qartë tekstualë (përkatësisht Pallati i ëndrrave dhe Kronikë në gur), e 
deri tek vendimi konkret i veprimit (p.sh. Tirana tek Koncert në fund të stinës), Kadare 
operon gjithmonë në mënyrë simbolike, duke i dhënë ngjarjes (e rrjedhimisht edhe 
vendit) referencë arketipore, universale. 
Duke qenë përfaqësues vendesh të vogla, edhe nacionalizmi i dy autorëve shfaq 
karakteristika të përbashkëta. Ai është i një tipi “mbrojtës” dhe joagresiv, me synim 
emancipimin dhe vetë-afi rmimin e kombit vetjak. Në këtë kontekst janë për t’u lexuar 
edhe narrativat që ata parashtrojnë mbi kontributet e vendeve të tyre për kontinentin 
europian. Joyce, për shembull, fl iste vazhdimisht për Dublinin si një qytet europian. 
Vërtet, ai e pa atë si një qytet ku shtriheshin tre sfera të qytetërimit. I pari ishte ai i 
Perandorisë Britanike; i dyti ai i Katolicizmit Roman; i treti ai i Europës së lashtë në 
të cilin Irlanda kishte dhënë një kontribut aq të madh (Deane 2004: 37). Kadare, nga 
ana tjetër, për vetë prejardhjen e tĳ , parashtron një numër prej atyre narrativave tipike 
ballkanike të cilat i ka analizuar me mprehtësi historiania M. Todorova. Një nga më 
tipiket ndër këto, për shembull, është motivi i vetëfl ĳ imit për të mbrojtur Europën 
nga dyndjet aziatike (osmane).47 
Për Joyce-in, Irlanda reshti së qeni forcë intelektuale e Europës pikërisht pas pushtimit 
(anglez). Edhe për Kadarenë, periudha më e errët e Shqipërisë fi lloi pikërisht me 
vendosjen përfundimtare të sundimit osman, pas rezistencës çerekshekullore nën 

46  Siç shprehet Howes, Irlanda ishte edhe një territor i kolonizuar edhe pjesë e një kombi kolonizues (Howes 
2004: 261).  
47  Shih, Maria Todorova, Ballkani imagjinar, f. 93. Për një shtjellim të ngjashëm të ushtarakëve të shquar 
irlandezë që kanë kontribuar në ushtrinë angleze, shih Joyce 2015: 109. 
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udhëheqjen e Skënderbeut, periudhë që Kadare e ka quajtur ‘moti i madh.’ Është në 
kuadrin e një leximi të tillë nacionalist të historisë (shih Anderson 1991: 195) që duhet 
të kuptohet një pathos i tillë si ai i fragmentit të mëposhtëm ku Joyce i shkruante 
vëllaut Stanislaus:      
Kur kujton se Dublini ka qenë kryeqytet për mĳ ëra vjet, se është qyteti ‘i dytë’ i Perandorisë 
Britanike, se ai është pothuajse tre herë më i madh se Venecia, duket e çuditshme që asnjë artist 
nuk ia ka dhënë atë botës.48 
Zhytje të tilla në histori dhe krahasime të ngjashme janë mjaft  karakteristike edhe 
për Kadarenë, si shprehje e një “preokupimi unikal ballkanik për etnogjenezën” 
(Todorova 2006: 272) po aq sa edhe si pjesë e vënies në pah të lidhjeve të vendit të tĳ  
me “kontinentin mëmë”, Europën.
Në të dyja rastet, kombësia konceptohet si një esencë, një thelb i pandryshueshëm 
që historia e përcjell në formën e “karakterit” apo “temperamentit” kombëtar.49 
Në momente të veçanta kjo lidhet madje edhe me racën. Tek Kadareja, kjo shfaqet 
kryesisht në lidhje me femrat, të cilat tek Kështjella, për shembull, shquajnë me 
“bardhësinë” e tyre (shqiptaret), përkundër femrave të haremit të pashait osman.50 
Edhe tek Përbindëshi përsëritet disa herë mendimi i Gentit se si “leshverdhat” janë 
shtuar mjaft  kohët e fundit dhe se si ato duhet të kenë qenë shumë më tepër përpara 
pushtimit osman. Tek Portreti, Stiveni është gjithashtu i magjepsur nga ideja se ka një 
“racë” të dallueshme irlandeze me një thelb të fshehtë. Dhe sadoqë Joyce-i e trajton 
personazhin e tĳ  me njëfarë ironie, ky vëzhgim vlen edhe për vetë autorin, i cili ishte 
i magjepsur nga ideja e tipareve kombëtare (Howes 2004: 266).51 
Duhet nënvizuar, megjithatë, se nacionalizmi i Joyce-it është disi më ambivalent sesa 
ai i Kadaresë. Tek Portreti, për shembull, Steveni i refuzon format mbizotëruese të 
nacionalizmit kulturor, pavarësisht se ai vazhdon ta mendojë “kombin” pikërisht në 
termat që ato forma do t’i ofronin. Njëlloj si me fenë, mendja e tĳ  është e tejngopur 
me nacionalizmin kulturor që ai pretendon të refuzojë (Howes 2004: 266). Siç është 
konstatuar, nacionalizmi tek Joyce-i përbën një identitet të imagjinuar social dhe 
politik, por narrativat publike dhe imagjinata politike e të cilit janë përherë nën 
shqyrtim lozonjar dhe kritikë provokuese (Caraher 2009: 287). Tek Kadareja, nga ana 
tjetër, ky distancim kritik pothuajse nuk ndodh. Në veprën e tĳ  nuk vërehet ndonjë 
divergjencë me mitet (ose meta-narrativat) themeltare kryesore të nacionalizmit 
shqiptar.52  
Një dallim tjetër ka të bëjë me faktin se Joyce-i refuzon ta mendojë “bashkësinë e 
imagjinuar” të kombit në një këndvështrim retrospektiv. “Historia është makthi nga i 
cili po përpiqem të zgjohem”, i pohon Stiveni drejtorit të shkollës në kapitullin e dytë 
të Uliksit. Në një prej shkrimeve kritike, autori pohon: 
48  Cit. nga, Howes 2004: 260.
49  Shih, për shembull, Joyce 2015: 105.
50  Shih për këtë edhe Aliu 2016: 191.
51  Në vitet që jetoi në Trieste dhe në Pola, asokohe provinca austro-hungareze, Joyce mësoi për kulturat dhe 
gjuhët e ndryshme të Europës Lindore (çeke, sllovene, kroate, serbe apo hungareze), të cilat ishin pak të 
njohura në Irlandë apo gjetkë në Europën Perëndimore, dhe argëtohej me vëzhgimin e sjelljeve të njerëzve 
me kombësi të ndryshme për të gjetur “karakterin” e tyre kombëtar (shih, Mecsnóber 2013 : 3-4).
52  Në të vërtetë, tek Kadare (ashtu si tek Joyce) ka mjaft kritikë kundër provincializmit, por kjo nuk drejtohet 
ndaj nacionalizmit (shqiptar) në vetvete dhe as ndaj miteve themeltare të tij. Aty jo vetëm që nuk është 
karakteristike, por as nuk gjejmë komente të hidhura si ajo e Stivenit tek Portreti, që e cilëson Irlandën si një 
“dosë që ha pjellën e vet.”  
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Nëse do të ishte e vlefshme të apelonim ndaj së shkuarës në këtë mënyrë, fellahinët e Kajros do 
të kishin gjithë të drejtën e botës të refuzonin me krenari të shërbenin si portierë për turistët 
anglezë. Siç vdiq Egjipti i lashtë, po ashtu vdiq dhe Irlanda e vjetër (Joyce 2015: 118).
Është në këtë kuptim që Joyce-i e pa veten si një “anatomist i iluzioneve irlandeze.” 
Prandaj dhe Dublinasit parashtrohen nga autori si “hapi i parë drejt çlirimit shpirtëror 
të vendit”, mosbotimi i të cilit “do të vonojë rrjedhën e civilizimit në Irlandë” (Deane 
2004: 36-7). Në këtë këndvështrim, dallimi në konceptimin e nacionalizmit ndërmjet 
dy autorëve i përgjigjet saktësisht dy prirjeve të cilat antropologu Cliff ord Geertz i ka 
emërtuar si “epokalizëm” dhe “esencializëm.” Nëse e para e imagjinon zhvillimin e 
kombit në terma të frymës së kohës, të një ideali për t’u arritur duke ndjekur premisat 
që ofron modernia, e dyta e imagjinon atë më tepër të lidhur me traditat vendase.53 
Natyrisht edhe tek Kadareja modernizimi dhe emancipimi social (veçanërisht 
në lidhje me çlirimin e femrës prej shtrëngesave patriarkale) janë tema mjaft  të 
rëndësishme, por gjithmonë pa e zhvendosur interesin e tĳ  konstant për historinë, 
traditat e legjendat e vendit të vet. Një dallim tjetër i rëndësishëm që buron nga pozita 
gjeografi ke dhe trashëgimia historike e vendeve të tyre ka të bëjë me preokupimin e 
vazhdueshëm të Kadaresë me orientimin gjeo-politik të vendit të tĳ . Duke qenë pjesë 
e Ballkanit, tradicionalisht i cilësuar si një “urë” ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit, 
Kadare i ka bërë jehonë vazhdimisht dhe me forcë përkatësisë së plotë të Shqipërisë në 
Perëndim, duke i konsideruar periudhat e lidhjes me Lindjen (veçanërisht periudhën 
e pushtimit osman dhe periudhën komuniste) si fazat më problematike të historisë së 
kombit. Në kontekstin e Irlandës, një shqetësim i tillë natyrisht nuk ka kuptim.
Një element tjetër i përbashkët në veprën e dy autorëve ka të bëjë me dimensionin 
politik, dmth me ndërfutjen e çështjeve të politikës në krĳ imtari. Për një mjeshtër të 
dorës së parë të alegorisë politike siç është Kadare, ky aspekt nuk ka nevojë për shumë 
ilustrime. Mjaft on të thuhet se nuk ka praktikisht asnjë vepër të tĳ  e cila në ndonjë 
nivel të caktuar të mos jetë e interpretueshme edhe në rrafsh politik. Për Joyce-in, nga 
ana tjetër, fi llimisht kjo mund të duket disi problematike. Në fund të fundit, është 
pikërisht me të që do të vendoset në mënyrë defi nitive një parim që do të sundojë 
gjithë zhvillimin e artit bashkëkohor: tani e tutje ai do të ketë dy sfera të veçuara 
ligjërimi, atë ku zhvillohet një komunikim mbi çështjet e njeriut dhe raporteve të tĳ  
konkrete, dhe ai ku arti do të zhvillojë në nivel strukturash teknike një ligjërim të tipit 
absolutisht formal (Eco 1966: 166-7). Ishte pikërisht për këtë “formalizëm”, për këtë 
shkëputje nga problemet social-politike që ai do të anatemohej si simbol i së keqes në 
të gjithë bllokun lindor komunist. Për më tepër, edhe atyre që e pyesnin për  ngjarjet 
luft arake dhe politike që po shpërthenin në Europë, ai u përgjigjej: “mos më fol për 
politikë, jam i interesuar vetëm për stilin” (Eco 1966: 168).
Megjithatë, a nuk është politika tema kryesore e diskutimeve në familje tek Portreti? 
Edhe në vepra të tjera ky element është mjaft  i pranishëm. Kështu, tregimi “Pas garës” 
tek Dublinasit, për shembull, është një alegori e hollë për kolonializmin anglez në 
Irlandë. Madje edhe tek Uliksi ka skena të shumta me problematikë politike në thelb 
(diskutimet e Stivenit me Bak Malliganin e Hajnesin në kapitullin e parë, me zotin 
Dizi në kapitullin e dytë, etj). Në vepër përmendet gjithashtu një numër jo i vogël 
53  Natyrisht, këto kategori nuk gjenden kurrë në gjendje të pastër dhe as nuk janë ndërsjelltazi përjashtuese. 
Bëhet fjalë më tepër për një mbizotërim të njërit apo tjetrit kah në imagjinimin specifi k të kombit. Shih Geertz 
1973: 240-1.
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fi gurash me valencë politike (Parnelli, mbretëresha Viktoria, etj). Por të gjitha këto 
preken në mënyrë fragmentare, pa u zhvilluar në linja kryesore të rrëfi mit, e për më 
tepër në një univers relativist ku asnjë qëndrimi nuk i jepet pozicion i privilegjuar.54 
Në këtë kuptim, tek Uliksi ligjërimet e kolonializmit britanik, nacionalizmit irlandez, 
revistave popullore të kulturës së ulët, muzgut kelt, katolicizmit dhe sistemeve të 
tjera të besimit, kanë të gjithë fj alën e tyre, megjithatë të gjithë ata demaskohen dhe 
tregohen se janë “të papërshtatshëm ndaj realitetit.” Kritiku që përpiqet ta identifi kojë 
Joyce-in me ndonjë ligjërim të caktuar përballet me një detyrë të pamundur, meqenëse 
asnjë ligjërim nuk privilegjohet apo vërtet nuk ka ndonjë kuptim përveçse në dialog 
me ligjërimet e tjera  (Caraher 2009: 290). Pavarësisht qasjes, është gjithsesi e qartë se 
Joyce nuk ishte një shkrimtar “i pavëmendshëm” politikisht,55 por “një revolucionar 
letrar për të cilin të shkruarit përfaqësonte aktin politik suprem” (Caraher 2009: 290). 
Për vetë situatën totalitare në të cilën jetoi, Kadare nuk e kishte “luksin” e një 
relativizmi si ai i Joyce-it, por ka një aspekt shumë të rëndësishëm në të cilin shkrimi 
ishte për të një “akt politik suprem” në një kuptim edhe më të prekshëm sesa për 
autorin irlandez. Krahas alegorisë politike të përmendur më lart, kjo ka të bëjë edhe 
me subversionin artistik, letrar. Regjimi komunist synoi të ushtronte kontroll deri 
edhe mbi sferat intime, personale të individit. Në këtë kuptim, nuk është i tepruar 
pohimi i Kadaresë sipas të cilit “çdo shfaqje normale e jetës, në një mënyrë apo një 
tjetër, ishte një kundërshtim i rendit diktatorial, ia prekte autoritetin” (Kadare 2009: 
457). Prandaj subversioni letrar i Kadaresë nuk ishte thjesht një akt thjesht artistik, 
por në të njëjtën kohë edhe një akt plotësisht politik, për aq sa thyente ato korniza që 
mbështeshin shtetërisht.
Ky subversion i Kadaresë, i kryer gjithmonë brenda dukjes në përputhje me “normën” 
(rregullat), ka një ngjashmëri interesante me atë të Stivenit tek Portreti. Në vitet e 
kolegjit, i përthithur nga “shkrimtarë rebelë,” ai zbulohet për “herezi” në esenë e 
tĳ . Parashtrimi mbi autonominë e artit, gjithashtu, nën formulat e Shën Thomait 
kontrabandon guximshëm një teori të artit për art të cilën ai po e asimilonte nga 
burime krejt të tjera. Edhe në diskutimet që bën me etërit jezuitë, Stiveni maskon 
nën petka mesjetare teza të asaj teorie, duke bërë që bashkëbiseduesit e tĳ  të bien 
pre e një formalizmi tradicional sipas të cilit fj alët e Doktorit Ëngjëllor nuk mund 
të diskutohen.56 E një natyre të ngjashme është edhe “kontrabanda” e Kadaresë, jo 
vetëm në kuptimin e fshehjes së mesazhit subversiv (jashtë “normës” së lejuar), por 
edhe në kuptimin e manovrimit sipas synimeve personale me fragmente e citate 
nga autoritete “fj alët e të cilëve nuk mund të diskutohen.” Natyrisht, subversioni i 
mëvonshëm i Joyce-it është frontal dhe i hapur,57 por gjithsesi ky paralelizëm është 
interesant.
Sipas Umberto Eco-s, në thellësi të veprës së Joyce-it vepron një kundërshti e gjerë 
dhe radikale mes njeriut mesjetar, nostalgjik për një botë të përcaktuar ku mund 
54  U. Eco e ka cilësuar universin e Uliksit dhe të Finnegans Wake si një univers izotropik, në kuptimin që “në 
një sistem të dhënë koordinatash, një vëzhguesi që sheh në disa drejtime të ndryshme, asnjëra nuk i duket e 
privilegjuar” (Eco 1966: 142). 
55  Deri edhe interesi i tij konkret në socializëm, kryesisht në vitet e qëndrimit në Itali, është gjerësisht i 
dokumentuar. Shih, Deane 2004; Caraher 2009.
56  Shih, Eco 1966: 32-4.
57  Siç pohon Deane, “subversioni është pjesë e sipërmarrjes së Joyce-it... Nuk ka asgjë me rëndësi politike dhe 
shoqërore që Joyce nuk e minon dhe ristrukturon” (Deane 2004: 39).
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të banonte duke gjetur shenja të qarta drejtimi, dhe njeriut bashkëkohor që ndjen 
kërkesën për të themeluar një habitat të ri, por nuk gjen ende rregulla (Eco 1966: 11).58 
Megjithë nostalgjinë e kësaj “fëmĳ ërie të humbur”, Joyce “është një nga autorët e 
paktë që e legjitimon botën moderne, duke e parë rastësinë dhe tëhuajzimin e saj në 
dukje si shembuj të një diversiteti dhe bashkimi të nënsipërfaqshëm” (Deane 2004: 39). 
Në këtë kuptim është për t’u parë edhe enciklopedizmi i tĳ , synimi për të përfshirë 
në vepër totalitetin e përvojës, historisë e kulturës së kohës. Krejt në të kundërt me 
rregullin e hekurt të romanit tradicional, “ndërlidhjen e vërtedukshme të ngjarjeve 
të rëndësishme” (Eco 1966: 71), Uliksi do të ishte një “epope e të parëndësishmes, e të 
pazgjedhurës... E mirë apo e keqe kjo është bota me të cilën po bën llogaritë njeriu 
bashkëkohor” (Eco 1966: 111). Ky aspekt përbën një nga ndikimet më të forta që ka 
ushtruar vepra e Joyce-it përgjithësisht, por një nga arsyet e reagimeve të forta ndaj 
saj.59 
Kadare e kishte të pamundur të shkonte aq larg sa Joyce-i. Rrethanat ku krĳ oi nuk ia 
mundësonin kurrsesi atë lloj nivelimi të faktit të rëndësishëm me të parëndësishmin. 
Por Kadare e zgjeroi mjaft  tematikën brenda së cilës operonte letërsia shqiptare. Vepra 
e tĳ  ekspozon një panoramë vërtet të larmishme e shumëngjyrëshe të jetës urbane, me 
të gjitha shtresat e tipologjitë e saj.60 Madje, në një plenum të Lidhjes së Shkrimtarëve 
dhe Artistëve të vitit 1982, ndonëse ishte kritikuar për devĳ ime, ai shtron çështjen 
e nevojës për zgjerimin e tematikës si domosdoshmëri që letërsia socialiste të mos 
humbte dramacitetin.61 Në mënyrën tipike të Kadaresë, megjithatë, si “shembull 
i mrekullueshëm” dhe burim frymëzimi për këtë zgjerim sugjerohet vetë vepra e 
Enver Hoxhës, dhe veçanërisht kujtimet e tĳ .62 
Një nga këto tabu, temën e seksualitetit, në fakt Kadare e kishte prekur prej kohësh. Në 
të vërtetë, të gjitha regjimet totalitare e kanë parë atë me dyshim, duke e konsideruar 
lirshmërinë seksuale si një rrugë e caktuar drejt çrregullimit politik. Për një sërë 
shkaqesh, në Shqipëri ky status prej tabuje duket se ka qenë edhe më i fortë se në 
vendet e tjera të bllokut lindor.63 Por tek Kadareja, ky element ka qenë i pranishëm, 
e madje në mënyrë të dukshme, që në sprovat e para krĳ uese. Ai “pseudo realitet 
onirik” që karakterizonte “letërsinë dekadente borgjeze,”64 gjendej me shumicë 
edhe në veprat e tĳ , siç dëshmon mjaft  qartë, ndër të tjera, romani i tĳ  Kronikë në 
gur. Përveç seksualitetit të hershëm të narratorit fëmĳ ë, aty parashtrohet një galeri 
e tërë devĳ imesh seksuale, nga incesti, homoseksualiteti, biseksualiteti, apo edhe 
problematika të tjera si hapja e një shtëpie publike (me rrjedhoja tragjike), e shumë të 
tjera si këto. Interpretimi i Arshi Pipës se malinjizimi i seksit në këtë roman ka kuptim 
58  Meqenëse sipas tij “historia e kulturës moderne nuk ka qenë gjë tjetër veçse kundërshtimi i vazhdueshëm 
mes kërkesës për një rend dhe nevojës për të gjetur në botë një formë të ndryshueshme, të hapur ndaj 
aventurës”, nuk është çudi që ai e sheh veprën e Joyce-it si një mishërim ose simbol i një momenti tranzicioni 
të kulturës bashkëkohore përgjithësisht (Eco 1966: 11-19).
59  Mjafton të kujtojmë këtu përcaktimin që Karl Radek i bënte Uliksit në Kongresin I të Shkrimtarëve 
Sovjetikë më 1934, si “një pirg me pleh, përplot me krimba, i fotografuar me një aparat kinematografi k 
nëpërmjet një mikroskopi” (Mecsnóber 2013: 21).
60  Së fundmi, madje, ka patur edhe studime monografi ke të përqendruara mbi temën e qytetit tek Kadareja. 
Shih, Alta Haluci, Evolucioni i temës së qytetit: “Qyteti i jugut”, “Kronikë në gur”, “Qyteti pa reklama”. Tezë 
doktorale, ASA, Tiranë 2016.  
61  Shih, Kadare 1982: 104; Kadare 2009: 319-20.
62  Shih, Kadare 1982: 106.
63  Shih, Misha 2008: 113-4; Kadare 2009: 281; etj.
64  Shih, Kadare 1982: 104.
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politik, duke e parë si një sinekdokë për diktatorin (meqenëse qyteti që përshkruhet 
është pikërisht vendlindja e tĳ ), është bindës. Por fakti është se këto elemente shfaqen 
vazhdimisht edhe në vepra të tjera të Kadaresë. 
Tek Rrethimi (Kështjella), për shembull, natën e parë kur ngrihet kampi i fushimit 
(Kreu I), ka një skenë ku përshkruhet marrëdhënia seksuale e pashait me njerën prej 
robinave, me tone pothuajse natyraliste. Nga pikëpamja formale, ajo është mjaft  e 
gjetur, pasi jo vetëm funksionon si simbolikë për dështimin e rrethimit, por i jep 
një dimension edhe më të thellë atĳ , kur pas tërheqjes së ushtrisë dhe vetëvrasjes 
së pashait, robina do ta dështojë fëmĳ ën e ngjizur prej asaj marrëdhënieje, shenjën 
e fundit të pashait mbi këtë botë. Toni dhe detajet e rrëfi mit, megjithatë, mbeten 
krejtësisht të pazakonta për letërsinë shqiptare të atyre viteve. Edhe kreu i tetë i 
kësaj vepre, i zhvilluar i tëri brenda haremit të pashait, e merr tonin e vet kryesisht 
nga mbizotërimi i dukshëm i elementit seksual. Eunuku, robinat që diskutojnë mbi 
dallimet mes padronëve të ndryshëm që kanë patur, ndjenjat lesbike që referohen, 
përdhunimi deri në vdekje i vajzave shqiptare të zëna rob, etj. Sërish, mjeti është i 
gjetur, pasi ky imoralitet dhe perversitet projektohet tek “i huaji”, dhe në këtë kuptim 
ka më pak gjasa që të nxitë censurën. Nga ana tjetër, edhe artistikisht, përveçse një 
thyerje e bukur narrative ndërmjet kapitujsh të tjerë “luft arakë”, ai i jep një dimension 
edhe më të errët dhunës dhe mizorisë së pushtuesit. Sidoqoft ë këto tregojnë qartë për 
një shkallë dhe mënyrë përdorimi të seksualitetit krejt atipike për letërsinë shqiptare 
të kohës. Në këtë pikë merr një kuptim të posaçëm pohimi i Kadaresë se “duhet të 
dish të kërkosh lirinë aty ku nuk ka liri” (Kadare 2009: 467).
Një element tjetër i përbashkët i dy autorëve ka të bëjë me universin e zymtë që 
vepra e tyre përvĳ on. Pa u zgjatur dot këtu në dallimet specifi ke në bazat fi lozofi ke 
përkatëse, mund të thuhet se absurdi i Joyce-it paraqet disa pika takimi me groteskun 
e Kadaresë. Në universin  relativist të Joyce-it,65 absurdi buron prej faktit se nuk ka 
asnjë pikë të privilegjuar vështrimi, e si rrjedhojë secili diskurs është po aq arbitrar 
sa tjetri.66 Në groteskun e Kadaresë, nga ana tjetër, gjërat vërtet paraqiten në një 
formë të pazakontë e absurde, por në kuadrin e një “normaliteti” të nënkuptuar. Një 
element tjetër i ngjashëm mes dy autorëve janë shkëndĳ at rrëzëllitëse të humorit 
që ndiçojnë herë pas here në tërësinë e universit të zymtë që vizatojnë. Tek Portreti, 
për shembull, skena ku Stivenin e rrahin dy studentët e kolegjit me pretekstin se po 
mbronte Bajronin, është trajtuar nga Joyce-i me shumë humor dhe vetë-ironi. Një 
prirje e ngjashme vërehet edhe me Kadarenë, për shembull, tek Ditë kafenesh, ku njëri 
prej studentëve (që është edhe narrator), është një personazh me elemente qartësisht 
autobiografi ke. B. Brecht-i deklaronte se Uliksi e kishte bërë të qeshte pothuajse po aq 
sa Shvejku (Weninger 2002: 749). Një pohim i përafërt mund të bëhej mbase edhe për 
Koncertin e Kadaresë. 

