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Publikimi që do të eksploroni është rezultat i përpjekjeve të përbashkëta 
të ekipit redaktues të projektit Performing Democracy II me synimin 
që artistëve të ndryshëm bashkëkohorë, punonjësve të kulturës dhe 
teoricienëve nga Serbia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, t’u ofrohet 
mundësia e përfshirjes në diskutime rreth demokracisë. Si bazë për 
reflektime mbi demokracinë, u kemi ofruar autorëve video-materialin e 
përmbledhur në kuadër të projektit. Ky video material regjistron mendimet 
e 129 bashkëbiseduesve të cilët flasin për sfidat e demokracisë në 
shoqërinë bashkëkohore.

Njëra nga pikënisjet themelore të projektit është pyetja: Çfarë 
nënkuptojmë kur përmendim fjalën demokraci? Kjo ishte pyetja për të 
cilën kërkuam të reflektonin bashkëbiseduesit tanë. Ishte frymëzim për të 
gjithë autorët e ftuar, kontributet e të cilëve përbëjnë botimin para jush. Në 
kontributin e tij, Ivan Gjorgjeviq argumenton se natyra e kompromentuar 
e termit demokraci, e cila shfaqet jo vetëm në Serbi, por edhe në Evropë 
dhe në Shtetet e Bashkuara, na imponon nevojën për të rimenduar 
konceptin e saj. Ky proces do të përfshinte hyrjen në një dialog të gjerë 
për çështjet e kombësisë, stabilitetit, rritjes ekonomike dhe prosperitetit, 
për të cilat, sipas Gjorgjeviqit, ekziston një konsensus i supozuar. Duke 
parë përvojën e Kosovës gjatë tridhjetë viteve të fundit, Teuta Skenderi 
na nxit të mos mendojmë për demokracinë si një koncept të ngurtësuar, 
por më tepër si një koncept që evoluon vazhdimisht; një premtim që 
është gjithmonë para nesh. Ivana Haxhievska jep një pasqyrë historike të 
koncepteve dhe kuptimeve të ndryshme të demokracisë. Ajo përshkruan 
gjithashtu transformimet shoqërore të cilat, nën ndikimin e iluminizmit, 
janë zhvilluar që nga shekulli i 18-të, duke vënë në dukje procesin gradual 
të erozionit të vetë idesë së “publikut”. Haxhievska na kujton vlerën 
themelore të luftës për emancipimin e dijes dhe promovimin e shkencës, 
si të mira publike. Duke iu referuar deklaratave të bashkëqytetarëve tanë 
që morën pjesë në projekt, Oktay Pomak përmbledh një sërë raportesh 
mbi lirinë dhe demokracinë të realizuara gjatë viteve të fundit, të cilat i 
përcaktojnë të gjitha vendet e përfshira në projekt si regjime hibride. Vesna 
Madzhoski argumenton se demokracia është një nga çështjet pluskuese 
më të mëdha të epokës moderne dhe na kujton mendimet e disa prej 
mendimtarëve kryesorë të botës të mbledhura në botimin Democracy 
in What State të vitit 2011. Madzhoski gjithashtu tregon për potencialin 
krijues të skandaleve, si dhe potencialin e artit për të vënë në dyshim të 
vazhdueshëm kontradiktat e demokracisë. Dafina Halili ngre çështjen e 
edukimit dhe informimit, disponueshmërinë dhe cilësinë e të dyjave, si 
parakushte për demokracinë. Ajo gjithashtu trajton në mënyrë polemike 
një sërë çështjesh që lidhen me nocionin e demokracisë duke iu referuar 
opinioneve të paraqitura në kuadër të projektit.

Vladimir Jankovski e zhvendos perspektivën tonë drejt dinamikës së 
lëvizjes. Ai është mbrojtës i idesë së një njeriu i cili praktikon ngadalësinë, 
duke argumentuar se arsyetimi kërkon kohë, durim, përkushtim dhe 
vëmendje të shtuar në krahasim me ritmin e lëvizjes së shpejtë të 
kursorit në ekran kompjuteri. Nenad Jelesijeviq e kupton mjedisin tonë 
bashkëkohor si teatër të absurdit. Ai i ofron lexuesit një soditje alternative 
të qytetit si një mënyrë për të çliruar potencialin krijues dhe dashurinë 
e pakushtëzuar me qëllim që të na shndërrojë nga vëzhgues pasivë në 
interpretues; drejt demokracisë së drejtpërdrejtë, e cila, sipas Jelesijeviq-
it, përfshin gjallërinë e bashkë-krijuesve të saj. Transformimi, liria dhe 
vazhdimësia e pasigurisë janë vetëm disa nga idetë e shprehura nga 
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Nikolla Madzhirov në tekstin e tij përmbyllës. Shtëpia, sipas Madzhirov, nuk 
duhet kuptuar me dimensionet e saj hapësinore dhe arkitekturore, por si 
një strehë e lirisë së paarritshme.

Botimi i Performing Democracy II synon të udhëheq lexuesit e tij përmes 
dilemave dhe këndvështrimeve të ndryshme të sfidave bashkëkohore ndaj 
demokracisë. Ky botim gjithashtu synon të na frymëzojë dhe inkurajojë të 
reflektojmë në mënyrë aktive, të zhvendosim me guxim perspektivat tona 
në fushat e përvojave të reja dhe me këtë rast, shpresojmë, të inkurajoj 
të paktën hapa të vegjël ndryshimi brenda nesh, nëpërmjet artit drejt një 
politike aktive.
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“NUK KEMI TË BJËMË ME 
LOJË FATI TË HEDHJES SË 
MONEDHËS; POR ÇËSHTJA 
ËSHTË TË JESH APO TË  
MOS JESH?”

IVAN GJORGJEVIQ 

Ivan Gjorgjeviq është antropolog dhe bashkëpunëtor i 
lartë kërkimor në Institutin e Etnografisë SASA, Beograd, 
Serbi. Ai ka doktoruar në antropologji kulturore nga 
Universiteti i Beogradit. Interesat e tij kryesore lidhen me 
fushat e antropologjisë së sportit, antropologjisë politike 
dhe antropologjisë së grupeve sociale të cenueshme 
dhe të margjinalizuara. Në vitin 2015 ka botuar librin Një 
antropolog në mesin e tifozëve të futbollit (Biblioteka 
e shek. XX, Beograd 2015), duke u fokusuar në rolin e 
sportit në ndërtimin e identiteteve kombëtare në ish-
Jugosllavi. Puna e tij e fundit është e përqendruar kryesisht 
në çështjet shëndetësore që lidhen me komunitetin 
e privuar rom në Serbi dhe vendet fqinje. Ai është 
një nga themeluesit e Studimeve me korrespodencë 

Radulovacki në fushën e Studimeve Globale të Shëndetit 
në Universitetin Northwestern, Çikago, SHBA (studime 
të kryera nga distanca në pranverën e vitit 2020 dhe në 
kampus me prezencë fizike në pranverën e vitit 2022), 
duke ligjëruar mbi temën “Kujdesi shëndetësor nën 
socializëm dhe postsocializëm”.
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Rënia e Murit të Berlinit në vitin 1989 është pa dyshim një ngjarje që 
ndryshoi tërësisht paradigmën politike në Evropë dhe në botë. Pas rënies 
së Bashkimit Sovjetik, dikur të fuqishëm, regjimet e socializmit shtetëror 
në Evropën Lindore po binin njëri pas tjetrit dhe forca të reja politike po 
dilnin në pah, duke promovuar demokracinë liberale dhe kapitalizmin si 
një formulë jetëshpëtuese që do t’i sillte prosperitet të menjëhershëm 
popujve dhe kombeve të shteteve ish komuniste.

