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D∏ugo myÊla∏em o tym tekÊcie, Êwiadomy
miejsca, w którym si´ uka˝e, i projektu, które-
go jest cz´Êcià. Co wybieraç? Co jest napraw-
d´ wa˝ne i warte omawiania? Co to znaczy
„kultura albaƒska” w ogóle, a jak ów termin
rozumiany jest w okresie postkomunistycz-
nym? Czym jest Albania dla tych, którzy tam
mieszkajà, a czym dla ˝yjàcych poza nià? Jak
te wizje wspó∏grajà lub konkurujà ze sobà?
Wydaje si´, ˝e rzecz ma si´ odwrotnie ni˝ wte-
dy, gdy rzuca si´ kamieƒ w wod´. Tam wraz
z oddalaniem si´ od epicentrum fala s∏abnie,
tu im dalej od rzutu (czyli od poczàtkowego
„ogólny zarys Albanii”), tym wi´ksza energia,
a problemy si´ spi´trzajà. Spróbuj´ jednak wy-
wiàzaç si´ z tego zadania w oparciu na ogólnej
wiedzy o tak zwanym zobiektywizowanym
charakterze, ale przede wszystkim na tym, co
widzia∏em, czu∏em i prze˝ywa∏em w okresie
ostatnich 20 lat, b´dàc w Albanii i poza nià.
Niech to zatem b´dzie ogólny zarys z nutà su-
biektywnego spojrzenia.

Polityka, gospodarka i nie tylko

Brakuje ustalonej i ogólnie przyj´tej daty
upadku komunizmu w Albanii. Rysy na mono-
litycznym obrazie tak zwanej niezwyci´˝onej
ska∏y na brzegach Adriatyku, stworzonym
i przez lata podtrzymywanym przez kultural-
ny, edukacyjny i propagandowy aparat re˝imu,
zacz´∏y si´ pojawiaç ju˝ w po∏owie lat 80.
ubieg∏ego wieku. Ale dopiero lawina zmian
w Êrodkowej Europie uruchomi∏a procesy
przeobra˝eƒ w samej Albanii. Od 1945 roku
kraj by∏ niepodzielnie rzàdzony przez jednà
parti´, na której czele sta∏ Enver Hoxha. Mia-
∏em wra˝enie, ˝e wszyscy ludzie wokó∏ mnie –
w szkole, dzielnicy, domu, telewizji – p∏akali,
kiedy go pochowaliÊmy 15 kwietnia 1985 ro-
ku. By∏ ojcem narodu, dla mnie – wówczas
pioniera – po prostu by∏ wujkiem Enverem.
Szerszemu ogó∏owi zast´powa∏ Boga, którego
wypleni∏ z ˝ycia spo∏ecznego w 1967 roku,
og∏aszajàc Albani´ „jedynym ateistycznym
krajem na Êwiecie”. Na marginesie, ma∏o kto
pami´ta, ˝e formu∏a ta znalaz∏a si´ tak˝e w pre-
ambule do konstytucji z 1976 roku. Po doÊç
d∏ugim czasie dowiedzia∏em si´, ˝e wielu in-
nych ludzi – na ulicy, w kawiarenkach,
a szczególnie w wi´zieniach i miejscach inter-
nowania – tak˝e p∏aka∏o owego kwietniowego
dnia, tyle ˝e z radoÊci.

Partia szybko si´ podnios∏a po tej ogromnej dla
niej stracie. Ju˝ 3 dni po odejÊciu nieomylnego
wodza na jej czele stanà∏ najwierniejszy jego
uczeƒ, Ramiz Alia. To on rozpoczà∏ reformo-
wanie ˝ycia politycznego i spo∏ecznego w kra-
ju u progu lat 90., ale nie po to, ˝eby zmieniç
zastany uk∏ad, lecz aby go jeszcze bardziej
utrwaliç. Jednak i jemu, i Partii bieg rzeczy
wymknà∏ si´ spod kontroli. Zimà na prze∏omie
lat 1989 i 1990 w przygranicznej Gjirokastrze
ludzie szeptali o zabitych na albaƒsko-greckiej
granicy. Ci nieszcz´Ênicy próbowali uczyniç
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to, co uda∏o si´ tylko nielicznym – przesko-
czyç podwójny rzàd 3-metrowej wysokoÊci
drutu kolczastego, ciàgnàcego si´ przewa˝nie
w górzystym terenie, na dodatek ogo∏oconym
z wszelkiej pozwalajàcej si´ ukryç roÊlinnoÊci.
Szepty rozros∏y si´ w opowieÊç, kiedy 2 lipca
1990 roku par´ tysi´cy osób, g∏ównie m∏odych
mieszkaƒców Tirany, szturmowa∏o ambasady
krajów zachodnich. Z braku miejsca (3200
osób wesz∏o do ambasady Niemiec) i pewnie
z niewiedzy niektórzy wtargn´li na teren am-
basady Kuby, ale rych∏o si´ przenieÊli do bli˝ej
po∏o˝onych ambasad W∏och i Francji. W ramach
kompromisu wypracowanego mi´dzy europej-
skimi dyplomatami i albaƒskimi w∏adzami
wszyscy ci ludzie dostali paszporty, a potem
autobusami zostali przewiezieni do portu
w Durrës, skàd wyp∏yn´li na Zachód. Ciàg auto-
busów zrobi∏ na nas znacznie wi´ksze wra˝enie
ni˝ zorganizowany przez Parti´ mityng w cen-
trum Tirany oraz ca∏a propagandowa paplani-
na o zdradzie, o roli tajnych s∏u˝b specjalnych
czy o wandalach i by∏ych ordynarnych prze-
st´pcach, którzy rzekomo chcieli tym aktem
podwa˝yç autorytet ojczyzny w oczach Êwiata.
Sta∏a si´ rzecz jeszcze niedawno nie do pomy-
Êlenia. Tak po prostu mo˝na by∏o dostaç pasz-
port. Czyli mo˝na by∏o wyrwaç si´ z Albanii
i osiàgnàç dobrobyt, który widzieliÊmy na co
dzieƒ w oglàdanej masowo, mimo ostrego za-
kazu, w∏oskiej i greckiej telewizji. Zimà 1990
roku ludzie zacz´li t∏umnie uciekaç z Albanii
przez granic´ z Grecjà. Przygraniczne miasta
i wsie, tak jak moja Gjirokastra, sta∏y si´ bazà
wypadowà dla przemieszczajàcej si´ masy
emigrantów. Do j´zyka codziennego wesz∏o
wtedy nowe s∏owo: refugjat – oznaczajàce
uchodêc´, ale wtedy u˝ywane bardziej w od-
niesieniu do emigranta1.