3. Plani biografi k dhe ndikimet autoriale

Në planin biografi k, Joyce dhe Kadare paraqesin në mënyrë të ngjashme një 
ndërgjegjësim shumë të hershëm për prirjen e tyre letrare. Kjo vetëdĳ e ka përcaktuar 
edhe rrjedhën e mëtejshme të rrugës jetësore të tyre. Letërsia është ajo që në njëfarë 
65  Shih, Eco 1966: 138.
66  Ose ndryshe, thënë me një terminologji të Lyotard, tek Joyce-i nuk ka metanarrativë në veprim.
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mase e largoi përfundimisht Joyce-in nga teologjia dhe i hapi portat e zhvillimit 
të lirë shpirtëror, në të njëjtën mënyrë siç e çoi gradualisht Kadarenë drejt anti-
totalitarizmit.67 
Kjo ka bërë pastaj që letërsia të jetë për të dy autorët një lloj misioni. Kadare e 
përcaktuar një herë veten si “një shkrimtar që beson te letërsia, njëlloj si te feja, madje 
më tepër” (Kadare 2009: 465). Ky element ka bërë pastaj që elementi autobiografi k dhe 
më specifi kisht procesi i zhvillimit të tyre artistik të zërë një vend aq të rëndësishëm 
në krĳ imtarinë e tyre.68 Por aspekti më i rëndësishëm i këtĳ  ndërgjegjësimi të hershëm 
ka të bëjë me ndikimet autoriale që kanë ushtruar rol formues në profi lin e tyre letrar. 
Në këtë drejtim spikatin në mënyrë të theksuar tre fi gura kryesore: Homeri, Dantja 
dhe Shekspiri. 
Për sa i takon Homerit, të dhënat janë krejt të mirënjohura dhe nuk ka nevojë për 
prova të mëtejshme. Disa aspekte specifi ke janë prekur më lart edhe në këtë punim, 
në pjesën që ka të bëjë me përdorimin e mitit si teknikë e përbashkët narrative e dy 
autorëve. Në Trieste, Joyce-i kishte lexuar pohimin e Vico-s, sipas të cilit Homeri dhe 
Dantja pas tĳ , ishin respektivisht fi gura cikël-përmbyllëse [it. ricorso], dmth të asaj 
faze të një cikli historik kur i tërë cikli ishte tashmë i njohur dhe kapërcente përtej, 
drejt ciklit tjetër. Për më tepër, ai argumentonte se Homeri nuk ishte aq një individ 
sesa i tërë populli grek (Ellmann 1977: 568). Ky pohim vlen në mënyrë të plotë edhe 
për vetë Joyce-in dhe Kadarenë, në kuptimin që ata nuk lëvruan thjesht veprat e 
bardit të lashtë, por qëmtuan gjerësisht edhe në mitet dhe fi gurat e antikitetit grek 
përgjithësisht. Nëse për Joyce-in kjo ishte një mënyrë për të lartësuar personazhet 
dhe vendin e tĳ ,69 kjo ishte edhe më e theksuar për Kadarenë, për aq sa ai mund të 
pretendonte edhe njëfarë vazhdimësie historike me atë traditë, për shkak të fqinjësisë 
që paraardhësit e shqiptarëve kishin patur me fqinjin helen.
“Planeti ynë është tepër i vogël për ta bërë të shmangshëm Dante Aligierin. Dantes 
nuk mund t’i iket, ashtu siç nuk i iket dot ndërgjegjes.” Kështu do ta niste Ismail 
Kadare punimin e tĳ  eseistik “Dante i pashmangshëm” (2005). Në fakt, edhe për 
modernistët e fi llimit të shek. XX, Dantja ka qenë një burim kryesor frymëzimi, duke 
dominuar imagjinatën e tyre si askush tjetër (Boldrini 2001: 3). Joyce-i, i cili kishte 
fi lluar ta lexonte Danten qëkur ishte në shkollë me një interes që nuk iu zbeh kurrë 
(Boldrini 2001: 2), e përmend atë specifi kisht në mbyllje të Portretit. Aty Stiveni fl et 
për “aparatin ft ohës heroiko-shpirtëror, shpikur dhe patentuar në të gjitha vendet 
nga Dante Aligeri,” gjë që në njëfarë kuptimi i referohet idesë se ai përfaqësonte 
“në ekuilibër të përsosur cilësitë imagjinuese, morale dhe intelektuale, në pikun e 
tyre më të lartë” (Boldrini 2001: 3). Por ai shërbeu si model për Joyce-in edhe me 
disa aspekte të tjera. Ndër më të rëndësishmet ishte zgjerimi dhe përthyeshmëria 
kuptimore e leksimore e jashtëzakonshme që Dantja kishte sjellë në gjuhën italiane.70 
Po kështu nxitëse ishte edhe prirja e autorit fi orentin për të trajtuar në mënyrë të 
67  Vetë Kadareja e ka përsëritur shpesh një gjë të tillë. Ai pohon: “Ngaqë e kam njohur letërsinë përpara lirisë, 
ka qenë letërsia ajo që më ka çuar drejt lirisë dhe jo e kundërta” (Kadare 2009: 445).
68  Në mënyrë domethënëse, me doza të dukshme humori e vetë-ironie për entuziazmin e sprovave të para 
rinore. Për Kadarenë, shih për shembull, Kryeziu 2014: 388, 405.
69  Shih Ellmann 1977: 567.
70  Nga 4,000-5,000 fjalë që kishte patur italishtja në mbyllje të mijëvjeçarit të parë, rreth vitit 1300 ajo kishte 
shkuar në 10,000-15,000 fjalë gjithsej. Ndërkohë, zgjerimi leksikor i Dantes është befasues, duke numëruar 
një total prej 28,000 fjalësh (shih, Boldrini 2001: 3). 
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re materialin poetik të trashëguar nga tradita, me synimin për të konkurruar dhe 
kapërcyer modelet paraardhëse.71

Ky aspekt i vënies në raport me modelet pararendëse të traditës është një element 
tipik edhe për Kadarenë, jo vetëm në lidhje ngushtësisht me letërsinë shqiptare, 
por edhe më gjerë me atë botërore. Një element që e tërheq edhe më veçanërisht tek 
Dantja është fuqia e tĳ  e imagjinatës. Ai pohon: Ngushtica e planetit tokësor ka qenë dhe 
mbetet një nga makthet e krĳ uesve të mëdhenj. Të gjithë ata përpiqen ta kapërcejnë atë dhe, në 
këtë synim drejt daljes, disa rrëzohen më afër e disa më larg. Dante Aligieri është ai që gjer më 
sot ka fl atruar më larg se të gjithë.72

Një aspekt tjetër i rëndësishëm që ka gjetur jehonë natyrshëm në veprën e Kadaresë 
është zymtësia, ferri dantesk. Nuk është e rastit që përveç zymtësisë, në disa vepra të 
Kadaresë janë vërejtur edhe gjurmë të rrathëve të këtĳ  ferri, si për shembull tek Pallati 
i ëndrrave apo edhe në ndonjë vepër tjetër.  
Hallka e tretë e këtĳ  vargu ndikimesh formuese, Shekspiri, është mbase edhe më e 
rëndësishmja. Kadare e ka përmendur qartësisht si shkrimtarin kryesor me të cilin 
ai e përafron stilin e tĳ  narrativ, por edhe si ndikimin më të fortë e më të thellë letrar 
në tërësi për të.73 Nga ana tjetër, në kapitullin e nëntë të Uliksit, Stiveni e përmend 
Shekspirin si “Atin Zot.” Vetëm në këtë vepër, për shembull, është konstatuar se 
Shekspiri përmendet, aludohet apo citohet 321 herë, pra mesatarisht një herë në dy 
faqe (Peery 1952: 109). Përveç kësaj, teoria për Hamletin që Stiveni parashtron në 
kapitullin e bibliotekës është pasazhi i vetëm ku paraqitet një portret relativisht i plotë 
i erudicionit dhe formimit artistik të tĳ . Edhe më themelore se kjo janë paralelizmat 
ndërmjet Stivenit dhe princit danez. Siç e ka përmbledhur Peery, paralelizmi me 
Hamletin është një prej mjeteve kryesore përmes të cilit Joyce i ka dhënë Stivenit 
të Uliksit edhe staturë edhe një pjesë të atĳ  interesi të jashtëzakonshëm që bota i ka 
kushtuar prej kohësh Hamletit. Në një masë të madhe, është në sajë të paralelizmit 
me Hamletin që Joyce-i e ka bërë Stivenin një personazh aq të madh e të pasur sa të 
jetë një mishërim i intelektualit modern (Peery 1952: 119). 
Në një kuptim më të përgjithshëm, ndikimi i Shekspirit tek Joyce-i është zelli i 
përbashkët për fj alën, tek shĳ a e Joyce-it për humorin dhe mprehtësinë elizabetiane 
që Shekspiri i mishëron në mënyrën më të përsosur, madje është shkuar deri atje sa 
t’i mvishet atĳ  një kontribut edhe për monologun e brendshëm (përveç Dujardin-it), 
nëpërmjet “monologuesit më fi snik”, Hamletit (Peery 1952: 109). 
Këtĳ  personazhi të fundit, Kadareja i ka kushtuar një sprovë të plotë eseistike.74 Por 
po aq me interes shfaqen edhe aspekte të tjera që shfaqen në veprën e tĳ . Kështu, për 
shembull, tek Koncerti ka një sinopsis të tërë ku përsiatet mbi hipoteza të ndryshme 
rreth Makbethit, e ngjashme në stil me përsiatjet e Gent Ruvinës mbi Kalin e Trojës 
tek Përbindëshi, dhe në një masë të caktuar edhe me teorizimet e Stiven Dedalusit mbi 
Hamletin tek Uliksi. Kadare ka shkruar madje edhe një tregim (Leximi i Hamletit), 
ku ai përshkruan pikërisht mënyrën sesi ai ra rob i letërsisë pas leximit të veprës 

71  Këto dy elemente të fundit, studiuesja L. Boldrini i sheh si veçanërisht të rëndësishme në lidhje me veprën 
Finnegans Wake të Joyce-it. Shih, Boldrini 2001: 2-5. 
72  Ismail Kadare, Vepra, vëll. XVIII, f. 354.
73  Shih Kryeziu 2014: 395.
74  Hamleti, princi i vështirë (2006). Së fundmi është përfshirë në vëllimin XVIII të veprës së plotë, botuar nga 
shtëpia botuese Onufri. 
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së Shekspirit.75 Një element tjetër që Kadare e ka përmendur si veçanërisht të 
rëndësishëm për të, ka qenë “zymtësia shekpiriane”, e cila artistikisht ka qenë një 
mbrojtëse kundrejt optimizmit, entuziazmit që kërkohej nga letërsia e kohës.76 
Përtej kësaj tresheje duket se ka pak ndikime të tjera autoriale të përbashkëta. Përveç 
prirjes së Joyce-it për t’u zhytur përtej kanonit letrar bazë (Boldrini 2001: 4), një faktor 
tjetër me peshë në këtë drejtim duket se ka qenë edhe njëfarë largësie ndërmjet dy 
traditave. Historikisht, të paktën deri në mbarim të Luft ës së Dytë Botërore, elitat 
intelektuale shqiptare kanë patur një prirje drejt kulturës franceze, asaj italiane 
e në njëfarë mase edhe asaj gjermane. Ndërkohë, duke i patur shumë më të pakta 
kontaktet me ishullin britanik, edhe letërsia angleze përgjithësisht ka qenë më pak 
prezente dhe më pak e njohur në Shqipëri. 
Një analogji e fundit që vlen të përmendet në këtë kontekst ka të bëjë me synimet e 
dy autorëve. Joyce është një autor pa paraardhës vendas. Ai ishte një artist që synon 
të ketë efektin e një misionari (Deane 2004: 37). I njëjti qëndrim është i vlefshëm edhe 
për Kadarenë, aq më tepër që ai sot e kësaj dite mbetet shkrimtari i parë dhe i vetëm 
shqiptar që ka fi tuar emër ndërkombëtarisht. Të dy autorët synojnë që të ushtrojnë 
një ndikim të fortë në vendin e tyre në kuptimin më të gjerë të fj alës, dhe synojnë të 
jenë zëri përfaqësues i tĳ . Një rast domethënës në këtë drejtim ishte debati publik 
ku u përfshi para disa vitesh Kadare në lidhje me çështjen e identitetit shqiptar. Por 
përpjekjet për të dhënë shpjegime e për të zgjidhur çështje mund të jenë një përvojë 
e dhimbshme, si për ata që kërkojnë përgjigjet ashtu edhe për ata që i lexojnë ato. Në 
këtë prizëm mund të interpretohen edhe marrëdhëniet komplekse të të dy autorëve 
me vendet e tyre përkatësisht.

Konkluzione

James Joyce dhe Ismail Kadare janë dy autorë që në pamje të parë duken të largët dhe 
pa pika të dukshme kontakti. Analiza më e hollësishme, megjithatë, tregon se ka pika 
të qarta përkimi në disa nivele. Në qoft ë se në rrafshin e përgjithshëm stilistik afërsitë 
mund të gjurmohen vetëm deri tek Dublinasit dhe Portreti i artistit në rini,77 në rrafshin 
e teknikave specifi ke ato janë të shumta e domethënëse, duke nisur nga orientimi 
drejt një poetike të hapur, tek polifonizimi i rrëfi mit, asocimi si procede narrativ, 
përdorimi i miteve, e mjaft  elemente të tjera. Në planin tematiko-përmbajtësor 
afërsitë janë gjithashtu të shumta, duke fi lluar nga çështjet që kanë të bëjnë me 
historinë dhe nacionalizmin, problemet politike e shoqërore të vendeve respektive si 
vende të vogla e relativisht periferike, tema relativisht tabu si ato që kanë të bëjnë me 
seksualitetin, e një varg i tërë aspektesh të tjera që potencialisht synojnë të shtrihen 
në të gjithë gamën e problematikave me të cilat përballet njeriu modern. Këtu mund 
të shtohet edhe njëfarë afërsie që ekziston në frymën, në atmosferën e përgjithshme 
që vizatojnë veprat respektive. Në planin biografi k, autorial, konstatohet ndikimi 
i përbashkët vendimtar i Homerit (ose më gjerësisht, lashtësisë greke), Dantes dhe 
Shekspirit, përmasa e fortë e aspektit autobiografi k në krĳ imtari, sikurse edhe synimi 
i përbashkët për të luajtur rol të dorës së parë përfaqësues për vendin dhe kulturën 
75  Shih Kryeziu 2014: 395.
76  Shih Kryeziu 2014: 396.
77  Atë që Kadare e quan “faza realiste” e krijimtarisë së Joyce-it (Kadare 2001). 
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e tyre. Natyrisht, për vetë korpusin e gjerë krĳ ues të dy autorëve, secili prej këtyre 
elementeve do të mund të thellohej më tej në një studim më vete.

Bibliografi 

ALIU, Gëzim, Romanet e Ismail Kadaresë (1963-1990). Retorika dhe narracioni. Temë doktorale, 
Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë 2016.
ANDERSON, Benedict, Imagined Communities. Refl ections on the Origin and Spread of Nationalism. 
Verso, London 1991.
ASLLANI, Persida, “Në dyert e kujtesës” (parathënie e përmbledhjes “Njëmbëdhjetë tregime”). 
Në: KADARE, Ismail, Vepra, vëll. II. Onufri, Tiranë 2007. F. 267-276. 
ATTRIDGE, Derek, “Reading Joye”. Në: ATTRIDGE, Derek (red.), The Cambridge Companion to 
James Joyce, Cambridge University Press, 2004. F.1-27.
AZIZI, Idlir, “Paradigma e paralizës ose 15 anamnezat e James Joyce”. Në: JOYCE, James, 
Dublinasit. Zenit Editions, Tiranë 2004. Hyrje, F. 9-19.
BEEBE, Maurice, “Ulysses and the Age of Modernism”. Në: James Joyce Quarterly, vol. 10, nr. 
1, 1972. F. 172-188.   
BOLDRINI, Lucia, Joyce, Dante and the Poetics of Literary Relations. Language and Meaning in 
Finnegans Wake. Cambridge University Press, 2001.
BROWN, Marshall, “Origins of modernism: musical structures and narrative forms”. Në: 
SCHER, Steven Paul (red.), Music and text: critical inquiries. Cambridge University Press, 1992. 
F. 75-92. 
CARAHER, Brian G., “Irish and European politics: nationalism, socialism, empire”. Në: 
McCOURT, John, James Joyce in context. Cambridge University Press, 2009. F. 285-298.
DADO, Floresha, Teoria e veprës letrare. Poetika. Botimet TOENA, Tiranë 2006.
DEANE, Paul, “Motion Picture Techniques in James Joyce’s ‘The Dead’”. Në: James Joyce 
Quarterly, vol. 6, nr. 3, 1969. F. 231-236.
DEANE, Seamus, “Joyce the Irishman”. Në: ATTRIDGE, Derek (red.), The Cambridge Companion 
to James Joyce, Cambridge University Press, 2004. F. 28-48. 
ECO, Umberto, Le poetiche di Joyce. Bompiani, Milano 1966.
ECO, Umberto, Opera aperta. [Vepra e hapur.] Bompiani, Milano 2004. 
ELLMANN, Richard, “Joyce and Homer”. Në: Critical Inquiry, vol. 3, nr. 3, 1977. The University 
of Chicago Press, f. 567-582.
GEERTZ, Cliff ord, The interpretation of cultures. Basic Books Inc., NY 1973.
GROYS, Boris, “A style and a half. Socialist realism between modernism and postmodernism”. 
Në: LAHUSEN, Th., DOBRENKO, E. (red), Socialist realism without shores. Duke University 
Press, 1997. F. 77-90.
HOWES, Marjorie, “Joyce, colonialism, and nationalism”. Në: ATTRIDGE, Derek (red.), The 
Cambridge Companion to James Joyce, Cambridge University Press, 2004. F. 254-271.
ISUFAJ, Viola, Rikthimi i mitit në veprën e Kadaresë. Onufri, Tiranë 2013.
JOYCE, James, Portreti i artistit në rini. Botime Kuçuku, Tiranë.
JOYCE, James, Uliksi. Tiranë, Zenit, Tiranë 2003. 
JOYCE, James, Dublinasit. Zenit, Tiranë 2004.
JOYCE, James, Shkrime kritike. Pika pa sipërfaqe, Tiranë 2015. 21. 01. 2001, f. 18.
KADARE, Ismail, “James Joyce në Shqipëri”. Në: Gazeta shqiptare.
KADARE, Ismail, “Kompletimi i tablosë së epokës së socializmit, detyrë e letërsisë dhe e 
arteve tona”. Në: Nëntori, 1982, nr. 5, f. 100-107.
KADARE, Ismail, Vepra, vëll. II. Onufri, Tiranë 2007.
KADARE, Ismail, Vepra, vëll. XX. Onufri, Tiranë 2009.
KRYEZIU, Jorina, Kadare. Bibliografi  I. Botime “Pegi”, Tiranë 2014.



84

Vol. 5 No.2
September, 2019

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

KRYEZIU, Jorina, Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë. Temë doktorale, Fakulteti 
i Historisë dhe i Filologjisë, UT, Tiranë 2015.
KUÇUKU, Bashkim, Kadare në gjuhët e botës. Onufri, Tiranë 2015.
LYOTARD, Jean-François, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester 
University Press, UK 1984.
MECSNÓBER, Tekla, “James Joyce and ‘Eastern Europe’: An Introduction”. Në: KERSHNER, 
R. Brandon dhe MECSNÓBER, Tekla (red.), Joycean Unions. Post-Millennial Essays from East to 
West. Amsterdam/NY 2013. F. 15-45.
MISHA, Piro, Arratisja nga burgjet e historisë. Ç’do të thotë sot të jesh shqiptar? TOENA, Tiranë 
2008.
O’DEA, Dathalinn, “James Joyce the regionalist: The Irish Homestead, Dubliners and modernism’s 
regional aff ect”. Në: Modern Fiction Studies, vol. 63, 2017, nr. 3, f. 475?-499.
PEERY, William, “The Hamlet of Stephen Dedalus”. Në: The University of Texas Studies in 
English, vol. 31, University of Texas Press, 1952. F. 109-119. 
PIPA, Arshi, Subversion drejt konformizmit. Fenomeni Kadare. Phoenix. 1999. 
SINANI, Shaban, Për prozën e Kadaresë. “Naimi”, Tiranë 2009.
TALL, Emily, “James Joyce returns to the Soviet Union”. Në: James Joyce Quarterly, vol. 17, nr. 
4, 1980. F. 341-347.
TODOROVA, Maria, Ballkani imagjinar. Ballkani si alter ego e Europës. IDK, Tiranë 2006.
WENINGER, Robert, “’Concordances’ of Utt er Chaos Post Rem: A Portrait of James Joyce as a 
Chapter in German Literary History”. Në: James Joyce Quarterly, vol. 39, nr. 4, 2002. F. 735-773.



85

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Vol. 5 No.2
September, 2019

The language factor in the creation of the nation, the Albanian language 
factor in the formation of the Albanian nation

PhD (C.) Liburn Mustafa
Contemporary Social Sciences- South East European University,Tetovo, Macedonia

Abstract

The nation is nowadays conceived as the "best" community for the functioning of the political 
system. What makes the nation important is that each of these nations has the right of self-
determination either within the existing nation-state or as a separate nation-state. We can say 
that since the French Revolution and the Industrial Revolution, the nation as a cultural and 
political community has been among the most important forces in world politics. The birth of 
nations is considered as a long and inevitable historical-political process, since the affi  rmation 
of national identities against other identities is associated with certain social constellations. 
The nation is now "unbreakable," because a return to pre-modern loyalties and identities is 
unimaginable and impossible at the same time. But what made the nation as an important 
and uncontested community is its treatment of nationalism as a political credo. Nationalism 
is closely related to the birth and development of nations, namely "nationalism is the one 
that creates nations and not vice-versa", so the nationalist principle uses, exploits, drives a 
multitude of traditions, customs, glorious historical events inherited from the past, to build 
common social entities. Thus, the XIX century is considered the century of the birth of nations 
for many people of the world, for Albanians this period marks a new era as well, that of 
"national awakening". These events took place during the collapse of the Ott oman Empire, the 
dissolution of feudal relations, the beginning of the trade economy, and especially the constant 
awakening of national conscience and to other people of the Balkan peninsula as well. The 
new events, that emerged in Albania's political and cultural life in the early 19th century, 
marked the beginning of the era of the Albanian National Renaissance, namely the birth of 
the Albanian nation through language as the most important cultural criteria for national 
unifi cation. So, what is seen as specifi c to Albanian nationalism is that, it would be refi ned by 
relying mainly on language as a criterion rather than on religion, as in the case of nationalisms 
of other Balkan nations. The Albanian language was the most unifying element among the 
Albanians of that time, against the neighboring people and other existing identities. Thus, 
in the following pages, we will consider the reasons and the causes of the formation of the 
Albanian nation through linguistic criteria as a specifi c specifi city of the Albanian nation. 