Unë i përkas brezit që i përjetoi këto ndryshime tektonike në periudhën e 
adoleshencës së hershme, që duhej të mësonte se periudha e shkurtër 
e jetës sonë të mëparshme kaloi nën zgjedhën e një regjimi të errët 
represiv dhe se feneri i një sistemi shumë-partiak që po shfaqej në 
horizont do të na sillte më në fund lirinë. Fotografitë e Titos që vareshin në 
muret e klasës në shkollën time fillore fillimisht iu nënshtruan një rituali 
të çuditshëm të kryer nga fëmijët, i njohur si “le të shkumësojmë Titon”, 
dhe më pas, ashtu të zbukuruara, ato u vendosën në një bodrum dhe u 
zëvendësuan nga fotografi të Shën Savës që, me sa duket, supozohej 
të ishte simboli i prosperitetit të ri serb. Fëmijët, përfshirë edhe mua, 
u përfshinë në diskutime të gjalla rreth pyetjeve që kishim dëgjuar në 
shtëpi, ku debatohej nëse ishte koha që “Serbia që ishte nda në tri pjesë 
të bëhej sërish e pandarë”, duke menduar mbi potencialin e vendit në të 
cilin ishim lindur.  Nuk e kishim idenë se ky vend ishte në prag të zhytjes në 
gjakderdhje dhe se fëmijëria jonë e shkujdesur e kaluar në “totalitarizëm 
të errët” do t’i hapte rrugë adoleshencës dhe konflikteve të armatosura 
midis qeverive të zgjedhura në mënyrë demokratike të ish-Republikave 
Jugosllave dhe kolapsit ekonomik të shkaktuar nga i ashtuquajturi 
“tranzicion”. Por, të gjithë ranë dakord për një gjë: demokracia liberale dhe 
sistemi shumëpartiak ishin rruga e pashmangshme që duhej ndjekur.

Gjatë atyre viteve, ky besim ishte një konsensus i mendimeve në të gjithë 
Evropën, veçanërisht në ato vende që kishin qenë në anën tjetër të Perdes 
së Hekurt. Optimizmi dhe besimi në prosperitet që do të arrihej me anë të 
formulës magjike “demokraci + kapitalizëm” ishin globalisht karakteristikë 
e frymës së viteve të 90-ta, e cila mbase është përmledhur më së miri në 
tezën e Fukuyamas për fundin e historisë, fundin e të gjitha konflikteve 
dhe ardhjen e shoqërisë së mirëqenies së përjetshme të bazuar në vlerat 
themelore të liberalizmit dhe pronës private.

Sigurisht, ky optimizëm nuk u nda nga shumica dërrmuese e banorëve të 
ish-Jugosllavisë, duke qenë se në territorin e saj u zhvilluan disa luftëra 
të përgjakshme gjatë viteve të 90-ta, të pasuara nga kolapsi ekonomik. 
Më vonë do të dilte në pah se ky ekzaltim nuk rezultoi në standardin e 
premtuar të jetesës perëndimore edhe në vende të tjera, pasi luanët 
e rinj ekonomikë të futur në lojë nga institucione ndërkombëtare si 
Banka Botërore prezantuan reformat e tyre eksperimentale neoliberale, 
të njohura si “terapia e shokut”, duke lënë brenda natës dhjetëra 
miliona njerëz të pa punë dhe pa siguri. Kështu, në fillim të viteve të 
90-ta, jetëgjatësia e burrave në Rusi ra nën 60 vjet, ndërsa shkalla e 
vdekshmërisë në mesin e popullatës mashkullore në Hungari, e cila u 
perceptua si një vend që kaloi me sukses tranzicionin, u rrit në mënyrë të 
theksuar. Doli që në kapitalizëm jo të gjithë mund të jenë kapitalist dhe se 
stabiliteti në strehim dhe në tregun e punës që karakterizonte sistemin e 
socializmit shtetëror nuk ekzistonte më në rendin e ri shoqëror. Rregullat 
e reja të lojës patën një çmim, të cilin qytetarët, të përgjumur dhe të dehur 
nga historitë për demokracinë dhe tregun e lirë, nuk mund ta shihnin dhe 
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kështu shumë prej tyre patën një zgjim të vrazhdë. Kur gjërat u stabilizuan 
pak a shumë në fillim të këtij shekulli, u bë e qartë se asnjë nga vendet që 
po kalonin të ashtuquajturin “tranzicion” nuk do të arrinin ta kalonin atë 
dhe ta përjetonin standardin e jetesës që gëzonin Gjermania dhe Holanda, 
dhe se ato të gjitha do të mbeteshin në të njëjtin skaj të vjetër politik dhe 
ekonomik.

Mirëpo, përkundër faktit se ekzistenca e përditshme në Serbi në vitet e 
90-ta ishte larg çdo optimizmi dhe shprese për një të ardhme më të mirë, 
kishte baza të forta që, në një farë mënyre, mund t’i quajmë ideologjike. 
Konkretisht, kundërshtarët e regjimit të Millosheviçit, pavarësisht nga 
pozicioni i tyre në spektrin politik, e ndoqën agjendën e tyre me supozimin 
se, me rrëzimin e regjimit, Serbia duhet të shndërrohet në një shtet të 
vërtetë demokratik të bazuar në sundimin e ligjit dhe ekonominë e tregut. 
Me shumë pak përjashtime, këto çështje në thelb nuk ishin çështje debati 
në mesin e opozitës në atë kohë. Në këtë aspekt, betejat politike të viteve 
të 90-ta, të shoqëruara shpesh me protesta masive, theksuan gjithmonë 
se një nga kërkesat themelore ishte çlirimi i mediave të kontrolluara nga 
qeveria dhe reformimi i sistemit zgjedhor, i cili ishte krijuar për të favorizuar 
Sllobodan Millosheviçin, Partinë Socialiste të Serbisë dhe satelitët e saj. 
Një nga revoltat masive më të mëdha kundër regjimit ndodhi në vitin 
1996 pikërisht për shkak të manipulimit të votave në zgjedhjet lokale. Në 
këtë kontekst, vitet e 90-ta mund të shihen edhe si një periudhë lufte 
e përhershme për vendosjen e demokracisë, ku, të paktën, vota e çdo 
qytetari do të respektohej dhe të njëjtat rregulla të lojës politike do të 
zbatoheshin për të gjithë. Kjo luftë kulminoi në vjeshtën e vitit 2000, kur 
Millosheviçi përfundimisht u detyrua të largohej nga pushteti, gjë që mund 
të përmblidhet me frazën aq shumë të përsëritur “duam të jetojmë një jetë 
normale në një shtet normal”. Njerëzit që dolën në rrugë në ato vite në të 
gjithë Serbinë u ngritën për të mbrojtur të drejtën e tyre për të zgjedhur 
dhe për të qenë të lirë, gjë që gjeti jehonë të përkryer në himnin jozyrtar të 
Revolucionit të 5 Tetorit, këngën “Të jetosh i lirë” nga Djordje Ballasheviç. 
Demokracia e përcaktuar sipas idealit të perëndimit të zhvilluar nuk 
kishte alternativë dhe mundësia për të votuar në zgjedhje të lira shihej 
nga shumë njerëz, veçanërisht nga të rinjtë, si trashëgimia më e çmuar e 
përmbysjes së regjimit të Millosheviçit.

Sot, më shumë se njëzet vjet pas atyre ngjarjeve, që po shuhen 
dalëngadalë në një mjegullim të përmbajtjeve të hipertrofizuara dhe në 
një ndrydhje të qëllimshme të kujtimeve të viteve të 90-ta, vetë ideja 
e protestave masive për çfarëdo arsye që lidhet me zgjedhjet duket 
krejtësisht utopike. Sundimi i Partisë Progresive Serbe të kryesuar 
nga Aleksandar Vuçiq, tashmë dhjetë vjet në pushtet, duket se është i 
destinuar të zgjasë përgjithmonë, ndërsa opozita ndaj këtij regjimi shfaqet 
apatike, konfuze dhe e çorientuar. Interesi për pjesëmarrjen politike, 
veçanërisht tek qytetarët e lindur në këtë mijëvjeçar, duket të jetë në 
një nivel jashtëzakonisht të ulët. Politikanët perceptohen si një klasë e 
korruptuar dhe të gjithë mendohet të jenë të njëjtë, ndërsa politika si e tillë 
besohet se është ose një punë e pistë e padenjë për njerëz të denjë ose 
një rrugë e shpejtë për të marrë një diplomë dhe për të bërë një karrierë.

