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Albania, dom 
murem podzielony
¸ukasz Fleischerowicz

Tirana, Muzeum Narodowe [fot. Waldemar Kuligowski]



21 stycznia 2011 roku podczas demonstracji
antyrzàdowych i antyprezydenckich w stolicy
kraju od ran postrza∏owych zgin´∏y 4 osoby,
a 55 – w tym 30 cywilów oraz 25 policjantów
i wojskowych – odnios∏o obra˝enia1. Demon-
stranci, których liczb´ w zale˝noÊci od êróde∏
szacowano na 20 (rzàdowe) do 200 tysi´cy (opo-
zycyjne), zebrali si´ przed gmachem rzàdu
w Tiranie, odpowiadajàc na apel opozycyjnej
Albaƒskiej Partii Socjalistycznej (alb. Partia
Socialiste e Shqipërisë), której przewodzi Edi
Rama, burmistrz stolicy, trzeciej z rz´du ka-
dencji i kandydat na to stanowisko w nadcho-
dzàcych wyborach lokalnych 8 maja. Celem
zgromadzenia by∏o ˝àdanie rozpisania nowych
wyborów parlamentarnych, po tym jak wicepre-
mier Ilir Meta zosta∏ zdymisjonowany w zwiàz-
ku z zarzutami o korupcj´. By∏y wicepremier
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Gdy spoglàdamy na flag´
paƒstwowà Albanii i narodowà
wszystkich Albaƒczyków,
powiewajàcà nad gmachem
parlamentu w Tiranie, nasuwa
si´ refleksja, ˝e zdobiàcy jà
dwug∏owy czarny orze∏
spoglàdajàcy w przeciwnych
kierunkach mo˝e wspó∏czeÊnie
symbolizowaç rozdarcie
Êwiatopoglàdowe Albaƒczyków,
czerwone zaÊ t∏o – krew, 
która po raz kolejny zosta∏a
przelana na o∏tarzu politycznej
walki o w∏adz´.

1 Jedna z postrzelonych osób zmar∏a w szpitalu po kilku
dniach Êpiàczki.



jest cz∏onkiem Socjalistycznego Sojuszu na
rzecz Integracji (alb. Aleanca Socialiste
për Integrim), która pozostaje w koalicji z De-
mokratycznà Partià Albanii (alb. Partia Demo-
kratike e Shqipërisë) premiera Saliego Berishy. 

Do walki pomi´dzy demonstrantami a policjà
i wojskiem dosz∏o po tym, jak kilkuset
manifestujàcych zaatakowa∏o barykad´ stwo-
rzonà przez Gwardi´ Narodowà przed biurem
premiera Berishy. Próbujàc zlikwidowaç bary-
kad´, u˝yli oni kijów, kamieni i koktajli Mo∏o-
towa, na co policja odpowiedzia∏a armatkami
wodnymi, gazem ∏zawiàcym, a˝ wreszcie ostrà
amunicjà, którà wystrzeli∏a prosto w kierunku
t∏umu2. Prokuratura przeprowadza obecnie do-
chodzenie w sprawie morderstwa, nielegalnej
organizacji protestu i przemocy demonstran-
tów wobec policji.

Kilka dni po krwawej manifestacji Edi Rama
oskar˝y∏ ministra spraw wewn´trznych Lulezi-
ma Bash´ o nadu˝ycie w∏adzy, samego zaÊ
premiera Berish´ o to, ˝e by∏ „politycznym
organizatorem zabójstwa demonstrantów”.
Berisha z kolei oskar˝y∏ opozycj´ o prób´
przeprowadzenia brutalnego zamachu stanu,
majàcego doprowadziç do sytuacji podobnej
jak w Tunezji. „On i ∏ajdaki albaƒskiego Ben
Alego3 chcieli dla was, obywateli Albanii, tu-
nezyjskiego scenariusza” – oznajmi∏ wówczas
Berisha4. 