Introduction and methodology

The issue of language is important for Albanians, as they constitute the only people 
in the Balkans with an identity based largely on language. What happened there, was 
that in the Albanian case, it was language that became ethnicized instead of religion, 
and thus language became a national ideology and a unifying element over other 
existing identities. As Naim Frashëri, one of the most important fi gures of the Albanian 
National Renaissance, says that “Every nation has its own language. Language is 
what divides people into nations.” So, what will be argued in this paper is that the 
Albanian political elite or the Albanian nationalists regarded the Albanian nation as a 
human community with common origin, blood relation, culture and language as an 



86

Vol. 5 No.2
September, 2019

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

important basis of these elements. In essence, the methodology through which this 
paper will be conducted is the qualitative research method. This topic requires the 
use of qualitative research methods, because the extension of the concept over a very 
long period of time necessitates this method, and also encapsulates various historical, 
social, and political circumstances. Research methods include also empirical and 
theoretical ones. The empirical and theoretical methods will be based on qualitative 
analysis in researching the opinions of the most eminent representatives of these 
fi elds to prove the consistency of the issues in question. This includes the analysis 
of the discourse, of the works, articles, writings of intellectual and political fi gures 
who have contributed to this fi eld. The fi rst part of this paper contains the theoretical 
aspect of supporting the study, going further with the treatment of the Albanian 
language as a natural feature of the Albanian nation, also how the Albanian National 
Identity triumphs over the religious and provincial identities of the time, and the 
conclusion of the paper. 

1.1 Theoretical aspect

 The outline and defi nition of the notion of "nation" is one of the most complex issues 
in these fi elds, because no theory has so far been able to explain precisely the birth and 
dynamics of the nation in history. But fi rst, we can say that there is a consensual att itude 
of a number of researchers for the nation as a phenomenon manifested in modernity. 
Thus, regardless of the idea of the nation as a cultural or political community, namely 
the "modernist" or "primordialist" approach, it is recognized that nations are modern 
phenomena related to the new doctrine of political sovereignty (Smith, Hobsbawm, 
Anderson, Gellner). When talking about modernity, the French Revolution and the 
Industrial Revolution are oft en the events that mark its beginning, which turn people 
into another stage of social dynamics. Also, "nation" but also "nationalism" are related 
and a product of this social period. Because among important factors infl uencing the 
creation of nations are considered the rapid economic and industrial development, 
which enabled the improvement of the economic situation of the underdeveloped 
and marginalized population (E.Gellner, 53-60, E.J. Hobsbawm, 20120:46,48, 52.); the 
mass education of the society, characterized by the discovery of the printing press and 
the many publications that infl uenced the standardization of the literary language 
and facilitated the diff erentiation between elite and society in gjeneral (B.Anderson, 
2012:32,33); Enlightenment or Reformation as a philosophical and literary movement, 
which aimed for educating large social masses, numerous technological achievements 
that created the potential for industrial development, and others.3 Generally, these 
may be some of the created factors or circumstances that led to the collection of 
features or elements that were later synchronized with the word "nations". 
But, in addition to the factors and social circumstances created at certain times for 
shaping the nation, nationalism is also important, which according to Gellner is 
nationalism that sums up various cultures, and invents "imaginative communities" 
according to Anderson. Thus, nationalism as a principle of common sense of sentiment 
focuses on sanctifying the unifying elements of the community within a homeland 
with clear borders. It usually operates on behalf of popular culture, common language 
and origin, collective memory and above all its dedication to building the nation as a 
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political entity. In this context we may also refer to the defi nition of Michael Ignatiff  
that nationalism as a political doctrine is the belief that the peoples of the world are 
divided into nations and each of these nations has the right to self-determination 
or as a self-governing unit within existing nations, either as a separate nation-state 
(M. Ignatief, 1993: 5). The study of nationalism is closely related to the birth and 
development of the nations. In order to further clarify the interdependence of two 
concepts, we can mention E. Gellner, who states that "nationalism is the one that 
creates the nations and not vice-versa", so the nationalist principle uses, exploits, puts 
in motion a multitude of traditions, customs , with glorious historic events inherited 
from the past, to build common social entities. Gellner also defi nes nationalism as 
a "political principle which considers that the political and national unity must be 
compatible" (E. Gellner, Nations and Nationalism: 27). Thus, we can say that the 
concept of nationalism emerges and marks a political principle because the nation 
with properties att ributed implies a social political community. 
The review of scientifi c literature from the relevant fi elds gives us a host of defi nitions 
of the nation's notion, so according to Smith the nations are ethnic shift s in modern 
times (A. Smith Smith); the nation is an imaginary political community - and 
imagined as inseparable and sovereign at the same time (B.Anderson); the nation is a 
daily plebiscite (E. Renani); two people belong to the same nation if, and only if they 
share the same culture, and two people belong to the same nation if, and only if they 
accept each other as being of the same nation. So nations are made by people, they 
are creations of people's beliefs, loyalty and solidarity (E. Gellner). These and many 
other defi nitions point to an important thing that the nation from "birth" or even from 
the moment of turning from "ethnicity to nation" is an unfi nished project and what 
make it to be considered as such are the characteristics that att ributed to it. So we can 
say that the nation represents an ethnic community lying in a certain territorial space, 
with unifi ed literary language, cultural traditions, collective historical memory, and 
other characteristics. 

1.2 Awareness of language

On the eve of making nations, the nationalists of all contenders to create the nation 
were looking for the most unifying elements to shape it. The history of nation building 
shows such diversity of approaches by nationalists who are concerned with the 
invention of the nation and which will precede the political unity or to the state. As 
mentioned above, scholars have listed a number of constituents to achieve national 
unifi cation, and these elements, depending on social circumstances, social formation, 
or other circumstances, have a greater importance toward others. For some nations, 
the most important factor was the religious one, for others that of linguistic, ethnic, 
collective memory, or combination of historical criteria and circumstances, depending 
on the nationalist political elite who saw the use or invention of the most unifying 
elements against those partitive. Here I will address the element of language as a 
unifying element and very important one in building a national identity for many 
peoples, and especially for the Albanian nation. Considerably, this criterion has been 
ranked as one of the most productive in building the national identity. According to B. 
Anderson, a signifi cant contribution to the consolidation of national conscience was 
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the sluggish expansion of native languages as administrative centering instruments 
by potential monarchs (Anderson, 2013: 63). According to Anthony D. Smith, nations 
were formed through two main ways, the fi rst was the mobilization of the mother 
tongue, and this is the way that has led to the formation of a number of today's national 
states; and the second had to do with the bureaucratic involvement process (Smith, 
2008: 99). Thus, the language of the ruling class, educated and elite people through 
public education and administrative mechanisms begins to take on the character of 
an offi  cial language and becomes the language of the modern state. Here we should 
refer to the German thinker Johann Gott fried Herder who pointed out the importance 
of the language which he believed to be an epitome of distinct traditions and historical 
memory of a people. According to him, each nation owns a Volksgeist, who appears 
in songs, myths and legends, and gives the nation the source of creativity. So Herder's 
emphasis on the nation as an organic, natural group was characterized by a distinct 
language, culture and spirit. Herdery supports the idea that the nation is deeply 
ethnic or cultural group, and its roots can be found in eighteenth-century Germany 
(Heywood, 2008: 105). This period lasting from the XVIII to XX century applies to 
virtually all European languages. The reason why the language is ranked among the 
most important criteria of a nation can be referred to Hobsbawm's argument that 
"human beings who speak the same language are considered friends, while those who 
speak diff erent languages are considered enemies", philological nationalism, which 
means perseverance in the linguistic purity of the national lexicon. Here the point is 
at the ethnic-cultural model, where the nation is conceived as a folk community with 
the same background and mother tongue culture that requires political independence 
in its historic homeland. So the circumstances were created for people to be identifi ed 
with the things that united them and identifi ed them as a community, so the idea 
of a "mother tongue" was created as an important criterion for national unifi cation. 
Normally, we are talking about spoken language because most peoples in this period 
did not have the knowledge of the writt en language form and usually spoke regional 
dialects that resembled to some extent the language of the educated elite. It constituted 
a language of everyday communication or even popular cultural identifi cation with 
a multitude of dialects but with apparent proximity, and made it distinct from its 
neighbors. Such is evidently the case of Albanians, writes Hobsbawm, who have 
lived since ancient times under rival cultural infl uences and divided into three rival 
religions and it was natural for the founders of Albanian nationalism to seek Albanian 
cultural identity in language, while religion and indeed almost everything else in 
Albania was partitive factors more than unifying  (Hobsbaën 2012: 93). Thus, at the 
time when the Albanian cultural elite began to elaborate the concept of the nation 
and the national idea as a political and moral principle, two prevailing concepts, the 
model of the "French" nation, of the national nation, where the nation is held as a 
territorial community of citizens associated with the laws, and the idea that nations 
are a political and non-ethnic community. And the model of the "German" nation, 
of the cultural nation that the nation is deeply ethnic or cultural is described as the 
"primal" concept of the nation (Heywood, 2010: 105, 107). So in Albania, according 
to H. Feraj, the predominant concept became that of the nation defi ned on ethnic, 
linguistic, cultural and historical basis, namely the "German" concept. According to 
him, in the circumstances that were taking place in Albania, the empowerment of 
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the state nation was impossible and not fruitful because of the cosmopolitan and 
universalist character of the Ott oman Empire and the strong separatist tendencies on 
the ethnic grounds of the peoples that constituted the Empire. All social strata at that 
time had come into confl ict with the central government and were in the process of 
distinction and not identifi cating with the state (Feraj, 2010: 136). Thus, in all existing 
nations of the world there were numerous dialects within a given community, but it 
was constructed by the means of the press, imposing on the community a language 
of unity and stable or otherwise known as "literary language" by standardizing it 
towards Latin that dominated in Europe as a writt en language and as numerous 
existing dialects. They are a result of the eff orts to build a standardized language 
variant to choose the dialect that will be the basis of the homogenization language. 

1.3 Albanian language as a natural feature of the Albanian kation

The birth of the Albanian nation is not excluded from the global circumstances and 
causes of the birth of nations, despite the timing of these causes. In general, there is a 
common opinion of all researchers about the causes that led to the birth of Albanian 
nationalism and nation, regardless of whether one of them thinks that one of the 
causes is more determinant than the other. The XIX century, respectively the time of 
national awakening, fi nds Albanians in Albanian territories as a part of the Ott oman 
Empire. The ethnic Albanian villages until 1875 were administratively organized in 
three vilayets, aft er this year in four vilayets, in Vilajet of Shkodra, Kosovo, Manastir 
and Ioannina. The vilayets included non-Albanian populations and were created 
in such a way that the Muslim population was the predominant of these vilayets 
(Bozbora, 2002: 115). The collapse of the Albanians with the empire or the beginning of 
the Albanian national awakening, began in the early XIX century, when the Ott oman 
Empire began to centralize the power and deprive the rights of the communities 
within the empire and even to Albanians who were inclined and devoted to 
decentralization and autonomy. In addition, the social and political crisis in which the 
Ott oman Empire had fallen became more rude and more aggressive to non-Turkish 
peoples, especially for Albanians, thus oppressing the great Albanian ideals and 
forms of autonomous organization of life, the strike against the state administration 
, namely to all civil servants, military matt ers and others. So the att itudes taken, not 
only failed to curb Albanians' discontent, but they infl uenced the national awareness 
and furthered even more the Albanian national movement. Thus, we can say that 
the Albanian nationalist movement was preceded and infl uenced by these created 
circumstances in the Empire, such as the ending of the pashalas, opposition to the 
reforms of the tanzimat, chauvinistic plans for the cleavage of Albanian lands, the 
international situation during and aft er the Ott oman-Russian war of 1877, the raising 
of the national awareness from the Albanian intellectual elite (E. Sulstarova, H. Feraj, 
Nathalia Clayer, Nuray Bozbora, M. Krasniqi, OJ Schmitt  et al.).
From the above factors was born an educated ethnic Albanian elite, holding 
important positions in the Ott oman administration and culture and another elite 
educated outside the territory where Albanians resided, and who were part of the 
various national movements of the neighboring countries from which they were 
inspired and became the main bearers of the National Renaissance. This elite in 
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the meantime elaborated the idea of the nation as the highest existing value, as an 
element that determines the highest identity, and makes it distinct to other nations. 
The defi ning of the nation at the epicenter of the discourse, at the same time, built the 
nationalist cultural and political movement. Namely, the emergence of the nation as a 
cultural community and as a source of the legitimacy of legal, political and economic 
organization was a novelty not only for the Albanians of the 19th century, but for the 
greater part of Europe at that time (Sulstarova, 2003: 32). This nationalist political 
elite defi ned language as the most important cultural criterion for national unifi cation 
toward other identities seen as partitions. Here we can refer to Nathalie Clayer, 
when says that the specifi city of Albanian nationalism is that it would be refi ned by 
relying mainly on language and not on religion, as in the case of the nationalisms 
of the region, besides some religious beliefs among Albanians Muslim, Orthodox, 
and Catholic (Clayer, 2009: 11). Hobsbawm also fi nds it as natural for the founders 
of Albanian nationalism to seek Albanian cultural identity in the language, while 
religion and indeed, almost everything else in Albania was more a partitive factor 
than unifying one. According to Sulstarova, there are two reasons that Albanians put 
their emphasis on language, fi rst of all, the Albanian language despite its dialectal 
divisions constituted a fundamental diff erence of Albanians from neighbors. 
Albanians could have in common with peoples all around the physical appearance, 
religion, any cultural habit or motif, but not language. The reference of Albanians by 
the criterion of language as distinct from others comes from many reasons, ranging 
from the position of the Albanians within the Empire, the growing infl uence of the 
Balkan peoples considered as a danger to the existence of the Albanians, as well as 
religious closeness among other peoples  and the Albanian people as well. This is also 
described by Nuray Bozbora, as he writes that the cultural political hegemony of the 
Orthodox Patriarchate of Istanbul on the orthodox Albanians of South Albania on the 
one hand, and the intense political and cultural activity of Italy, Austria and France 
on the Catholic Albanians of North Albania on the other hand, and the religious 
divisions that existed among Albanians were orienting them toward political division. 
This tendency was also enhanced by the eff orts of the Serbs who had entered the 
road to create their own independent state adjacent to the Albanian territories. All 
these joint developments brought Albania into a critical process that set the Albanian 
intellectuals in motion and the fi rst objectives of this educated strata were to save 
Albania from political and cultural hegemony, the religious appearance of Christian 
states and the creation of a single cultural strata. This led them to intensifi cation of 
their activity in the service of Albanian language, history and culture, their views 
expressed within a vocabulary away from being religious (Bozboran, 2002, 143). As 
the researcher John Armstrong says, the identity of cultural groups is formed not by 
reference to common characteristics, but to those that are excluded, respectively, by 
comparing with "foreigners" (Sulstarova, 2003: 34). What further strengthened this 
att itude was when the Ott oman state, or in the second half of the XIX century, forbade 
the organization of every lesson in Albanian, and the Albanians now belonged only 
to Muslim, Orthodox, and Catholic religious communities. Albanians were defi ned 
as Turkish, Greek, and Slavic communities and were "excluded" from their national 
identity. This even strengthened the sense of identity with the language of Albanians 
because it was a distinctive feature of the Albanian people from the Balkan neighbors. 
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So, according to Albert Dojas, Albanians are the only Balkan identity created solely 
on the basis of language, it was the language that represented Albanians instead 
of religion, so much as it managed to nurture a true national ideology, just as if it 
were religion. Henceforth the "religion" of Albanians will be "Albanian" (Doja, 156). 
In most cases, nevertheless, what wass "represented" was religion, especially in the 
Balkan peoples, otherwise, it is used as a fl ag around which people gather and fi ght 
for ideas, but such a thing is not the case with the Albanians who had three religions 
and the only diff erent and distinctive feature was the ethnic language, giving it also a 
political character. Characteristic of all Albanian nationalists was the interconnection 
of the Albanian nation with language as an integral element of the nation's notion. 
Naum Veqilharz, whom Albanian historiography recognizes as one of the fi rst 
ideologues of the Albanian National Renaissance, emphasizes that the decisive factor 
for extracting our country from this state is the spread of education and culture in 
the mother tongue. His work is one of the fi rst att empts for an original Albanian 
alphabet, published for the fi rst time in 1844 and reprinted in 1845, under the name 
"Evetar" (Bozbora, 2002: 137, 201). Also, an important contribution during this period 
in the spread of Albanian education, culture and language has given Constantin 
Kristoforidhi who works to create an Albanian cultural association in Istanbul and 
prepared an alphabet of Albanian to promote the opening of Albanian schools in 
Albania. Also, translations of important religious works in Albanian, such as the 
"New Testament", the development of an Albanian-language vocabulary and, above 
all, the publication of the alphabet for the two dialects, both tosk and geg (History 
of the Albanian People II, 2002: 129 ), he did an important work in enriching the 
writt en language and helped greatly in approaching the two main Albanian dialects. 
His translations were also important, especially religious ones, disconnecting the 
orthodox Albanians from "Panhelenist" propaganda over their claims that Albanian 
is a poor language and can not become a cultural language. 
Naim Frasheri, one of the most renowned fi gures of the National Renaissance, fi nds 
the nation's notion inside the language connotations. Naim Frasheri sees the language 
fi rst and foremost, from the national angle. In his view, language cannot only be 
considered as a means of communication between people, because, if only so, its 
ethnic nature would remain unknown (R. Qosja, 1990: 417). The Albanian language, 
for Naim means a tendency for a self-contained cultural development of a nation that 
distinguishes itself from others. He expresses this in his poem for language, "Our 
language": "To write our language / to brighten the nation, / .... / See what a good 
language! / How much taste and beauty it has,/ a beautiful one and free, as a language 
of Wisdom (Naim Frasher, Our Language). 
Albanian language, despite the dialectical diff erences it had, made up the most 
gathering element of the Albanian people. This made Albanians diff erent from 
"others" even though they might have some tradition, customs, or other similar 
things. Sami Frasheri also gives a particular importance to the language, defi ning it 
as the thing that keeps the nation, "What holds a nationalism" of a nation? First of all 
with its tongues. As we said above, the language is 'the fi rst' and 'the greatest' sign of 
a nationality."4
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Also, Sami Frashëri writes that "The Albanian language should be one and undivided 
just as Albania should be,"5 thus equating the language with Albania as one and 
indivisible. How precious the language as a unifying element among Albanian 
nationalists is, it's worth mentioning the basic document of the Albanian League of 
Prizren, where at its entrance it is writt en: "All educated nations have been ... civilized 
with scripts in their own language. 
Every nation that does not write its own language and has no deeds in its language is 
in darkness and barbarity. Even Albanians who do not write their language and who 
have no (current) works in their language are in the same condition ... Consequently, 
those who think and see this great disaster are also aware of the great need to write their 
own language and read the works in it "(Stavro Skëndi, 2000: 117). The Renaissants 
were aware of the importance of language as the most important identity and cultural 
element for the construction of a nation, so this inspired and mobilized them in the 
path of strengthening the language of Albanian language. So, the Albanian language 
became the source of ethnic and political legitimacy by Albanian nation designers.

1.4 National identity over religious and provincial identities

The Albanian national identity overwhelmed all the existing diff erences, especially 
the religious identity. Albanian nationalists found the national identity over religious 
identities, because if Albanians were to derive religious identity as a priority, then 
the existence of the Albanian nation would be endangered, since it is known that the 
Albanians belonged to three religions, the Muslim, the Catholic and the Orthodox 
faith. In this context, Albanians of Muslim faith would tend to be identifi ed with 
Ott omans, while Orthodox Albanians with Greeks. The Renaissants defi ned the 
nation concept as a unique and unitary element necessary for the existence of 
Albanianism, so the nation was more covering and up toward other identities. Here 
comes the famous stance or famous slogan of the renaissant, Pashko Vasa, for the 
National Renaissance, that: "Do not look at the churches and the mosques / Religion 
of Albania is Albanian."6
Abdyl Frasheri wrote that Albanians have had their own special culture since 
prehistoric times; they have remained faithful, to some extent, to ancient traditions 
aft er embracing not only Christianity but Islamism as well. Religious diff erences in 
Albania do not have any signifi cance in spite of social diff erences. Albanian society 
was characterized, according to him, by division into leaders and people rather than 
from the separations into Christians and Muslims (History of the Albanian People II, 
209). Also, in the discussion above it is important to mention Sami Frasheri's att itude 
towards Jeronim De Rada's idea of a confederation of three states-a Catholic Albania, 
an Orthodox Albania, and a Muslim Albania. He categorically rejected the idea of 
De Rada, deciding on the principle of nationality, that national affi  liation was more 
important than the religious one, he also did not see the need to ascend to a Christian 
or Muslim prince because he thought it should be a kind of democracy of the wise 
(N. Clayer). Sami Frasheri expressed this principle at other levels as well, as he gives 
a great importance to the spread of learning in the local languages, wanting to raise 
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it to the level of literary languages. Also N. Clayer mentions the controversy he had 
with Mizan and Sabah in 1890, who did not want to use the term "Albanian Muslims", 
but only that of Muslims, because the word "Muslim" and "Albanian" were not 
synonymous, all Albanians were not Muslims and not all Muslims were Albanians. 
Looking further, according to N. Clayer, Sami Frasheri was the one who introduced, 
or best popularized the word nation in the 'tosk' and in the 'geg' dialect to talk about 
the nation in Albanian language (Clayer, 253). In this regard, Sami Frashëri thought 
that the creation of an orthodox national church was a necessary condition for the 
independence of Albania, so he drew att ention to the intimidation of Albanians from 
an instrumentalized Orthodox church  in the hands of Greek scholars (Sulstarova, 
2003: 39) . 
Also worth noting is the triumph of the renaissance platform for the creation of 
an autonomous Albanian vilayet against the platform of Mirdita autonomy, a 
particularistic platform. Mengita's prince Bibe Doda raised the batt le fl ag for Mirdita's 
autonomy and at the same time began secret talks with Serbian and Montenegrin 
governments to join the war against Turkey. These treaties were not expected and 
were not supported by the compatriots, and he found support only in some Catholic 
districts of Shkodra. They demanded a broad political formation, which would include 
all the autonomous principalities and mountainous provinces of northern Albania, in 
order that the autonomous province of Mirdita would serve as a starting point for the 
later formation of a national state. The Albanian patriots did not support the project 
of Preng Bibë Doda, nor the idea of the Catholic Residents of Shkodra, since they both 
had a particularistic character and did not coincide with the renaissance platform 
(History of the Albanian People II, 136). 
In this context, the Albanian nationalists also denied the tribal / provincial division 
that they would be the cause of the confl icts between the Albanians. Pashko Vasa 
wrote that “The Albanian people are divided into two large families: Geg and Tosk; 
the fi rst is called higher Albania and the other as lower Albania” (Kulla, 2003: 51). 
Tribal divisions were seen as natural by the renaissants, and so they repeatedly 
warned that these simple diff erences would not be the dividing lines between them. 
In addition to Pashko Vasa, other renaissants also denied or worked for the approach 
of Albanian dialects, including Naim Frasheri, who said that "Gheg and Tosk are 
names of places and a way of speaking of two brothers, it is similar as when we say 
Shkodra and Dibran , of Gorar and Lap and Cam, of Hasan, of Pericles of Dhimosten 
”(Sulstarova, 2003: 39). Renaissants did not allow provincial and religious platforms 
to triumph over national identity because the danger of disruption was evident and 
this would aff ect the unity of Albanians that was at the same time the interest of the 
neighbors and all enemies of the Albanian nation.
In the construction of Albanians' internal unity on the concept of Albanianism initially, 
and later on the nation as a primary identity over other identities, many infl uenced 
Pashko Vasa's famous slogan that "Albanian religion is Albanian", and the resolute 
att itudes of Renaissance people in general. The unifi cation of Albanians under the 
banner of language, tradition, ethnicity, culture is more important than any other 
religious or provincial identity. The political vision of the Renaissants was to elevate 
the idea of Albanianism to national ideology, cultural and political consciousness 
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inspired by Western Europe.