Sigurisht, sundimi autokratik-stabilitokratik i Aleksandar Vuçiqit, i cili 
mbështetet në kontrollin e plotë në të gjitha nivelet e qeverisjes, shtypjen 
e medias dhe me kulturën e instaluar të frikës, që lë të nënkuptohet se 
zgjedhjet janë gjithmonë në prag të një mashtrimi zgjedhor, ka qenë 
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gjerësisht i favorshëm për klimën aktuale në Serbi, në të cilën debati 
politik vështirë se ekziston dhe interesi për politikën ka arritur në fund. 
Por le të pyesim veten këtu se çfarë do të ndodhte nëse mediat do të 
bëheshin të hapura dhe të lira për mrekulli dhe rezultatet e zgjedhjeve nuk 
do të vendoseshin në një atmosferë ku njerëzit kanë frikë të humbasin 
punën e tyre ndërsa vërdallë vendvotimeve sillen vetura përplot me 
banditë që i kanë mënyrat e tyre për të bindur njerëzit për të votuar për 
presidentin shumë të admiruar? A do të rezultonte kjo në një rritje të 
ndjeshme të interesit për politikën? A do të nënkuptonte se qytetarët do 
të hapnin veshët për të dëgjuar dhe do të fillonin të besonin se ekziston 
një alternativë ndaj regjimit në pushtet? Çfarë do të përfshinin qasje të tilla 
alternative? Dhe së fundi, a do të besonte vërtet shumica e njerëzve se 
zgjedhjet, si themeli i demokracisë, siç kuptohet tradicionalisht, janë një 
mënyrë për të respektuar interesat e tyre dhe për të artikuluar vullnetin  
e tyre?

Në media, si dhe në literaturën akademike, shpesh mund të lexohet dhe 
dëgjohet se qytetarët në Serbi janë bërë apatikë dhe të painteresuar 
për politikën dhe sistemin politik dhe se kjo prirje është veçanërisht 
e përhapur tek të rinjtë. Kjo deklaratë shpesh merret si një aksiomë e 
cila interpretohet në mënyra të ndryshme, duke u nisur nga zhgënjimi 
dhe premtimet e thyera për prosperitet që do të vinin në vazhdën e 
demokratizimit pas përmbysjes së 5 tetorit, deri te fakti që të gjitha format 
e strukturave politike janë uzurpuar nga regjimi i Aleksandër Vuqiçit. Në një 
farë mënyre, mund të themi se interpretime të tilla janë në thelb të vërteta. 
Të gjitha shpresat dhe energjia që njerëzit investuan në luftën kundër 
regjimit të Millosheviçit u shuan shpejt në dekadën e parë të mijëvjeçarit 
të ri, fillimisht pas vrasjes së kryeministrit Zoran Gjingjiç dhe më pas kur 
qytetarëve iu desh të përballeshin me faktin se, në fund të fundit, rritja e 
premtuar e standardit të jetesës nuk u bë realitet, duke e lënë vendin – 
duke cituar Horvat dhe Shtiks – në shkretëtirën e postsocializmit1, pra në 
periferinë evropiane, ku vende si Serbia duhet të vendosen strukturalisht 
në përputhje me logjikën e imponuar nga regjimet neoliberale në pushtet.

Në anën tjetër, siç është bërë e dukshme në veçanti viteve të fundit të 
sundimit të Vuqiçit, në Serbi është vendosur një mekanizëm që Fergusson 
e quan “makina antipolitike”2. Ky është një koncept që shërben për t’i 
depolitizuar çështjet politike par excellence duke i mbushur ato me vlera 
që i bëjnë ato mbiideologjike dhe në këtë mënyrë i kthejnë në çëshjte që 
nuk janë as të nevojshme dhe as të përshtatshme për të pasur ndonjë 
debat politik. Këto janë zakonisht koncepte abstrakte si kombi, stabiliteti, 
rritja ekonomike, prosperiteti, e çështje tjera pluskuese të ngjashme të së 
ardhmes, të cilat nuk janë të diskutueshme sepse gjoja ka një konsensus 
opinionesh rreth tyre. Kur diskursi politik reduktohet kryesisht vetëm në 
këto tema, makina anti-politike funksionon me shpejtësi të plotë, duke i 
paraqitur me sukses çështjet politike në një maskë të re të paqartësive, 
njëlloj të zbatueshme në çdo vend dhe kohë për të cilën ne të gjithë gjoja 
biem dakord. Në këtë kontekst, refuzimi për të marrë pjesë në një klimë 
të tillë politike nënkupton edhe marrjen e një qëndrimi të qartë politik dhe 
marrjen e një pozicioni politik duke refuzuar pëlqimin për të qenë pjesë 
e lojës në të cilën mund të veprohet vetëm brenda kuadrit të temave të 
paracaktuara, në një ambient skizofrenik në të cilin ne refuzojmë të heqim 
dorë nga Kosova dhe në të njëjtën kohë bashkëpunojmë me NATO-n, 
dëshirojmë të bëhemi pjesë e BE-së duke ndjerë dashuri për Rusinë, e 
urrejmë komunitetin LGBTQ+ por e mirëpresim Europride-n, dhe e gjitha 

1  Sreçko Horvat dhe Igor Shtiks. 
“Welcome to the Desert of Post-
Socialism: Radical Politics after 
Yugoslavia”. Londër: Verso Press, 
2015.

2  James Ferguson. “The Anti-
Politics Machine: ‘Development’, 
Depoliticization and Bureaucratic 
Power in Lesotho”. Kembrixh: 
Cambridge University Press, 1990.
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kjo në emër të synimit suprem për të mbrojtur “interesat tona kombëtare”.

Pa dyshim, interpretime të tilla janë të vërteta, por ato janë larg 
shpjegimit të të gjitha arsyeve komplekse për të cilat qytetarët serbë 
në dukje nuk janë të interesuar për politikën, gjë që të jep përshtypjen 
se mobilizimi i njerëzve si ai që ndodhi në vitet e 90-ta tani është i 
pamundur. Këtu mjafton të përmendim shumë iniciativa dhe protesta të 
njerëzve interesat e të cilët preken drejtëpërdrejtë, duke përfshirë edhe 
demonstratat masive, siç janë bllokadat e rrugëve të organizuara për të 
ndaluar shpimet e mundshme të planifikuara nga kompania minerare 
Rio Tinto në territorin e Serbisë. Pra, qytetarët janë të pranishëm, janë të 
gatshëm për çdo lloj veprimi sa herë që besojnë se veprimi i tyre është 
në përputhje me interesat e tyre. Por ata nuk janë të interesuar të marrin 
pjesë në asnjë proces kur thellësisht mendojnë se ndikimi i tyre do të 
ishte i parëndësishëm dhe pyetjet që shtrohen nuk kanë të bëjnë fare me 
problemet që realisht ndikojnë në jetën e tyre të përditshme. Por, në fakt, 
kjo nuk është diçka që ndodh vetëm në Serbi.

Rënia e interesit për pjesëmarrjen tradicionale politike është një 
trend që mund të shihet pothuajse kudo, veçanërisht në vendet me 
të ashtuquajturën demokraci të zhvilluar. Pjesëmarrja e qytetarëve në 
zgjedhje po zvogëlohet, ndërsa preferencat e tyre po anojnë gjithnjë e 
më shumë drejt partive populliste të cilat janë dukshëm të orientuara 
kundër establishmentit. Këto prirje kishin bërë që shumë autorë të arrinin 
në përfundimin se demokracia është në krizë të thellë dhe se është e 
nevojshme të ndërmerren hapa me qëllim të rivendosjes së institucioneve 
publike bazuar në modelet e liberalizmit klasik. Problemi kryesor që lind 
kur analizohet kjo tezë qëndron në faktin se demokracia në formën në të 
cilën ekzistonte, le të themi në epokën e artë globale të viteve të 90-ta, ka 
pushuar së ekzistuari prej kohësh.