W tym samym czasie, w wyniku wewn´trz-
nych dyskusji, Partia zgodzi∏a si´ wprowadziç
w kraju polityczny pluralizm. DziÊ brzmi to

komicznie, ale jako pierwsza zosta∏a za∏o˝ona
i zarejestrowana Partia Ekologiczna. W Albanii
nie by∏o opozycji demokratycznej – ani w sensie
organizacji politycznych, ani te˝ jako tradycji
myÊli. Nie mog∏a powstaç, poniewa˝ wszyst-
kich potencjalnych opozycjonistów w czasach
Hoxhy albo rozstrzelano, albo uwi´ziono, co
oznacza∏o powolnà i d∏ugotrwa∏à Êmierç. Ba,
agenci tajnej policji Sigurimi zdo∏ali nawet
sk∏óciç tych, którym uda∏o si´ uciec z Albanii
po II wojnie Êwiatowej. Opowiada o tym po-
wieÊç, która powinna zajàç zaszczytne miejsce
na liÊcie arcydzie∏ albaƒskiej tradycji krymina-
∏ów2.

˚ycie jednak nie znosi pró˝ni, a rewolucje
jeszcze mniej. Atmosfera polityczna zacz´∏a
g´stnieç. S∏owo „strajk”, funkcjonujàce do-
tychczas w konotacji „walki klasy robotniczej
przeciwko kapitalistycznym krwiopijcom”, za-
cz´∏o coraz cz´Êciej si´ pojawiaç w kontekÊcie
albaƒskich robotników. Zorganizowani w nowo
powsta∏e zwiàzki zawodowe wyszli na ulice,
domagajàc si´ przemian politycznych i napra-
wy gospodarki, która by∏a w op∏akanym stanie.
Do∏àczyli do nich studenci z ˝àdaniem usuni´cia
imienia Hoxhy z nazwy uniwersytetu w Tiranie.
Alia nie ust´powa∏, wi´c 20 lutego 1991 roku
studenci i robotnicy wyszli na ulice Tirany.

14

1 To, co opisuje Gazmend Kapllani w swoim znakomitym
dziele Krótki podr´cznik przekraczania granic, by∏o
losem tak˝e wielu moich bliskich, a cz´Êciowo i moim.
Z tego powodu czytam t´ ksià˝k´ jako literatur´ faktu.

2 Pierwsze miejsce w tym rankingu nale˝y si´ zbiorowi
wspomnieƒ Envera Hoxhy pt. TitoiÊci (Titistët, Tirana
1982). Szczególnie Êwiadczy o tym jego ostatni
rozdzia∏, w którym Hoxha opisuje, jak to Mehmet
Shehu, jego wieloletni wspó∏pracownik, wierny
przyjaciel, a zarazem premier kraju w latach
1954–1981, s∏u˝y∏ nast´pujàcym obcym wywiadom:
w∏oskiemu SIM w czasie II wojny Êwiatowej, a potem
MI6, CIA, jugos∏owiaƒskiej UDBA i KGB. Shehu zginà∏
w nocy z 17 na 18 grudnia 1981 roku,
najprawdopodobniej Êmiercià samobójczà, ale
z pewnoÊcià zosta∏ do tego zmuszony przez swoich
towarzyszy, z Hoxhà na czele.



Protest przekszta∏ci∏ si´ w masowà demonstra-
cj´ na placu Skanderbega, gdzie po kilku godzi-
nach starç z policjà t∏um obali∏ postawiony tam
6 lat wczeÊniej pomnik Hoxhy. To samo spo-
tka∏o rych∏o tak˝e dwa pomniki Stalina w stoli-
cy Albanii. Kilka dni póêniej obalono pomnik
Hoxhy w Korçy, a na poczàtku marca kilku
m∏odych zwolenników Demokratycznej Partii
Albanii [alb. Partia Demokratike e Shqipërisë]
zniszczy∏o za pomocà dynamitu i trotylu 50-
-tonowy pomnik Hoxhy w jego rodzinnej
Gjirokastrze. Dobrze pami´tam ów s∏oneczny
marcowy dzieƒ, kiedy idàc do szko∏y, nie do-
strzeg∏em na swoim sta∏ym miejscu uchwyco-
nego w marmurze zamyÊlonego wodza. Dla
mnie to w∏aÊnie wtedy skoƒczy∏ si´ komunizm.

Wiosn´ 1990 roku w ˝yciu publicznym domi-
nowa∏y obrazy statków handlowych wyp∏ywa-
jàcych z albaƒskich portów w kierunku W∏och
i przepe∏nionych uciekinierami. ZnaliÊmy ich
nazwy i tona˝ z lekcji geografii: „Tirana”,
„Gjirokastra”, „Vlora” czy „Liria” [WolnoÊç].
I oto niegdyÊ chluba transoceanicznej albaƒ-
skiej floty ledwo by∏a w stanie przep∏ynàç ka-
na∏ Otranto z ci´˝arem 20 tysi´cy ludzi. Do
s∏ownika j´zyka codziennego wesz∏o nowe
s∏owo: eksod [exodus]. A pod koniec marca
w kraju mia∏y miejsce pierwsze od 1928 roku
wielopartyjne wybory do parlamentu. Opozy-
cja nie zdà˝y∏a si´ do nich dobrze przygotowaç,
brakowa∏o doÊwiadczenia, pieni´dzy, wszyst-
kiego. SocjaliÊci zaÊ màdrze manipulowali ele-
mentem zdrady. W spo∏eczeƒstwie b´dàcym
wcià˝, jak by powiedzia∏ antropolog, jednà no-
gà w epoce przednowoczesnej, dla zdrady nie
ma przebaczenia, jest tylko kara. Tà karà oka-
za∏ si´ wynik wyborów, szczególnie mia˝d˝àcy
na po∏udniu kraju. Wydawa∏o si´, ˝e pod przy-
krywkà nowego stare zdo∏a przetrwaç.

Lawina przemian okaza∏a si´ jednak silniejsza.
Pod wp∏ywem protestów spo∏ecznych w czerw-

cu socjaliÊci zostali zmuszeni do podzielenia
si´ w∏adzà z partiami opozycyjnymi. Ale nowy
rzàd technokratów partii nie móg∏ w ˝aden
sposób poradziç sobie z galopujàcym kryzy-
sem gospodarczym. Na posiedzeniu rzàdu
i przed kamerami telewizyjnymi premier przy-
zna∏, ̋ e zapasy zbo˝a w kraju wystarczà tylko na
3 dni, wi´c ludzie ruszyli do sklepów, przed któ-
rymi ponownie pojawi∏y si´ kolejki, tym razem
po chleb i màk´. Tak si´ z∏o˝y∏o, ̋ e pracowa∏em
tego lata w jedynej piekarni w moim mieÊcie. Co
prawda ani màki, ani chleba nie zabrak∏o, ale de-
klaracja premiera wywo∏a∏a powszechnà panik´.
Nie dziwi wi´c, ˝e w sierpniu mia∏a miejsce
kolejna masowa ucieczka przez morze do
W∏och. Tym razem liczba wycieƒczonych prze-
prawà przez Adriatyk uciekinierów/emigrantów
przekroczy∏a 30 tysi´cy. Pod wp∏ywem obrazu
mizernie wyglàdajàcych m´˝czyzn, kobiet
i dzieci w∏adze w∏oskie zainicjowa∏y program
pomocy humanitarnej o kryptonimie „Pelikan”
i wys∏a∏y do Albanii w∏oskà misj´ wojskowà.
Wkrótce do albaƒskich rodzin zacz´∏y trafiaç
20-kilogramowe konserwy z sucharami oraz li-
trowe pojemniki z olejem s∏onecznikowym
i oliwà z oliwek, a do szpitali, domów spokoj-
nej staroÊci, internatów, akademików i woj-
skowych koszar koce z napisem „w∏oska po-
moc humanitarna”. Z∏oÊliwcy mówili, ˝e
W∏osi opró˝niajà swoje magazyny wojskowe,
lecz dla nas ta pomoc by∏a wa˝na, choç nie ty-
le mia∏a wymow´ materialnà, ile symbolicznà.
Po zakoƒczeniu misji „Pelikan” blaszane ba-
niaki po sucharach rozpocz´∏y nowe ˝ycie – na
wsi zacz´to ich u˝ywaç do przechowywania
bia∏ego sera i z czasem sta∏y si´ jednà z miar
w handlu tym towarem. Jeszcze zesz∏ej zimy
moi rodzice kupili za 250 euro taki w∏aÊnie ba-
niak, na którym widnia∏ napis: w∏oska pomoc
humanitarna.