Conclusion

Albanian nationalism played an important role in collecting and processing data for 
the creation of the Albanian nation. Aware of the circumstances and dangers in which 
the Albanian people were, they began articulating common and distinctive elements 
with others and thus shaped the Albanian nation as the highest identity over other 
existing identities. This nationalist elite defi ned language as the most important 
cultural criterion for national unifi cation toward other identities seen as divisive. So, 
this is something specifi c toward existing circumstances that Albanian nationalism 
would be elaborated based mainly on language and not on religion as in the case of 
other nationalisms in the region. Referring on the criterion of language as distinct 
from others derives from many reasons, ranging from the position of the Albanians 
within the Empire, the growing infl uence of the Balkan peoples that was considered 
a threat to the existence of the Albanian people, as well as the religious proximity 
between other peoples and the Albanian people. The Albanians could not construct 
the idea of a nation by referring to "religion" because they belonged to the three 
existing religions as Muslim, Catholic and Orthodox and this would serve as a divisive 
and unifying element. Also, based on the circumstances in Albania, the acquisition 
of the nation-state was impossible and not fruitful, because all social strata had come 
into confl ict with power and because of the cosmopolitan and universalist character 
of the Ott oman Empire. Thus, the concept of a nation defi ned on the basis of ethnic, 
linguistic, cultural and historical or otherwise known as the "German" model became 
dominant in Albania. So, the issue of language was very important for Albanians, 
because with their focus on language they became the only "trans-religious people" of 
the Balkans and the only one with an identity created solely on the basis of language. 
For Albanians, language is what became ethnic instead of religion, as if it were a true 
national ideology, and from now on, as Pashko Vasa used to say, the "religion" of 
Albanians will be "Albanianness".
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Femërorja në veprën e James Joyce-it dhe Ismail Kadaresë

Aida Zaganjori

Gjinia është një nga akset kryesore të ndërtimit të identitetit të individit. Ajo përbën 
elementin përmes të cilit format më thellësisht të ruajtura të normave sociale nguliten 
në mënyrën më të natyralizuar, duke ofruar pastaj metafora edhe për format e tjera 
të kufi -bërjes që strukturojnë botën sociale.1 Prandaj, në rrafshin letrar, shqyrtimi i 
mënyrave të konstruktimit të gjinisë mund të shihet si një fi ll i rëndësishëm udhëheqës 
në analizën e personazhit në përgjithësi. 
Është vërejtur se tek Uliksi i James Joyce-it sfera publike është gjerësisht, ndonëse 
jo vetëm, e banuar nga meshkujt, dhe e mbizotëruar nga shqetësimet e tyre; sfera 
shtëpiake është e hapur edhe për gratë edhe për burrat, por të paktën pjesërisht 
kontrollohet dhe simbolizohet nga të parat (Nolan 2002: 166). Kjo “ndarje e sferave” 
tipike patriarkale është po aq e qartë edhe tek Dublinasit apo tek Portreti i artistit të rini. 
Një ndarje e tillë është e dukshme në njëfarë mase edhe në veprat e Ismail Kadaresë. 
Nisur edhe nga disa veçori të tjera të ngjashme të personazheve femra në veprat e 
dy autorëve, në këtë punim do të bëjmë një shqyrtim krahasues të konceptimit ose 
konstruktimit të femërores në krĳ imtaritë letrare respektive.
Para së gjithash duhet të nënvizohet këtu se në kapërcyellin e shek. XIX, lëvizjet për 
të drejtat e grave qenë një çështje tepër e nxehtë jo vetëm në planin social-kulturor por 
edhe në atë politik.2 Këtë emancipim të gruas Joyce-i e shihte si “revolucionin më të 
madh të kohës”. Siç shkruante ai, “emancipimi i grave ... ka shkaktuar revolucionin 
më të madh të kohëve tona në marrëdhënien më të rëndësishme që ekziston – atë mes 
burrave dhe grave; revoltën e grave kundër idesë se ato janë thjesht instrumente të 
burrave”.3 Ndonëse në një periudhë më të vonë, edhe Kadare përballej me një situatë 
të ngjashme. Një nga reformat më të rëndësishme që u ndërmorrën në Shqipërinë e 
pas Luft ës II Botërore ishte pikërisht emancipimi i gruas nga normat e trashëguara 
të shoqërisë tradicionale patriarkale, dalja e saj si e barabartë në të gjitha sferat e 
jetës shoqërore. Prandaj, ndonëse me njëfarë distance kohore dhe kulturore, vepra 
e Joyce-it dhe Kadaresë ngrihet në një kontekst strukturalisht të ngjashëm përballë 
problematikës së emancipimit të gruas. Ndaj dhe analiza krahasuese e konceptimit të 
tyre të femërores duhet të shihet në kuadrin e kësaj problematike. 
Është vënë në dukje se tek Joyce-i personazhet femra që janë plotësisht të formuara dhe 
të vetë-realizuara intelektualisht janë relativisht të rralla (Eide 2009: 78). Një dukuri 
e tillë bie në sy edhe tek Kadare gjithashtu. Në një aspekt, ky fenomen dëshmon për 
një konceptim disi tradicional të feminilitetit ose femërores. Të paktën deri me fi llimin 
e lëvizjeve feministe në vitet 1960-të, kjo kategori ishte konstruktuar tradicionalisht 
në funksion të “dëshirave mashkullore”, duke nënkuptuar nderim, respekt dhe 
bindje ndaj meshkujve, të lidhura këto me një imazh të femrës si e nënshtruar, zë-
ulët, mirëkuptuese dhe amësore, me dëshirë për t’i dhënë përparësi kënaqjes së të 

1  Për më gjerësisht, shih Horowitz 2005: 882.
2  Në Britani, për shembull, e drejta e votës për femrat u miratua vetëm pas Luftës I Botërore, më 1918 (shih 
Perry 1990: 402).   
3  Cit. nga Eide 2009: 78.
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tjerëve përkundrejt nevojave të saj. Ky imazh i feminilitetit pastaj, përmes kontrastit, 
i bën meshkujt të duken më mashkullorë, duke u dhënë atyre një sasi shtesë epërsie 
gjinore të pamerituar, një hapësirë të lirë ku të marrin frymë lirisht dhe të ndjehen më 
të fortë, më të zgjuar, më të aft ë (Horowitz 2005: 2482). 
Me fi llimin e shek. XX, futja e grave në të gjitha profesionet bëri që meshkujt tani 
të përballeshin me femrat në sferat publike me njëfarë barazie, duke bërë që ata të 
përballeshin me humbjen e disa privilegjeve që më parë nuk ishin vënë asnjëherë 
në pikëpyetje (Eide 2009: 80). Një nga më të spikaturit nga këta privilegje kishte 
qenë sfera diturore dhe krĳ imtaria letrare e artistike përgjithësisht.4 Letërsia, në fakt, 
tradicionalisht kishte nënkuptuar një zë mashkullor.5 Ose për ta parashtruar në termat 
e teorive feministe, ajo është mbështetur në një radhë binarizmash, ku ana femërore 
ka qenë gjithmonë ajo negative, e dobët, e pafuqishme.6 Gruaja e re intelektuale e 
shek. XX nënkuptonte kështu jo vetëm një “cënim” të privilegjit mashkullor, por 
edhe një sfi dë kundrejt “mendimit binar vdekjeprurës” (Moi 1993: 210) të mësipërm. 
Duke ndryshuar bazën e përkufi zimit tradicional të femërores, ajo do të ndikonte 
në ndryshimin e presupozimeve të mashkulloritetit normativ gjithashtu (Eide 2009: 
81-2). 
Në një vështrim të gjerë, prania relativisht e pakët e grave intelektuale në veprat e 
dy autorëve mund të shihet kështu si një reagim i zakontë kulturor ndaj procesit 
kompleks të emancipimit të grave.7 Personazhet qendrore femra të Kadaresë, për 
shembull, shfaqen mjaft  të emancipuara në aspektin shoqëror dhe profesional. Disa 
prej tyre madje, në sferën e marrëdhënieve seksuale kanë një shkallë emancipimi 
jo vetëm përtej “normës” sociale, por edhe përtej asaj që konsiderohej si limit 
pranueshmërie nga korniza zyrtare. Tek Koncert në fund të stinës, për shembull, Linda 
jo vetëm që ka patur një marrëdhënie për afro një vit me një punonjës të televizionit, 
por edhe kryen “si pa kuptuar” një marrëdhënie me Viktorin, ndërkohë që ka një 
admirim të hapur për Besnik Strugën. Për “moralin socialist”, e vetmja dashuri e 
përligjur ishte ajo që përfundonte në martesë. Në këtë kuptim, kjo rrjedhë e Lindës 
është dukshëm në kundërshtim me imazhin korrekt të femrës së realizmit socialist 
shqiptar. Ajo mund të shihet si pjesë e subversionit letrar karakteristik që Kadare bën 
ndaj doktrinës.8   

4  Natyrisht që përgjatë historisë gjenden edhe përjashtime. Poetja franceze e shek. XVI Louise Labé (1524-
1566), ka një pasazh mjaft interesant në këtë drejtim, i cili ia vlen të jepet i plotë: “Meqenëse ka ardhur koha ... 
kur ligjet e ashpra të burrave nuk i pengojnë më gratë nga studimi i arteve dhe shkencave, më duket se ato që 
kanë aftësinë duhet të përfi tojnë nga kjo e drejtë e nderuar e të mësuarit të cilën seksi ynë më parë e dëshironte 
aq shumë, dhe t’i tregojnë burrave të keqen që na kanë bërë duke na privuar nga kënaqësia dhe nderi që do të 
mund të na kishte ardhur nga studimi. Dhe nëse një grua ia del deri në shkallën sa të jetë në gjendje t’i vendosë 
idetë e saj në shkrim, le t’a bëjë ajo këtë me kujdes dhe të mos e refuzojë famën” (Andrews dhe Kalpaklı 
2005: 213). Mirëpo vetë tingëllimi aq aktual i këtij pasazhi edhe për kontekstin e shek. XX, tregon se sa pak 
përparim real kishte ndodhur ndërkohë në këtë drejtim.
5  Siç vëren studiuesja M. Eide, akoma sot, për një numër të madh lexuesish, statusi margjinal i grave 
intelektuale në veprat e Joyce-it duket thjesht si një zbatim i përshtatshëm i realizmit (Eide 2009: 78).
6  Disa nga këto binarizma janë: aktivitet/pasivitet; diell/hënë; kulturë/natyrë; ditë/natë; baba/nënë; kokë/
emocione; kuptueshmëri/ndjeshmëri; logos/pathos; shih Moi 1993: 210-11.
7  Përsa i takon Joyce-it, ky është argumenti qendror i artikullit të cituar tashmë nga Eide.
8  Siç e ka përmendur më vonë vetë Kadare, “çdo shfaqje normale e jetës, në një mënyrë apo një tjetër, ishte 
një kundërshtim i rendit diktatorial ... ia prekte autoritetin. Kjo ndodhte sidomos me historitë e ndërlikuara të 
dashurisë. Në sytë e mi, çdo grua që guxonte të kishte një histori adulteri, ishte njëfarë heroine” (Kadare 2009: 
457).
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Në planin intelektual, megjithatë, pamja duket disi e ndryshme. Personazhet 
femra shfaqen përgjithësisht të arsimuara, shpesh edhe me karriera profesionale të 
qëndrueshme, por në tërësinë e rrëfi mit nuk shfaqen shenja të ndonjë erudicioni të 
përgjithshëm kulturor, të ndonjë pasioni ngushtësisht intelektual, e madje mund të 
thuhet se nuk gjenden gjurmë të dukshme as të fushës mirëfi lli profesionale. Silva 
tek Koncerti, për shembull, përbën një rast tipik në këtë drejtim. Ndonëse aktualisht 
punon në një zyrë në Ministri (të Ndërtimit), më parë ajo ka punuar për vite në 
fushën e kërkimeve arkeologjike. Megjithatë, përgjatë gjithë romanit pothuajse nuk 
vërehet asnjë gjurmë e këtĳ  formimi në mendimet dhe veprimet e saj.9 Përgjithësisht 
ajo shfaqet në anën e saj familjare (përgatit një darkë, hekuros, etj), në angazhimin 
e saj formal në zyrë, si dhe në aspektin e saj sensual (feminilitetin). Në bisedat që 
kanë të bëjnë me marrëdhëniet politike me Kinën (apo me zhvillimet më të hershme 
me Bashkimin Sovjetik) që zhvillon me shkrimtarin Skënder Bermema, Silva është 
krejtësisht në anën receptuese të komunikimit. Atë as nuk e shohim të japë ndonjë 
mendim alternativ kundrejt tezave e ideve të shkrimtarit, dhe as të mendojë apo të 
zhvillojë më tej ndonjërën prej tyre. Një profi l të ngjashëm ravĳ ëzon edhe personazhi 
kryesor tek tregimi Që të mbetet diçka nga Ana.
Përsa i përket Joyce-it, rasti më tipik mund të ishte Molly Bloom. Ajo paraqitet si 
një femër e zgjuar, me intuitë për t’i njohur njerëzit, por edhe me një karrierë të 
konsoliduar muzikore si këngëtarja më e njohur, si “primadona” e Dublinit. Në 
pikëpamje të formimit të përgjithshëm intelektual, megjithatë, ajo shfaqet mjaft  e 
kufi zuar. Që në prezantimin e parë të saj, Molly jo vetëm që nuk e kupton termin 
metempsikozë, por edhe shfaqet e paduruar ndaj shpjegimeve të hollësishme që i 
bën Leopoldi. Në kapitullin e fundit të Uliksit, i cili shtjellohet i tëri si një monolog i 
brendshëm i saj, Molly ndër të tjera mendon të lexojë ndonjë libër, në mënyrë që të 
mos duket injorante përballë Stivenit nëse ai do të vĳ ë sërish në shtëpinë e tyre. 
Shembulli më i spikatur i femrës intelektuale në veprën e Joyce-it është zonjusha 
Ajvors në tregimin Të vdekurit tek Dublinasit. Bashkëstudente në universitet dhe pastaj 
me një karrierë të ngjashme në mësimdhënie me personazhin kryesor, Gabrielin, ajo 
është në të njëjtën kohë edhe një aktiviste nacionaliste. Që në prezantim, narratori 
e paraqet atë si një “zonjushë llafazane, e drejtpërdrejtë, me fytyrë gjithë quka dhe 
sy të shkëlqyeshëm bojëkafe”, duke përcjellë kështu bezdi-tërheqjen e personazhit 
kryesor kundrejt saj. Që në momentin e parë Mis Ajvorsi e “sulmon” Gabrielin, duke 
e qortuar se shkruan (reçensa letrare) në një gazetë fi loangleze. Gabrieli gjendet pa 
përgjigje, pasi duke ia njohur formimin, ai “s’mund të luante ndaj saj me fraza të 
mëdha” të tipit që “letërsia dilte mbi politikën”. Nga ana tjetër, reçensat që shkruan 
e kanë futur Gabrielin në sferën publike duke i dhënë statusin e “intelektualit”. Më 
tej, Mis Ajvorsi e qorton gjithashtu edhe se nuk njeh gjuhën dhe vendin e tĳ . Ndaj 
gjithë këtyre Gabrieli nuk arrin të formulojë përgjigje koherente, përveçse në fund 
nxehet duke shfryrë se vendi i tĳ  i ka ardhur në majë të hundës. E gjithë pjesa tjetër 
e mbrëmjes është një përpjekje e vazhdueshme e Gabrielit për t’iu kundërpërgjigjur 
Mis Ajvorsit, por vetëm në mungesë pasi ajo është larguar.10