Le të kthehemi shkurtimisht në një të kaluar të afërt dhe në një vend jo 
shumë larg nesh, pra në Greqinë e vitit 2015. Në këtë vend, nën presionin 
e një krize të rëndë ekonomike dhe vendosjen e masave shtrënguese, 
qytetarët në zgjedhje vendosën t’i besojnë një lëvizjeje të gjerë majtiste të 
quajtur Syriza, përfaqësuesit e së cilës hodhën poshtë jo vetëm politikën 
e «shtrëngimit të rripit», por edhe të gjithë strukturën ekonomike bazuar 
në atë që gjerësisht përkufizohet si neoliberalizëm. Ky rezultat zgjedhor 
shkaktoi ndryshime tektonike në arenën politike të Evropës, duke sjellë 
në pushtet për herë të parë një lëvizje vërtetë të majtë që kundërshtoi 
haptazi marrëveshjet ekonomike që ishin të padiskutueshme jo vetëm 
në Evropë, por edhe në nivel global. Udhëheqësit entuziastë të Syrizës, 
të trimëruar nga mbështetja masive e qytetarëve, që i dhanë legjitimitet 
veprimeve të tyre, u përballën shpejt me negociata të vështira me 
partnerët ndërkombëtarë, në radhë të parë nga vendet e pasura të BE-
së, si Gjermania dhe Holanda. Negociatat u kthyen shpejt në monologje, 
ndërkohë që argumentet e paraqitura nga Alexis Tsipras ose Yanis 
Varoufakis u përballën me një mur tullash të zyrave-kështjellave me bazë 
në Bruksel dhe u përballën me verdikte të pamëshirshme dhe nganjëherë 
brutale të vendimmarrësve me fuqi reale në duart e tyre – ministrat e 
financave dhe përfaqësuesit e institucioneve financiare ndërkombëtare. 
Ishte një demonstrim strategjik i fuqisë që e bëri të qartë se disa çështje 
thjesht nuk mund të diskutohen. Kjo dramë relativisht e shkurtër politike 
arriti kulmin me një referendum të organizuar nga Syriza me qëllim që 
t’u jepte qytetarëve të Greqisë mundësinë për të zgjedhur nëse do të 

“N
U

K
 K

E
M

I T
Ë

 B
JË

M
Ë

 M
E

 L
O

JË
 F

A
T

I T
Ë

 H
E

D
H

JE
S

 S
Ë

 M
O

N
E

D
H

Ë
S

; P
O

R
 Ç

Ë
S

H
TJ

A
 Ë

S
H

T
Ë

 T
Ë

 J
E

S
H

 A
P

O
 T

Ë
 M

O
S

 J
E

S
H

?”
IV

A
N

 G
JO

R
G

JE
V

IQ



15

pranonin masat shtrënguese edhe më të ashpra “të ofruara” nga Trojka 
e famshme, e cila përbëhej nga Komisioni Evropian, Fondi Monetar 
Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane. Shumica e votuesve 
vendosën të mos e pranojnë këtë aranzhim dhe epilogu ishte se qeveria 
e udhëhequr nga Syriza, duke shkelur vullnetin e popullit që votoi në 
referendum, ra dakord me të gjitha kërkesat dhe, të them troç, kapitulloi.

Një epilog i tillë vuri në pah disa gjëra të rëndësishme. Para së gjithash, 
u bë e qartë se një zgjedhje e bazuar në dy institucione themelore 
demokratike – zgjedhjet dhe referendumi – mund të jetë e vlefshme vetëm 
nëse përshtatet në kornizat e duhura të përshkruara nga pushtetarët në 
qendër të Evropës. Së dyti, rezultoi se, ndryshe nga qeveria e Syrizës, 
për shembull, ata që kanë pushtetin real në fakt nuk janë përfaqësues të 
zgjedhur nga dikush, por individë dhe grupe që janë përtej çdo kontrolli 
demokratik, që mbajnë në gjendje gatishmërie një shkop shumë të gjatë 
në dorë të gatshëm për të goditur këdo që guxon të vërë në dyshim rendin 
që ata krijuan dhe e riprodhojnë me sukses. Forca brutale që pengonte 
çdo përpjekje për të gjetur një alternativë u zbulua në luftën simbolike që 
u zhvillua ato ditë në Evropë, ku pati zëra në vendet e zhvilluara nga Evropa 
Perëndimore dhe Veriore që flisnin për vendet që u gjendën në kriza 
borgjesh si “vendet e hudhrës” të cilave u referoheshin me një emërtim të 
përbashkët si PIGS3 (Portugali, Itali, Greqi, Spanjë). 

Pavarësisht nëse qytetarët e Evropës janë të pozicionuar në anën e majtë 
apo të djathtë të spektrit politik, atyre u është bërë e qartë se politika 
kryesore nuk bazohet më në parimet më themelore demokratike, siç është, 
thënë të paktën, respektimi i vullnetit të votuesve. Është bërë e qartë se 
levat e pushtetit qëndrojnë diku tjetër, jashtë mundësive të njerëzve që 
supozohet të marrin pjesë në zgjedhje duke votuar, ku një numër i madh 
i tyre u shtynë të përqafojnë pikëpamjet politike që ose i shndërruan 
në abstenues ose i bëri ata të bashkohen me forcat politike që janë të 
orientuara hapur kundër establishmentit. Në mënyrë shumë të ngjashme, 
kjo politikë teatrale u luajt edhe në SHBA, vend me një traditë të gjatë të 
demokracisë, ku Donald Trump fitoi zgjedhjet e vitit 2016, duke u bërë 
ndoshta presidenti i parë i SHBA-ve që sulmoi drejtpërdrejt në mënyrë të 
përsëritur shtetin, kreu i të cilit ishte vet ai, duke vënë kështu në pikëpyetje 
parimet themelore mbi të cilat bazohet ai vend, ngjarje të cilat rezultuan 
me akuza të drejtpërdrejta se zgjedhjet e vitit 2020 ishin manipuluar dhe, 
për më tepër, që kulmuan në një tentativë për grusht shtet. Trump, me 
një figurë prej kllouni dhe paraqitje shpesh të çuditshme publike të cilat 
dukeshin surreale, nuk doli papritmas nga askundi. Kur ai u shfaq triumfues 
në arenën politike, ishte pasojë e epokës post-industriale në të cilën një 
numër i madh qytetarësh amerikanë ndihen të braktisur, të tradhtuar dhe 
të frikësuar, duke e drejtuar zemërimin e tyre kundër establishmentit të 
tjetërsuar që ishte objektivi i drejtpërdrejtë i popullizmit të Trump. Në fakt, 
Trump u bë një simbol për pothuajse gjysmën e votuesve amerikanë që 
e shohin atë si dikush që do të kundërshtojë fuqitë tradicionale dhe do të 
artikulojë mosbesimin e tyre të thellë ndaj demokracisë dhe institucioneve 
publike.

Në këtë drejtim, Serbia nuk bën përjashtim nga trendet globale. Pa marrë 
parasyshë rezultatin e zgjedhjeve, ato tregojnë se një numër i madh i 
qytetarëve me të drejtë vote zgjedhin të mos e ushtrojnë këtë të drejtë, 
ndërsa një numër i konsiderueshëm i qytetarëve këtë e bëjnë nën një lloj 
shtrëngimi nga partia në pushtet. Fraza mbizotëruese se “të gjithë janë 

3  Shënim: në gjuhën shqipe 
nënkupton “Derrat”.
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njësoj”, e cila mund të dëgjohet shumë shpesh kur flitet për elitat politike, 
nuk është (vetëm) një pasqyrim i zhgënjimit në rezultatet e sundimit të 
politikanëve dhe ligjvënësve të ndryshëm, korrupsionit të përhapur në 
nivel metastaze dhe një standardi jeteseje objektivisht të dobët. Është 
gjithashtu shprehje e ndjenjës së thellë që qytetarët kanë se zgjedhjet 
nuk janë një mundësi për të vendosur se kush do të jetë vendimmarrës 
në shoqëri dhe se asnjë institucion publik nuk është vendi ku me të 
vërtet merren vendime të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën e 
njerëzve dhe të shoqërisë. Parullat politike për Kosovën, Serbinë e fortë, 
sovranitetin, Bashkimin Evropian apo Rusinë tingëllojnë më shumë si 
një copëz folklori që përdoret për të mbushur shëmbëlltyrën e hapësirës 
politike, ndërsa vendimet strategjike në lidhje me vendin dhe kursin e 
tij politik dhe ekonomik në fakt merren diku tjetër, larg nga Serbia. Kjo 
mbase manifestohet më së miri në qëndrimin e publikut ndaj një teme me 
rëndësi të madhe, të paktën deri vonë, pra pandemisë së shkaktuar nga 
virusi Covid-19. Shkalla jashtëzakonisht e ulët e vaksinimit krahasuar, për 
shembull, me vendet anëtare perëndimore të BE-së, e cila është nën 50% 
të popullsisë së rritur, është një tregues se qytetarët kanë mosbesim të 
thellë ndaj institucioneve publike.