Dyrektor Departamentu do spraw Rosji, Part-
nerstwa Wschodniego i Ba∏kanów Zachodnich
w Europejskiej S∏u˝bie Dzia∏aƒ Zewn´trznych
Miroslav Lajãák5, który przyby∏ do Tirany, by
uspokoiç nastroje w stolicy i doprowadziç do
rozmów mi´dzy rzàdem i opozycjà, stwierdzi∏,
˝e obie partie ponoszà równà odpowiedzial-
noÊç za zasz∏e zdarzenia. Lajãák zosta∏ wys∏a-
ny do stolicy Albanii przez Wysokà Przedsta-
wiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki

Bezpieczeƒstwa Catherine Ashton, by zapo-
biec dalszej przemocy oraz rozlewowi krwi
i nak∏oniç przywódców dwóch wielkich partii
do respektowania funkcjonujàcych instytucji
paƒstwowych. W tym celu Lajãák spotka∏ si´
zarówno z prezydentem i premierem, jak i z li-
derem opozycji6.

Celem zapobie˝enia dalszej eskalacji wzajem-
nej nietolerancji w mediacje aktywnie zaanga˝o-
wa∏y si´ tak˝e w∏adze Stanów Zjednoczonych,
cieszàce si´ w Albanii wielkim powa˝aniem
bez wzgl´du na to, czy u w∏adz Êwiatowego
mocarstwa znajdujà si´ republikanie, czy de-
mokraci7. Ambasador USA Alexander Arvizu
przeprowadzi∏ kilka rozmów z Salim Berishà
i Edim Ramà, zach´cajàc tego ostatniego do
zaniechania organizacji kolejnych manifestacji. 

Agresywnà retoryk´ i fatalny nastrój, jaki za-
panowa∏ w kraju, skomentowa∏ te˝ prezydent
Bamir Topi, który okreÊli∏ wydarzenia jako
tragiczne i wezwa∏ partie polityczne do roz-
pocz´cia dialogu w trosce o przysz∏oÊç kraju8.
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2 Likmeta B., Albania’s EU Future Hangs by a Thread,
BalkanInsight, 26.01.2011,
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-s-eu-fu
ture-hangs-by-a-thread (01.06.2011).

3 Prezydent Tunezji Zin el-Abidin Ben Ali zosta∏ obalony
po 23 latach rzàdzenia krajem i w po∏owie stycznia
zbieg∏ do Arabii Saudyjskiej.

4 NN, Kolejne antyrzàdowe protesty Albaƒczyków
w centrum Tirany. Tysiàce ludzi na ulicach, „Polska
Times”, 18.02.2011,
http://www.polskatimes.pl/fakty/370783,kolejne-antyrza
dowe-protesty-albanczykow-w-centrum-tirany,id,t.html
(01.06.2011).

5 WczeÊniej Lajãák, w latach 2007–2009 by∏ Wysokim
Przedstawicielem UE w BoÊni i Hercegowinie.

6 Likmeta B., Albania’s EU Future…, op. cit.
7 Albaƒczycy sà wdzi´czni USA przede wszystkim za

przeprowadzenie nalotów wojsk NATO na by∏à
Jugos∏awi´ w 1999 r., które oznacza∏y poczàtek koƒca
re˝imu Miloszevicia w Kosowie. W dowód
wdzi´cznoÊci ówczesnemu prezydentowi USA Billowi
Clintonowi postawiono pomnik, a wczeÊniej jego
imieniem nazwano jednà z ulic w Prisztinie.



Wkrótce potem wydano nakazy aresztowania
6 policjantów podejrzanych o nieprzepisowe
u˝ycie broni i Êmiertelne postrzelenie demon-
strantów.

