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Abstrakt   

Lindja e mjeteve të reja të komunikimit dhe mediave sociale solli një ndërveprim më të 

shpejtë dhe të madh mes njerëzve. Komunikimi dhe gjuha estetike gjatë bashkëjetesës me mjetet e 

reja të komunikimit pati një çakordim të dukshëm. Larmishmëria dhe intensiteti i komunikimit bëri 

që komunikimi dhe gjuha të pësojë zbehje. Komunikimi ndërpersonal filloi të shkatërrohej, 

shoqëruar me shpejtësinë dhe kohën e pakët që njerzit kanë në dispozicion për të zhvilluar këtë 

komunikim.    

Në këtë punim ne do të trajtojmë komunikimin estetik në “Facebook” në periudhën e 

metamodernizmit dhe se si ky rrjet social ka deformuar formën e komunikimit. Do të bëjmë një 

pasqyrim dhe analizë nga studiues kryesisht të huaj, për të definiciuar termin në kontekstin 

komunikativ dhe ndryshimi i saj me mjetet e reja teknologjike.   

Po ashtu, do të bëjmë një ballafaqim midis autorëve të cilët kanë qasje të ndryshme në lidhje 

me ndikimin që Facebook e rrjetet sociale në përgjithësi kanë pasur mbi komunikimin dhe gjuhën.   
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Hyrje – Komunikimi gjatë bashkëjetesës me rrjetet sociale   

Që në periudhën moderne e deri në metamodernizëm, shoqëria pësoi një zhvillim të 

vrullshëm teknologjik, shoqëruar kjo edhe me lindjen e mjeteve të reja të komunikimit. Rrjetet 

sociale, por jo vetëm, kanë sjellë hapsira të mëdha të “ambjenteve” online për të shprehur mendimet 

personale, talente, dhunti, etj, qofshin këto individë publikë ose jo, të formuar ose jo. (Zogu, 2021) 

Studiuesit e komunikimit i kushtuan vëmendje të madhe komunikimit ndërpersonal, në rrjetin 

social Facebook. Këta studiues në mënyrë tipike e konsiderojnë Facebook si një rrjet social me 

ndihmën e teknologjisë ku zbatohen teoritë e përgjithshme të komunikimit ndërpersonal. Facebook 

ndihmon në konstruktet ndërpersonale të tilla si formimi i identitetit si dhe në vetë marrëdhëniet, 

qofshin ato miqësi, romantike apo familjare. (Soukup, 2018)   

Amy J. Elias vuri re se estetika në komunikim, është një ndërthurjeje në strukturën e saj 

moderniste, rezonancës së saj me një estetikë postmoderne të spektaklit dhe përfshirjes së tij brenda 

një narrative globale që përfshin kohë dhe hapësirë. Kjo lloj estetike ishte përgatitur për t'iu 

përgjigjur mijëvjeçarit të ri, të armatosur me teknika të ripunuara rishtazi dhe me gjuhë estetike që 

fokusohej jo në vizionin utopik të së ardhmes socio-ekonomike, por mbi një marrëdhënie etike të 

ripërcaktuar midis njerëzit në hapësirat e së tashmes. Estetika në metamodernizëm angazhohet në 

mënyrën se si ajo ecën përpara me naivitet dhe optimizëm të ripërtërirë nga post-modernja. 

(Merwe, 2017)   

Amy J. Elias thotë se estetika në metamodernizëm fokusohet ke ajo se si të lidhesh me 

tjetrin, ndryshe nga post-modernizmi, i cili fokusohej ke “të dëgjosh dhe shikosh tjetrin kur flet”.  

Elias pohon se artisti/teoricieni ka për detyrë të përgjegjësia për t'iu përgjigjur “tjetrit”, për të hyrë 

me “tjetrin” në dialog; një marrëdhënie mbrapa-prapa, jep-merr reciprociteti dhe shkëmbimi që 

nuk lë asnjë pale të pandikuar ose të pandryshuar. (ELIAS, 2012)   

Në metamodernizëm sipas J van der Merwe, aktivizohet marrëdhëniet autor-lexues dhe 

tekst-lexues në një proces dialogu shkëmbimi, si pjesë e tij rindërtimi i besimit të përbashkët në një 

realitet të përbashkët. Ky lloj komunikimi, është pjesë e projektit estetik dhe etik të 

metamodernizmit. Një njohje relacionale e ngjashmërisë midis vetes dhe tjetrit, subjekt dhe objekt, 

njerëzor dhe jo-njerëzor, i përgjigjet realiteteve të globalizmit, që karakterizohet me lidhje dhe 

afërsi më të madhe se më parë. (Merwe, 2017)   
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Facebook, e ndryshoi apo shkatërroi komunikimin   