Edhe në rastin kur kemi të bëjëmë me përvoja personale, si për shembull 
një infeksion që mund të shkaktojë sëmundje të rënda dhe që ka marrë 
tashmë shumë jetë në Serbi, është evidente se qëndrimi i publikut ndaj 
kësaj sëmundjeje pasqyron mënyrën se si njerëzit perceptojnë çdo 
mesazh të komunikuar nga përfaqësues të institucioneve që konsiderohen 
të jenë pjesë e institucionit, qofshin ata përfaqësues të qeverisë, zyra për 
menaxhimin e krizave apo mjekë. Kjo ndjenjë mosbesimi shpesh çon në 
sjellje irracionale në reagim ndaj një fenomeni natyror siç është virusi, i cili 
interpretohet në dritën e interesave gjeopolitike dhe shpesh përfundon në 
teori konspirative. Kjo është pasojë e faktit se qytetarët ndihen plotësisht 
të përjashtuar nga procesi i vendimmarrjes praktikisht në të gjitha 
nivelet e jetës së tyre të përditshme, duke mos bërë gjë tjetër veçse të 
kundërshtojnë institucionet publike të tjetërsuara. Prandaj, nuk është për 
t’u habitur që pothuajse e vetmja mënyrë që njerëzit të mobilizohen me 
sukses sot është të ngrihen për të mbrojtur ato pak gjëra të mbetura që ata 
mendojnë se u përkasin, domethënë ajrin, lumenjtë dhe pemët.

Në kuptimin që i është dhënë kësaj fjale deri vonë, demokracia është bërë 
një term thellësisht i diskredituar, si në Serbi ashtu edhe në nivel global. 
Shtyllat e tij tradicionale, si zgjedhjet, kanë gjithnjë e më pak legjitimitet, 
ndërsa populli i famshëm, Volk, pushoi së qenuri burimi i atij legjitimiteti. 
Shoqëritë gjithnjë e më të fragmentuara, të cilat janë shumë të vështira 
për t’u bashkuar me idealet dhe historitë e dikurshme romantike dhe 
fisnike për kombin, frymën kombëtare e kështu me radhë, po bëhen të 
papërshtatshme dhe joefektive në mjedise ku dallimet midis grupeve të 
caktuara shoqërore po rriten, veçanërisht në hendekun në rritje midis 
të pasurve dhe të varfërve. Kjo është arsyeja pse është e nevojshme 
të rimendohet koncepti i demokracisë, të shqyrtohet mënyra se si 
përmbushet ajo dhe, më shumë se çdo gjë tjetër, për kë. Rezistenca e bërë 
nga një numër në rritje njerëzish që i kundërshtojnë ata, fuqia e të cilëve 
rrjedh nga forma tradicionale e demokracisë, është një kundërveprim 
logjik reaktiv. Megjithatë, një reaktivitet i tillë nuk mbart domosdoshmërisht 
potencial emancipues, por përkundrazi përfshinë rrezikun e rënies pre e 
entropisë dhe shkatërrimit të plotë, duke përfunduar në një botë në të cilën 
njeriu do të bëhet edhe më ujk ndaj një njeriu tjetër.
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Kjo është arsyeja pse është e nevojshme të përqafojmë edhe një herë 
demokracinë, e cila ndoshta është paksa e goditur dhe e nënvlerësuar, 
por është ende një institucion që mund të na japë pak shpresë se bota 
mund të bëhet një vend më i mirë. Le të përpiqemi ta përceptojmë rishtas, 
t’i rimendojmë vetë themelet e saj siç janë drejtësia dhe barazia, dhe 
të jemi gati të luftojmë për të, edhe nëse kjo do të thotë të gjendemi në 
barkun e bishës, kapitalizmit të shfrenuar e shkatërrues, plot zjarr e squfur. 
Përveç nëse planeti do të na zhbëjë, gjë që mund të na rikujtojë se dielli 
flakërues është ende shumë më i fuqishëm se çdo zjarr që njerëzit mund 
të prodhojnë ndonjëherë.
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NIKOLA STEFANOV, aktor dhe SOFIJA RISTEVSKA, regjisore

19. SHTATOR 2021 
SHKUP



ALI GASHI, mësimëdhënës i sociologjisë 
dhe JETA REXHA, mësimëdhënëse e psikologjisë

14. DHJETOR 2021 
GJAKOVË



MARIJA PERKOVIĆ, radnica  
i DŽANETA AGOVIĆ, aktivistkinja i predsednica organizacije IMPULS iz Tutina

14. OKTOBAR 2020. 
BEOČIN

MARIJA PERKOVIQ, punëtore 
dhe XHENETA AGOVIQ, aktiviste dhe kryetare e organizatës IMPULSE nga Tutini

14. TETOR 2020 
BEOČIN



BOZHIDAR SAVIQ, pensionist dhe ZORANA PAVLOVIQ, artiste

23. TETOR 2020
KAMENDIN
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Teuta Skenderi është një studiuese dhe përkthyese 
shqiptare e Kosovës e cila jeton në Londër. Momentalisht 
është duke hulumtuar mbi historitë e harruara të 
komunitetit të saj dhe rolin e tyre në shpëtimin e hebrenjve 
në Luftën e Dytë Botërore.

DEMOKRACIA 

TEUTA SKENDERI

“It’s coming through a hole in the air 
From those nights in Tiananmen Square 
It’s coming from the feel 
That this ain’t exactly real 
Or it’s real, but it ain’t exactly there 
From the war against disorder 
From the sirens night and day 
From the fires of the homeless 
From the ashes of the gay 
Democracy is coming to the USA” 

Leonard Cohen, “Demokracia”
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“Kjo nuk do të thotë se ‘demokracia që do të vijë’ do të jetë thjesht 
një demokraci e së ardhmes e cila korrigjon ose përmirëson 
kushtet aktuale të të ashtuquajturave demokraci, por do të thotë 
para së gjithash se kjo demokraci që ne e ëndërrojmë ndërlidhet 
me konceptin e saj të premtimit.  Ideja e premtimit është e ngulitur 
në idenë e demokracisë: barazia, liria, liria e shprehjes, liria e 
shtypit – të gjitha këto nocione janë të ngulitura si premtime brenda 
demokracisë. Demokracia është një premtim. Kjo është arsyeja pse 
demokracia është një koncept më historik i politikës; është i vetmi 
koncept i një regjimi ose organizate politike ku historia - që është një 
proces i vazhdueshëm i përmirësimit dhe përsosmërisë - është e
 ngulitur në koncept. Pra, në çdo aspekt, është një koncept historik, 
e kjo është arsyeja pse demokracinë e quaj një sistem politik ‘që do 
të vijë’.”— Jacques Derrida1

Ndonjëherë, ende më kumbojnë, nëpër kohë dhe hapësirë, jehonat 
e sloganit Demokraci, Liri, Pavarësi, të brohoritura në mënyrë të 
vazhdueshme nga mijëra protestues, të cilët marshonin rrugëve të 
Prishtinës gjatë viteve 1989 dhe 1990. Kjo pothuajse gjithmonë shoqërohet 
me kujtimin e largët të erës së gazit lotsjellës. Rinia ime u karakterizua me 
protesta, numri i të cilave u shtua gjatë fazave të ndryshme të cenimit të 
së drejtave dhe lirive themelore të njeriut, duke rezultuar me mbylljen e 
Universitetit të Prishtinës për studentët shqiptarë në periudhën 1990/91.