Dzia∏ania dyplomacji europejskiej i amerykaƒ-
skiej na niewiele si´ zda∏y, jeÊli weêmie si´
pod uwag´ fakt, ˝e 20 lutego w centrum Tira-
ny ponownie zebra∏y si´ t∏umy. Tym razem
zgromadzili si´ zwolennicy „drugiej strony”,
którzy zademonstrowali poparcie dla premiera.
Oficjalnym powodem zebrania by∏ mityng
z okazji 20. rocznicy zburzenia pomnika Enve-
ra Hoxhy. Zgromadzenie t∏umu w jednym
miejscu mia∏o te˝ i drugie dno. Projektantem
bowiem rzeczonego pomnika by∏ w czasach
komunistycznych nie˝yjàcy ju˝ ojciec burmi-
strza Tirany – Kristaq Rama. Dziesiàtki tysi´-
cy zwolenników rzàdzàcej Demokratycznej
Partii Albanii zgromadzi∏y si´, by uczciç, jak
to powiedzia∏ Sali Berisha, „dzieƒ upadku re˝i-
mu komunistycznego i pami´ç ofiar tego re˝i-
mu”. Premier nie omieszka∏ nawiàzaç do
wczeÊniejszych demonstracji swoich przeciw-
ników: „21 stycznia synowie bllokmenów za-
atakowali urzàd premiera kamieniami, ogniem
i materia∏ami wybuchowymi”, mówi∏ do zgro-
madzonych Berisha. „Jednak synowie Envera
Hoxhy nigdy nie przejmà w∏adzy w tym kraju
si∏à” – stwierdzi∏. Bllok to dzielnica w centrum
Tirany, gdzie dziÊ znajdujà si´ liczne kawiar-
nie i dyskoteki. W czasach komunizmu Bllok
by∏ dzielnicà niedost´pnà dla zwyk∏ych oby-
wateli. W tamtejszych willach mieszkali jedy-
nie cz∏onkowie aparatu paƒstwowego.

Tysiàce sympatyków opozycyjnej Socjali-
stycznej Partii Albanii nie da∏o za wygranà
i zebra∏o si´ ponownie 8 marca, tym razem nie
w stolicy, tylko w wiosce Gërdec, w miejscu,
gdzie w wyniku eksplozji sk∏adu amunicji zgi-
n´∏o przed trzema laty 26 osób, a ponad 300
zosta∏o rannych. „Nie powinniÊmy ustàpiç ani
o milimetr wobec tego morderczego re˝imu,
który sam zabija, a nas nazywa mordercami –
mówi∏ do zgromadzonych Rama. – Powinni-
Êmy iÊç naprzód i byç bardziej zjednoczeni ni˝
kiedykolwiek”9.

Wypadek w miejscowoÊci Gërdec, oko∏o 10
kilometrów od Tirany, mia∏ miejsce podczas
rozbrajania przestarza∏ej amunicji produkcji
chiƒskiej i radzieckiej. Wed∏ug prokuratury do
eksplozji dosz∏o, kiedy pracownicy lokalnej
firmy, cz´sto niewykwalifikowani, wÊród nich
kobiety i dzieci, próbowali zespawaç kilka meta-
lowych wózków w pobli˝u pojemników z mate-
ria∏ami wybuchowymi. Dochodzenie zakoƒczy-
∏o si´ wniesieniem oskar˝eƒ przeciw 29 osobom,
od przekroczenia kompetencji do zabójstwa.
WÊród oskar˝onych znaleêli si´ równie˝ by∏y
ju˝ minister obrony Fatmir Mediu, wysocy
urz´dnicy ministerstwa obrony i dowódcy ar-
mii. ˚aden z nich nie przyzna∏ si´ do winy.

Walka pomi´dzy zwolennikami rzàdzàcej partii
Berishy PDSh i opozycyjnej PSSh, dziÊ z Ramà
na czele, trwa niemal od poczàtku systemu
wielopartyjnego w Albanii. Ostatni zaÊ kryzys
ma swe êród∏a w wyborach parlamentarnych,
przeprowadzonych w czerwcu 2009 roku. So-
cjaliÊci twierdzà, ˝e Berisha wygra∏ wybory
dzi´ki oszustwom wyborczym, podczas gdy
rzàdzàca wi´kszoÊç odrzuca oskar˝enia, uzna-
jàc je za bezpodstawne. Od blisko 2 lat
w 140-osobowym parlamencie zasiada 70 po-
s∏ów Sojuszu dla Zmian (Aleanca për Ndry-
shim), który tworzà g∏ównie cz∏onkowie
PDSh, 66 pos∏ów koalicji Zjednoczenie dla
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8 Likmeta B., Albania’s Opposition to Escalate
Protests, BalkanInsight, 01.02.2011,
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-oppositi
on-to-escalate-protests (01.06.2011).

9 Zob. www.balkanistyka.org, archiwum z marca 2011 r.



Zmian (Bashkimi për Ndryshim), której prze-
wodzi PSSh, i 4 pos∏ów Sojuszu Socjalistów
na rzecz Integracji (Aleanca Socialiste për In-
tegrim), która wesz∏a w koalicj´ z partià Beri-
shy.