W zasadzie do koƒca 1991 roku zakoƒczy∏
si´ proces reprywatyzacji ziemi nale˝àcej do
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kooperatyw (albaƒskich ko∏chozów) i paƒ-
stwowych farm. Dostali jà g∏ównie ch∏opi
i mieszkaƒcy wsi, choç wielu by∏ych w∏aÊci-
cieli, w tym kilka rodzin przedwojennych laty-
fundystów, domaga∏o si´ pe∏nego zwrotu w∏a-
snoÊci zgodnie ze stanem sprzed 1945 roku.
„Reformy”, „firma”, „inwestor” to kolejne s∏o-
wa, które na sta∏e zagoÊci∏y na ustach polity-
ków, ekonomistów, dziennikarzy i zwyk∏ych
ludzi. W 1993 roku po raz pierwszy od wielu
lat kraj zanotowa∏ wzrost gospodarczy, i to
rz´du 9,6% PKB, a 2 lata póêniej wynosi∏ on
13,3%. W oczach wspólnoty mi´dzynarodo-
wej czy organizmów finansowych i na tle tra-
gedii toczàcej si´ w by∏ej Jugos∏awii Albania
radzi∏a sobie doskonale. Obok starego stereo-
typu „kraju bunkrów” zaczà∏ ˝yç kolejny –
„kraju, w którym 99% samochodów to merce-
desy”. Choç stereotyp ten jest nieprawdziwy,
faktycznie przy ówczesnym op∏akanym stanie
albaƒskich dróg mercedesy sprawdzi∏y si´ naj-
lepiej.

Jest te˝ i drugie dno tego pozytywnego obrazu.
Kraj boryka∏ si´ z ogromem problemów mo-
dernizacyjnych, a rzàd nie do koƒca stanà∏ na
wysokoÊci zadania. Dla wielu m∏odych ludzi
jedynym ratunkiem by∏a emigracja, rzecz jasna
nielegalna, przede wszystkim do Grecji oraz
do W∏och. Do kraju zacz´∏y p∏ynàç pieniàdze
przesy∏ane przez rzesze emigrantów i w du˝ej
mierze to one w∏aÊnie nap´dza∏y gospodark´,
a nie inwestycje zagraniczne czy publiczne.
Nigdy nie zosta∏o podane do publicznej wiado-
moÊci, ile wynios∏a pomoc zagraniczna dla Al-
banii, wi´c nie sposób oceniç, jaka cz´Êç tych
pieni´dzy zosta∏a rzeczywiÊcie wykorzystana
na rzecz rozwoju kraju, a ile roztrwoniono lub
skradziono. W m∏odej demokracji ∏atwo jest
pope∏niç stare b∏´dy i grzechy. Dekomunizacja
˝ycia politycznego i rozliczenie si´ z przesz∏o-
Êcià komunistycznà ogranicza∏y si´ do maso-
wych zwolnieƒ s´dziów, prokuratorów i ofice-

rów, którzy pracowali w poprzednim re˝imie.
Zastàpili ich nowi ludzie, którzy zdobyli wy-
kszta∏cenie prawnicze w trwajàcych pó∏ roku
kursach przygotowawczych. Nikt nie zbada∏,
czy znaczne os∏abienie efektywnoÊci dzia∏aƒ
aparatu sprawiedliwoÊci w Albanii, brak spo-
∏ecznego zaufania do niego i w konsekwencji
wzrost korupcji nie mia∏y zwiàzku w∏aÊnie z tà
nader êle przeprowadzonà reformà. Zresztà,
jak bardzo êle ten aparat funkcjonuje, widaç
by∏o podczas procesu sàdowego, w którym 9
by∏ych partyjnych dygnitarzy, mi´dzy innymi
Nexhmij´ Hoxh´, ˝on´ Envera Hoxhy, oraz
Ali´, skazano na wieloletnie kary wi´zienia
tylko za defraudacj´ funduszy publicznych
w postaci kilku niezap∏aconych obiadów
i kaw. Najwy˝szym wyrazem wolnoÊci s∏owa
by∏a wolna prasa i mo˝liwoÊç krytykowania
rzàdu, co by∏o ca∏kowicie nowà jakoÊcià w ˝y-
ciu publicznym w kraju. JednoczeÊnie coraz
wyraêniej zaczà∏ si´ ujawniaç autorytaryzm
prezydenta Berishy. W 1994 roku wolny obieg
i dystrybucja prasy zosta∏y poddane kontroli
paƒstwowej. Wiosnà aresztowano by∏ego pre-
miera Fatosa Nano. W pokazowym procesie,
podobnym do tych z dawnych lat, skazano go
na 12 lat wi´zienia za rzekome sprzeniewierze-
nie funduszy publicznych i w∏oskiej pomocy
humanitarnej. Od tego momentu wszelkie
zgromadzenia publiczne i demonstracje poli-
tyczne oprócz tych zorganizowanych przez PD
zosta∏y zakazane3. 
Spo∏eczeƒstwo by∏o ogólnie niezadowolone
z kosztów transformacji, a na dodatek Êwiado-
me, dokàd kraj zmierza pod rzàdami Berishy.
Niemniej nie czu∏o si´ jeszcze ogólnej presji
spo∏ecznej. Albania prze˝ywa∏a zresztà ko-
lejny boom gospodarczy, tym razem za sprawà
nowych firm inwestycyjnych. W 1994 roku
wartoÊç pieni´dzy przes∏anych do domu przez
emigrantów szacowano na 300 milionów dola-
rów, czyli oko∏o 12% albaƒskiego PKB. Nie
trafi∏y one jednak na lokaty bankowe nie tylko
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dlatego, ˝e po masowej dewaluacji z poczàtku
lat 90. ludzie przestali bankom ufaç, ale tak˝e
z powodu braku takich us∏ug na albaƒskim
rynku. Pieniàdze te przeznaczono na zaspoko-
jenie codziennych potrzeb czy us∏ugi budowla-
ne lub kierowano do firm inwestycyjnych, któ-
re dawa∏y bardzo dobre stopy zwrotu. W 1995
roku owe firmy posiada∏y kapita∏ równy po∏o-
wie rocznego PKB4. Nikt nie czu∏ i nikt nie
przewidywa∏ zagro˝enia. Firmy inwestowa∏y
w projekty kapita∏owo-us∏ugowe, takie jak ho-
tele, restauracje, rzadziej w fabryki. 