Në të njëjtën kohë, teksa shekulli më i përgjakshëm përgjatë historisë së 
njerëzimit dalëngadalë përmbyllej, bota ishte përsëri dëshmitare në kohë 
reale e “përshpejtimit të pashembullt të historisë” në mbarë kontinentin 
tonë. Muri i Berlinit po rrëzohej, ndërsa pjesët e tij shumëngjyrëshe u 
mblodhën nga kalimtarët, disa prej të cilëve me gjasë nuk ishin të vetëdijshëm 
për rëndësinë e të qenit dëshmitarë të momentit historik të Revolucionit 
Paqësor. Diktatorët komunistë dhe statujat e tyre pompoze të krijuara nga 
bronzi u përmbysën drejtpërdrejt në ekranet tona televizive. Këto revolucione, 
të shoqërurara me dhunë dhe konflikt, nuk ishin aspak paqësore.  

Papritmas, koncepti i demokracisë u shndërrua në një premtim. Një 
premtim për liri, barazi, për një jetë më të mirë. Ishte duke ardhur në një 
qytet afër jush, e shoqëruar me këngën “The Wind of Change”. Britma nga 
valët e protestuesve, që brohorisnin emrin e saj me duar të ngritura lart, në 
një farë mënyre impononte në vetvete fjalën - sundimi (cratos) nga populli 
(demos)- që ishte në mendjet e miliona qytetarëve, prapa rënies së perdes 
së hekurt. Kjo krijoi mundësi të pafund.

Ose kështu e konsideronin ata. 

Kanë kaluar më shumë se tre dekada nga rënia e Murit të Berlinit 
dhe shembja e regjimeve komuniste, si dhe nga themelimi pasues 
i institucioneve demokratike, e megjithatë, shumica e shteteve të 
sapokrijuara të Ballkanit ende konsiderohen si regjime hibride, demokraci 
eksperimentale në një gjendje të përhershme të tranzicionit.

Raporti i fundit i Nations in Transit, i publikuar nga Freedom House në prill 
të vitit 2022, i përshkruan të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor si regjime 
hibride.D
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1  Politics and Friendship,  
A Discussion with Jacques Derrida, 
Centre for Modern French Thought, 
University of Sussex, 1 December 
1997
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Sipas këtij “sistemi të veçantë të pikëve”, përmes së cilit për të arritur 
statusin e një “demokracie deri diku të konsoliduar” ai vend duhet të 
sigurojë më shumë se katër pikë, sipas shkallës së vlerësimit nga një deri 
në shtatë.  Serbia vazhdoi me trendin e rënies së nivelit të demokracisë 
gjatë vitit 2020, ndërsa Kosova mbetet i vetmi vend në rajon që përmirësoi 
rezultatin e saj krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa Maqedonia e Veriut nuk 
pati ndryshime në pikë gjatë vitit 2022. 

Demokracia është një proces i vazhdueshëm dhe nuk duhet të harrohet 
se vendet e tilla si Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar deri 
vonë nuk ishin demokraci të vërteta. Për shembull, vetëm në vitin 1918, 
grave në Mbretërinë e Bashkuar iu është njohur e drejta për të votuar, 
teksa afrikano-amerikanët në shtetet jugore të SHBA-së fituan të drejtën e 
garantuar për të votuar vetëm në vitin 1965. 

Raporti vjetor i Freedom House mbi liritë globale, i cili u përpilua në vitin 
2021, ka nxjerrë në pah statistika jashtëzakonisht shqetësuese: numri i 
“vendeve që nuk janë të lira” ishte më i larti që ka qenë ndonjëherë, që nga 
hera e parë e përpilimit të një raporti të tillë 15 vite më parë. 

Autoritarizmi ka pësuar rritje në mbarë botën, ndërsa demokracia si një 
institucion duket se është duke u përkeqësuar në mënyrë të vazhdueshme, 
duke krijuar krizë dhe humbje të interesimit nga votuesit edhe për 
demokracinë më të fuqishme në botë sot.

Si qytetarë liridashës, duhet të përpiqemi t’i rezistojmë trashëgimisë 
shumëvjeçare të kundërshtive dhe përçarjeve absolute eurocentrike “ne” 
përballë “atyre”, si dhe politikës së vazhdueshme të “mospërkatësisë”, e 
nga ana tjetër të orvatemi ta ndërtojmë të ardhmen tonë të përbashkët 
vëllazërore dhe t’i konsiderojmë “demokracitë që do të vijnë” si përvoja 
të mësimit të ndërsjellë, ku vendosja e demokracisë mund të krijojnë 
potencial për ripërtëritje, rimëkëmbje dhe rigjenerim. 

Si rrjedhojë, projekti Kiosk Performing Democracy s’kishte si të mos 
realizohej në kohën më të duhur  dhe më të përshtatshme. Qytetarët 
nga të gjitha sferat e jetës – politikanë, aktivistë, filozofë, edukatorë – u 
përpoqën që ta përkufizojnë, në dukje të thjeshtë, demokracinë dhe të 
përcaktojnë se çfarë përmbledh ajo në vendet dhe komunitetet e tyre 
përkatëse, por edhe në mbarë botën.

Ajo që, për mendimin tim, u dallua në shumicën e intervistave ishte 
rëndësia e lirisë së shprehjes dhe mobilizimit të qytetarëve, por edhe 
shqetësimi dhe zhgënjimi i rrënjosur me organet dhe institucionet 
shtetërore. Për më tepër, ekziston përshtypja e ndjenjës së dyshimit 
në mesin e shumicës së pjesëmarrësve nëse demokracia do të ishte 
e mundur të vendoset edhe në shekullin e 21-të, apo nëse kishte qenë 
ndonjëherë me të vërtetë e mundur të vendosej që nga hapat e saj 
fillestarë në epokën e lashtësisë.

Pak kohë më parë, shumica e bashkëbiseduesve nga Serbia, Maqedonia 
e Veriut dhe Kosova ishin pjesë e një federate, ku ish-krahina autonome e 
Kosovës do të vuante më së shumti nga diskriminimi dhe shkelja flagrante 
e të drejtave të njeriut për dekada me radhë.D
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Joçuditërisht, të anketuarit nga Kosova pasqyruan më shumë pozitivitet, 
kënaqshmëri dhe besueshmëri ndaj proceseve të demokratizimit, 
institucioneve dhe shtetndërtimit të vazhdueshëm gjatë periudhës së 
tranzicionit dhe të pasluftës.

Duke marrë parasysh të gjitha trajektoret dhe trazirat historike, shtetësia 
e Kosovës për shumicën e njerëzve është një mrekulli në vete. Sovraniteti 
dhe demokracia janë natyrisht të pandashme, sepse efikasiteti i sundimit 
të demokracisë mbështetet kryesisht në sovranitet.

Sot, qytetarët e Kosovës janë duke i përjetuar nivelet e demokracisë, të 
cilat janë të papara nga gjeneratat e mëparshme, duke përfshirë edhe 
veten time. Kjo ndjenjë shprehet qartazi në shumicën e intervistave, me një 
vetëdije të qartë për rrugën e gjatë dhe të mundimshme përpara, sepse 
demokracia dhe liria e fituar me mund kurrë nuk duhet të nënvlerësohet.

Të dëgjuarit e ideve dhe mendimeve të ndryshme rreth demokracisë 
nga një grup i tillë i individëve të fuqishëm ishte vërtet sqarues dhe 
frymëzues, duke përsëritur faktin se demokracia ka luajtur një rol shumë të 
rëndësishëm në historinë e qytetërimit tonë, për shekuj me rradhë.