Z drugiej strony, mo˝na by rzec, ˝e Albania
jest po prostu przeci´tnym demokratycznym
krajem, w którym wola narodu wyra˝ana jest
swobodnie na ulicach miast. Trudno si´ jednak
zgodziç z takà tezà. Owszem, demonstracje sà
przejawem politycznych przemian w kraju,
tego, ˝e nie panuje ju˝ tam komunistyczny re-
˝im, chyba najokrutniejszy w ca∏ej Europie, je-
Êli w ogóle takie porównanie jest mo˝liwe.
Przed Êmiercià Envera Hoxhy w 1985 roku
nikt nie Êmia∏by wyjÊç na ulice, by zamanife-
stowaç swe poglàdy i prawa polityczne, bo
tych po prostu nie by∏o. Ka˝dego zaÊ, kto
oÊmieli∏by si´ podwa˝yç jedynà s∏usznà lini´
politycznà, natychmiast aresztowa∏aby Siguri-
mi10 i po sfingowanym procesie sàdowym wy-
s∏a∏a na wiele lat do jednego z obozów pracy
w Spaçu, Ballsh, Qafë Bar czy Burrel11.

Demonstracje nie sà przejawem dojrza∏ego de-
mokratycznie narodu, który zwyczajnie pra-
gnie zamanifestowaç na ulicy potrzeb´ poli-
tycznych zmian. Wed∏ug raportów OBWE,
w ciàgu 20 lat po obaleniu re˝imu komuni-
stycznego ˝adne z albaƒskich g∏osowaƒ nie
spe∏ni∏o norm, które zaklasyfikowa∏yby je jako
w pe∏ni demokratyczne. Wzajemne oskar˝enia
o fa∏szerstwa wyborcze stanowià sta∏y element
gry wyborczej obu g∏ównych partii w kraju,
ale ˝adne z nich nie doprowadzi∏o do tej pory
do poprawy standardów.

Tymczasem na ró˝nych albaƒskich forach inter-
netowych wyczytaç mo˝na komentarze ocenia-
jàce stan albaƒskiego paƒstwa jako dramatycz-
ny. Wielu internautów przypomina, ˝e trwajàcy
spór mi´dzy rzàdem a opozycjà uniemo˝liwi∏

Tiranie otrzymanie w grudniu 2010 roku statu-
su kandydata do Unii Europejskiej12. Jeden
z blogerów zauwa˝a, ˝e partie albaƒskie dzia∏a-
jà nie jak jednostki polityczne, ale raczej jak in-
stytucje klanowe zakorzenione na prowincji13.

Kariera polityczna Salego Berishy (ur. 1944 r.),
zaciek∏ego w s∏owach antykomunisty, rozpo-
cz´∏a si´ w znienawidzonym dziÊ przez niego
systemie. Z zawodu lekarz kardiolog, Berisha
pracowa∏ w latach 70. w klinice medycznej
w Tiranie i wyk∏ada∏ na tamtejszym uniwersy-
tecie, gdzie kierowa∏ organizacjà partyjnà.
Cz∏onkiem Albaƒskiej Partii Pracy (Partia
e Punës e Shqipërisë) zosta∏ w 1969 roku.
W dzia∏alnoÊç opozycyjnà zaanga˝owa∏ si´
dopiero w 1990 roku, kiedy za∏o˝y∏ PDSh. Od
tego czasu niezmiennie pozostaje jej liderem.
W 1992 roku zosta∏ wybrany na prezydenta,
lecz w wyniku krachu gospodarczego w 1997
roku, spowodowanego legalnie dzia∏ajàcymi
piramidami finansowymi, zosta∏ zmuszony do
ustàpienia14. Do w∏adzy powróci∏ po wyborach
parlamentarnych w 2005 roku i od tego czasu
nieprzerwanie pozostaje premierem.

Jego polityczny adwersarz Edi Rama (pe∏ne
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10 Tajna albaƒska policja polityczna. Pe∏na nazwa:
Dyrektoriat Bezpieczeƒstwa Paƒstwa (alb. Drejtoria
e Sigurimit të Shtetit). Regionalne struktury Sigurimi
dzia∏a∏y na poziomie ka˝dego okr´gu, a tak˝e
w ka˝dym zak∏adzie pracy. Pod nadzorem tajnej policji
znajdowa∏y si´ równie˝ placówki dyplomatyczne,
przedstawicielstwa handlowe i kulturalne Albanii
dzia∏ajàce poza granicami kraju.