NaÊladujàc tych, którzy si´ dorobili, ludzie za-
cz´li inwestowaç nie tylko pieniàdze zarobio-
ne na emigracji, ale tak˝e te uzyskane ze sprze-
da˝y domów, ziemi i posiadanego dobytku.
Latem 1992 roku goÊcie miejskich kawiarni,
sàczàc odrobin´ rakii lub kawy po turecku,
g∏ówkowali, dokàd tu uciec w poszukiwaniu
pracy. Latem 1996 roku na sto∏ach by∏y whi-
sky czy campari i macchiato ze Êwie˝o parzo-
nej kawy, a rozmowy dotyczy∏a tego, gdzie na-
zajutrz pojedzie si´ za miasto na obiad. B∏ogi
spokój nie zosta∏ zak∏ócony nawet wtedy, kie-
dy sta∏o si´ jasne, ˝e wynik wyborów parla-
mentarnych w czerwcu 1996 roku zosta∏ przez
rzàdzàcych sfa∏szowany. Dopiero kiedy jesienià
tego roku firmy inwestycyjne og∏osi∏y niewy-
p∏acalnoÊç, kraj zaczà∏ si´ burzyç. Ludzie nagle
si´ dowiedzieli, czym jest firma piramidalna.
Ci, którzy do∏àczyli póêniej, p∏acili za zyski
tych, którzy przystàpili wczeÊniej. Skuszeni
tanim zyskiem wszyscy wp∏acali ponownie
pieniàdze, wi´c koniec koƒców wszystko stra-
cili. Na nic si´ zda∏y p∏ynàce z ust prezydenta
Berishy obietnice gwarancji zwrotu pieni´dzy.
Dopiero kiedy si´ okaza∏o, ˝e pieniàdze po
prostu znikn´∏y5, a kasy firm by∏y puste, ludzie
wyszli na ulice. Najpierw na po∏udniu kraju
i w stolicy, gdzie do buntu mi´dzy innymi pod-
judza∏a opozycja, a z czasem tak˝e na pó∏nocy.
Sytuacja wymkn´∏a si´ spod kontroli w lutym

1997 roku, kiedy rzàd odpowiedzia∏ si∏à na
masowe demonstracje, co doprowadzi∏o do
gwa∏townych starç, a w konsekwencji do ca∏ko-
witej utraty przez policj´ kontroli nad miastem
Vlora, najwa˝niejszym portem na po∏udniu
kraju. Próba odbicia miasta z ràk protestujà-
cych podj´ta przez si∏y specjalne zakoƒczy∏a
si´ zaj´ciem wojskowych magazynów, zrabo-
waniem broni i uzbrojeniem ludnoÊci cywilnej
oraz walkami ulicznymi. Rych∏o w∏adze w Ti-
ranie praktycznie utraci∏y kontrol´ nad prawie
po∏owà terytorium kraju. Powsta∏y na bazie
ró˝nych lokalnych organizacji demonstrantów
Narodowy Komitet Ocalenia Publicznego wy-
stàpi∏ z ˝àdaniem odejÊcia Berishy i rozpisania
nowych wyborów do parlamentu. Na skutek
presji spo∏eczeƒstwa, a tak˝e pod wp∏ywem
wys∏anników UE Berisha powo∏a∏ nowy rzàd,
lecz nie zrezygnowa∏ z funkcji prezydenta. Do-
piero wygrana socjalistów w wyborach parla-
mentarnych na prze∏omie czerwca i lipca do-
prowadzi∏a do zakoƒczenia tego, co Human
Right Watch nazwa∏o „ustrojem jednopartyj-
nym opartym na strachu i korupcji”6. Wszyst-
ko to mia∏o swojà cen´. W okresie od marca do
lipca 1997 roku do ràk cywilów trafi∏o ponad
milion sztuk broni, a ˝ycie straci∏o oko∏o 1500
osób, przewa˝nie wskutek przypadkowych
strzelanin, ale tak˝e starç z policjà. Kraj zosta∏
doszcz´tnie zniszczony, wystàpi∏ ujemny
wzrost gospodarczy, Albaƒczycy zaÊ ponow-
nie zacz´li nielegalnie przekraczaç góry i mo-
rze w poszukiwaniu lepszego ˝ycia w Grecji,
we W∏oszech i innych krajach europejskich.
Tyle tylko, ˝e zapomniane nieco s∏owo refugjat
zastàpi∏o okreÊlenie emigrant.
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6 Bideleux R., Jeffries I., op. cit., s. 58.



Pami´tam doskonale powrót do domu w lecie
1998 roku po 2 latach nieobecnoÊci . Wsz´dzie
by∏o widaç Êlady zniszczeƒ, choç ˝ycie wróci-
∏o do normalnoÊci. Przy kawie koledzy opo-
wiadali o „wojnie”, jakby to by∏a zwyk∏a zaba-
wa. I rzeczywiÊcie tak w∏aÊnie wspominano
wydarzenia sprzed roku, dodajàc z uÊmie-
chem, ˝e ludzie nadal sà w posiadaniu broni.
Byç mo˝e to by∏a cena, którà Albaƒczycy mu-
sieli zap∏aciç za to, by w sposób pokojowy do-
prowadziç do upadku komunizmu, albo by∏ to
po prostu z∏y zakr´t w procesie ustrojowo-spo-
∏ecznej transformacji. Ten rozdzia∏ najnowszej
albaƒskiej historii czeka nadal na omówienie.
Ale wtedy nie by∏o czasu o tym rozmyÊlaç, gdy˝
wydarzenia p´dzi∏y do przodu. W listopadzie
1997 roku na pogrzebie zabitego przez serbskà
policj´ albaƒskiego nauczyciela pierwszy raz
publicznie ujawni∏a si´ Ushtria Çlirimtare
e Kosovës – Armia Wyzwolenia Kosowa.
Szybko ros∏a w si∏´ tak˝e dzi´ki broni, którà
niezmiernie tanio kupowa∏a w sàsiedniej Alba-
nii. Cena jednego ka∏asznikowa w 1997 roku
wynosi∏a Êrednio 30 dolarów, rok póêniej
wzros∏a do 150. Echa konfliktu w Kosowie by-
∏y stale obecne w ˝yciu publicznym w Albanii
od poczàtku lat 90., ale przybycie pierwszych
kosowskich uchodêców latem 1998 roku spra-
wi∏o, ˝e kwestia Kosowa sta∏a si´ bliskà rze-
czywistoÊcià, z którà trzeba by∏o si´ zmierzyç.
Wydawa∏o si´, ˝e mo˝e si´ ziÊciç scenariusz
nakreÊlony ju˝ wczeÊniej przez wielu anality-
ków: wybuch konfliktu zbrojnego w Kosowie,
który doprowadzi do wojny Serbii z Albanià,
co z kolei wciàgnie do wojny Macedoni´, Gre-
cj´, Turcj´...