9  I vetmi përjashtim në këtë drejtim mund të konsiderohej cilësimi që ajo i bën shpjegimeve evazive që 
e motra i jep për thashethemet lidhur me marrëdhënien me Skënder Bermemën, duke e quajtur “të folur si 
priftëreshë e Delfi t”.
10  M. Eide e cilëson këtë si rastin më të keq të l’esprit de l’escalier [përgjigje e vonuar] në historinë e letërsisë 
(Eide 2009: 81).
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Krahas sfi dës, qasja e Mis Ajvorsit ka edhe miklim (i lavdëron një prej shkrimeve), 
edhe ironi edhe fl irtim, çka përmblidhet bukur në pëshpërimën “anglofi l” që ajo i bën 
në vesh Gabrielit përpara se të largohet. Në këtë kuptim është një gjetje e hollë letrare e 
Joyce-it që e gjithë skena zhvillohet në kuadrin e një vallëzimi. Fakti që nuk i përgjigjet 
dot në mënyrë koherente akuzave të Mis Ajvorsit, e destabilizon Gabrielin pasi kjo 
ndodh në një sferë që ai e konsideron të vetën. Këtë e thellon edhe më tepër vetë gjinia 
e bashkëbisedueses, që futet si “uzurpuese” në një terren si diskutimi intelektual, i 
përfytyruar tradicionalisht si “monopol” i meshkujve. Edhe gjatë vallëzimit është ajo 
që i ka “frenat në dorë” në lidhje me fl irtimin, duke përmbysur edhe në këtë aspekt 
hierarkinë tradicionale, ku është mashkulli ai që presupozohet të luajë rolin aktiv. Në 
këtë kuptim, tregimi përmbledh në vetvete gjithë problematikën e ripërkufi zimit të 
marrëdhënieve gjinore në kontekstin e shndërrimeve të rëndësishme të përmendura 
më lart. Duhet vërejtur, megjithatë, se pavarësisht “fi tores” ndaj Gabrielit, Mis Ajvorsi 
paraqitet në një dritë jo krejtësisht pozitive: përveçse “llafazane” ajo shfaq edhe një 
anë disi gërnjare. Për më tepër, aktivizmi i saj lidhet me një nacionalizëm të gjuhës 
dhe të tokës që i referohet qartësisht atĳ  të Revival-it irlandez, të cilin Joyce-i duke e 
konsideruar të ngushtë, kishte refuzuar ta bënte kauzë të vetën.11 Del kështu se edhe 
ky përjashtim lëviz në të njëjtën logjikë të margjinalitetit të femrës intelektuale në 
personazhet e Joyce-it. 
Femra sensuale, nga ana tjetër, është një personazh mjaft  i shpeshtë në veprat e të 
dy autorëve. Në rastin e Joyce-it madje, portretizimi i personazheve të tilla si Molly 
Bloom apo Anna Livia Plurabelle ka bërë që ai të akuzohet se i ka reduktuar femrat 
në fi zikun e tyre duke i paraqitur si të preokupuara vetëm me seksualitetin e tyre; 
pra, si një objekt, si një instrument i dëshirës erotike mashkullore (Eide 2009: 78-9). 
Ky argument është tepër i përgjithshëm për të qenë plotësisht bindës. Vetë galeria e 
larmishme e personazhve nuk e mundëson një reduktim të tillë. Edhe për Kadarenë 
mund të vlente në vĳ a të përgjithshme një arsyetim i tillë. Ka disa dallime, megjithatë, 
të cilat ia vlen të vihen në dukje. 
Përsa i takon paraqitjes, Joyce-i ka prirje të përqendrohet kryesisht në tiparet e jashtme 
(sytë, fl okët, etj). Tek Kadare, nga ana tjetër, një element po aq i rëndësishëm janë 
edhe veçori të caktuara të sjelljes si vështrimi, buzëqeshja, qëndrimi, etj. Tek Joyce-i 
këto personazhe paraqiten më shumë tërheqëse sesa të bukura. Është libidoja ajo që 
vë në lëvizje fantazitë e dublinasve për Molly Bloom-in, jo sensi i tyre i të bukurës. 
E kundërta ndodh me personazhet e Kadaresë, siç dëshmohet në mënyrën më të 
spikatur nga Margarita, gruaja e re e Maksutit tek Kronikë në gur, të cilën Arshi Pipa e 
ka cilësuar jo pa të drejtë si fi gurën më të lartësuar femërore të autorit (Pipa 1999: 21). 
Duke e vështruar nga një e çarë e tavanit teksa bën banjë, narratori rrëfen: 
Prita shumë kohë gjersa doli nga banja. Ishte mbështjellë me një rizë të madhe dhe fl okët i 
kishte të lagur ... Ca si mjegulla të vogla i ngriheshin herë midis gjinjve e herë te sqetullat, 
sikur të mos ishte grua e kësaj bote. Kur, më në fund, e la rizën t’i binte dhe u përkul të merrte 
ndërresat, unë mbylla sytë. Kur i hapa, në trupin e saj dantellat dukeshin si ca fl utura të 
bardha që po i uleshin radhë-radhë, në rrëzë të këmbëve, poshtë ĳ eve, mbi gjoks, si ato fl uturat 
e bardha të fushave që unë i kisha ndjekur shpesh, pa mundur të zĳ a dot kurrë asnjë prej tyre 
(Kronikë, 115-16).
Nëse ky lloj idealizimi mund të lidhet me moshën fëminore të personazhit narrator, jo 
11  Shih Deane 2004: 34.
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më pak e idealizuar është edhe fi gura e Ana Vuksanit tek tregimi Që të mbetet diçka nga 
Ana. Vrundulli i kujtimeve e emocioneve që përfshin personazhin narrator përballë 
frikës që ka Ana se mund të jetë me tumor, kumton një tronditje totale të qenies. 
Ky është dhe dallimi themelor në qasjen e autorëve kundrejt këtĳ  tipi personazhi. 
Ndërsa Kadare procedon sipas një prirjeje idealizuese të fi gurës, tek Joyce-i, në 
përputhje me temperamentin e veprës së tĳ , vërehet një qasje “natyraliste”.12 Në 
veprat e Kadaresë femra e bukur shfaqet praktikisht si mishërim i njëfarë ideali 
përsosmërie, e shtrirë kjo e fundit edhe në aspektin e karakterit. Tek Joyce-i, nga ana 
tjetër, ka gjithmonë ndonjë element që e thyen këtë përsosmëri. Kështu, për shembull, 
Gerty MacDowell është e bukur, tërheqëse, me fl okë të mrekullueshëm, por është e 
çalë. Mis Ajvorsi ka “sy të mrekullueshëm bojëkafe” por ka një “fytyrë gjithë quka”, 
etj.
Në këtë linjë, edhe qasja autoriale ndaj personazhit tek Joyce-i është më e distancuar. 
Për shtatëmbëdhjetë kapituj me radhë, lexuesi përft on idenë se Molly Bloom-i 
është një grua sistematikisht kurorëshkelëse, çka kulmon me listën e famshme prej 
njëzetepesë emrash që Leopoldi rendit në kapitullin e parafundit. Ky ka qenë dhe 
imazhi i përgjithshëm i kritikës për këtë personazh përgjatë pesëdhjetë viteve të 
para të historisë kritike të Uliksit. Megjithatë tashmë është vërtetuar plotësisht se 
tradhëtia e parë e Mollyt është pikërisht ajo me Boylanin, ditën që zhvillohen ngjarjet 
e romanit.13 Me përjashtim të këtĳ  të fundit, lista e Leopoldit e dashnorëve të Mollyt 
përgënjeshtrohet në mënyrë sistematike në tekst emër për emër, nganjëherë nga vetë 
Bloom-i (Kimball 1994: 457). Në këtë dritë Molly del të jetë viktimë (e thashethemeve e 
fj alëve të të tjerëve, përmes të cilëve ajo ka qenë e pranishme deri në atë pikë në tekst) 
më tepër se mëkatare. Fakti që Joyce-i e nxit lexuesin të gabojë në gjykimin e Mollyt, 
pavarësisht se e dokumenton në mënyrë përfundimtare në tekst (sadoqë tërthorazi) 
besnikërinë e saj (Kimball 1994: 458), është një shembull tipik i asaj “mizorie” që sipas 
Adornos karakterizon vetë gjestin e artit (Adorno 1997: 50) dhe përft on gjithashtu një 
kuptim të thellë në kuadrin e problematikës gjinore të shqyrtuar këtu. 
Tek Kadare nuk ka një qëndrim të tillë “të ft ohtë” apo “mizor” kundrejt këtĳ  tipi 
personazhi, dhe simpatia autoriale është e nënkuptuar qartë. Në tregimin Fatkeqësi 
nga Suzana, për shembull, vetëm titulli është ironik, duke krĳ uar fi llimisht një 
pritshmëri të rreme, të ngjashme me atë që u përmend më sipër në lidhje me Molly 
Bloom-in. Përgjatë rrëfi mit ama, e madje që në fi llim të tĳ , personazhi eponim i 
tregimit ravĳ ëzohet pa ekuivok si viktimë e mentalitetit patriarkal. Në mënyrë të 
ngjashme me Migjenin, Kadare duket pothuajse “i paaft ë” për ta menduar femrën e 
re e të bukur në terma negative. Edhe prostituta del më shumë si një fenomen social, 
si viktimë e një rrethane të caktuar sociale, më tepër sesa një person i individualizuar. 
Në kreun e shtatë të Gjeneralit, për shembull, ku përshkruhet hapja e bordellos për 
ushtarët italianë që ktheheshin nga vĳ a e frontit, ato [vajzat e bordellos] përshkruhen 
me një simbolikë biblike: 
“... ushtarët e kthyer nga vĳ a e frontit, që prisnin në rreshta të gjatë përpara portës, të 
ndotur, të parruar e të palarë. Ata nuk e prishnin radhën edhe kur binte shi dhe, me 
siguri, ishte më lehtë t’i shkulje nga llogoret, sesa nga ky rresht i gjatë, i shtrembër e i 
trishtuar, që dukej sikur s’do të mbaronte kurrë... Zakonisht, të nesërmen, pas këtyre 
12  Për më gjerësisht në lidhje me këtë, shih Ayers 2004: 68.
13  Shih Kimball 1994: 457; Schwaber 1983: 769.
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ditëve të lodhshme, ato [sic] dukeshin të kapitura e të verdha në fytyrë e me ca sy 
më të hutuar se kurrë. Dukej sikur ata ushtarë të kthyer, tërë mërzinë, shiun, baltën 
dhe humbjen e llogoreve e shkarkonin mbi ato vajza të mjera dhe vetë iknin tutje, të 
lehtësuar, si të kishin fl akur nga supet një barrë të rëndë, kurse ato mbeteshin këtu, 
në qytetin tonë, pranë frontit, për të pritur prapë ushtarë të tjerë, që, kështu, të pinin 
gjer në fund helmin e thyerjes” (Gjenerali, 81-2). 
Joyce-i nga ana tjetër, tek Portreti e veçanërisht tek Uliksi ndjek një rrugë të kundërt, 
duke u përpjekur për të dhënë në mënyrë sa më realiste jo vetëm zhargonin por 
edhe ambjentin e kësaj bote të prostitucionit, me gjithë ashpërsinë e cinizmin e saj. 
Megjithatë, edhe tek Joyce-i nuk janë të paktat rastet ku trajtohet pozita e vështirë 
sociale e femrës, deri edhe dhuna ndaj saj. Kjo është madje një nga simbolet kryesore 
të “paralizës” që Joyce-i synon të pasqyrojë tek Dublinasit. Drama e Evelinës e ka 
bazën tek dhuna që i ati ushtron ndaj saj. Farringtoni (tek Kopisti) gjithashtu ushtron 
dhunë. Interesante është se ky fenomen përgjithësisht nuk preket tek Kadareja, 
pavarësisht se ende sot ai paraqitet problematik në shoqërinë shqiptare. Ndërkohë 
që çështja e çlirimit të femrës nga prangat kanunore shfaqet herë pas here, dhuna 
në familje praktikisht nuk ekziston në kontekstin e familjes bërthamë. Pjesërisht kjo 
mund të shpjegohet mbase prej parimit të tipikes, një nocion kyç i realizmit socialist. 
Ky parim nënkuptonte se në art nuk duhet të pasqyrohej ajo që ndeshej më shpesh 
në realitet, por ajo që shpreh në mënyrën më bindëse esencën e një force të dhënë 
sociale.14 Prandaj, nëse nënshtrimi i femrës mund të shfaqej në ato pjesë të popullsisë 
ku ende kishte gjurmë të forta të organizimit kanunor, në familjen e re të emancipuar 
socialiste dhuna ndaj gruas ishte diçka që kurrsesi nuk mund të ekzistonte.
Siç është vërejtur, një nga fi llet që përshkojnë Dublinasit është gjurmimi që Joyce-i 
i bën mënyrave sesi ndryshonte përvoja e grave në Lebenswelt [gjer. botën e jetuar] 
të Dublinit nga ajo e burrave (O’Brien 2004: 203). Emëruesi i përbashkët i tabllove 
që skicon autori është asimetria e marrëdhënieve. Në jetën familjare, janë ato 
“shtylla e shtëpisë”, duke sakrifi kuar dhe mbajtur në këmbë familjen, përkundrejt 
abuzimeve të burrave (kryesisht pĳ es). Kaq e theksuar është kjo e fundit në tabllonë 
që paraqet Joyce-i, sa mund t’i përshtasnim vargjet e njohura: “Burrat ndënë pĳ e, 
rrinë e kuvendojnë...” Ky abuzim në fakt, gradualisht çon në një tëhuajzim të plotë 
të marrëdhënies martesore, përballë së cilës femra reagon në një varg mundësish: 
agresivitet, pranim i dorëzuar apo dhënie fund.15 Nga ana tjetër, vdekja e bashkëshortes 
shënon vazhdimisht shthurjen përfundimtare të familjes, siç dëshmohet tek Evelina, 
apo edhe nga familja e Stivenit tek Uliksi. 
Kjo tabllo e zymtë është pjesë e argumentit të Joyce-it në kuadrin e kritikës sociale 
që ndërmerr vepra e tĳ . Dublini i vitit 1904 paraqiste një realitet ku akoma sekset 
ishin të veçuara dhe mund të takoheshin vetëm sipas rregullash të caktuara, dhe ku 
martesa përbënte të vetmen mundësi vetë-realizimi për gratë (shih Ayers 2004: 75). 
Tek Pensioni, vajza e re Poli fi llon punë si daktilografi ste, por për shkak të ngacmimeve 
nga punonjësi i policisë, detyrohet nga e ëma që ta braktisë punën dhe të kthehet tek 
bujtina që ajo drejton. Është mbikqyrja dhe vendosmëria e saj pastaj që detyrojnë 
14  Shih Groys 1992: 50-1.
15  Rasti i parë, përmblidhet shumë bukur nga Joyce-i, tek tregimi Kopisti: “E shoqja ishte një grua me tipare 
të mprehta, tip që e merrte nëpër këmbë të shoqin kur ky ishte esëll dhe e pësonte vetë pastaj kur burri dehej 
tapë” (Joyce 2004: 106). Ndërsa rasti i dytë dhe i tretë ilustrohet përkatësisht nga Bekimi i perëndisë dhe 
Pensioni.
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zotin Doran të martohet me të bĳ ën pas marrëdhënies që kanë patur, dhe Joyce-i 
kujdeset që ta bëjë të qartë se, ndërsa për Polin (dhe të ëmën) martesa është rezultat 
plotësisht i kënaqshëm, për Doranin është veçse “e keqja më e vogël”. 
Tek Të vdekurit, ngacmimit dashamirës të Gabrielit nëse do të martohet tashmë që nuk 
do të vazhdojë më tej shkollën, Lili i përgjigjet hidhërueshëm: “Meshkujt sot kanë 
vetëm pallavra e mudohen të ta hedhin” (Joyce 2004: 188). Siç e ka shtjelluar Joyce-i 
më herët në tregimin Dy  kodoshë, ky dyshim është krejt i motivuar dhe është tregues 
i kësaj rrethane sociale ku moskurorëzimi i marrëdhënies me martesë rrezikon ta 
dërrmojë krejtësisht pozitën sociale gjithsesi të brishtë të femrës. Kur Molly ankohet 
se “përse s’mund ta puthësh një mashkull pa përfunduar në martesë” (Joyce 2003: 
654), ajo përcjell revoltën e saj kundër kësaj trysnie krejt asimetrike ndaj femrave 
kundrejt meshkujve. Por në të njëjtën kohë, kjo është edhe diagnozë, duke e paraqitur 
si një ndër faktorët kryesorë të atĳ  tëhuajzimi të marrëdhënies bashkëshortore që 
është motiv konstant i prozave të Joyce-it. 
Siç është përmendur në krye të këtĳ  trajtimi, edhe Kadare shkroi në një kontekst social 
relativisht të ngjashëm. Por për vetë kufi zimet e lartpërmendura që nënkuptonte 
doktrina e realizmit socialist,16 ai nuk i tematizon këto problematika përveçse në 
kontekstin e “luft ës kundër mentalitetit kanunor”. Vendosja e ngjarjeve të Prillit të 
thyer në periudhën e monarkisë ka të bëjë me faktin se ekzistenca e gjakmarrjes nuk 
mund të përligjej në periudhën socialiste. Por po aq heretike do të kishte qenë që 
një grua e emancipuar socialiste “të ft ohej” nga bashkëshorti dhe të dashurohej me 
një gjakmarrës “reaksionar” si Gjorgu. Emancipimi i femrës shqiptare në “çështjet e 
dashurisë” është një tematikë e rëndësishme e veprës së Kadaresë, pjesë e ndërmarrjes 
së tĳ  subversive ndaj doktrinës, por ashtu si elementët e tjerë të kësaj ndërmarrjeje, 
përgjithësisht ajo nuk shfaqet si bosht kryesor i subjektit, por ose ndërfutet si element 
plotësues i këtĳ  boshti ose shfaqet në linjat e tjera të polifonisë tekstuale të autorit. 
Shembuj domethënës në këtë drejtim janë edhe personazhet e lartpërmendura të 
Koncertit, Ana Krasniqi dhe Linda. 
Mbase vepra ku ky element merret në mënyrën më të plotë dhe ballore është Qyteti pa 
reklama, romani i parë i autorit, vepër të cilën ai e ka cilësuar si një roman “akomunist”. 
Ndonëse nuk ka pothuajse fare çështje të natyrës politike, Kadare nuk e botoi atë 
gjatë periudhës socialiste.17 Nga një anë, kjo shpjegohet me faktin se romani nuk 
ka asnjë gjurmë të “heroit pozitiv”, në kuptimin që jo vetëm se personazhi kryesor 
është një antimodel (fallsifi kon një dokument për të bërë karrierë), por edhe të gjithë 
personazhet e tjera nuk i përgjigjen në asnjë aspekt atĳ  funksioni. Një aspekt po aq 
problematik, ama, është vendi qendror që zënë në vepër marrëdhëniet gjinore dhe 
seksualiteti. Klara e braktis Gjonin, kur mëson se ky i fundit është emëruar në qytetin 
periferik N.,18 një “mëkat” jo vetëm “socialist” (përderisa nuk pranon të shkojë atje “ku 
e kërkon atdheu”) por edhe gjinor. Edhe Diana, e cila është me studime jashtë shtetit, 
paraqitet po aq “e emancipuar”, pasi periudha prej një muaji që është me pushime 
i duket një kohë tepër e gjatë për të qëndruar pa marrëdhënie me një mashkull, dhe 
shkon me Gjonin pavarësisht se e ndjen se e motra (Stela) ka gjithashtu një ndjenjë 
16  Censura e sferës “erotike” ka qenë një tipar i përgjithshëm i realizmit socialist, dhe jo thjesht një specifi kë 
e zbatimit të tij në kontekstin shqiptar (shih Groys 1992; 92).
17  Shih Kryeziu 2014: 392.
18  Gjë që nuk do të ketë skrupuj për ta bërë as vetë Gjoni, i cili kur riemërohet në Tiranë do ta lerë Stelën pa 
shumë brerje në ndërgjegje.
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për të. Në provincë, përkundrazi mentaliteti tradicional është ende i fortë. Lizheta 
Konomi e sheh abortin si rrugën e vetme për t’i shpëtuar “skandalit.” Ndërkohë, 
“fajtori” Qimo Papa mendon se në kohën e Zogut ajo do të kishte përfunduar në 
ndonjë shtëpi publike, në mënyrë domethënëse duke shprehur keqardhje që ato janë 
mbyllur. Edhe më befasues është rasti i Rozës, e cila shtiret se ka mbetur shtatzanë 
për t’i zhvatur para Mentorit, gjoja për abortin.19 Në roman ka një skenë në të cilën 
gjashtë të rinj kryejnë marrëdhënie në një dhomë, apo edhe mjaft  shembuj të tjerë 
krejtësisht të papranueshëm për “moralin socialist.” 
Siç ka argumentuar studiuesi A. Nikolla, edhe gjatë periudhës socialiste 
“ndershmëria” e gruas lidhej para së gjithash me moskryerjen e marrëdhënieve 
seksuale para ose jashtëmartesore. Madje ai ka dokumentuar edhe një fenomen të 
ndërhyrjes kirurgjikale për të rifi tuar virgjërinë (Nikolla 2012: 151), gjë që fl et qartë 
për trysninë sociale ndaj femrës në këtë drejtim. Në këtë kuptim, qasja e Kadaresë 
në përgjithësi e veçanërisht në këtë roman mund të cilësohet si vërtet ikonoklaste. 
“Emancipimin erotik” të femrës ai e parashtron si një proces të pashmangshëm, të 
ndjeshëm fi llimisht në qendër/Tiranë (Klara), në shtresat e arsimuara (Diana) dhe tek 
femrat me pavarësi fi nanciare (Roza, Luiza Angoni, Eratulla). 
Politika është një temë konstante si për Joyce-in ashtu edhe për Kadarenë. Për arsye 
lehtësisht të kuptueshme, personazhet e Kadaresë janë shumë më të ndikuar nga 
momenti politik. Tek Dimri, për shembull, arsyeja kryesore përse Zana e konsideron 
të parikuperueshme marrëdhënien e saj me Besnik Strugën është fakti se tradhtia e 
saj u krye me një “të deklasuar”, për më tepër në një moment aq delikat për Partinë 
siç ishte prishja me Bashkimin Sovjetik. Femrat megjithatë paraqiten si shumë më 
indiferente se meshkujt në këtë aspekt. Vetë Zana, bĳ ë zëvëndësministri, qortohet 
dashamirësisht nga i ati se është “mospërfi llëse” ndaj politikës. Siç pohon Gjoni, tek 
Qyteti pa reklama, “më duket se vajzave s’u intereson kurrë politika”. Një konstruktim 
i tillë vërehet edhe tek Joyce-i, siç del qartë në lidhje me Molly Bloom-in, e cila 
shprehet: “e urrej kur përmendin politikën”.
Por duket se Kadare shkon edhe më larg në këtë aspekt, duke vendosur njëfarë 
kundërshtie të plotë ndërmjet sensuales femërore dhe politikës. Mllefi  i Çian Çinit për 
letërsinë e shkrimtarët rritet në përmasa mbytëse me fi llimin e pleqërisë së saj. Edhe 
kërkesën për ta përfshirë dashurinë në listën e “murtajave” që Revolucioni Kulturor 
duhej t’i zhdukte, Mao e interpreton në këtë linjë, duke ia motivuar burimin tek venitja 
e bukurisë dhe mplakja e saj. Në këtë pikë dalin të ndërlidhura edhe aspekte të tjera 
të trajtuara në nisje të këtĳ  kreu, si interesi dytësor i femrës për çështjet “pastërtisht” 
intelektuale (Mao ndjen vazhdimisht nevojën për t’i dhënë shpjegime Çian Çinit për 
platformën e tĳ ), animi i saj drejt pasionit dhe interesit vetjak (Çian Çini e përvetëson 
ngrehinën ideore të Maos duke e përthyer sipas motivacioneve personale të saj, prej 
nga buron dhe ekstremizmi përtej-maoist), etj.
Këto konstruktime relativisht tradicionale të femërores bashkohen pastaj edhe me një 
interes të posaçëm në anën materiale,20 veçanërisht në lidhje me veshjen por edhe me 
19  Duhet të theksohet këtu se vetë aborti si i tillë ishte një temë tabu e realizmit socialist në Shqipëri (Kryeziu 
2014: 392), pavarësisht se në realitetin social ai ndodhte (në mënyrë informale) e mbase edhe keqpërdorej siç 
përshkruhet në këtë roman. 
20  Siç ka argumentuar Bourdieu, në shoqëritë tradicionale patriarkale ka një logjikë të kundërt 
ndërmjet atyre që mund të quhen ekonomi simbolike dhe ekonomi materiale. Ndërsa nxitja për të llogaritur 
përfi timet ngushtësisht ekonomike është e shtypur tek burrat (akumulimi shoqërisht legjitim i të cilëve është 
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komoditete të tjera përgjithësisht. Një element i tillë jo aq i pëlqyeshëm për femrën 
socialiste është mishëruar bukur nga Kadareja tek personazhi i Hava Fortuzit, e cila 
në mënyrë domethënëse, është përfaqësuese e klasave të përmbysura. Sapo mëson se 
i shoqi, Ekrem Fortuzi, ka marrë disa përkthime të reja, ajo kërkon që me honoraret 
e tyre të blejë një peliçe të re, pasi ajo që ka është “e dalë mode”. Vlen të nënvizohet 
këtu se kjo dyshe personazhesh është modeluar me një ngjashmëri të dukshme me 
Molly dhe Leopold Bloom-in. Përveç preokupimit të saj mbizotërues me veshje të 
reja, Hava Fortuzi ka të përbashkët me Mollyn edhe neveritjen e saj nga devĳ ancat 
seksuale të bashkëshortit.21 Ekrem Fortuzi, nga ana tjetër, jo vetëm që ka bindjen se e 
shoqja e ka tradhëtuar për njëfarë kohe,22 por edhe përndizet nga përfytyrimi i aktit të 
saj me “tjetrin”, njëlloj si Leopoldi kur vështron nga vrima e çelësit në kapitullin XV 
të Uliksit. Në fakt, kur vjen në shtëpi edhe Ekremi e kundron të shoqen pikërisht nga 
vrima e çelësit ndërsa ajo bën banjë. 
Edhe tipi i femrës disi koketë preket herë pas here nga Kadare. Një nga shembujt 
e kësaj është personazhi i Lindës tek Koncerti. Ndonëse e trajtuar me njëfarë 
dashamirësie autoriale duke ia motivuar naivitetin përmes moshës së re, ajo bie në sy 
për preokupimin e saj qendror për pamjen e vet por edhe për dukjen e veprimeve të 
veta,23 admirimin pothuajse deri në idhujtari që ka krĳ uar për Silvën dhe gjithë rrethin 
e saj, bestytninë,24 etj. Me disa prej këtyre tipareve Linda përafron me personazhin 
Gerty MacDowell të Uliksit, pavarësisht se nuk është trajtuar me po atë distancim dhe 
parodi stilistike që ka përdorur Joyce-i kundrejt personazhit të vet. 
Plakat janë një tip personazhi të cilit Kadare i ka kushtuar vazhdimisht një vëmendje 
të posaçme. Vargu i këtyre personazheve sikurse dhe tipologjia që u bën (plaka 
katënxhika dhe plaka të jetës) përbëjnë një ndër elementet më të arrira të tabllosë 
që vizatohet tek Kronikë në gur. Plaka Nurihan tek Dimri, e ndonëse më episodike, 
edhe plaka Hasĳ e tek Koncerti, janë fi gura të skalitura bukur dhe me funksione të 
shumëfi shta në tërësinë e veprës.25 Në përgjithësi ato paraqiten si të veja, të tërhequra 
nga jeta, mbartëse të traditave por edhe të thashethemit, bestytnive e konservatorizmit. 
Ndonëse në një kontekst të ndryshëm, mjaft  nga këto karakteristika janë mbizotëruese 
edhe në plakat që përshkruan Joyce-i, siç dëshmohet në dy tregimet kornizuese të 
Dublinasve. Në mënyrën më të spikatur, kjo përmblidhet në fi gurën e plakës Dante 
(zonjës Riordan) e cila kulmon debatin e kapitullit të parë të Portretit, duke thërritur: 
“Zoti dhe feja para botës”.26 
Pavarësisht akuzave për kufi zim të femrës në fi zicitetin dhe erotizmin e saj, Joyce-i 
ai i kapitalit simbolik), ajo gjen shprehje më të dukshme tek gratë, të cilat janë strukturalisht të prirura të 
shqetësohen më pak për përfi timet që burojnë nga uniteti politik, dhe për t’iu përkushtuar më me dëshirë 
praktikave ngushtësisht ekonomike (Bourdieu 2009: 62). Kjo mund të jetë një nga arsyet e këtij konstruktimi 
të femërores si më “materialiste” se meshkujt.
21  Një nga këto është pëshpëritja në vesh e fjalëve të ndyra kinezçe gjatë aktit.
22  Këtë gjë, ashtu si tek Joyce-i, narratori nuk e konfi rmon por as nuk e përgënjeshtron drejtpërdrejt.
23  Ajo nxiton të pyesë Silvën se mos u nxeh më shumë seç duhet me komentin e shefi t të zyrës në Kreun e tretë 
(shih Koncert në fund të stinës, 76).
24  Duke menduar për Silvën, ajo kujton sesi ishte martuar gjatë bllokadës së parë (me B. Sovjetik). Ndërkohë, 
pa ndonjë shkak të dukshëm, Linda pyet veten nëse edhe ajo do të martohet gjatë bllokadës së re (me kinezët), 
dhe më tej pohon: “Me sa duket, edhe unë do të martohem gjatë bllokadës” (Koncerti, 99-100).
25  Kemi mendimin se plaka Nicë tek Gjenerali është një fi gurë më skematike, më e përafërt me profi lin e 
nënës plakë të përvuajtur (apo heroinë) të nënkuptuar nga doktrina e realizmit socialist.  
26  Një konceptim i tillë vërehet edhe tek Uliksi, i dukshëm veçanërisht në fraza të tilla si “shpikje pa taban në 
arsye për plakat truthara” (Joyce 2004: 390).
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hapi shtigje të reja në të kuptuarin dhe paraqitjen e grave në letërsinë moderne (Eide 
2009: 79). Studiuesja e shquar Hélène Cixous madje ka hedhur idenë se kapitulli i 
fundit i Uliksit, i ndërtuar mbi monologun e brendshëm të Mollyt, shënon fi llimin e 
shkrimit femëror [fr. écriture feminine].27 Në mënyrën më të bukur këtë e ka përmbledhur 
vetë Joyce-i, i cili i pati shkruar bashkëshortes së tĳ  Nora Barnacle: “unë e di dhe e 
ndjej se nëse do të shkruaj ndonjë gjë të mirë apo të fi sme në të ardhmen unë do ta bëj 
këtë vetëm duke dëgjuar në dyert e zemrës tënde” (Eide 2009: 84). 
Në vĳ a të përgjithshme, një pozicion i ngjashëm mund të pohohet edhe për Kadarenë 
në kuadrin e letërsisë shqipe. Megjithëse rezerva për reduktim të femrës në erotizmin 
e saj mund të ishte edhe më e theksuar se tek Joyce-i, nuk ka dyshim se Kadare 
gjithashtu e zgjeroi gamën e paraqitjeve të saj në letërsi, duke u bërë në këtë mënyrë 
një ndër promovuesit e rëndësishëm të fi gurës së femrës moderne shqiptare. Përsa 
i takon shkrimit femëror, ai qe lëvruar që në vitet 1940-të nga Musine Kokalari,28 
por gjurmë të tĳ  i gjejmë edhe tek Kadare. I kësaj natyre është fragmenti ku Diana 
i përgjigjet kuriozitetit të së motrës lidhur me marrëdhëniet me meshkujt tek Qyteti 
pa reklama. Ndonëse me një ton ekzotizues, i kësaj natyre është edhe kreu VIII tek 
Rrethimi (Kështjella), i fokusuar krejtësisht tek konkubinat e haremit të Tursun Pashait. 