11 Na temat warunków panujàcych w albaƒskich obozach
pracy mo˝na przeczytaç we wspomnieniach Fatosa
Lubonji, Albania: WolnoÊç zagro˝ona, Sejny 2005.

12 Jovanovska S., Palokaj A., Albania is refused EU
candidate status, euobserver.com, 10.11.2010,
http://euobserver.com/887/31237 (1.06.2011). 

13 Zob. http://kierunekbalkany.wordpress.com/. 
14 Prezydenta, podobnie jak w Niemczech, wybiera

parlament, a nie naród w wyborach powszechnych.
Obecnego prezydenta Bamira Topiego, cz∏onka PDSh,
wybrano dopiero po czwartej rundzie g∏osowania, 
20 lipca 2007 r.



imi´ Edivin, ur. 1964 r.) to równie˝ d∏ugoletni
polityk. Funkcj´ burmistrza Tirany pe∏ni nie-
przerwanie od 2000 roku. Mimo ˝e partia, któ-
rà reprezentuje Rama, jest spadkobierczynià
Albaƒskiej Partii Pracy15, on sam karier´ poli-
tycznà rozpoczà∏ d∏ugo po upadku dawnego
systemu w 1998 roku, kiedy powróci∏ do Alba-
nii z Pary˝a. Przyby∏ wówczas do Tirany, by
wziàç udzia∏ w uroczystoÊciach pogrzebowych
swojego ojca Kristaqa Ramy, znanego rzeêbia-
rza16. W Pary˝u przebywa∏ od 1995 roku na sty-
pendium jako artysta malarz i by∏y profesor al-
baƒskiej Akademii Sztuk (Akademia e Arteve).
Gdy przyjecha∏ do kraju, ówczesny premier
i przewodniczàcy PPSh Fatos Nano zaofero-
wa∏ mu tek´ ministra kultury, m∏odzie˝y i spor-
tu. Stanowisko przyjà∏, lecz do partii nie wstà-
pi∏. Uczyni∏ to dopiero w 2003 roku, a 2 lata
póêniej, po pora˝ce socjalistów w wyborach do
parlamentu, zastàpi∏ swojego politycznego mi-
strza na stanowisku przewodniczàcego partii17.

Kiedy partia Berishy wygra∏a wybory w 1996
roku, równie˝ wtedy oskar˝ano go o zastrasza-

nie i przemoc oraz manipulacj´ g∏osami wy-
borców, ale wówczas protesty opozycji by∏y
pokojowe. Kraj pogrà˝y∏ si´ w kryzysie poli-
tycznym, gdy˝ domniemani zwyci´zcy odmó-
wili uniewa˝nienia wyborów, a przegrani so-
cjaliÊci zbojkotowali instytucje paƒstwowe18.
Upadek piramid finansowych pod koniec 1996
roku, w które, jak si´ twierdzi, Albaƒczycy za-
inwestowali miliard dolarów, najcz´Êciej
oszcz´dnoÊci ca∏ego ˝ycia, doprowadzi∏ do
kryzysu spo∏eczno-ekonomicznego. Na ulice
miast w ca∏ej Albanii wysz∏y wówczas setki
tysi´cy demonstrantów, oskar˝ajàc rzàd o kra-
dzie˝ ich pieni´dzy. Przewodzi∏a im socjali-
styczna opozycja. W marcu 1997 roku splàdro-
wane zosta∏y sk∏ady wojskowe w ca∏ym kraju.
Analitycy spodziewali si´ wówczas wybuchu
wojny domowej w kraju. Powodów by∏o niema-
∏o, a o wzorce te˝ by∏o nietrudno, wystarczy∏o
spojrzeç na by∏à ju˝ sàsiadk´ – Jugos∏awi´.

Berisha odmówi∏ jednak ustàpienia ze stanowi-
ska prezydenta, czego domaga∏a si´ opozycja.
Do Albanii wkroczyç musia∏y si∏y mi´dzyna-
rodowe NATO, by uspokoiç nastroje i opano-
waç sytuacj´. Po interwencji rozpisano w Alba-
nii przedterminowe wybory, które odby∏y si´
w czerwcu 1997 roku. Doprowadzi∏y one do
zwyci´stwa koalicji pod przywództwem PPSh.
Wówczas Berisha zrezygnowa∏ ze swej funk-
cji, ale w 2005 roku powróci∏ do w∏adzy, tym
razem jako premier.