Albania szcz´Êliwie unikn´∏a jednak wojny. Po
pierwsze, poniewa˝ po wydarzeniach sprzed
roku wojsko by∏o w rozsypce, a po drugie –
przede wszystkim dlatego, ˝e sytuacja w Ko-
sowie sta∏a si´ problemem mi´dzynarodowym.
24 marca 1999 roku rozpocz´∏a si´ interwencja

NATO w Serbii. Choç pierwsza w historii ope-
racja wojskowa sojuszu, jakkolwiek oceniaç
si´ b´dzie jej wymiar polityczny i etyczny,
wzbudzi∏a i wzbudzaç b´dzie powa˝ne dysku-
sje co do jej zgodnoÊci z prawem mi´dzynaro-
dowym, to trudno podawaç w wàtpliwoÊç jej
zasadnoÊç na widok setek tysi´cy przera˝onych
i zm´czonych kosowskich uchodêców, napr´d-
ce umieszczanych w szko∏ach, akademikach,
internatach i halach sportowych w najwi´k-
szych albaƒskich miastach. I dla jasnoÊci, nie
oznacza to zapomnienia o tym, ˝e podczas
bombardowaƒ ˝ycie stracili tak˝e serbscy cy-
wile. Dzi´ki jednak interwencji NATO latem
1999 roku albaƒscy uchodêcy mogli wróciç do
domów7. 

Mimo ca∏ej wspomnianej zawieruchy staty-
styki pokaza∏y, ˝e Albania w 1999 roku osià-
gn´∏a wzrost gospodarczy rz´du 10,1% PKB,
a w 2 kolejnych latach odpowiednio 7,3%
i 7,2%8. Dane te jednak nale˝y odczytaç, bioràc
pod uwag´ tak˝e inne elementy ekonomiczne-
go spektrum. Od 1997 roku Albaƒczycy nieja-
ko przestali wierzyç paƒstwu, co nale˝y rozu-
mieç jako daleko idàcy brak zaufania do klasy
politycznej9. Nikt nie wie dok∏adnie, jaki obszar
w albaƒskim ˝yciu gospodarczym zajmuje go-
spodarka nieformalna, oceny oscylujà mi´dzy
20 a 30% PKB. Do 2004 roku Albania mia∏a naj-
ni˝szy wskaênik zwrotu podatków (20% PKB)10,
a uszczuplenie podatków pozostaje zmorà ka˝-
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demokracia (Albaƒczycy rozczarowani demokracjà),
„Shekulli” 9.12.2010.



dego rzàdu. Powa˝nym problemem dla kraju,
zarówno w ˝yciu publicznym, jak i w sferze
percepcji, w∏aÊciwie przez ca∏à pierwszà deka-
d´ obecnego stulecia, pozostaje korupcja oraz
przenikanie si´ gospodarki i polityki ze Êwia-
tem przest´pczym. W jednym ze swoich rapor-
tów z 2003 roku International Crisis Group
szacowa∏a, ˝e prawie po∏owa albaƒskiego
PKB pochodzi z nielegalnej i przest´pczej
dzia∏alnoÊci, co z kolei nakr´ca gospodarczy
boom w sektorze budownictwa11. Rzeczywi-
Êcie w tych latach krajobraz albaƒskich miast
zmieni∏ si´ nie do poznania. Jakkolwiek by
by∏o, powszechna opinia jest taka, ˝e mimo
wszystko Albania si´ rozwija.

Spo∏eczne niezadowolenie z tempa zmian,
oskar˝enia o korupcyjne powiàzania i poli-
tyczny nepotyzm, niefrasobliwoÊç w rozwià-
zywaniu wa˝nych problemów gospodarczych
i podzia∏y wewn´trzne – to wszystko spowo-
dowa∏o, ˝e socjaliÊci w 2005 roku utracili w∏a-
dz´. Na szczyty ˝ycia politycznego ponownie
wróci∏ Berisha, tym razem jako premier. Sy-
tuacja polityczno-spo∏eczna by∏a jednak rady-
kalnie ró˝na od tej z 1992 roku. Rok póêniej
Albania podpisa∏a Uk∏ad o Stabilizacji i Sto-
warzyszeniu z Unià Europejskà, a w 2009 roku
do∏àczy∏a do NATO. W grudniu 2010 roku
wprowadzono ruch bezwizowy dla albaƒskich
obywateli, koƒczàc zarówno dramat, jak i biz-
nes powsta∏y wokó∏ uzyskania wizy wjazdo-
wej na obszar UE. Patrzàc z tej perspektywy,
przysz∏oÊç wyglàda obiecujàco, choç opozycja
uwa˝a, ˝e wynik wyborów parlamentarnych
w 2009 roku zosta∏ sfa∏szowany.

Inny jest widok z przedmieÊç Tirany, inny
z prowincji. Emigracja poza granicami kraju,
masowa migracja ze wsi do miast oraz niekon-
trolowana urbanizacja w znaczàcy sposób
zmieni∏y struktur´ albaƒskiego spo∏eczeƒstwa.
Z pewnoÊcià Albania przesta∏a byç krajem rol-
niczym, ale nie wiadomo jeszcze, dokàd zmie-
rza. Mo˝e, jak Grecja, w kierunku us∏ugowo-
-turystycznym, mo˝e w stron´ zbalansowanej
i wielobran˝owej gospodarki, jak Turcja. Tira-
na stanowi praktycznie centrum ˝ycia politycz-
nego, spo∏ecznego i kulturalnego, od którego
zale˝ne sà inne regiony. Podj´te przez nowy
rzàd wysi∏ki odbudowania istniejàcej dawniej
wielocentrowoÊci przez radykalnà przebudow´
sieci dróg albo przez realizacj´ lokalnych pro-
jektów rozwojowych to wcià˝ bardziej projekt
ni˝ rzeczywistoÊç. Lista problemów, z którymi
boryka si´ zwyk∏y zjadacz chleba w Albanii,
jest bardzo d∏uga. Sà one natury systemowej
(nierówna dystrybucja Êrodków, nierównoÊç
regionów czy wcià˝ silne struktury patriarchal-
ne), dziedziczone z poprzednich epok (niska
kultura polityczna, nieustannie s∏abe sieci
elektroenergetyczne i wodociàgów) czy te˝
powsta∏e w okresie transformacji (niekontrolo-
wana urbanizacja, ruchy migracyjne, daleko
idàca polaryzacja spo∏eczna na linii miasto–
–wieÊ czy nouveaux riches vs. reszta, s∏aba
s∏u˝ba medyczna, upadek rolnictwa, znaczne
os∏abienie systemu edukacji, a na koniec global-
ny kryzys). Przechadzajàc si´ jednak ulicami
albaƒskich miast i wsi, pijàc kaw´ w bardziej
lub mniej modnych kawiarenkach, rozmawia-
jàc z osobami mniej lub bardziej przychylnymi
rzàdowi, nie sposób nie dostrzec wielkiego
skoku jakoÊciowego, którego w ciàgu ostat-
nich 20 lat dokonali Albaƒczycy.
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A co z kulturà?