Konkluzion

Konstruktimi i femërores në veprën letrare të James Joyce-it dhe Ismail Kadaresë 
paraqet disa pika të rëndësishme përkimi. Vërtet ata shkruan në njëfarë distance 
kohore dhe kulturore ndaj njëri tjetrit, por në mënyrë domethënëse ata u përballën 
me procesin e emancipimit të grave në një kapërcyell të ngjashëm zhvillimi në vendet 
përkatëse. Në mjaft  aspekte, ata hapën shtigje të reja në të kuptuarin dhe paraqitjen 
e grave në letërsitë përkatëse, duke u treguar mjaft  të ndjeshëm ndaj zhvillimeve 
në “marrëdhënien më të rëndësishme që ekziston – atë mes burrave dhe grave”. 
Megjithatë, siç dëshmohet veçanërisht nga mungesa e femrave me profi l të spikatur 
intelektual, apo edhe nga fokusimi i shpeshtë në sensualitetin e tyre, pra si objekt 
i dëshirës mashkullore, ata nuk janë krejtësisht të shkëputur nga konstruktimi 
tradicional esencialist i femërores. Për aq sa identiteti gjinor është një negocim i 
vazhdueshëm më tepër sesa një thelb i përhershëm, në një nivel të cakuar, ky reagim 
mund të shihet edhe si një mekanizëm i caktuar instiktiv i “mbrojtjes së privilegjit” 
mashkullor (shih Eide 2009: 86).
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Mbishkrimi mbi dy shekullor  i Kalase se Porto- Palermos

Prof. Asoc. Aleks Trushaj
Universiteti "Ismail Qemali"Vlore

Abstract

Bregdeti i Himares  ne jug te Shqiperise shquhet per fortifi kimet e shumta prehistorike,antike 
dhe mesjetare.Qysh nga fundi i epokes se bronzit ketu u shfaqen fortifi kimet e para te cilat 
shtohen dhe parsosen  gjate epokes se hekuri dhe periudhes qytetare. Ne kete bregdet u ngriten 
mjaft  fortifi kime si ai i Sopotit,Borshit,Himares,Panormit etj.Ne gadishullin e Panormit Ali 
Pashe Tepelena ngriti kalane e Porto Palermos gjate dekades se pare te shek.XIX,ne kuadrin e 
forcimit te mbrojtjes se pashallekut te tĳ  te Janines.
Mbishkrimi i vendosur mbi porten hyrese te kalase ne formen e nje poeme i shkruar ne nje 
greqishte te thjeshte me nje numer fj alesh shqip,tregon perzjerjen e popullsise ne pashallek dhe 
tendencat e krĳ imit te nje shteti dualist greko-shqiptar.Mbishkrimi ofron dhe fakte historike 
se ne themel gjendet nje kala e vjeter te cilen e ka pas sunduar dhe Pirrua i Epirit dhe se 
kontribuese ne ndertimin e kalase se Porto Palermos kane qene nuset e himarjoteve.

Fjale kyce: Himare, Porto Palermo,Ali Pasha,Mbishkrim,nuset e himarioteve,kala.

Kalaja e Porto-Palermos ne Himare ,e ndertuar nga  Pashai i Janines Ali Tepelena 
ishte pjese e sistemit fortifi kues te ngritur pergjate brigjeve te Jonit  ne perpjekjen e 
tĳ  per te shkeputur pashallekun nga  autoriteti i Portes se Larte.Zona ku u  ndertua 
fortifi kimi njihej ne antikitet me emrin  Panorm, pjese e treves se kaonise  e cila 
shquhej per nje bregdet shume te fortifi kuar ne tere Epirin antik.Straboni e quan 
Panormin "...liman i madh midis maleve Keraune" (Strabonis, Geographika,VII.5). 
Panormi u ngrit si fortifi kim buze bregdetit te Jonit midis kalase antike te Himares 
dhe Sopotit.Plini(NH IV,I) e jep Himaren si qender te fortifi kuar dhe e vendos ate 
ne malet Akrokeraune.Arkeologjikisht kalaja e Sopotit,ne jug te Panormit ka si kohe 
themelimi shek.IV-III,kohe ne te cilen duhet te jete ngritur dhe fortifi kmi i Panormit 
antik.Kjo vĳ e bregdetare nga Himara ne Lukove,kishte nje kordone te forte mbrojtes 
ne formen e qendrave te fortifi kuara qysh ne fi llimet e epokes se hekurit (fi g.1).
Vendbanimi i Badhres ne Borsh dhe Karosit ne Qeparo ne jug te Panormit shume afer 
tĳ ,jane te fazes me te hershme fortifi kuese ne bregdetin Jon,i cili i perkiste fi sit te lasht 
te kaoneve me shtrirje nga malet Akrokeraune(Llogara-Cike)ne veri deri ne lumin 
Thiamis(Kalamas) ne Jug.
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fi g.1

Kalaja e Porto Palermos eshte e vendosur ne nje gadishull te vogel ,ne afersi te fshatit 
Qeparo  dhe  ka forme trekendore me permasa 150m X 400m me lartesi muresh deri 
ne 20m dhe tre bastione te fuqishme ne qoshe(fi g.2 ) .Ne mesin e murit jugor gjendet 
hyrja e vetme e saj mbi te cilen u vendose pllaka me mbishkrim(fi g.3 )
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Padiskutim se kalaja e ngritur ne kohen e Ali Pashes  nga mjeshtri vendas Jorgo 
Permetari dhe arkitekt italian dhe frances ka ne themelet e veta  vendbanimin e 
fortifi kuar kaon te Panormit te cilin e ka shfrytezuar per mbrojtje qe Pirrua i Epirit 
dhe me heret sic e tregon dhe mbishkrimi  mbi ballinen e portes hyrese te kalase.Me 
perfundimin e ndertimit te kalase se Porto-Palermos , Aliu urdheron dhe vendosjen e 
nje pllake mermeri me mbishkrim ne hyrje.Mbishkrimi u shkrua nga nje dĳ etar grek 
nga Janina ne sherbim te Ali Pashes, Ioannis Vilaras, profesor ne shkollen Zosimea 
dhe mjek personal i Aliut i cili kompozoi me nje alfabet te thjeshtuar grek me nje 
numer fj alesh shqip ( ndoshta kjo pjese e tendencave te hershme per krĳ imin e nje 
shteti dualist greko-shqiptar).Ky mbishkrim ne gjuhen greke  i humbur ne vitet 
1993-1994, i verejtur qe nga Konsulli Frances prane oborrit te Aliut, F.Pukevil, eshte  
perkthyer perhere te pare ne shqip ne vitin 1932 nga mesuesi  Janko Pali nga Qeparoi 
.Po te bejme krahasim me ate cka jep  Janko Pali mesojme se ka pasur dy pllaka me 
mbishkrim njera nen tjetren ndersa ne po paraqesim perhere te pare me pamjen dhe 
permbajtjen reale pllaken kryesore te mermerit qe ka qene e vetmja e vendosur ne 
kamaren mbi porten hyrese te kalase se Porto-Palermos deri ne kohen kur nen te u 
vendos nje pllake e dyte pas vdekjes se Ali Pashes ne perkujtim te tĳ .Pllaka e pare dhe 
kryesore qe po paraqesim eshte vendosur ne perfundim te ndertimit te kalase.
Pllaka eshte prej mermeri te bardhe e shkruar me gdhendje ne reliev me nje kaligrafi  
te persosur (fi g.4.a.b).Lartesia e saj eshte 49 cm, gjeresia 59 cm, trashesia 5 cm.Germat 
jane te larta 3.5 cm  dhe mbishkrimi eshte bere ne vargjet ne nente rreshta(tete jane 
vargje te poemes dhe nje varg i vendosur ne krye tregon kohen).Shkrimi eshte bere 
me germa kapitale.Ne dy anet fundore te plakes jane krĳ uar dy gropezime te bera 
keto me vone se koha e vendosjes se saj, si duket per te krĳ uar nje lidhje me estetike 
te  pllakes se dyte te vendosur nen te, mbas vdekjes se Ali Pashe Tepelenes.
Mbishkrimi eshte brenda nje kornize  te harkuar ne pjesen e siperme me hark te 
madh ne mes dhe nga dy harqe te vegjel anash me drejtime te kunderta duke formuar 
keshtu akrotere te harkuara kurse ne te dy anet vertikale kornizimi  eshte i drejte po 
keshtu dhe vĳ a horizontale fundore e pllakes .Nga mbrapa pllaka eshte e goditur me 
dalte  duke krĳ uar brazda per te bere me mire lidhjen e saj me vendin ku u vendos.
Ky mbishkrim fi llon me diten ,muajin, vitin gje qe nuk e gjejme ne perkthimin e bere 
nga  Janko Pali i cili ka punuar mbi kopjo te ketĳ  mbishkrimi. 
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fi g.4.b.Pjesa e prapme e pllakes

Permbajtja ne greqisht e mbishkrimit:
1814 ΦΛΕΒΑΡΙου 5
ΣΤΡίΨΤΕ ΤέΣ ΠΛΟΡΕΣ ΑΦΟΒΑ ΘΑΛΑΣΟΠὸΡΗ ΞέΝΗ
ΘΑΛΑΣΑ ΜΕΣ’ ΤΟ ΠΑΝΟΡΜΟ ΘΗΜόΣ ΑΝέΜΟΥ ΣΒΕΝη
Κ΄ ΙΦΤΟ ΠΟΥ ΤΟΡΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗ Μ[Π]ΑΛΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ἌΣΤΡΟ
ἩΝΕ ΤΗΣ ΝΙ΄ΚΗΣ ΤΡΟΠΕΟ ΑΤΡΑΠΟΒΟΛΟ ΚΑ΄ΣΤΡΟ
ΝΗΦΑΔΕΣ ΧΗΜΑΡΙΟΤΙΣΕΣ Τ΄ ΑΝΑΣΤΗΣΑΝ ΜΕ ΖΗΛΟ
ΑΦΙΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΦΙΛΟ
Μ΄ ΕΓΝΟΡΗΣ΄ Ο ΦΑΕΘΟΝΤΑΣ Μ΄ ΗΧΕ ΠΑΛΙΟΥΘ΄ Ο ΠΗ΄ΡΟΣ
ἈΛΗΣ Ὁ ΠΡΟΤΟΣ ΜΕ ΚΡΑΤΑ ΤΕΠΕΛΕΝΙΌΤΗΣ ΗΡΟΣ 
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Perkthimi ne shqip  sipas variantit te papershtatur:
5 SHKURT 1814
KTHENI HARQET PA FRIKE O LUNDRUES TE HUAJ
DETI BRENDA PANORMIT NXJERR ZEMERIMIN E ERES
DHE ATE QE SHIHNI TANI NE FRONTIN TIM SI NJE YLL
ESHTE NJE KESHTJELLE ME NGJYRA TE NDEZURA, TROFEUN E FITORES
NUSET E HIMARJOTEVE E NGRITEN ATE ME ZELL
JO MIQESOR NDAJ JO MIQEVE DHE MIQESORE ME MIQTE
PAETHONI ME NJOHU,PIRRO DIKUR ME MBAJTI MUA
DHE ALIU I PARE,HEROI NGA TEPELENA ME MBAN AKTUALISHT

Nje pershtatje shume te vecante vargjeve te Ioannis Vilaras u ka bere mesuesi nga 
Qeparoi Janko Pali i cili me mjeshteri letrare ka pershtatur rimimin e vargjeve nga 
greqishtja ne perkthimin shqip :

KTHENI PLORET O DETARE,HYNI NE LIMAN PA FRIKE
KETU NE PANORM ZHURMA E STUHIVE ESHTE FIKE
DHE MUA QE ME SHIHNI NE QIELL TE CAJE RETE
JAM E FITORES NJE TROFE KESHTJELLE QE SHKREP RRUFETE
NUSET E HIMARIOTEVE ME NGRITEN ME KUJDES
ARMIKE PER ARMIQTE,PER MIQTE MIKE PER BESE
ZILI MA PAT FAETHONI DHE PIRRUA ME PAT NAKAR
I TEPELENES ME SUNDOI HERO ALIU I PARE 

Kjo poeme epigrafi ke tregon kohen kur u ngrit kalaja e Porto-Palermos , rolin e 
saj dhe si vend strehimi per lundertaret gjate stuhive detare, ne gjirin e Panormit.
Poema tregon se  kush e ngriti "nuset e himarioteve", qe eshte perdorur ne menyre 
fi gurative , por mund te kete edhe kuptimin e mbeshtetjes ne traditen ndertuese te 
popullit te zones, gjithashtu jepet karakteri i femres shqiptare te kesaj zone e forte dhe 
e paepur si kalaja, ato nuse qe priten Vasiliqine se ciles Aliu ja dhuroi kete kala.Nga 
mbishkrimi mesojme se aty ka pas kala me heret te sunduar nga Pirrua i Epirit dhe 
me madheshtore e beri ate Aliu i Tepelenes duke sfi duar dhe Faethonin, birin e diellit.

Vargjet rimojne dy e nga dy ne fund te tyre me njera-tjetren.Ky rimim edhe ne 
shqip,eshte nje perputhje e perkryere  realizuar nga Ioannis Vilaras dhe e  perqasur 
me mjeshteri nga mesuesi Janko Pali.

Pllaka e dyte  e vene nen kete qe paraqitem ,eshte vendosur pas vdekjes se Ali 
Tepelenes gje qe tregohet ne vargjet e saj por qe nuk eshte objekt i ketĳ  punimi dhe me 
gjetjen e saj do te ofrohet material me i plote per te.
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Aspekti social dhe ndikimi i politikave sociale për fëmĳ ë me nevoja të 
veçanta në Kosovë

Prof. Ass. Dr. Shefqet Mulliqi
Universiteti “Fehmi Agani” - Gjakovë

Republika e Kosovës

Abstrakt

Qëllimi i këtĳ  punimi është që të hulumtohet gjendja e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në 
Kosovë. Duke analizuar dhe kuptuar gjendjen sociale të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, kam 
shqyrtuar dhe sugjeruar metoda për përmirësimin e gjendjes së tyre. Po ashtu kam analizuar 
gjendjen e arsimit për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, me qëllim të vlerësimit të kushteve në 
arsim për këta fëmĳ ë.
Në këtë punim do të bëhet një hulumtim për politikat sociale ndërkombëtare dhe ato vendore, 
për të drejtat e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta si dhe aspektin real të gjendjes aktuale të fëmĳ ëve 
me nevoja të veçanta. Nga hulumtimi do të arrĳ  në përcaktimin e gjendjes aktuale të fëmĳ ëve 
me nevoja të veçanta në Kosovë, duke përfshirë çdo aspekt: social, ekonomik, arsimor, 
shoqëror etj.
Fëmĳ ët me nevoja të veçanta janë një kategori që kanë nevojë për studim të hollësishëm dhe 
një hulumtim statistikor për gjendjen e tyre në Kosovë.Rëndësia e kësaj teme qëndron në 
informimin real të kushteve, ligjeve dhe përfshirjes sociale të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. 
Përmes kësaj teme kam qëllim të paraqes gjendjen reale të kësaj kategorie dhe të specifi koj të 
metat që do të has ne trajtimin shoqëror e social të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. Po ashtu 
do të hulumtohet procesi gjithëpërfshirës në arsim, si një sfi dë tjetër për fëmĳ ët me nevoja 
të veçanta. Do të shqyrtohen hapat e ndërmarrë nga Ministria e Arsimit si dhe organizatat e 
ndryshme botërore, që veprojnë në vend, për zhvillimin sa më cilësor të këtĳ  procesi.
Përmes pyetësorëve të përgatitur do të arrĳ më në përfundim për gjendjen në arsim të fëmĳ ëve 
me nevoja të veçanta dhe trajtimin e tyre nga shoqëria.

Fjalët kyçe: fëmĳ ët me nevoja të veçanta, politikat sociale, korniza ligjore, fëmĳ ët e verbër, 
fëmĳ ët me sindromën Down.

Hyrje

Fëmĳ ët, të cilët hasin në vështirësi gjatë proceseve jetësore si në të folur, shkruar 
ose mësuar, kanë nevoja të veçanta.Këta fëmĳ ë i identifi kojnë si fëmĳ ë me aft ësi 
të kufi zuara. Këtu përfshihen personat që kanë kufi zime në të ecur, në të folur, 
shurdhmemecët, të verbrit, personat me autizëm, me  sindromën Down etj. 
Pavarësisht kufi zimeve fi zike, ligji siguron mbrojtjen e barabartë ligjore.Të drejtat e 
tyre përfshihen në arsim, shëndetësi, mirëqenie sociale etj.Procesi gjithëpërfshirës në 
arsim, për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, mbetet akoma sfi dë. Organizata të ndryshme 
ndërkombëtare, veprojnë në Kosovë, ofrojnë vazhdimisht përkrahjen e tyre për 
krĳ imin e kushteve sa më të përshtatshme për fëmĳ ët me nevoja të veçanta si në 
arsim, shëndetësi dhe mirëqenie sociale. Përmes politikave sociale, shteti mund të 
sigurojë kushte të përshtatshme që edhe këta fëmĳ ë, si të gjithë fëmĳ ët të tjerë, t’i 
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realizojnë ambiciet e tyre dhe të arrĳ në suksese në jetë.
Politikat sociale të vendit sigurojnë mirëqenien e çdo kategorie të shoqërisë, do të 
thotë edhe mirëqenien sociale të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. Si një aspekt shumë 
i rëndësishëm i një vendi, politika sociale, ndikon shumë në zhvillimin e një shteti.
Prandaj në Kosovë punohet vazhdimisht për krĳ imin e mekanizmave të nevojshëm 
për përmirësimin e gjendjes sociale.Dihet që, me një papunësi të madhe dhe një 
ekonomi të dobët, është tejet i vështirë krĳ imi i kushteve të nevojshme për personat me 
nevoja të veçanta.Mungojnë kushtet për qasjen fi zike nëpër shkolla dhe institucione, 
stafi  profesionist dhe akoma ekzistojnë paragjykime e diskriminime për personat me 
nevoja të veçanta.Personat me nevoja të veçanta kanë të drejtën e arsimit, të drejtën e 
qasjes në institucionet shkollore e shëndetësore si dhe të drejtën e mirëqenies sociale. 
Mirëpo sa i gëzojnë ata këto të drejta, për Kosovën mbetet akoma sfi dë që duhet 
tejkaluar.
Procesi gjithëpërfshirës në arsim po ashtu është një tjetër sfi dë që Ministria e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me organizatat e ndryshme, po 
ndërmarrin hapa të vazhdueshëm, për ta tejkaluar.Ky proces gradualisht po shkon 
drejt përmirësimit përmes organizimeve të ndryshme të përkrahura, gjithmonë, 
nga institucionet shtetërore. Përpilimi i manualeve, punimeve dhe udhëzuesve të 
ndryshëm po e lehtëson në mënyrë të dukshme këtë proces, duke u ndihmuar mjaft  
shumë mësimdhënësve.Po ashtu një ndihmë të madhe po japin edhe trajnimet e 
mbajtura për mësimdhënës nga ana e organizatave të ndryshme.
Është e njohur ndërkombëtarisht që të gjithë personat në shoqëri duhet të kenë të 
drejta dhe trajtim të barabartë.Përfshirja duhet të jetë e barabartë në çdo aktivitet 
shoqëror, edukativ, arsimor dhe në punësim.Pjesëmarrja e çdo personi në jetën 
shoqërore duhet të bëhet pa asnjë lloj diskriminimi si në moshë, gjini, racë, status, 
dëmtim etj.Një gjë e tillë vlen edhe për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, ata nuk duhet të 
veçohen nga fëmĳ ët tjerë, por të shoqërohen me fëmĳ ët tjerë duke marrë përkrahje të 
barabartë si në shkolla, ashtu edhe në shoqëri.
Gjatë historisë, personat me nevoja të veçanta, janë diskriminuar e përjashtuar nga 
shoqëria.Jeta e tyre ka qenë tërësisht e ndarë nga personat tjerë, duke përfshirë këtu 
edhe familjen e miqtë.Në të shumtën e rasteve, prindërit, i kanë dërguar fëmĳ ët 
në institucione ku edhe ka munguar edukimi i duhur.Me kalimin e kohës janë 
bërë ndryshime dhe janë ndërmarrë masa që shoqëria të vetëdĳ esohet për vlerën 
e brendshme që kanë këta persona.Sot është shumë i rëndësishëm identifi kimi me 
kohë i këtyre personave, në mënyrë që të marrin edukimin e duhur dhe të kenë jetë 
si të tjerët.Prandaj, është e rëndësishme, që të bëhet një hulumtim rreth gjendjes së 
fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, duke e pasur parasysh me çfarë problemesh përballën 
ata në Kosovë.Ky hulumtim ka për qëllim të analizojë gjendjen sociale të këtyre 
fëmĳ ëve, bazën ligjore në Kosovë si dhe strategjitë dhe politikat që përdor shteti për 
të përmirësuar gjendjen e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta.

Identifi kimi i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta

Përgjegjës për  identifi kimin e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta janë prindërit, edukatorët 
dhe mësimdhënësit, ndërsa ligjërisht përgjegjëse janë institucionet shtetërore. Gjatë 
punës me fëmĳ ë, mund të vërehen aft ësitë e kufi zuara gjatë procesit të rritjes.Pasi që, 
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shumë prindër, për shkak të paragjykimeve, hezitojnë t’i dërgojnë fëmĳ ët e tyre me 
nevoja të veçanta në shkollë, institucionet shtetërore janë përgjegjëse për të identifi kuar 
dhe monitoruar këta fëmĳ ë.Një gjë e tillë mund të arrihet përmes bashkëpunimit në 
mes të institucioneve arsimore dhe atyre shëndetësore e të mirëqenies sociale.
Shpesh terminologjia e përdorur për këta fëmĳ ë nuk është e qëlluar, pavarësisht se 
kohëve të fundit ka ndryshime.Emërtimi “fëmĳ ë me nevoja të veçanta” është më i 
përshtatshëm, sepse secili individ në këtë botë ka të përbashkëta me të tjerët, por 
edhe dallon nga të tjerët; secili njeri pra ka nevoja të veçanta.(Zabeli, Nxënësit me 
nevoja të veçanta, 2001). 

Në shkolla, përmes veprimtarive kurrikulare, përdoren metoda të ndryshe për të 
identifi kuar veçoritë e nxënësve.Përmes këtyre metoda bëhet njohja e sjelljeve, e 
aft ësive apo mungesës së aft ësisë në aspekte të ndryshme.
Në doracakun “Doracaku për identifi kimin, vlerësimin dhe arsimimin  e fëmĳ ëve me 
nevoja te veçanta”, të përgatitur nga Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 
thuhet:
“Tradicionalisht, shumë familje në Kosovë hezitojnë të dërgojnë fëmĳ ët në shkollat 
për fëmĳ ë me nevoja të veçanta.Andaj, është shumë e rëndësishme që në mënyrë 
aktive të mblidhen informata për ata fëmĳ ë, në mënyrë që t’u mundësohet atyre të 
arsimohen në një mjedis që merr parasysh nevojat e tyre individuale.Për këtë arsye, 
Zyrat Rajonale të Arsimit (ZRA) dhe Drejtoria Komunale për Arsim (DKA) duhet të 
bashkëpunojnë me Drejtorinë Komunale të Shëndetësisë dhe të Mirëqenies Sociale 
për të identifi kuar fëmĳ ët e tillë. (Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë, 
2007).
Kur identifi kohet fëmĳ a, DKA duhet të kërkojë të bëhet një vlerësim i nevojave 
arsimore nga zyrtarët komunalë apo regjionalë të nevojave të veçanta apo të kontaktojë 
Sektorin e Nevojave të Veçanta në Ministri. Këta specialistë do të analizojnë secilin 
rast individual dhe do të përcaktojnë nevojat a tyre arsimore”. (Ministria e Arsimit e 
Shkencës dhe e Teknologjisë, 2007) .