Kiedy w czerwcu 2009 roku, w kontrowersyj-
nych jak zawsze okolicznoÊciach, PDSh ponow-
nie wygra∏a wybory, musia∏a pozyskaç jeszcze
jeden mandat, by dysponowaç w parlamencie
wi´kszoÊcià i utworzyç wi´kszoÊciowy rzàd.
Wówczas Berisha porozumia∏ si´ ze zdymisjo-
nowanym niedawno Ilirem Metà, który wraz
z trzema innymi cz∏onkami swojej partii Sojusz
Socjalistów na rzecz Integracji (Lëvizja Sociali-
ste për Integrim) opuÊci∏ lewicowà koalicj´,
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15 Partia ma nawet ten sam skrót PPSh. 
16 Kristaq Rama by∏ rzeêbiarzem i prominentnym

cz∏onkiem Albaƒskiej Partii Pracy. By∏ autorem nie tylko
monumentu samego Envera Hoxhy, ale tak˝e
wspó∏autorem 12-metrowej statuy Matki Albanii,
usytuowanej na wzgórzu, na Narodowym Cmentarzu
M´czenników Albanii. Zdj´cia twórczoÊci Kristaqa Ramy
dost´pne sà na: http://petronini.tripod.com/kr.html.

17 ESI Portraits – the new face of Southeast Europe,
European Stability Initiative,
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=280&portr
ait_ID=37 (1.06.2011). 

18 Bojkot instytucji paƒstwowych, który mo˝na tak˝e
oceniç jako nieumiej´tnoÊç poniesienia pora˝ki, nie jest
charakterystyczny tylko dla Albaƒczyków w samej
Albanii. Taka sytuacja mia∏a równie˝ miejsce
w parlamencie Republiki Macedonii, gdzie przegrana
partia bojkotowa∏a posiedzenia, choç jej cz∏onkowie nie
zrezygnowali z mandatu i pobierania comiesi´cznej
diety poselskiej. Pos∏owie PDSh wrócili do parlamentu
po blisko 2-letniej przerwie, pod koniec marca 2011 r.,
niemal w przeddzieƒ kolejnych wyborów, które mia∏y
miejsce w czerwcu br.



sformowanà przed wyborami, w zamian za co
otrzyma∏ nominacj´ na stanowisko wicepre-
miera i ministra spraw zagranicznych, a póê-
niej ministra gospodarki, handlu i energii19.

Do dalszego zaognienia sytuacji powsta∏ej
w styczniu bie˝àcego roku dosz∏o na poczàtku
kwietnia. Przy placu Skanderbega w centrum
Tirany 4 kwietnia raniono Ardita Kaj´,
zwierzchnika albaƒskiego inspektoratu bu-
dowlanego. Ostrzelany zosta∏ przez motocykli-
st´ uzbrojonego w pistolet z t∏umikiem, gdy
siedzia∏ w swoim samochodzie. Dwa dni
wczeÊniej postrzelony zosta∏ Zef Doçi, kandy-
dat Ligi Demokratycznej (Lidhja Demokristia-
ne e Shqipërisë) w gminie Balldre ko∏o Lezhy,
na pó∏nocy Albanii20. Niepotwierdzonym mo-
tywem mia∏y byç spory polityczne.

Tymczasem wys∏ani przez OBWE obserwato-
rzy nadchodzàcych wyborów lokalnych, zapla-
nowanych na 8 maja, otrzymali sygna∏y od
dwóch zachodnich ambasadorów, by ∏agodniej
ni˝ zwykle podejÊç do raportu sprawozdaw-
czego. To rzekomo mia∏oby si´ przyczyniç do
zachowania stabilnoÊci kraju21. Rozpocz´ta
29 marca misja sk∏ada si´ z 15 mi´dzynarodo-
wych ekspertów przebywajàcych w Tiranie
i 24 obserwatorów d∏ugoterminowych w ca∏ym
kraju. Kontrkandydatem aktualnego burmistrza
Tirany jest Lulzim Basha, aktualny minister
spraw wewn´trznych. Czy nale˝y spodziewaç
si´ g∏´bszych zmian w albaƒskiej polityce?