Vazhdova t’u kthehesha disa intervistave, duke u frymëzuar veçanërisht 
nga aktivistët dhe ambientalistët. Nuk ka humbur gjithçka, vazhdova të 
mendoja. Vërtetë, lumenjtë tanë mund të mbrohen kur gratë e vendosura, 
të tilla si aktivistet nga Stara Planina, ngrenë zërin për këtë çështje, pa u 
frikësuar dhe me këmbëngulje.

Demokracia në veprim është një trashëgimi e përjetshme për gjeneratat e 
ardhshme që do të trashëgojnë malet, pyjet dhe lumenjtë tanë.

Kështu, m’u kujtua sintagma “demokracia që do të vijë” (la democratie a 
venir) e Derrida-s, një nga konceptet më të qëndrueshme që u shfaq nga 
vepra e tij e mëvonshme, veçanërisht në The Politics of Friendship.

Ai e theksoi urgjencën dhe domosdoshmërinë e punës dhe angazhimit 
të vazhdueshëm për demokratizimin e shoqërisë sonë. Në këtë mënyrë, 
demokracia gjithmonë “do të vinte”: do të mbetej përgjithmonë një 
premtim, një mundësi e pafund dhe një potencial i jashtëzakonshëm për 
brezat e ardhshëm.

Megjithatë, për qytetarët e Ballkanit Perëndimor, të cilët janë të bllokuar 
përgjithmonë në mes të tranzicionit, ky premtim i demokracisë merr një 
kuptim krejtësisht të ri. Demokracia duket se do të vijë përgjithmonë 
në këto brigje, dhe megjithëse mund të zgjasë përgjithmonë, është një 
premtim për të cilin ia vlen të pritet. 
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MANJA VELIÇKOVSKA, komparatiste dhe veprimtare
dhe FROSINA KRUSHKAROVSKA, komparatiste 

2. TETOR 2021  
SHKUP



IVANA MIRÇEVSKA dhe ELENA ÇEMERSKA, artiste

4. NËNTOR 2021
SHKUP



RADOMIR LAZOVIQ and DOBRICA VESELINOVIQ  
DON’T LET BELGRADE D(R)OWN

26. SHTATOR 2019 
BEOGRAD



RULA ÇAALAMANI, ekonomiste dhe DENIS ARSLANOVSKI, veprimtar

8. TETOR 2021
MANASTIR (BITOL)
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NË FUND TË HISTORISË  
KA VETËM TË ARDHME TË  
PA DURUESHME

IVANA HAXHIEVSKA 

IIvana Haxhievska është historiane dhe studiuese e 
pavarur. Ajo ka përfunduar studimet e magjistraturës 
në fushën e historisë ekonomike (“Gjendja njerëzore 
e punëtorëve të industrisë në Maqedoninë e Vardarit 
1918-1941”, 2021). Interesi i saj kërkimor është i 
përqëndruar në filozofinë e historisë dhe politikën e 
kujtesës.
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Filozofi gjerman Walter Benjamin paraqiti një tezë shumë interesante 
rreth ndërgjegjësimit të njerëzve mbi historinë. Sipas tij, ne e përjetojmë 
historinë, e kuptojmë atë, jo atëherë kur jemi pjesë aktive e saj, pjesë e 
disa proceseve të saj, por e kuptojmë si Histori vetëm në kontekstin e një 
lloj fundi, të një ‘të shkuare shqetësuese’, të ndonjë kulture, diçkaje që 
është tretur (kulturë e humbur), domethënë e kuptojmë si ‘inerci e diçkaje 
reale’. Unë besoj se një shembull i shkëlqyer që ilustron analogjinë e 
Benjamin-it mund të gjurmohet që në vitin 1989, kur një revistë politike 
amerikane botoi një artikull me ndikim të Francis Fukuyama-s me 
titullin e tij interesant “The End of History?” (Fundi i historisë?). Sipas 
kësaj teze vendimtare, rënia e Murit të Berlinit, shpërbërja e regjimeve 
komuniste dhe shfaqja e re e hartës gjeopolitike të botës shënuan 
fitoren përfundimtare të demokracisë liberale dhe ardhjen e një rendi 
të ri global. Sipas Fukuyama-s, një botë liberale post-ideologjike po 
shfaqej sepse koha tashmë kishte mbizotruar mbi të gjitha pengesat në 
rrugëtimin e saj. Fukuyama këtu bazohet mbi Hegelin, i cili e përkufizoi 
historinë si një progresion linear të epokave. Përparimi teknologjik i 
shoqërive dhe mundësia që ky përparim solli për zgjidhje historike të 
konflikteve të ndryshme midis grupeve të ndryshme i mundësoi njerëzimit 
të përparonte nga komunitetet fisnore, nëpërmjet shteteve feudale, në 
shoqëritë ekzistuese industriale. Për Marksin, kjo “orvatje” përfundoi 
me komunizmin. Fukuyama u përpoq të parashikonte një destinacion të 
ri për njerëzimin: ndalesa e mëvonshme gjatë rrugëtimit nuk kishte më 
dimension kohor progresiv dhe shoqëritë e demokracisë liberale do të 
bëheshin postideologjike, të rregulluara nga ligjet e kapitalizmit mekanik. 
Sot, 30 vjet nga koha kur u botua për herë të parë The End of History and 
the Last Man (Fundi i Historisë dhe Njeriu i Fundit), besoj se Fukuyama 
kishte pjesërisht të drejtë. Në njërën anë, kapitalizmi global ka nevojë 
gjithnjë e më pak për demokracinë dhe ruan vetëm një formë të zbehtë 
dhe të ritualizuar të saj. Ndërsa nga ana tjetër, ideologjitë nuk kanë qenë 
kurrë më të gjalla dhe simptomat e tyre në kulturë dhe në jetën e njerëzve 
në përgjithësi nuk kanë qenë kurrë më të pa denja.

Si historiane, me njohuri mbi detajet e ndërlidhura me krijimin dhe 
shkatërrimin e qytetërimeve njerëzore të llojeve të ndryshme, dhe duke 
marrë parasysh përvojat historike të katastrofave njerëzore, do të doja ta 
shtyja imagjinatën tonë politike një hap më tutje. Kështu, mund të them 
se situata për momentin i ngjan “fundit” në kuptimin e mirëfilltë të fjalës 
(faza e fundit) në të cilën pandemitë, katastrofa klimatike, lufta në Ukrainë 
dhe rreziku i urisë dhe mungesa e ushqimit kanë shkaktuar përfundimin 
e historisë si një lloj emergjence të pezulluar. Ajo që dua të them me 
këtë është se, ndryshe nga krizat e tjera të mëdha dhe të globalizuara 
që njerëzimi përjetoi në pjesë të ndryshme të botës në të kaluarën, këtë 
herë e ardhmja është e paarritshme dhe e paimagjinueshme (ndryshe 
nga, për shembull, pasojat e Luftës së Parë Botërore, kur u shfaqën 
lëvizjet futuriste, duke filluar nga baza të ndryshme ideologjike, në të 
gjithë Evropën; ose pas Luftës së Dytë Botërore, kur rrënojat e luftës 
lindën një entuziazëm të madh kombëtar që ndihmoi në rindërtimin e 
vendeve të shkatërruara; ose në vitet e 80-ta kur pati një rritje të madhe 
të interesit për fantashkencën në kulturën pop; etj.). “Fundi” që kam 
në mendje është në fakt disintegrimi dhe shpërbërja përfundimtare 
e parimeve të iluminizmit në politikën dhe kulturën e Evropës dhe të 
SHBA-së, apo thënë shkurt shuarja e parimeve të shtetësisë moderne, të 
zbatuara në mënyrë sovrane dhe brutale nga këto dy entitete në rrjedhën 
e dy shekujve – shekulli 19 dhe 20 (pavarësisht historisë së shkurtër të 
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ndërhyrjes së komunizmit në shekullin e 20-të). E shoh një pararojë të 
madhe të këtij procesi në erozionin e publikut – si hapësirën publike ashtu 
edhe institucionet publike të krijuara për t’u kujdesur për shëndetin dhe 
edukimin e njerëzve. Për më tepër, shteti e shkëput veten gjithnjë e më 
shumë nga krijimi dhe shpërndarja e njohurive, pothuajse aq sa teknologjia 
e ka shkëputur veten nga etika humane. Si pasojë e kësaj, etja njerëzore 
për dije dhe vetërealizim tani është shkëputur në mënyrë të vrazhdë nga 
nevoja njerëzore për liri. Simptoma kryesore e këtij procesi është lindja 
e koncepteve të reja për kategoritë e së vërtetës. Dhe për rrjedhojë, 
çështja e kohës sonë, e quajtur tashmë “epoka e post të vërtetës” në disa 
kontekste, nuk ka të bëjë më me atë se çka është e vërteta, por koncepti 
i kujt është më i miri dhe cili concept do të fitojë në garën për të vërtetën. 
Në këtë tekst do të përpiqem të përshkruaj simptomat më të rëndësishme 
të kësaj shpërbërjeje të iluminizmit dhe largimit të tij nga indi i qytetërimit 
perëndimor, duke u nisur kryesisht nga kuptimi im personal se janë 
pikërisht këto simptoma që zbulojnë më shumë për situatën aktuale në të 
cilën ndodhemi në pamundësi për të parashikuar ndonjë të ardhme.