Fëmĳ ët me nevoja të veçanta dhe vështirësitë në të nxënë
Fëmĳ ët me nevoja të veçanta janë ata fëmĳ ë që kanë ngecje në proceset jetësore.
Problemet e tyre dallojnë varësisht nga nevoja e tyre e veçantë në zhvillimin e tyre. 
Ekzistojnë disa dëmtime që i pengojnë në arritjen e duhur të zhvillimit të tyre, ndër 
to dallojmë:
- ngecjet në zhvillimin mendor,
- dëmtimet në të folur,
- dëmtimet në të dëgjuar,
- dëmtimet në të parë,
- dëmtimet fi zike.
Ka shumë udhëzues për mësimdhënës që gjatë procesit mësimor të zbatojnë strategji 
të ndryshme, duke iu ofruar nxënësve modele të përshtatshme për lehtësira në nxënie. 
Arritja e sukseseve për të gjithë mund të arrihet qoft ë duke punuar me grupe, qoft ë 
duke punuar individualisht me fëmĳ ët të cilët hasin pengesa gjatë procesit të nxënies.
Çdo fëmĳ ë ka të drejtën e arsimit, mirëpo sa janë të përfshirë fëmĳ ët me nevoja 
të veçanta në arsim? Ne do të shqyrtojmë gjendjen e arsimit në Kosovë, por do të 
shikojmë edhe ligjin “IDEA”(Individuals with Disabilities Educational Act ) në SHBA 
që merret me arsimin e personave me nevoja të veçanta.
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Ligji për arsimin e personave me nevoja të veç anta (IDEA) në Amerikë, është ligji 
federal i arsimit special që i siguron shkollat publike për t’iu shërbyer nevojave të 
nxënësve me nevoja të veçanta.(NCLD, 2018).
Në nivelin e tĳ  më të përgjithshëm, ligji kërkon që të gjitha shtetet në SHBA të 
sigurojnë arsim publik falas dhe të përshtatshëm (FAPE) për të gjithë nxënësit me 
paaft ësi që trajtohen në kuadrin e arsimimit të veçantë. Nuk ka asnjë përjashtim- 
ligji kërkon zero përjashtime. Kjo politikë vlen edhe për nxënësit me sëmundje të 
transmetueshme, ngjitëse, si SIDA.Shpenzimet për mbulimin e nevojave të veçanta 
që kanë këta nxënës, konsiderohen si përgjegjësi publike. Ligji përmban tri pika për 
fëmĳ ët me nevoja të veçanta: konceptin e mjedisit sa më pak kufi zues, programet 
individuale të arsimit (IEP) dhe mbrojtjen e të drejtave, si të fëmĳ ëve me paaft ësi, 
ashtu edhe të prindërve të tyre. (Woolfolk, 2011, p. 124).
IDEA kërkon që prindërit të marrin pjesë në ekipin që diskuton nevojat e të mësuarit 
të fëmĳ ës dhe përcakton nëse shkolla duhet të kryejë ndonjë vlerësim gjithëpërfshirës, 
nëse dyshohet se fëmĳ a ka paaft ësi në të mësuar. Megjithatë, jo secili fëmĳ ë që ka një 
paaft ësi duhet të kualifi kohet për shërbime të edukimit special. Për t’u kualifi kuar 
për këto shërbime, duhet të jenë dy faktorë, fëmĳ a të ketë paaft ësi dhe si rezultat 
i kësaj paaft ësie, ka ngecje në mësime, atëherë në këtë rast ai ka nevojë për të bërë 
progres dhe për të përfi tuar nga programi i përgjithshëm arsimor. (NCLD, 2018).
Integrimi i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, qoft ë në institucionet parashkollore ose 
shkollore, ka fi lluar të aplikohet disa vite më parë në shumë vende të botës.Inkluzioni 
në arsim nënkupton barazi në arsimim dhe shkollim.Sipas Konventës për të Drejtat e 
Fëmĳ ëve, fëmĳ ët me nevoja të veçanta kanë të njëjtat të drejta sikurse fëmĳ ët e tjerë.
Fëmĳ a me nevoja të veçanta “ka të drejtë për kujdes të veçantë, për arsimim dhe 
trajnim, për t’i ndihmuar që të gëzojë jetë të përshtatshme me dinjitet të plotë dhe të 
arrĳ ë dinjitetin më të lartë të vetëbesimit dhe mundësi të integrimit social”.(Divizioni 
për arsim me nevoja të veçanta).
Në Kosovë, sipas prindërve, arsimimi i fëmĳ ëve më nevoja të veçanta dhe 
gjithëpërfshirja, mbeten akoma sfi dë. Po sipas prindërve, mungon përkrahja e 
institucioneve dhe mungesa e stafi t  profesionist e bën akoma më të vështirë edukimin 
dhe arsimimin e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta. 
Në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, vepron Divizioni 
për Arsim me Nevoja të Veçanta.Ky divizion përfshin hartimin dhe monitorimin e 
zbatimit të politikave për nxënësit me nevoja të veçanta. Aty përfshihen publikime dhe 
dokumente për fëmĳ ët me nevoja të veçanta: Funksionalizimi i qendrave burimore, 
Arsimi gjithëpërfshirës e drejtë e secilit, Dokument i punës për mësimdhënësit 
mbështetës etj. (Divizioni për arsim me nevoja të veçanta).
Arsimi gjithëpërfshirës është pjesë integrale e të gjitha politikave të Ministrisë se 
Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, si e tillë bën të mundur që arsimi në Kosovë 
të jetë në përputhje me trendet bashkëkohore të arsimit.Përpjekjet për arsim 
gjithëpërfshirës kanë fi lluar vite me herët, por me Ligjin për arsimin parauniversitar 
2011 dhe ligjet e tjera, arsimi gjithëpërfshirës tani më është realitet dhe si i tillë ka bërë 
që koncepti gjithëpërfshirës të bëhet pjesë e të gjitha politikave të MASHT-it.(Arsimi 
gjithëpërfshirës E drejtë e secilit, 2014).

Dokumentet që sigurojnë arsimin gjithëpërfshirës në Kosovë:
•  Ligji mbi arsimin parauniversitar 2011
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•  Korniza e kurrikulumit të Kosovës (KKK) 
•  Standardet për edukimin parashkollor 
•  Standardet për shkollat mike për fëmĳ ë 
•  Plani Strategjik për Arsimin e Kosovës 2011-2016 (PSAK )
•  Plani individual i arsimit PIA- Plani individual i arsimit është dokument zyrtar 

pedagogjik i cili hartohet për fëmĳ ët me nevoja të veçanta arsimore, për të cilët 
ekipi vlerësues i ekspertëve të fushave të ndryshme zhvillimore ka marrë vendim 
për edukim dhe arsimim me nevoja të veçanta. (Arsimi gjithëpërfshirës E drejtë e 
secilit, 2014).

Planet strategjike për gjendjen sociale të personave me nevoja të veçanta

Si kudo në botë, ashtu edhe në Kosovë, ka persona që kanë nevoja të veçanta.Është 
përgjegjësi e çdo shteti që të sigurojë jetesën e barabartë të këtyre personave.Si 
çdo person tjetër, edhe ata duhet të ndihen të pranuar e të sigurt në jetën që bëjnë. 
Kosova, si një shtet në zhvillim e sipër, këtyre personave, nuk iu ofron kushte të 
mjaft ueshme për sigurimin e një jete të mirëfi lltë. Për shkak të diskriminimit që u 
bëhet personave me nevoja të veçanta, zhvillohet vazhdimisht fushatë globale nga 
“Save the Children”, për përmirësimin e gjendjes së tyre, ku pjesë e kësaj fushate 
është edhe Kosova.Përqindja e përfshirjes, edhe pse mungojnë statistikat e sakta, që 
përfi tojnë nga shërbimet sociale, është e vogël.Për zbatimin e politikave dhe planeve 
strategjike, për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, qeveria e Kosovës duhet të ndajë fonde 
të mjaft ueshme.Është e pamundur të realizohen planet dhe zbatohen politikat, nëse 
qeveria nuk e ndan buxhetin e mjaft ueshëm për këta fëmĳ ë.Shërbimet që ofrohen 
në institucionet tona për personat me nevoja të veçanta nuk janë në nivelin e duhur.
Kjo vjen për shkak se qeveria nuk ndan buxhet të mjaft ueshëm për zhvillimin e 
politikave dhe planeve strategjike për përfshirjen e personave me nevoja të veçanta 
në institucionet publike për zhvillimin e një jete normale si gjithë të tjerët.
Qeveria ka hartuar një dokument- “Strategjia nacionale për të drejtat e personave me 
aft ësi të kufi zuara në Republikën e Kosovës 2013-2023”, me qëllim të promovimit 
të një shoqërie gjithëpërfshirëse.Ky dokument është hartuar në bashkëpunim me 
shumë organizata vendore e ndërkombëtare dhe do të shërbejë si një mekanizëm 
për realizimin e të drejtave të barabarta për personat me aft ësi të kufi zuara, p o 
sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave me Aft ësi të 
Kufi zuara. (Strategjia nacionale për të drejtat e personave me aft ësi të kufi ziuar në 
Republikën e Kosovës, 2014).

Një pjesë nga përmbajtja e këtĳ  dokumenti: 
Qëllimi i kësaj konvente është që të promovojë, të mbrojë dhe të sigurojë gëzimin e 
plotë dhe të barabartë të të gjitha të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut nga të 
gjithë personat me aft ësi të kufi zuar, si dhe të kontribuojë në respektimin e dinjitetit 
të tyre të qenësishëm.Personat me aft ësi të kufi zuar përfshĳ në ata që kanë dëmtime 
afatgjata fi zike, mendore, intelektuale ose shqisore, të cilat në bashkëveprim me 
pengesa të ndryshme, mund ta pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive 
në shoqëri në mënyrë të barabartë me të tjerët.(Strategjia nacionale për të drejtat e 
personave me aft ësi të kufi ziuar në Republikën e Kosovës, 2014).

Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aft ësi të Kufi zuara, Kombet e Bashkuara
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Me anë të këtĳ  dokumenti strategjik synohet përmirësimi i gjendjes aktuale në 
këto fusha: shëndetësia; mirëqenia sociale; punësimi; edukimi; mbrojtja ligjore; 
pjesëmarrja; informimi; komunikimi; qasje dhe statistika. Me qëllim të përmirësimit 
të gjendjes aktuale nga fushat prioritare të përzgjedhura në strategji, janë përcaktuar 
objektiva strategjikë të cilët do të detajohen dhe specifi kohen edhe me veprime 
konkrete, tregues të matshëm, specifi kë, të arritshëm dhe realë. Institucionet 
përgjegjëse për zbatimin e secilit aktivitet do të kenë një afat kohore të përcaktuar 
dhe linjë buxhetore për mbulimin e aktiviteteve të përcaktuara në planin e veprimit 
për zbatimin e strategjisë. (Strategjia nacionale për të drejtat e personave me aft ësi të 
kufi ziuar në Republikën e Kosovës, 2014).

Qëllimi i hartimit të kësaj strategjie është integrimi i personave me nevoja të veçanta në 
jetën sociale, politike, ekonomike e kulturore.Ashtu si kudo në botë, edhe në Kosovë 
bëhen përpjekjet për përkujdesje ndaj të drejtave të individit, dhe në këtë proces 
hyjnë edhe personat me aft ësi të veçanta dhe është përgjegjësi shtetërore që atyre t’iu 
sigurohen të drejtat e barabarta.(Strategjia nacionale për të drejtat e personave me 
aft ësi të kufi ziuar në Republikën e Kosovës, 2014).

Diskriminimi dhe paragjykimi janë sfi dat kryesore të jetës sociale.Prandaj është e 
rëndësishme që në shoqëri, fëmĳ ët me nevoja të veçanta, të mos ndihen të diskriminuar 
dhe të paragjykuar.
Niveli më i ulët i diskriminimit është shmangia, pastaj ka nivele më të larta, siç është 
përjashtimi nga puna, mospranimi në shkollë, kufi zimi i të drejtave elementare.
(Dragoti, 1999, p. 233)

Procesi i arsimit gjithëpërfshirës në Kosovë

Arsimi gjithëpërfshirës synon të lehtësojë përfshirjen e të gjithë fëmĳ ëve me nevoja te 
veçanta në arsim.Gjithëpërfshirja nënkupton qasjen e pakufi zuar të të gjithë fëmĳ ëve 
në arsim, si e drejtë e secilit fëmĳ ë.
Arsimi gjithëpërfshirës, si n jë hap i parë drejt përfshirjes sociale, është në dobi të të 
gjithë shoqërisë. Në shumë sisteme arsimore të vendeve të ndryshme, gjithëpërfshirja 
është bërë tashmë realitet, por i shoqëruar me vështirësi të shumta.Me këtë sfi dë po 
ballafaqohet edhe Kosova, e cila po bën përpjekje në drejtim të realizimit të konceptit 
të arsimit gjithëpërfshirës.(2014, p. 4).
Njohja e ligjeve, respektimi dhe zbatimi i tyre lehtësojnë në mënyrë të theksuar 
procesin e gjithëpërfshirës në arsim.
“Save the Children” ka paraqitur një indeks si instrument që ua lehtëson shkollave 
zhvillimin e arsimit gjithëpërfshirës. Në këtë indeks tregohet për gjendjen e arsimit 
gjithëpërfshirës në Kosovë:
Në Kosovë janë hedhur hapa të rëndësishëm drejt hapjes së shkollave të rregullta, 
si për fëmĳ ët me nevoja të veçanta, ashtu edhe për fëmĳ ë të tjerë, mirëpo ky proces 
po has në disa pengesa, sidomos në të kuptuarit të drejtë të konceptit të arsimit 
gjithëpërfshirës nga institucionet arsimore nga niveli qendror deri në nivele 
shkollore. Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë, arsimin gjithëpërfshirës 
e ka përfshirë si fi lozofi , e cila i përshkon të gjitha politikat e saj duke fi lluar nga 
legjislacioni e deri të dokumentet e tjera përcjellëse, të cilat e promovojnë arsimin 
gjithëpërfshirës.(Zabeli & Behluli, Save the children Kosovo, 2014).
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Vështirësitë më të mëdha në gjithëpërfshirje janë hasur për fëmĳ ët me nevoja të 
veçanta. Në Kosovë, si një vend në zhvillim e sipër, ka nevojë për kontribute nga ana 
e qeverisë, e organizatave botërore, në mënyrë që për fëmĳ ët me nevoja të veçanta 
të krĳ ohen kushte të përshtatshme për gjithëpërfshirje në arsim. Pavarësisht se janë 
hedhur hapa në përmirësimin e gjendjes, prapëseprapë, sipas prindërve, në Kosovë 
akoma nuk është arritur gjithëpërfshirja e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, kjo si 
pasojë e mosvetëdĳ esimit të familjarëve për arsimin e fëmĳ ëve si dhe mosplotësimi i 
kushteve në institucionet arsimore.Mungesa e stafi t të specializuar nëpër institucionet 
arsimore mbetet një sfi dë tjetër që Kosova nuk e ka plotësuar.Janë organizatat 
e shumta që veprojnë në Kosovë, ato, që vazhdimisht kujdesen për organizime të 
ndryshme me qëllim të përkrahjes së zhvillimit të procesit gjithëpërfshirës në arsim.
Përmes punimeve të ndryshme si dhe trajnimeve të shumta me mësimdhënës, këto 
organizata kanë dhënë kontributin e tyre për të zhvilluar edukimin dhe arsimin 
gjithëpërfshirës për fëmĳ ët me nevoja të veçanta.Të gjitha këto veprime janë bërë në 
bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Në hulumtimin “Sfi dat e integrimit të nxënësve me dëmtime në të parë në Kosovë” 
nga Prof. Dr. Shefqet Mulliqi, mësimdhënësit janë të prirë të kenë qëndrim kritik ndaj 
përfshirjes së mirëfi lltë të fëmĳ ëve me dëmtim në të parë në procesin arsimor, po 
ashtu edhe prindërit.(Mulliqi, 2016, p. 15Një ndër orientimet strategjike të MASHT-
it për zhvillimin e sistemit të arsimit është hartimi i politikave gjithëpërfshirëse dhe 
krĳ imi i mekanizmave për zbatimin e tyre. (2016, p. 20).

Gjatë viteve 2008-2013, numri i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në arsim është rritur 
nga 909 në 6093. MASHT-i i ka kushtuar vëmendje përfshirjes së fëmĳ ëve me nevoja 
te veçanta, dhe me mbështetjen e partnerëve zhvillimor ka krĳ uar një mjedis më të 
mirë për ta. Pesë shkolla speciale janë shndërruar në qendra burimore, me qëllim të 
lehtësimit të integrimit të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në shkollat e rregullta, në 
vend të ndarjes së tyre në shkolla speciale. (2016, p. 140).

Fëmĳ ët me nevoja të veçanta dhe edukimi special

Edukata dhe edukimi parashkollo r institucional, në ent, ka për objektiv organizimin e 
situatave jetësore, të përshtatshme për fuqinë kuptimore të fëmĳ ëve që këta të vërejnë, 
sillen e veprojnë, të mësojnë e nxënë duke imituar veprimet dhe sjelljet e edukatores 
dhe ato të seleksionuara të njëri- tjetrit, të mësojnë nga përvoja e të tjerëve dhe të 
formojnë përvojë vetanake edhe duke nxënë njohuri, zhvilluar aft ësi e shkathtësi dhe 
formuar shprehi elementare higjienike, kulturore dhe punuese për t’u aft ësuar për 
jetë të pavarur në mjedisin social dhe natyror. (Brada, 2013, p. 16).

Persona me nevoja të veçanta janë ata persona që kanë kufi zime fi zike apo mentale 
dhe gjendja e tyre kërkon kujdes të veçantë.Fëmĳ ët, që u duhet kujdes i veçantë gjatë 
procesit të rritjes, janë fëmĳ ë me nevoja të veçantë dhe si të tillë kanë të drejtë të jenë 
të përfshirë barabartë me fëmĳ ët e tjerë.
Tek të drejtat e personave me nevoja të veçanta përfshihen:
1. e drejta për shkollim, 
2. e drejta për qasje të lirë në institucione shkollore, 
3. e drejta për shërbime shëndetësore, 
4. e drejta për mirëqenie sociale. (Wikipedia, Personat me nevoja të veçanta, 2017).
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Pavarësisht të drejtës për arsim, të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, në Kosovë mbetet 
sfi dë sigurimi i kushteve për arsimimin e duhur të këtyre fëmĳ ëve.Mungesa e stafi t 
të specializuar bën që këta fëmĳ ë me vështirësi të arrĳ në mësimet sikur fëmĳ ët e tjerë.
Njëra ndër detyrat më të rëndësishme të MASHT-it është qasja e barabartë për 
edukimin e të gjithë fëmĳ ëve, sepse shkollat nuk janë vetëm burim i dĳ es, por edhe 
një shok i lojës, si dhe një kontest shoqëror (social) për fëmĳ ët me nevoja të veçanta.
(Kosovo, 2003, p. 34).

Ministria e Arsimit ju ofron fëmĳ ëve me nevoja të veçanta përfshirjen në institucionet 
shkollore si në: qendra burimore, institucione parashkollore, klasa të bashkëngjitura 
në kuadër të shkollave të rregullta etj. 
Monitorimin dhe identifi kimin e nevojave të veçanta të fëmĳ ëve e bëjnë edukatorët 
dhe mësimdhënësit në institucionet shkollore, në mungesë të edukatorit mbështetës 
të specializuar.Është e rëndësishme që këta fëmĳ ë të marrin kujdesin dhe trajtimin e 
duhur.
Me edukimin dhe arsimimin e fëmĳ ëve, me nevoja të veçanta, merret edukimi 
special.Përmes veprimeve speciale synohet të arrihet nivel i kënaqshëm i arsimimit 
dhe edukimit të fëmĳ ëve që hasin pengesa ne rrugën e zhvillimit të tyre.Për shkak 
të nevojës së trajtimit të veçantë, këta fëmĳ ë kanë nevojë për metoda speciale në 
edukimin e tyre.
Pra, edukimi special merret me edukimin dhe arsimimin e fëmĳ ëve, të rinjve dhe të 
rriturve me nevoja të veçanta, si pasojë e çrregullimeve të:
- parët
- dëgjimit
- fi zike
- psikike
- folurit 
- devĳ imeve të sjelljes, si dhe atyre të
- kombinuara apo të shumëfi shta. (Devolli).
Varësisht prej pengesave, personat me nevoja të veçanta, kanë nevojë për trajtim të 
veçantë profesional si p.sh personat me pengesa në të parë kanë nevojë për profesionist 
të specializuar në të parë, personat me pengesa në të folur kërkojnë ndihmën nga 
logopedi etj.
Sipas Brestovcit (1983), në kuptimin shkencor të edukimit special, si pengesë në 
zhvillim merret ajo pengesë që e pengon dukshëm zhvillimin e personalitetit të fëmĳ ës, 
të riut apo të të rriturit në procesin edukativo-mësimor, në aft ësimin profesional, në 
kryerjen e profesionit të zgjedhur apo në integrimin e përgjithshëm shoqëror. Njëra 
ndër nocionet më të vjetra, që është përdorur fi llimisht në Rusi, është nocioni i defektit 
që rrjedh nga fj ala defectus, që do të thotë mungesë. Mirëpo për shkak të natyrës 
nënçmuese që ka ky nocion, me kalimin e kohës u hoq nga përdorimi. Organizata 
Botërore e Shëndetësisë (1980), i ka dhënë këto defi nicione përkitazi me pengesat 
psikike dhe fi zike.(Devolli):
1. lëndimet: lëndime të përhershme apo të përkohshme me karakter psikologjik, 

fi ziologjik dhe trupor, apo anomalia e strukturave ose funksioneve të organizmit 
të njeriut;

2. invaliditeti: çdo kufi zim apo pengesë në aksion si pasojë e lëndimeve në atë formë 
dhe nivel, i cili merret si normal për qenien e njeriut;
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3. handikapi: invaliditeti i cili ndikon në gjendjen joadekuate të individit në kuptimin 
e kufi zimit apo të pengesës për ta realizuar rolin normal, varësisht nga mosha, 
gjinia dhe faktorët shoqërorë e kulturorë të rrethit për individin përkatës. (Devolli).

Edukimi social, në histori ka kaluar në disa periudha. Sipas hulumtimeve të bëra, 
janë tri periudha:
1. Periudha e të kuptuarit primitiv,
2. Periudha e azileve,
3. Periudha e integrimit social. (Devolli).
Në kohërat primitive, personat me nevoja të veçanta janë konsideruar si barrë dhe si 
të tillë nuk kanë pasur përkrahje dhe as mundësi integrimi social. E në periudhën e 
integrimit social, përkujdesja ndaj personave me nevoja të veçanta arrin një nivel më 
të lartë duke iu mundësuar metoda për arsimim dhe edukim. Në vendet në zhvillim e 
sipër mbetet sfi dë sigurimi i kushteve për arsimim të personave me nevoja të veçanta.
Nuk ka mjaft ueshëm fonde për hapjen e institucioneve speciale.(Devolli).