28 marca og∏oszono zwyci´zc´ przetargu na bu-
dow´ nowego gmachu albaƒskiego parlamentu.
W rywalizacji wzi´∏o udzia∏ 12 mi´dzynarodo-
wych firm architektonicznych, ale szcz´Êliw-
cem okaza∏ si´ projekt „Coop Himmelb(l)au”.
Chocia˝ rzàd oznajmi∏ wczeÊniej, ˝e planuje
wydaç na budow´ ponad 40 milionów euro,
ca∏kowity koszt realizacji projektu austriac-
kiego architekta Wolfa D. Prixa nie jest znany.

By∏ to drugi konkurs, jaki og∏oszono w spra-
wie budowy nowego gmachu dla albaƒskiego
parlamentu. Po tym, jak pierwszy projekt zo-
sta∏ odrzucony, w sierpniu 2010 roku rzàd
wyda∏ prawie milion euro na renowacj´ aktual-
nego miejsca posiedzeƒ. Kiedy 3 miesiàce
póêniej, w listopadzie, premier Berisha og∏osi∏,
˝e rzàd zamierza zburzyç sto∏ecznà Piramid´ –
dawne mauzoleum Envera Hoxhy – i zbudo-
waç tam nowà siedzib´ parlamentu, sprowoko-
wa∏ tym zajad∏à debat´, gdy˝ rzàd dopiero co
wyda∏ 2 miliony euro na przekszta∏cenie mau-
zoleum w Teatr Narodowy22.

W tych okolicznoÊciach wydaje si´, ˝e nowy
gmach parlamentu, który zastàpi∏ symbol za-
mierzch∏ego komunizmu, a sam ma symbolizo-
waç „nowe demokratyczne czasy w Albanii”,
raczej b´dzie dowodem na to, ˝e „nowà trady-
cj´” w Albanii buduje si´ nie tyle na gruzach
starej, ile z tego samego postkomunistycznego
budulca – przemocy, korupcji i klanowych
uk∏adów. Zarówno ostre podzia∏y na scenie po-
litycznej, tendencje autorytarne w ramach klasy
politycznej, jak i s∏abe struktury paƒstwowe sà
w du˝ym stopniu przejawami komunistycznej
spuÊcizny. Powa˝ny problem stanowi te˝ zorga-
nizowana przest´pczoÊç. Przez Albani´ przebie-
ga wa˝ny szlak przemytu narkotyków, nielegal-
nych emigrantów i ˝ywego towaru. AktywnoÊci
struktur przest´pczych sprzyja niewydolny
i skorumpowany wymiar sprawiedliwoÊci23.

Na niewiele wi´c si´ zdadzà zabiegi premiera
Berishy, który w celu ratowania nadwàtlonego
wizerunku Albanii postanowi∏ zorganizowaç
w stolicy kraju wielki koncert. Mia∏yby na nim
wystàpiç gwiazdy Êwiatowego popu. Mówi si´
nawet o Lady Gadze, Amy Winehouse czy
Shakirze, ale wàtpliwe, by któraÊ z tych
artystek chcia∏a rzeczywiÊcie wystàpiç w kra-
ju, gdzie przed wyborami strzela si´ do kandy-
datów i wyborców.
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Kto zwyci´˝y w nadchodzàcych wyborach?
O tym wszyscy przekonamy si´ 8 maja. Czy
dzi´ki nim nale˝y si´ spodziewaç zmian w al-
baƒskiej polityce? Raczej nie. Najwi´kszym
problemem pozostanie podzielone, sfrustrowa-
ne i coraz cz´Êciej chwytajàce si´ przemocy al-
baƒskie spo∏eczeƒstwo. Dopóki nie rozwià˝e
si´ palàcych problemów, a sami Albaƒczycy
nie podejmà próby zniwelowania podzia∏ów
spo∏ecznych, dopóty integracja europejska Al-
banii b´dzie czystà mrzonkà. Nawet bowiem
przy sta∏ym zaanga˝owaniu UE w reformy
w tym kraju Albaƒczycy nie b´dà w stanie re-
spektowaç wprowadzanych zmian. 
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