Co na tym tle mo˝na powiedzieç o kulturze al-
baƒskiej z ostatnich lat? Co si´ zmieni∏o w lite-
raturze, sztuce, muzyce, w ˝yciu codziennym
i sferze materialnej? Odpowiedê jest prosta:
wszystko. Ogarni´cie przemian w sposób ca∏o-
Êciowy wydaje si´ zadaniem karko∏omnym, ale
mo˝na si´ pokusiç o pokazanie ogólnych ten-
dencji w tym procesie, a tak˝e swoistej konty-
nuacji wzgl´dem poprzedniej epoki.

Do 1991 roku wszelkie dzia∏ania na polu kultu-
ry by∏y pod Êcis∏à kontrolà paƒstwa. Nie chodzi
tylko o cenzur´, przez którà musia∏o przecho-
dziç ka˝de dzie∏o literackie. JeÊli wierzyç litera-
tom i artystom, to nie ona stanowi∏a najwi´kszy
problem. Sprawami kulturalnymi mog∏a si´ zaj-
mowaç tak˝e zak∏adowa organizacja partyjna,
danà ksià˝kà czy obrazem mog∏a si´ zaintere-
sowaç organizacja m∏odzie˝y komunistycznej,
wreszcie hierarchia partyjna mog∏a w ka˝dej
chwili wytropiç jakiÊ „problem na polu kultu-
ry” i wypowiedzieç si´ „w temacie”. To rzecz
wiadoma, ˝e paƒstwo totalitarne kontroluje sfe-
r´ kultury i nià manipuluje, a Albania Hoxhy
nie stanowi∏a pod tym wzgl´dem wyjàtku.
Zresztà sam dyktator, który skrz´tnie budowa∏
swój wizerunek wybitnego myÊliciela i intelek-
tualisty, wielokrotnie si´ wypowiada∏ w spra-
wach kulturalnych. W∏aÊnie jego osobista inter-
wencja doprowadzi∏a do najwi´kszej czystki
ludzi kultury po 11. Festiwalu Piosenki w grud-
niu 1972 roku; kilku partyjnych dygnitarzy
oraz wielu muzyków i piosenkarzy trafi∏o
wówczs na d∏ugie lata do wi´zienia. Logika
rzàdzàcych by∏a prosta: kultura si´ liczy, po-
niewa˝ kultura ma wychowaç. Podczas tego
festiwalu Hoxha oskar˝y∏ jego organizatorów
i twórców prezentujàcych swój dorobek o brak
ducha partyjnego i elementów wychowaw-
czych oraz o dekadentyzm i niemoralne treÊci.
Jako twórcy kultury dokonali czynu najstrasz-

niejszego  – zaniechali troski o losy m∏odego,
socjalistycznego cz∏owieka, dlatego musia∏a
ich spotkaç straszna, acz zas∏u˝ona kara12.

Wa˝ny aspekt tej sta∏ej kontroli, mianowicie
wsparcie finansowe, od poczàtku lat 90. okaza∏
si´ kluczowy. Paƒstwo decydowa∏o o losach
instytucji kulturalnych, ale te˝ ∏o˝y∏o na ich
utrzymanie, nawet gdy przemawia∏y przeciw-
ko temu wzgl´dy artystyczne czy inne. Po-
dobnie jak w Polsce, zmieni∏o si´ to wraz z po-
czàtkiem transformacji ustrojowej. Lokalne te-
atry, galerie sztuki i kina przesta∏y byç finanso-
wane przez paƒstwo i przesz∏y pod opiek´ sa-
morzàdów. Tyle tylko, ˝e samorzàdy nie mia-
∏y wystarczajàcych Êrodków na kultur´, choç-
by z tego powodu, ˝e wp∏ywy z podatków roz-
dawa∏ rzàd centralny. Rych∏o ˝ycie kulturalne
w takiej Gjirokastrze umar∏o Êmiercià natural-
nà. Kina, teatry, galerie, miejskie i wiejskie do-
my kultury upad∏y z dnia na dzieƒ. Ich miejsce
zaj´∏a telewizja, tak upragniona w latach ko-
munizmu i tak wszechobecna po jego upadku.
Z poczàtku, zgodnie ze starymi nawykami, lu-
dzie zwrócili si´ w stron´ w∏oskich i greckich
stacji telewizyjnych. Ale z czasem jak grzyby
po deszczu zacz´∏y powstawaç albaƒskie pry-
watne telewizje, niektóre z nich dominujà dziÊ
na rynku audiowizualnym w kraju i w regio-
nie. To, co publiczna telewizja albaƒska w la-
tach komunizmu robi∏a po cichu (mowa o
kradzie˝y filmów z w∏oskiej RAI), telewizje
prywatne czyni∏y otwarcie. Po 1998 roku za
ka˝dym razem, kiedy mówi∏em swoim znajo-
mym o jakimÊ filmie, szczególnie amerykaƒ-
skim, który oglàda∏em w kinie, s∏ysza∏em w od-
powiedzi, ˝e by∏ ju˝ wielokrotnie emitowany
w jakiejÊ prywatnej telewizji. Na marginesie,
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w ca∏ej Albanii dzia∏ajà dziÊ 4 kina, 2 w Tiranie,
po jednym w Shkodrze i Elbasanie oraz jedno
kino letnie w Durrës. Teatralne przedstawie-
nia sà wystawiane regularnie tylko przez teatry
w Tiranie, Shkodrze i Korçy, rzadziej w in-
nych miastach. Nie by∏oby zatem przesadà
stwierdzenie, ˝e stacje telewizyjne to najsil-
niejsze dziÊ instytucje audiowizualnej produk-
cji kulturalnej.

Co innego z literaturà i obiegiem ksià˝ki. Ofi-
cjalnie w socjalistycznej Albanii jedynà meto-
dà pisania literatury by∏ socrealizm, nawet jeÊli
opowieÊç by∏a usytuowana w dalekiej prze-
sz∏oÊci. Literatura, tak jak ca∏a kultura, mia∏a
przede wszystkim pe∏niç funkcj´ wychowaw-
czà. I oficjalnie tak pisano a˝ do koƒca komu-
nizmu. Jednak nieustannie jakiÊ poeta, prozaik
czy dramatopisarz próbowa∏ przeskoczyç
sztywne ramy jedynej s∏usznej metody. Próbo-
wa∏ Ismail Kadare i zdo∏a∏ to uczyniç g∏ównie
dzi´ki s∏awie uzyskanej na Zachodzie, co by∏o
na r´k´ albaƒskim w∏adzom. Próbowali to
uczyniç poeci, którzy debiutowali pod koniec
lat 60., tacy jak Bilal Xhaferri czy Sadik Bej-
ko13, ale szybko znikn´li z oficjalnego obiegu
literatury. Dramaturg Fadil Paçrami zosta∏ ska-
zany na wi´zienie po 11. Festiwalu Piosenki.
Uda∏o si´ to dopiero w drugiej po∏owie lat 80.
kilku pisarzom, na których ksià˝kach wycho-
wa∏o si´ moje pokolenie. W wydanych wtedy
dzie∏ach Teodora Keko, Diany Çuli czy nieco
póêniej Fatosa Kongoliego powia∏o Êwie˝oÊcià
formy, ale i goryczà treÊci, nikt bowiem przed
nimi nie da∏ tak mocnego Êwiadectwa mara-
zmu i beznadziei koƒca lat 80. Rozluênienie
ideologicznego gorsetu mo˝na by∏o odczuç
tak˝e w sferze przek∏adów z literatury Êwia-

