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1.Jak mo˝na zdefiniowaç dziÊ termin
„kultura albaƒska” – w czasie, przestrzeni
i pod wzgl´dem treÊci?

Gdy mowa o rozumieniu okreÊlenia „kultura
albaƒska”, nie tylko dziÊ, tak˝e w zwiàzku
z ka˝dà innà kulturà narodowà przywo∏a∏bym
myÊl Goethego o tym, ˝e ka˝da literatura na-
rodowa zawiera w sobie dzie∏a obcych pisarzy.
Sàdz´, ˝e sedno tej myÊli mo˝na rozszerzyç
do ca∏ej kultury. Czyli do danej kultury naro-
dowej nale˝a∏oby zaliczyç wszystkich pisarzy,
artystów i myÊlicieli, którzy pozostawili po so-
bie Êlad w przestrzeni kulturalnej tego˝ spo∏e-
czeƒstwa. Jak widaç, jest to konceptualizacja,
która odchodzi od kryterium etnicznego czy
narodowego, a k∏adzie nacisk na przestrzeƒ
komunikacyjnà, otwartà, o mglistych grani-
cach (jak samo poj´cie „spo∏eczeƒstwo”), bez
punktów kontrolnych i ce∏. Nazwijmy to po-
wszechnym kulturalnym Schengen. I do tego
Schengen wchodzà tak˝e Albaƒczycy, ale ich
wk∏ad zale˝y od ich zdolnoÊci do poruszania
si´ w nim. Moim zdaniem, wielu Albaƒczy-
ków, którzy zajmujà si´ kulturà, jest zamkni´-
tych wewn´trznie, ma w sobie taki bunkier.
Nie dotyczy to „obcego” jako takiego, ale
nowych wyrazów myÊli. To kwestia kulturo-
wego opóênienia, która prowadzi do zagubie-
nia nawet wtedy, kiedy istnieje ch´ç obj´cia
tego, co nowe. Sam to prze˝ywa∏em i nie
wiem, czy uda∏o mi si´ ten stan przeskoczyç. 

Albania stanowi mikroskop, 
dzi´ki któremu w odpowiedniej
skali mo˝na zobaczyç formy
i kszta∏ty zjawisk napotkanych
tak˝e w innych krajach. 
Mo˝na powiedzieç, ˝e wsz´dzie
dla kultury nadesz∏y z∏e czasy.
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2.Co ∏àczy dzisiejszà kultur´, w sensie
produkcji kulturalnej i artystycznej, z kulturà
z czasów komunistycznych? Kontynuacja,

rewaloryzacja, sprzeciwianie si´, destrukcja?

Wszystko – czasem mieszajà si´ ze sobà, a cza-
sem sà w konflikcie. 

3.Jakie sà g∏ówne cechy tego, co dziÊ
mo˝na nazwaç kulturà albaƒskà –
w Albanii, Kosowie, w diasporze?

Istnienie typologii kultury narodowej, odpo-
wiednio etnicznie albaƒskiej (polskiej itd.) im-
plikuje istnienie Albaƒczyków (Polaków itd.)
kulturowo czystych i nieczystych w ró˝nej
skali, zale˝nie od skali zgodnoÊci z danym kry-
terium kulturowym czy etnicznym. Z tego po-
wodu nie zgadzam si´ z ˝adnà mo˝liwà inte-
lektualnie odpowiedzià na to pytanie.

4.Czy mo˝na mówiç o hybrydycznoÊci
i polifonii wartoÊci i g∏osów, o kulturze
oficjalnej i kulturze alternatywnej?

HybrydycznoÊç i polifonia sà w ka˝dym spo∏e-
czeƒstwie, koniec koƒców nawet w jednej ma-
∏ej wiosce… i nie tylko na wsiach po∏udniowej
Albanii, gdzie ludzie Êpiewajà Êpiewem wielo-
g∏osowym. Samo ˝ycie ludzkie jest ró˝norod-
noÊcià i mieszankà. HybrydycznoÊç i polifonia
to fikcja, utopia totalitarna, nieosiàgalna nawet
przez totalitaryzm. Natomiast kultury oficjal-
nej w Albanii dziÊ nie ma i, o ile znam swój
kraj, powiedzia∏bym, ˝e skoro nie mo˝na mó-
wiç o panujàcej kulturze, to nie mo˝na mówiç
tak˝e o kulturze alternatywnej w zwyk∏ym ro-
zumienia tego s∏owa. Powiedzia∏bym, ˝e daje
si´ zauwa˝yç szereg prób i poszukiwaƒ, indy-
widualnych lub grup indywiduów, czasem za-
koƒczonych powodzeniem, a innym razem tak
twórczych, jak wymyÊlanie na nowo ko∏a. Ale
bez wzgl´du na ich sukces lub jego brak wszyst-
kie te próby przypominajà neoimpresjoni-
styczny obraz – wiele b∏yszczàcych Êwietlnych
punktów na mglistym tle, b´dàcych wszak˝e
wyrazem niemocy i umys∏owego lenistwa. 

5.Jak wspó∏czesna literatura 
i sztuka odnoszà si´ do albaƒskiej 
rzeczywistoÊci?

Nie wiem. Ale ogólnie myÊl´, ˝e realizm to
gruntowne nieporozumienie w odniesieniu do
literatury i sztuki. Albo, by przywo∏aç Hansa
Blumenberga, ju˝ w przes∏ance wszystkie teo-
rie i praktyki estetyczne realizmu sà b∏´dne,
gdy˝ zak∏adajà, ˝e istniejà cechy realnego
Êwiata, które mo˝na przenieÊç do dzie∏a sztuki
lub do jego elementów sk∏adowych. Poszed∏-
bym nawet dalej i zaznaczy∏bym, ˝e dzie∏o li-
terackie lub dzie∏o sztuki to wielka niewiado-
ma dla istnienia Êwiata rzeczywistego. Ale to
d∏uga rozmowa na innà okazj´. 

6.Czy mo˝na mówiç o istnieniu polityki
kulturalnej w Albanii? Jakà rol´ pod tym
wzgl´dem odgrywajà obecnie

w albaƒskiej rzeczywistoÊci kulturalne instytucje
paƒstwowe?

Nie widz´, ˝eby istnia∏y jakieÊ polityki kultu-
ralne, jasne czy niejasne. G∏ówna paƒstwowa
instytucja, która ma s∏u˝yç kulturze, czyli odpo-
wiednie ministerstwo, w tych wszystkich latach
transformacji ustrojowej by∏a bardziej przed-
miotem politycznych targów i wynagrodzeƒ
ani˝eli realizacji swojego powo∏ania. 

7.Co uwa˝a Pan za najwi´kszà przeszkod´
lub najwi´kszy problem – jeÊli takowe sà –
w rozwoju kultury albaƒskiej?

To banalizacja kultury i jej komercjalizacja,
jak wsz´dzie w Europie Wschodniej czy te˝ na
Zachodzie, tyle tylko, ˝e w Albanii te procesy
osiàgn´∏y zatrwa˝ajàce rozmiary. W tym sen-
sie Albania stanowi mikroskop, dzi´ki które-
mu w odpowiedniej skali mo˝na zobaczyç
formy i kszta∏ty zjawisk napotkanych tak˝e
w innych krajach. Mo˝na powiedzieç, ˝e wsz´-
dzie dla kultury nadesz∏y z∏e czasy. 
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