
LUFTA E PARË BOTËRORE: JETA NË VIJËN E FRONTIT 
 
Lufta e Madhe (1914 – 1918) ishte teatri më i madh i shkatërrimit të qytetërimit 
njerëzor. Kjo luftë përfshiu shumicën e vendeve të Evropës dhe shumë koloni. Ajo 
ndryshoi baraspeshën e fuqive të Evropës, të krijuar në Konferencën e Vjenës 
(1815). Kjo luftë solli fundin e perandorisë së Evropës Qendrore dhe Lindore. 
Humbja e jetërave të njerëzve dhe ndikimi në kujtesën kolektive ishte 
marramendës. 
 
 
Qëllimi i mësimit: 
 

1. Përmes punës me burime pamore historike, t’iu shpjegohen studentëve 
paqartësitë dhe paradokset e jetës së njeriut në një kontekst të veçantë, siç është 
vija e frontit. 

2. Të zhvillohen aftësitë e analizës kritike të burimeve pamore historike. 
 
 
Harta 1 – aleancat dhe vijat e frontit 
 

 
www.spiegel.de/international/germany/world-war-i-map-of-the-front-lines (9 janar 2014) 
 
Shikoni hartën e mësipërme. 
 
Sa vija të frontit mund t’i gjeni? Cilat janë ato? Si do ta përshkruani vendosjen e 
tyre gjeografike? 

http://www.spiegel.de/international/germany/world-war-i-map-of-the-front-lines%20


 
Burimi 1 – fotografia e ushtarit dhe kartolina propaganduese 
 
(Kontribuoi B. Hirschfeld, kartolinë ushtarake, Verlag H. Müller, Dresden, 1915, 13x15 cm) 
 

 
 
https://europeana1914-1918.s3.amazonaws.com/attachments/4564/877.4564.large.jpg?1305196162 
 
Shikoni burimin 1. 

 

Emërtoni tre elemente kryesore nga ky burim, që kanë tërhequr vëmendjen tuaj. 

Sipas mendimit tuaj, çfarë përfaqësojnë ato? 

Si i interpretoni elementet e poshtëshënuara? 

- Poema 

- Figurat 

- Kafshët 

- Heraldika 

- Qëndrimi i ushtarit 

Sipas mendimit tuaj, cilat janë porositë kryesore të kësaj kartoline? Çfarë sugjeron 

burimi për implikimet e kulturës në luftë dhe anasjelltas? 

 

https://europeana1914-1918.s3.amazonaws.com/attachments/4564/877.4564.large.jpg?1305196162


Burimi 2 – kartolinë nga ushtari francez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/13585 # prettyPhoto 
 
Për çfarë po shkruan ushtari? Sipas mendimit tuaj, përse letrat që dërgoheshin nga 
vija e frontit nuk flisnin kurrë për realitetet e ashpra të luftës? 
 
Krahasoni Burimin 2 dhe 3. Cilat janë ngjashmëritë dhe dallimet e tyre? 
 
 
Pasqyra e jetës në front 
 
Jeta në vijën e frontit ishte një përvojë e jashtëzakonshme, gjegjësisht me plot sfida dhe 
paqartësi. Kushtet e jetesës ishin shumë të këqija. Racionet e ushqimit nuk ishin të 
bollshme as për jetën civile. Shumë shpesh, procesi i blerjes së ushqimit do të çonte në 
grindje për të dhe në dhunë kundër popullatës lokale civile, e cila ishte e detyruar të japë 

Joseph Doniot, i mobilizuar gjatë luftës 
1914-1918, u vra më 16 prill 1917, në një 
sulm që ndodhi në Chemin des Dames. Si 
marinar, ai është dashur të rekrutohej në 
Trupat e Marinës. Ai ndërmori hapa për 

të ndryshuar pozitat. Ai ishte ushtar i 
Regjimentit të 5-të Kolonial të 

Këmbësorisë. 



edhe rezervat e tyre ushqimore. Higjiena ishte gjithashtu në nivel të ulët. Shumë nga 
njerëzit në vijën e frontit vdiqën si pasojë e mungesës së ushqimit dhe sëmundjeve 
epidemike (posaçërisht nga tifoja). Këto ishin vetëm elemente shtesë që i shtohen 
vuajtjeve masive dhe vrasjeve në luftime. Llogoret ishin një vend ku, përveç fazave të 
shkatërrimit dhe të mjerimit, ushtari do të përpiqej të gjente një moment të paqes dhe të 
miqësisë. Ata shkruanin letra dhe iu dërgonin kartolina familjeve dhe më të dashurve të 
tyre, si dhe nxirrnin fotografi të njëri-tjetrit. Disa nga ata madje edhe mbanin ditarë. 
Mijëra materiale të tilla i kanë mbijetuar luftës dhe janë mbajtur në arkiva, muze dhe 
koleksione private. Ato janë burime të vlefshme për ne dhe na mundësojnë të kuptojmë 
luftën në vijat e frontit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burimi 3 – Bartësit me barelë bartin një ushtarë të plagosur në territorin e 
Flandrisë. Fronti Perëndimor pa disa nga betejat më të dhunshme dhe më 
vdekjeprurëse që janë hasur ndonjëherë në historinë e luftës. 
 

 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-europe-s-great-conflagration-fotostrecke-105428-9.html 
 

Aktivitet në klasë 
 
Klasa duhet të ndahet në shtatë grupe dhe secili grup duhet të shkruajë një tekst (një letër, një 
kartolinë, përkatësisht një raport). Tekstet mund të diskutohen në klasë: 
-Ushtari gjerman 
-Ushtari francez 
-Të përgjithshme 
-Civili afër frontit 
-Ushtarët kolonialë nga Senegali 
-Gazetari 
-Infermierja nga Kryqi i Kuq 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-europe-s-great-conflagration-fotostrecke-105428-9.html


Cilën vlerë të njeriut mund ta shihni në këtë fotografi? Çfarë na thotë për jetën në 
vijën e frontit? Çfarë tregon kryqi që shihet në sfond i vendosur në varr? 
 
Burimi 4 – të burgosurit gjermanë dhe austriakë të luftës në vitin 1918 
 

 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-europe-s-great-conflagration-fotostrecke-105428-10.html 
 
Shumë ushtarë që i mbijetuan frontit ishin zënë rob dhe ishin burgosur nga ushtria 
armike. Krahasoni gjendjen e ushtarëve nga burimi 1, burimi 3 dhe burimi 4. 
 
 
 
 
 
 
Pasqyra e ushtarëve të vrarë, të plagosur dhe të humbur nga LPB 
 
Të vrarë 9 911 000 
Të plagosur 21 219 500 
Të humbur 7 750 000 
Numri i përgjithshëm i ushtarëve të prekur  38 880 500 
 
Çfarë ndikimi do të kishin këto efekte të luftës në shoqërinë evropiane të periudhës 
së pasluftës (ekonomike, politike, të artit, jetës familjare, demografike) 
 
Veprimtaria e rekomanduar: nëse keni mundësi, vizitoni (në internet) një ekspozitë 
grafike të artistit Otto Dix (1891-1969), që ka të bëjë me përvojat e kohës së luftës. 
 

Pjesa për plotësim me fjalë 
Kjo fotografi është e rëndësishme sepse...................................................................... 
Vlera e kësaj fotografie është....................................................................................... 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-europe-s-great-conflagration-fotostrecke-105428-10.html