towej. Wydano na przyk∏ad dzie∏a Marqueza,
Allende i kilku innych pisarzy literatury ibero-
amerykaƒskiej, co nie dziwi∏o zbytnio, zwa-
˝ywszy na ich pozornie lewicowy charakter.
Ale obok nich ukaza∏y si´ Pani Bovary Flau-
berta, opowiadania de Maupassanta, nowele
Zweiga, opowiadania Hemingwaya i powieÊci
Greena. W moim podr´czniku literatury Êwia-
towej w liceum pisarze ci byli wymienieni tyl-
ko z nazwiska, nie brakowa∏o przy tym okre-
Êleƒ typu „pisarze bur˝uazyjni”. Mo˝e zabrzmi
to nieco przesadnie, ale g∏ód dobrej literatury,
tej istniejàcej obok oficjalnego obiegu, to jed-
no z najwi´kszych osiàgni´ç komunizmu
w Albanii.

Upadek komunizmu ziÊci∏ aspiracje pisarzy,
ale spowodowa∏ tak˝e znikni´cie ca∏ej sieci in-
stytucji zapewniajàcych obieg literacki. Z dnia
na dzieƒ upad∏y 2 najwi´ksze paƒstwowe wy-
dawnictwa, w których publikowano praktycz-
nie wszystkie znaczàce dzie∏a literackie, a po-
jawi∏o si´ nowe poj´cie: rynek ksià˝ki. To
zjawisko znane, bardzo podobne do tego, co
dzia∏o si´ w Polsce. Poczàtkowo pisarze byli
nieco zagubieni, ksià˝ki ukazywa∏y si´ w pa-
skudnych wydaniach, estetyka szwankowa∏a,
ale nie brakowa∏o ch´ci i zapa∏u. Pomimo
ogromnych trudnoÊci rynek ksi´garski nie upad∏,
tylko si´ przeniós∏ z ksi´garni na stragany. W∏a-
Ênie na straganach rozrzuconych w ró˝nych
miejscach w Tiranie, wÊród stert ksià˝ek le˝à-
cych dos∏ownie na ziemi, uda∏o mi si´ kupiç
par´ pozycji, o których marzy∏em. Antykwa-
riaty i niekonwencjonalne miejsca sprzeda˝y
ksià˝ek zaistnia∏y i ukszta∏towa∏y si´ w Alba-
nii dopiero w drugiej po∏owie pierwszej deka-
dy tego stulecia. Szybko te˝ pojawili si´ pry-
watni wydawcy, a wraz z nimi logika rynku.
Danielle Steel jest znana i czytana tak˝e w Al-
banii, podobnie jak przygody m∏odego Pottera.
Uda∏o si´ przy tym zrealizowaç par´ godnych
pochwa∏y projektów wydawniczych, takich jak

21DziÊ Albania!

13 To on napisa∏ tekst do wspomnianej w przypisie 12
piosenki piosenki, ale pod koniec lat 70. zosta∏ obj´ty
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na przyk∏ad opublikowanie dzie∏ zebranych
najwa˝niejszych albaƒskich pisarzy czy naj-
lepszych powieÊci Dostojewskiego, zakazane-
go w czasach komunizmu jako pisarza nihili-
sty. W pierwszych latach po zmianie ustrojowej
ukaza∏y si´ prawie wszystkie dzie∏a zakazane
przez poprzedni re˝im albo ponownie zosta∏y
wydane ksià˝ki nieco zapomniane. Nagle na
witryny mno˝àcych si´ ksi´garƒ trafi∏o pra-
wie wszystko, co wartoÊciowe w literaturze
Êwiatowej XX wieku. T∏umaczyli wszyscy
i t∏umaczono wszystko, cz´sto nie z orygina∏u,
êle jakoÊciowo, ale przynajmniej mo˝na by∏o
czytaç po albaƒsku znanego pisarza lub filozo-
fa. Jak to ujà∏ poeta i za∏o˝yciel czasopisma
literackiego „Aleph”, Gent Çoçoli – którego
utwory po raz pierwszy w j´zyku polskim
publikowane sà w tym numerze – przek∏ad
sta∏ si´ drogà ku przezwyci´˝eniu wieloletniej
izolacji i otwarciem nowych Êcie˝ek w rozwo-
ju j´zyka albaƒskiego. Jest to coÊ wi´cej ni˝
wybór wymuszony prawami rynku i potrzeba-
mi czytelników, to filozofia naprawy Êwiata. 

Poczàtkowo g∏os albaƒskich pisarzy niknà∏
nieco w tym gàszczu literatury Êwiatowej.
Szybko jednak sytuacja uleg∏a zmianie, szcze-
gólnie pod wzgl´dem rozwoju poezji. Z ma∏y-
mi wyjàtkami, takimi jak Fatos Kongoli w kra-
ju oraz kilku pisarzy tworzàcych poza jego
granicami, proza pisana dziÊ po albaƒsku albo
stanowi kontynuacj´ wzorów realistycznych
z poprzedniej epoki, albo próbuje powielaç,
przewa˝nie niezbyt udanie, postmodernistycz-
ne eksperymenty literackie. Poezja natomiast
brzmi Êwie˝o i twórczo. To za sprawà poetów
j´zyk literacki prze∏ama∏ odziedziczonà sche-
matycznoÊç. To poeci wyszukujà i na nowo
waloryzujà zapomniane s∏owa, szczególnie te
pochodzàce z dialektu gegijskiego (z pó∏noc-
nej Albanii), który po reformie j´zykowej
i ustanowieniu nowego standardu w 1972 roku
zosta∏ nieco zepchni´ty na margines. To za

sprawà powrotu wielkich twórców piszàcych
w tym dialekcie, przede wszystkim Gjergja
Fishty i Martina Camaja, rozpocz´∏a si´ i toczy
jedna z najwa˝niejszych dyskusji ostatnich lat
w sprawie albaƒskiego standardu literackiego
i koniecznoÊci jego reformowania, tak aby
odzwierciedla∏ polityczne i spo∏eczne zmiany,
jakie zasz∏y w kraju.