Edukimi special në Kosovë

Integrimi i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, qoft ë në institucionet parashkollore ose 
shkollore, ka fi lluar të aplikohet disa vite më parë në shumë vende të botës dhe është 
implementuar në mënyra të ndryshme. Në disa vende të botës, si në SHBA, e veçmas 
në disa vende të Evropës Perëndimore, idetë për integrimin e fëmĳ ëve në shkolla 
të rregullta nisën në fi llim të viteve të ’60-ta të shek. XX. Tani në shumë sisteme 
arsimore të disa vendeve, inkluzioni është bërë realitet, por i shoqëruar me vështirësi 
të pritshme. (Kosovo, 2003, pp. 7-8).
Fëmĳ ët me nevoja të veçanta kanë nevojë për kujdes të veçantë dhe jo për të drejta të 
veçanta.
S hkolla inkluzive i zgjidh problemet e nduarnduarta dhe u ofron shanse të barabarta 
për edukim të gjithëve pa as më të voglin dallim. Në shkollë inkluzive, fëmĳ a me 
nevoja të veçanta bëhet:
- pjesë e barabartë e grupit;
- përfshihet bashkërisht me të tjerët në procesin e të nxënit;
- përfshihet në të gjitha aktivitetet e shkollës; 
- bëhet i vetëdĳ shëm se është person sikurse të tjerët, etj. (Kosovo, 2003, p. 8).
Vazhdimisht punohet në procesin gjithëpërfshirës të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta në 
institucionet arsimore në Kosovë.(Wikipedia, Personat me nevoja të veçanta, 2017).
Përgjegjës për zhvillimin e arsimit publik, në këtë rast edhe të fëmĳ ëve me nevoja të 
veçanta, është MASHT.Duhet të hartojë përmbajtje të përshtatshme mësimore për 
fëmĳ ët me nevoja të veçanta. Ata e kanë të drejtën e arsimit special, sipas ligjit:
35.1 Nxënësit që nuk përfi tojnë ose që nuk kanë mundësi të përfi tojnë mësimdhënie 
të zakonshme në mënyrë të kënaqshme, kanë të drejtë për arsim special dhe është 
detyrë e komunës ta sigurojë këtë arsim, në bazë të dispozitave të këtĳ  Ligji dhe 
brenda kufi jve të buxhetit komunal. Ende në Kosovë nuk ka kuadër të mjaft ueshëm 
për fëmĳ ë me nevoja të veçanta.(2006, p. 101).
Identifi kimi, diagnostifi kimi, trajtimi, aft ësimi i fëmĳ ëve me nevoja të veçanta për 
arsim special do të jetë strategji afatgjate e MASHT-it. Për të arritur qëllimet e një 
sistemi të arsimit gjithëpërfshirës,  nevojiten synimet në vĳ im:
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- qasje e barabartë në arsim e të gjithë fëmĳ ëve me dëmtime, si dhe përgatitja 
në të gjitha nivelet arsimore;
- të ngrihet vetëdĳ a e të gjithëve për arsimimin në pajtueshmëri me principet e 
të drejtave njerëzore;
- miratimi i legjislacionit që ka qasje jodiskriminuese në arsim, brenda sistemit 
arsimor  gjithëpërfshirës;
- të zhvillohet sistemi gjithëpërfshirës arsimor (sistemi i njëjtë arsimore) për të 
gjithë;
- të ndihmohet qasja e hershme në arsim për të gjithë nxënësit, duke u përfshirë 
në institucionet parashkollore për të lejuar intervenimin sa më të hershëm;
- të ekzistojë një plan i hollësishëm për të gjithë, duke angazhuar mësuesit e 
arsimit të nevojave të veçanta si përgjegjës në këtë drejtim. (Kosovo, 2003, p. 26).
Këta fëmĳ ë duhet të marrin njohuri arsimore sikur çdo fëmĳ ë dhe është përgjegjësi 
e MASHT-it që të krĳ ojë kushtet në çdo nivel arsimi.Kosova është akoma në hapat 
e zhvillimit, prandaj edhe vështirësitë janë më të mëdha, por planet strategjike për 
arsimin gjithëpërfshirës nuk mungojnë dhe vazhdimisht punohet në këtë drejtim.
Për identifi kimin e pengesave të fëmĳ ëve nevojitet njohuri profesionale të edukimit 
special, prandaj ka shumë rëndësi përgatitja profesionale që kanë mësimdhënësit, 
edukatorët, pedagogët etj.Për arritjen e kësaj, në Kosovë, ka nevojë që të punohet 
shumë.

Roli i prindërve në edukimin special

Qëllimi i çdo prindi është edukimi sa më i mirë i fëmĳ ëve të tyre, në mënyrë që me 
edukimin e tyre t’iu sigurojnë një të ardhme të mirë. Synimi i prindërve është t’i 
orientojnë fëmĳ ët e tyre në edukim të denjë dhe t’i bëjnë të dobishëm për të ardhmen.
Pasi që mësimet e para merren nga prindërit, është shumë i rëndësishëm roli i tyre 
në rritjen dhe zhvillimin e fëmĳ ës.Rëndësia rritet tek fëmĳ ët me nevoja të veçanta.
Zakonisht janë prindërit ata që identifi kojnë nevojat e veçanta të fëmĳ ëve.Është e 
rëndësishme që prindërit, të cilët identifi kojnë paaft ësi të caktuar tek fëmĳ a, ta 
pranojnë këtë fakt dhe të kujdesen që ata të marrin trajtimin dhe edukimin e duhur. 
Në momentin që prindi e pranon që fëmĳ a i tĳ  ka probleme apo vështirësi në një 
aspekt të caktuar, ta orientojë atë në institucionet e edukimit special. Sa më herët që 
bëhet identifi kimi i fëmĳ ës me nevoja të veçanta, aq më e mirë është mundësia për 
gjetjen e formës adekuate të edukimit. Sigurisht që këtë nuk mund ta bëjnë vetëm 
prindërit, por me bashkëpunimin e prindërve bëhet më i lehtë identifi kimi.
Prindërit e njohin më së miri perso nalitetin e fëmĳ ës së tyre, se cilat situata janë 
të vështira, si dhe cilat aktivitete janë të pëlqyeshme për fëmĳ ën.Kështu që është e 
domosdoshme që prindërit të ft ohen si partnerë për të planifi kuar edukimin për 
fëmĳ ët e tyre.Ndërtimi i partneritetit me prindër fi llon që nga kontaktet e para.Ndjenja 
e të qenit bashkërisht dhe e diskutimeve të hapura janë pasojë e një bashkëpunimi 
dhe punë ekipore të suksesshme. Sugjerimet në vĳ im mund të ndihmojnë në mbajtjen 
e takimeve:
- inkurajon prindërit dhe ndërton optimizëm drejt edukimit të fëmĳ ës;
- paraprakisht jepini informata të mjaft ueshme lidhur me takimin, kështu që 

prindërit të dinë se çfarë të presim në takim;
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- rezervoni kohë të mjaft ueshme për takime;
- sigurohuni që prindërit të kenë hapësirë për të shprehur pikëpamjet e tyre dhe 

se ato janë të çmuara. Prindërit dhe pjesëmarrësit tjerë duhet të ndjejnë se nuk ka 
pyetje të pakuptimta: të gjitha pyetjet e shprehura janë të rëndësishme;

- mbani gjërat të thjeshta dhe shmanguni terminologjisë së ndërlikuar profesionale;
- shkruani vendimet qartazi dhe sigurohuni që prindërit t’i kenë kuptuar ato. 

(Kosovo, 2003, pp. 38-39).
Për të pasur sukses procesi gjithëpërfshirës, është i nevojshëm bashkëpunimi në mes 
të prindërve dhe mësimdhënësve, prandaj është shumë e rëndësishme që prindërit, 
duke i njohur më së miri karakteret e fëmĳ ëve të tyre, t’i japin mundësinë fëmĳ ës që 
të integrohet sa më mirë në shoqëri.

Politikat Sociale

Politikat sociale kanë të bëjnë me krĳ imin e metodave për të siguruar mirëqenien e 
çdo kategorie të shoqërisë.
Objekti i politikës sociale përfshin të drejtat e individit për të siguruar:
- mjetet e domosdoshme materiale për jetesën si: ushqimin, veshjen dhe strehimin;
- zhvillimin normal fi zik/mendor si qenie njerëzore, për të shmangur sëmundjet e 

ndryshme, paaft ësinë;
- zhvillimin normal të marrëdhënieve ndërpersonale, marrëdhëniet bashkëshortore, 

ato prindër-fëmĳ ë etj.;
- mundësi të barabarta në edukim, shërbim shëndetësor, shërbime sociale, punësim 

etj. (Xhumari, 2003, p. 3).
Këto të drejta sociale ligjërohen në forma të ndryshme si:
a. në dokumentin themeltar të shtetit, kushtetutën, ku shpallet shteti social;
b. në kushtetutë ato shpallen si të drejta themelore të shtetasve;
c. në ligje të veçanta, si ato për sigurimet shoqërore, sigurimin e kujdesit 
shëndetëso, ndihmën sociale, shërbimet e punësimit, ku kalohet nga të drejtat e 
përgjithshme te përcaktimi i përfi timeve konkrete;
d. ka raste kur në kushtetutë kompetencat në lidhje me garantimin e këtyre të 
drejtave sociale mund t’u atribuohen institucioneve përkatëse. (Xhumari, 2003, pp. 
3-4).
Duke pasur parasysh se përmbajtjet e politikës sociale janë të shpërndara dhe të 
shumëfi shta, ato mësohen në shumë disiplina shkencore, prandaj ky fakt tregon se 
politikat sociale paraqiten në mënyra të ndryshme. Pra, mendimet e ndryshme të 
defi nimit dhe kuptimit të politikës sociale në një anë rrjedhin nga qasjet e ndryshme 
fi lozofi ke, teorike, politike dhe ideore.Termi “politika sociale” përdoret që nga viti 
1851, së pari në punimet e historianit gjerman Ril, prej se është në përdorim konsekuent.
Termi “politikë” është me origjinë të vjetër greke, e kanë zhvilluar fi lozofët duke 
shpjeguar aktivitetin e përditshëm të njerëzve në punët e qeverisjes dhe vendosjes 
në kushtet e demokracisë skllavopronare. Termi “sociale”, është me prejardhje latine 
dhe tregon shoqërinë, bashkësinë shoqërore, edhe pse jo rrallë përdoret edhe për 
të treguar mjediset subkulturore, të ashtuquajtura si “mjedise sociale”. Në politikën 
sociale termi sociale ka të bëjë me kompleksitetin e paraqitjes së fenomeneve dhe 
rrethanave shoqërore, të cilat kanë të bëjnë me kushtet e jetesës dhe kushtet e punës 
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së njerëzve, qoft ë të shoqërisë në tërësi, qoft ë të grupeve apo individëve në veçanti.
Sipas domethënies së tretë, termi sociale përfshin vetëm ato paraqitje dhe rrethana 
të fenomeneve shoqërore që kanë të bëjnë me vështirësitë jetësore të njerëzve, të 
refl ektuara si raste sociale (sëmundjet, vdekjet, invaliditetet, papunësia, varfëria 
etj.).(Skenderi, 2010, pp. 17-18).
Politikat sociale mbulojnë të gjitha dispozitat dhe masat që synojnë të parandalojnë, 
të mënjanojnë ose të lehtësojnë situatat e varfërisë dhe problemet sociale, në nivel 
individual ose kolektiv, ose që kërkojnë të favorizojnë mirëqenien e grupeve më të 
brishta të shoqërisë.(Politikat sociale).
Në grupet më të brishta të shoqërisë janë edhe personat me nevoja të veçanta, prandaj 
është i nevojshëm sigurimi i politikave të përshtatshme për t’ua lehtësuar situatat 
me të cilat përballen qoft ë në arsim, shëndetësi, punësim e në kushtet e jetesës. 
Ndërmarrja e masave të nevojshme për lehtësimin e vështirësive jetësore të këtyre 
kategorive  përfshin politikat sociale. 
Politika e mirëfi lltë sociale nuk është ide, nuk është as projekt i caktuar shkencor 
për shoqërinë në një kohë të caktuar.Kërkesat e përhershme jetësore të njeriut dhe 
lëvizjet e përgjithshme të tĳ  përherë progresive në aspektin ekonomik, social, kulturor 
e politik, padyshim që imponojnë nevojën për një politikë më të begatë sociale.
(Skenderi, 2010, p. 27).
Politikat sociale mbulojnë të gjitha dispozitat dhe masat që synojnë të parandalojnë, 
të mënjanojnë ose të lehtësojnë situatat e varfërisë dhe problemet sociale, në nivel 
individual ose kolektiv, ose që kërkojnë të favorizojnë mirëqenien e grupeve më të 
brishta të shoqërisë.(Politikat sociale).

Diskutim për bazat ligjore të politikës sociale në Kosovë

Politikat sociale kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e një shteti, prandaj edhe 
Kosova si një vend që synon Bashkimin Evropian, i kushton rëndësi politikave sociale 
duke i dhënë një rol të madh drejt rrugës evropiane. Në këtë kapitull do të shqyrtojmë 
bazën ligjore të politikave sociale në Kosovë. Dihet që Kosova është një ndër shtetet 
me papunësinë më të madhe në vendet e Evropës si dhe me një ekonomi të dobët.
Prandaj edhe mundësia e krĳ imit të mekanizmave për trajtimin e duhur të kategorive 
me gjendjen më të rëndë në Kosovë, siç janë personat me aft ësi të kufi zuara, është 
i vështirë.Mirëpo ekziston baza ligjore që rregullon aspektin juridik të kategorive 
sociale.Ligji i cili u siguron mjete monetare mujore për rastet sociale është “Ligji për 
skemën e ndihmës sociale në Kosovë”.Ky ligj është themeluar me qëllim të mbrojtjes 
sociale të kategorive më të vështira. Në këtë kategori hyjnë familjet e varfra, invalidët, 
personat në nevojë, personat me aft ësi të kufi zuara, pensionistët etj.Përmes kësaj 
synohet të arrihet lehtësimi i kushteve të jetesës për personat që kanë nevojë për 
ndihmë sociale.Përzgjedhja e personave që kanë nevojë për ndihmë sociale bëhet 
përmes kornizës ligjore sipas kritereve të parapara.Mjetet ndahen nga buxheti i 
Kosovës.
Në nenin I të këtĳ  ligji thuhet:
Me këtë ligj rregullohet skema e ndihmës sociale me qëllim të mbrojtjes dhe 
përkujdesjes të familjeve të rrezikuara në aspektin social.(2003, p. 1).
Pasi që tema është e fokusuar në trajtimin social të fëmĳ ëve me nevoja të veçanta, do 
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të shqyrtojmë vetëm  bazën ligjore në Kosovë për këtë kategori.
Rregullimi ligjor për të drejtat e kategorive të caktuara sociale, në Kosovë, është si më 
poshtë:
- Ligji për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë;
- Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare;
- Ligji Nr. 04/L-131 Për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti;
- Ligji Nr.03/L-019, Për Aft ësimin, Riaft ësimin Profesional dhe  Punësimin e Personave 
me Aft ësi të Kufi zuara;
- Ligji Nr. 03/L-022, Për përkrahje materiale familjeve të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar 
të përhershme;
- Ligji Nr. 03/L-100, Për Pensionet e Pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës;
- Ligji Nr. 02/L-2, Për Statusin dhe të Drejtat e Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve, 
Veteranëve dhe Pjesëtarëve të UÇK-së dhe Viktimave Civile të Luft ës.

Ligji Nr.04/L-131 Për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti

Ky ligj përcakton këto pensione, të cilat fi nancohen nga shteti: pensionet bazike 
të moshës, pensionet kontribut-pagese të moshës, pensionet e aft ësisë së kufi zuar, 
pensionet e parakohshme, pensionet familjare dhe pensionet invalide të punës, si 
pensione të Shtyllës së I-rë të fi nancuara nga shteti. Po ashtu përcaktohet skemat 
e aplikueshme pensionale në Kosovë, të cilat fi nancohen nga Buxheti Shtetëror i 
Kosovës.
1. Ky ligj përfshin Skemën e Pensionit Bazik të Moshës, Skemën e Pensionit Kontribut-
pagues të Moshës, Skemën e Pensionit të Aft ësisë së Kufi zuar dhe Skemën e Pensionit 
të Parakohshëm, si dhe rregullon çështjet e pensionit familjar dhe invalide të punës, 
në rastet kur kontribuuesit lëndohen në punë apo fi tojnë sëmundje profesionale. 
2. Krĳ on metodologji sipas së cilës vlera e pensioneve harmonizohet dhe përshtatet 
me rritjet e kostos së jetesës. 
3. Përcakton procedurat administrative përmes të cilave personat mund të aplikojnë 
për përfi timin e pensioneve. 
4. Adreson trajtimin e çështjeve të pagesave të tepërta dhe pensioneve të papaguara. 
5. Krĳ on një proces, sipas së cilit personat mund të rishikojnë kushtet e pranimit për 
pension. 
6. Krĳ on një rregull tranzicioni që iu takon personave që marrin pagesat e pensioneve 
në skemat dhe programet pensionale ekzistuese që janë duke u zbatuar; si dhe, 
7. Rregullon çështje të tjera nga skemat pensionale të përcaktuara më këtë akt ligjor, 
të cilat janë në interes dhe favor të shfrytëzuesve pensionistë.
Kriteret për njohjen e së drejtës në pension ta paaft ësisë së përhershme janë kritere 
të përcaktuara me këtë ligj që janë: të jetë shtetas i Republikës së Kosovës, që i 
kanë tetëmbëdhjetë vjet si dhe të kenë të parashtruara kërkesat për pension të cilat 
vlerësohen nga komisioni mjekësor. Person me paaft ësi të përhershme konsiderohet 
ai person që ofron dëshmitë mjekësore, komisioni e vlerëson si person me  paaft ësi të 
përhershme, varësisht për sa vite si dhe pas skadimit të afateve të përcaktuara në këtë 
ligj, personi i nënshtrohet procesit të rivlerësimit mjekësor.
Ligji Nr.03/L-019, Për Aft ësimin, Riaft ësimin Profesional dhe Punësimin e Personave 
me Aft ësi të Kufi zuKy ligj rregullon të drejtat për aft ësimin, riaft ësimin profesional 
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dhe punësimin e personave me aft ësi të veçanta për qasjen e tyre në tregun e hapur 
të punës. Ky ligj ka për qëllim përkrahjen institucionale dhe përgatitjen profesionale 
të personave me aft ësi të kufi zuara për punë të përshtatshme dhe mundësimin e 
trajtimit të barabartë.
Personat me aft ësi të kufi zuara për punë kanë të drejtën për përfi tim të pensioneve 
dhe ndihmës sociale sipas dispozitave ligjore.Ata i kanë të drejtat e barabarta 
për punësim, pa asnjë lloj diskriminimi, atyre u sigurohet mbrojtja ligjore në rast 
diskriminimi.
Sipas këtĳ  ligji, disa nga procedurat për vlerësimin e aft ësisë për punë të personave 
me aft ës të kufi zuara janë: aft ësitë për punë i përcakton komisioni vlerësues, fi llimi 
i procedurës për vlerësimin e zvogëlimit të aft ësisë paraqitet me kërkesën e personit 
me aft ësi të kufi zuara, kërkesa duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e nevojshme 
të kërkuara sipas ligjit. 
Po sipas këtĳ  ligji, personi me aft ësi të kufi zuara ka të drejtë në aft ësim, riaft ësim 
profesional sipas kushteve të parapara me këtë ligj.Në rastet kur është e nevojshme, 
aft ësimi dhe riaft ësimi mund të bëhet në shkolla të veçanta dhe në institucione 
përkatëse.Punësimi i personave me nevoja të veçanta nënkupton punësimin e tyre 
në tregun e hapur të punës dhe sektori publik dhe ai privat janë të obliguar që t’i 
punësojnë personat me aft ësi të kufi zuara.

Ligji NR. 03/L-022 Për përkrahje materiale familjeve të fëmĳ ëve me aft ësi të 
kufi zuar të përhershme

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin që u siguron mbrojtje fi  nanciare 
familjeve të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuara të përhershme.
Me këtë ligj rregullohet e drejta për përkrahje materiale familjeve të cilat ruajnë dhe 
përkujdesen për fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar të përhershme dhe mënyra e realizimit 
të kësaj përkrahjeje materiale.
Sipas nenit 3 të këtĳ  ligji, sigurohet mbrojtja sociale, për këtë kategori të fëmĳ ëve, 
duke iu ofruar përkrahje materiale:
3.1 Me qëllim të mbrojtjes së fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar të përhershme, Ministria e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale përpilon strategjinë e vet për këtë kategori të fëmĳ ëve. 
3.2 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, siguron përkrahje materiale familjeve 
me fëmĳ ë me aft ësi të kufi zuar të përhershme, në pajtim me mundësitë buxhetore të 
Kosovës. 
3.3 Ndihma materiale familjeve me fëmĳ ë me aft ësi të kufi zuar të përhershme, do të 
ofrohet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, përmes Departamentit të saj të 
Mirëqenies Sociale. 
3.4 Ndihma materiale mundëson fëmĳ ët me aft ësi të kufi zuar të përhershme të bëjnë 
një jetë më normale në kushtet që garantojnë dinjitetin e tyre dhe lehtësojnë jetën e 
tyre. 
3.5 Ndihma materiale për fëmĳ ën e me aft ësi të kufi zuar të përhershme paguhet në 
emër të prindit apo kujdestarit të fëmĳ ës, përmes xhirollogarisë bankare.
Ndërsa sipasi nenit 6, fëmĳ ë me aft ësi të kufi zuara konsiderohen:
a) fëmĳ ët (?)
 b) fëmĳ ët e verbër si dhe, 
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c) fëmĳ ët të cilët për shkak të natyrës së sëmundjes apo sëmundjeve të përhershme, 
nuk janë të aft ë që në mënyrë të pavarur të lëvizin vetë, në banesë, apo në vendet 
ku kanë nevojë, as në përdorimin e ndihmesave përkatëse, nuk janë në gjendje të 
ushqehen vetë, të zhvishen dhe të vishen, të kryejnë nevojat fi ziologjike si dhe të 
mbajnë higjienën e domosdoshme personale. (Ligji Nr.03/L-022 për përkrahje 
materiale e familjeve të fëmĳ ëve me aft ësi të kufi zuar të përhershëm, 2008).
Për procedurat e njohjes së të drejtës në ndihmë e kujdes formohet komisioni vlerësues 
mjekësor i përbërë nga personat adekuatë.Mjetet për përkrahje fi nanciare sigurohen 
nga buxheti i Kosovës.

Konkluzione

Përgjegjës për  identifi kimin e fëmĳ ëve me nevoja të veçanta janë prindërit, edukatorët 
dhe mësimdhënësit, ndërsa ligjërisht përgjegjëse janë institucionet shtetërore. Gjatë 
punës me fëmĳ ë, mund të vërehen aft ësitë e kufi zuara gjatë procesit të rritjes, që 
nga lindja.Pasi që shumë prindër, për shkak të paragjykimeve, hezitojnë t’i dërgojnë 
fëmĳ ët e tyre me nevoja të veçanta në shkollë, institucionet shtetërore janë përgjegjëse 
për të identifi kuar dhe monitoruar këta fëmĳ ë.Një gjë e tillë mund të arrihet 
përmes bashkëpunimit në mes të institucioneve arsimore dhe atyre shëndetësore e 
të mirëqenies sociale.Shpesh terminologjia e përdorur për këta fëmĳ ë nuk është e 
qëlluar, pavarësisht se kohëve të fundit ka ndryshime. Kemi dëgjuar shpesh termat 
“fëmĳ ë të hendikepuar, me të meta, jonormalë apo të deformuar, mirëpo këta terma 
nuk janë të përshtatshëm. Këta fëmĳ ë nuk kanë asgjë tjetër veçse nevoja të veçanta, 
e këto specifi kohen si pengesa në të folur, në të parë, në të dëgjuar, apo ngecje në 
zhvillimin mendor. Ata nuk janë me të meta, por thjeshtë kanë nevojë për kujdes të 
veçantë. Për të arritur këtë, duhet identifi kuar me kohë nevojat e tyre të veçanta, në 
mënyrë që ta marrin me kohë kujdesin e duhur dhe të arrĳ në qëllimet në jetë si të 
gjithë të tjerët.
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