Duke pasur parasysh që shoqëria krijoj një prirje drejt konsumit, edhe komunikimi pati një 

trajtë të tillë. Shpjetësia dhe koha e çuan gjuhën drejt një deformimi të theksuar e cila sipas shumë 

studiuesve do ta shkatërrojë atë. Ne jemi dëshmitarë të komunikimeve gjysmake në këtë rrjet social, 

apo edhe komunikimet publike nga faktorë të ndryshëm të cilët e kanë humbur trajtën letrare të 

komunikimit dhe seriozitetin. Ky faktor u bë edhe më problem me popullaritetin e rrjeteve të tjera 

sociale, ku edhe këtu larmishmëria e shkurtoi më tej gjuhën. Sipas ekspertëve një tjetër rol të 

rëndësishëm në shkatërrimin e gjuhës e ka luajtuar edhe futja e fjalëve të huaja. Shumë prej fjalëve 

që ne përdorim në përditshmëri kanë ndërmjet tyre fjalë që nuk i përkasin gjuhës shqipe. (Story, 

2020)   

Metamodernizmi u shqua për dinamikën sociale që e karakterizoi atë. (Takayoshi, 2015)   

Stefan Bartezzaghi, në librin e tij “Banalita luoghi comuni, semiotica, social network”, e lidhte 

estetikën në komunikim, me origjinalitetin dhe të vërtetën. Komunikimi në rrjetet sociale sipas   

Bartezzaghit, parë nga gjykimi “estetik” është i ndaluar dhe tashmë objekt i satirës dhe sarkazmës. 

Bartezzaghi, mbronte idenë se shoqeria ka humbur sensin e të bukurës klasike dhe bën art me të 

përditshmen, banalen. Bartezzaghi pohonte se ligjërimi i mediave ka një element të tillë të theksuar 

të banalitetit. Rëndësia që i jepet origjinalitetit, në epokën e rrjeteve sociale është zbehur sipas 

Bartezzaghtit, teksa shton se shkurtimi i gjuhës në komunikim po e çon atë drejt shkatërrimit.  

(Bartezzaghi, 2019)   

Për Hattie Luster komunikimi në rrjetet sociale nuk po dëmton thjesht gjuhën, por po 

dëmton edhe aftësitë tona komunikuese ballë për ballë. Ngulitja dhe mbyllja brenda rrjeteve sociale 

ka ndikim të dukshëm në mënyrën e të shprehurit dhe komunikimit fizik. Ai thotë se me këtë lloj 

ecurie “të rinjt do të mbeten të “verbër” kur të dalin në jetën reale”. (Luster, 2016) Por sipas një 

komenti të Alex Ludy për Daily American, rrjetet sociale nuk po e shkatërrojnë ndërveprimin e 

njerëzve me njëri-tjetrin, por thjesht po e ndryshojnë atë. Autori pohon më tej se ndryshimi i 

komunikimit ndërpersonal në rrjetet e reja sociale, jo domosdoshmërisht na bën ne më pak të aftë 

në komunikim. Ai thotë më tej se mediat sociale nuk e dëmtojnë komunikimin, thjeshtë ne nuk 

jemi mësuar të përshtatemi me to. (Ludy, 2016)    
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Përfundime/rekomandime   

Komunikimi estetik në Facebook gjatë metamodernizmit pësoi një zbehje, ndryshe nga 

post-modernizmi. Studiuesit vinin re një lloj qasje të re komunikimi e cila karakterizohej nga lindja 

e rrjeteve sociale. Ky lloj komunikimi nuk fokusohej më tek “të dëgjosh dhe shikosh tjetrin kur 

flet” por për t'iu përgjigjur “tjetrit”, për të hyrë me “tjetrin” në dialog. Komunikimi në këtë periudhë 

është fokusuar në një proces dialogu i cili krijon një besim të përbashkët në një realitet të 

përbashkët. Qasja e estetikës në komunikim në metamodernizëm ecën me naivitet dhe optimizëm 

të ripërtërirë nga post-modernja.   

Dyndja drejt rrjeteve sociale dhe pasja e një angazhimi më të madh ndërsocial ka krijuar 

problematika të tjera për sa i përket estetikës në komunikim. Ajo që vihet re është humbja e së 

bukurës në gjuhë dhe deformimi i saj. Autorët mbështesnin idenë se ndjekja e një metodologjie të 

tillë komunikimi kishte gjasa ta çonte atë drejt shkatërrimit. Ata vini re se gjuha ishte kthyer në 

metamodernizëm nga rrjetet sociale, në një objekt ironie, urrejtje apo përbuzje dhe e orientur drejt 

të pahijshmes, bajtshmes e shëmtuarës. Po ashtu, pasurimi i gjuhës me fjalë të huaja kishte gjasa të 

çonte atë drejt zhdukjes totale.   

Autorë të tjerë mbronin qasjen se rrjetet sociale e kryesisht Facebook, thjesht po ndryshonte 

mënyrat tona të komunikimit dhe nuk po i shkatërronte ato. Problematika kryesore e rrjeteve sociale 

nuk ishte komunikimi dhe përdorimi i tij por fakti që ne nuk po arrijmë të përshtatemi dhe të ecim 

me hapat e zhvillimit teknologjik.   
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