Od drugiej po∏owy lat 90. zacz´∏y powstawaç
pisma literackie, jak „Mehr Licht” czy wy˝ej
wspomniany „Aleph”, krytycznoliterackie, jak
„Perla”, lub literackie i kulturalne dodatki do
dzienników, jak „Fjala” [S∏owo]. Sta∏y si´ one
nie tylko miejscem, gdzie starsi i m∏odzi pisa-
rze wydawali swoje utwory, ale tak˝e forum
informacji o literaturze na Êwiecie, dyskusji
i wymiany myÊli. Ka˝de z tych pism boryka∏o
si´ zarazem z ogromem problemów finanso-
wych i z tego powodu nieraz ich publikacje zo-
sta∏y po prostu przerwane. Pisma te okaza∏y si´
ponadto miejscem, w którym spotykali si´ pi-
sarze i literaci krajowi oraz ˝yjàcy i tworzàcy
poza granicami kraju. Literatura albaƒska dziÊ
brzmi wielog∏osowo i wielowymiarowo. Al-
baƒscy pisarze tworzà równie˝ w innych j´zy-
kach, przede wszystkim we w∏oskim, francu-
skim czy greckim (by wymieniç znanych tak˝e
polskiemu czytelnikowi Ornel´ Vorpsi, Elvir´
Dones i Gazmenda Kapllaniego). Nie brakuje
przy tym amatorszczyzny, dzie∏ p∏ytkich i gra-
fomanii, bo s∏owo „pisarz” sta∏o si´ zbyt tanie
w u˝yciu. Ale w tym ca∏ym gàszczu mo˝na  te˝
wytropiç prawdziwe pere∏ki.

W okresie postkomunistycznym na ∏amach ró˝-
nych dzienników, czasopism czy innych publi-
kacji przetoczy∏o si´ kilka istotnych dyskusji.
W rzeczy samej by∏y to lata transformacji nie
tylko ustrojowej, politycznej, spo∏eczno-gospo-
darczej czy kulturalnej, ale tak˝e kulturowej.
Nigdzie nie widaç tego lepiej ni˝ w radykal-
nych przemianach w sferze kultury materialnej,
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ale jest to zagadnienie na innà okazj´. Komu-
nizm zostawi∏ po sobie ogromne spustoszenie
mentalne i ideowe, którego ci´˝ar czuç nie-
ustannie w albaƒskim ˝yciu publicznym.
Dyskusje wokó∏ to˝samoÊci albaƒskiej,
szczególnie w obliczu rozpadu scentralizo-
wanego paƒstwa i wyp∏ywania ponownie na
jaw silnych regionalizmów, dominowa∏y ∏a-
my dzienników i czasopism. Co to znaczy dziÊ
– byç Albaƒczykiem? Jak to rozumieç, kiedy
setki tysi´cy emigrantów dobrowolnie rezy-
gnujà ze swojej albaƒskoÊci i, choç z niewiel-
kim powodzeniem, decydujà si´ byç Grekami
czy W∏ochami? Jakà rol´ w tym procesie
identyfikacji i dezidentyfikacji gra zderzenie
wirtualnego obrazu Albanii – tak mocno zmi-
tologizowanego przez etatystyczny nacjona-
lizm w okresie komunizmu – z op∏akanym rze-
czywistym stanem albaƒskiego spo∏eczeƒstwa?
To niektóre z wielkich pytaƒ ostatnich lat, nie-
ustannie omawianych i dyskutowanych.
Okres postkomunistyczny zaznaczy∏ si´ od-
rodzeniem ˝ycia religijnego w kraju, w któ-
rym wspó∏˝yjà 4 wspólnoty wiernych: mu-
zu∏manie sunnici, bektaszyci – czyli muzu∏-
manie szyici, zwolennicy ruchu mistycznego
i panteistycznego  – oraz prawos∏awni i kato-
licy. Mit tolerancji religijnej nale˝y do funda-
mentów nowoczesnej albaƒskiej ideologii na-
rodowej. Ta tolerancja istnieje rzeczywiÊcie
i Albaƒczycy w pe∏ni mogà i muszà si´ tym
szczyciç. Âwiat globalny jednak stawia tak˝e
pytania w duchu idei huntingtonowskiego zde-
rzenia cywilizacji. Czy to grozi Albaƒczykom
i Albanii? Czy nale˝y eksponowaç muzu∏maƒ-
ski komponent albaƒskiej to˝samoÊci, kiedy
w Europie szerzy si´ islamofobia, a kraj dekla-
ruje ch´ç pe∏nej integracji z Unià Europejskà?
Wbrew temu, co uwa˝a si´ powszechnie w Pol-
sce, i to podkreÊlam, Albania nie jest krajem
muzu∏maƒskim. W ogóle trudno mówiç o reli-
gijnoÊci Albaƒczyków po 40 latach agresyw-
nej ateizacji. OczywiÊcie, prozelityzm religij-

ny to charakterystyczna cecha albaƒskiego
spo∏eczeƒstwa w okresie postkomunistycz-
nym, ale równie silnà, jeÊli nie silniejszà ten-
dencjà jest synkretyzm religijny. A z kolei dla
wielu intelektualistów jednostronne, jeÊli nie
krzywdzàce, jest uwypuklanie w kulturze al-
baƒskiej korzeni chrzeÊcijaƒskich, ostatnio
bardzo widoczne w budowaniu mitu Matki Te-
resy, Albanki urodzonej w Skopju.

Przed kilkoma miesiàcami Fatos Kongoli wyda∏
powieÊç autobiograficznà, w której si´ przyzna∏
do bycia Êwiadkiem w procesie sàdowym swo-
jego kolegi z biura. Ów kolega zosta∏ uznany
za wroga ludu i trafi∏ na par´ lat do wi´zienia.
Ju˝ wczeÊniej by∏o wiadomo, ˝e par´ znanych
postaci z ˝ycia politycznego wspó∏pracowa∏o
z albaƒskà tajnà policjà, ale ksià˝ka Kongo-
liego to pierwsza próba zmierzenia si´ z dzie-
dzictwem komunizmu. Przez ca∏y okres post-
komunistyczny w obliczu wa˝nych wydarzeƒ
politycznych, przemian spo∏ecznych i rozwoju
gospodarczego g∏os by∏ych wi´êniów politycz-
nych i ofiar re˝imu by∏ ledwo s∏yszalny. Wy-
daje si´, ˝e zbiorowa pami´ç o komunizmie
przegrywa ze zbiorowà, byç mo˝e nawet
Êwiadomà, amnezjà. Pomimo wielu Êwia-
dectw, faktów historycznych, opisów wyda-
rzeƒ to wcià˝ ukryta spo∏eczna trauma. Ale jest
to tak˝e czekajàca za rogiem powszechna dys-
kusja, której katalizatorem, mam nadziej´,
okazaç si´ mo˝e ksià˝ka Kongoliego.

Z samej natury tych rozwa˝aƒ trudno wysnuç
jakieÊ podsumowujàce uwagi. Wszyscy auto-
rzy przedstawieni w tym numerze to aktywni
uczestnicy ˝ycia publicznego w Albanii, któ-
rzy, ˝ywi´ takà nadziej´, b´dà mieli okazj´
w przysz∏oÊci przemawiaç po polsku. Niech
zatem to wszystko pos∏u˝y jako wst´p, reszta
nale˝y do czytelników. 
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