1. EPOKA E POST TË VËRTETËS

Termi “post e vërteta” është zhvendosur nga periferia për të zënë një vend 
qendror në diskursin, gjuhën dhe kulturën tonë aktuale. Ky term është 
përdor për herë të parë në vitet e 90-ta nga regjisori serbo-amerikan, 
Steve Tesich, kur përshkroi se si diktatorët punojnë në formësimin e së 
vërtetës në përputhje me qëllimet dhe imazhin e tyre. Më vonë, në fillim 
të viteve 2000, teoricienët argumentuan se ne jetojmë në një epokë të 
post të vërtetës, ku nuk ka më të vërteta dhe gënjeshtra, por një kategori 
të re deklaratash të paqarta që nuk janë as plotësisht të vërteta dhe as të 
rreme. Përkufizime shtesë përcaktojnë se situatat në të cilat individët janë 
mësuar të konsumojnë emocione të veshura si fakte mund të nënkuptohen 
nën termin post e vërteta. Së fundi, teoritë e konspiracionit mund t’i 
përkufizojmë si mite moderne, të përdorura nga qytetarët në këtë periudhë 
të grryerjes së institucioneve publike për t’i shpjeguar vetes krizat botërore 
që duhet t’i mbijetojnë. Në fakt, ky ‘post’ në post të vërtetën nuk nënkupton 
një botë ku e vërteta është zhdukur, por përkundrazi tregon se fokusi 
është zhvendosur nga faktet tek opsionet. Post e vërteta u zgjodh si termi 
i vitit nga Fjalori i Oksfordit në vitin 2016. Por çfarë do të thotë në aspektin 
historik termi ‘epoka e post të vërtetës’ dhe çfarë mund të na tregojnë 
paralelet tona me të shkuarën?

Me procesin e modernizimit ndodhën disa ndryshime se si ne i kuptojmë 
kategoritë e së vërtetës, dhe demokratizimi i së vërtetës që pasoi ndikoi 
në vetë natyrën e identitetit, duke vërtetuar se kishte shumë të vërteta 
të ndryshme sipas të cilave jetonin individë të ndryshëm. Kur optimizmi i 
epokës moderne se një shoqëri e përsosur është e arritshme rezultoi në 
tmerret e dy luftërave botërore dhe të Aushvicit, brezat e mendimtarëve 
postmodernist që pasuan sfiduan të gjitha narrativat e mëdha, teoritë 
universale, konventat e përcaktuara, traditat, ideologjitë, etj. Në vend të 
kësaj ata besonin se ajo që nevojitej ishte në fakt një zbërthim i thellë i 
narrativave tradicionale që do të prodhonin nga ana tjetër botëkuptime të 
reja. Në nivel politik, formula historike dëshmon gjithmonë se shpërbërja 
e të vjetrës dhe kërkimi për modele të reja të kontratës shoqërore rezulton 
gjithmonë me një reagim (një reagim të kundërt) të “regjimit të vjetër” 
në sferën publike dhe fuqia e butë e reaksionarëve më pas ushtrohet 
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nëpërmjet nxitjes së anti-intelektualizmit në diskursin publik.

Dekadat e fundit kemi parë një intensifikim të konsiderueshëm në 
gjeneratën e anti-intelektualizmit, të rrënjosur në paranojën e krizës 
politike dhe shëndetësore, dhe i shprehur përmes mosbesimit të tij të 
fortë në shkencë, akademi dhe media. Në një nivel kulturor, kjo paranojë 
konsiston në refuzimin e plotë të themeleve ontologjike të shkencës – 
kjo krijoi dyshime dhe të kuptuar të kufizimeve të vetëvetes, si dhe një 
përmbysje të plotë të gjërave: shkenca u etiketua si dogmë që duhej të 
rrethohej nga fortifikimet e “qarkullimit të lirë të së vërtetës”. E megjithatë, 
të gjitha rrugët e anti-intelektualizmit të çojnë gjithmonë te shteti dhe 
politikat e tij zyrtare në lidhje me shkencën, krijimin dhe shpërndarjen e 
dijes. Historia mund të na ofrojë shembuj të shkëlqyer: duke filluar nga 
Gjermania naziste (djegia e librave, urrejtja ndaj hebrenjve si mishërim 
i intelektualizmit dhe kozmopolitizmit progresiv); e ndjekur nga epoka 
e Luftës së Ftohtë, kur shkencëtarët që u përfshinë në fushatat kundër 
armëve bërthamore, zhvillimin dhe përhapjen e tyre në diskursin publik 
u quajtën “eunukë kokë vezë”, fillimisht nga politikanët, e më pas edhe 
nga disa qytetarë (e fundit u paraqit në mënyrë të përsosur në filmin 
The Andromeda Strain të Robert Wise në vitin 1971). Një shembull tjetër 
i mrekullueshëm dhe i domosdoshëm në këtë kontekst mund të gjindet 
në periudhën e shpërbërjes së Jugosllavisë. Nga fundi i viteve të 80-
ta, u zhvillua një tendencë specifike që arriti kulmin në fillim të viteve të 
90-ta gjatë luftërave jugosllave. Ngjashëm sikurse në transmetimet e 
mediave elektronike në nivel kombëtar, ashtu edhe në shumëllojshmërinë 
e mediave të shkruara në të gjithë ish-Republikën Jugosllave u përhapën 
përmbajtje të lidhura me okultizmin, duke parashikuar të ardhmen, si 
dhe kura magjike dhe astrologjike për problemet shëndetësore dhe 
personale. Shumë shpesh, këta yje të rinj televizivë që përziheshin 
me njohuritë ezoterike, guxonin të parashikonin zhvillimin e çështjeve 
aktuale kombëtare dhe politike që më pas po arrinin kulmin e tyre të 
përgjakshëm. Kur filluan të shpërbëheshin institucionet arsimore dhe të 
gjitha institucionet e tjera të fuqishme shtetërore në fushën e kulturës dhe 
arsimit, qëllimi i të cilave ishte të kujdeseshin për “shëndetin politik dhe 
mendorë” të qytetarëve, alternativa ishte shpesh ky dominim i okultistëve 
dhe klerikëve (fallgjorëve) si e vetmja mundësi që mund të ofronte 
shpjegime dhe zgjidhje të lehta për problemet dhe krizat sociale, duke 
gjeneruar në të njëjtën kohë frikë, paragjykime dhe mendime irracionale. 
Në një nivel më të ulët, mund të zbulohet një model i qartë biznesi: 
mashtruesit e ulët abuzuan me fatkeqësinë e popullatës së varfër në 
aspekin ekonomik, arsimor dhe moral që kërkonin zgjidhje për problemet e 
tyre në fusha alternative.

Në ditët e sotme, një shpërthim i konsoliduar i anti-intelektualizmit mund 
të vërehet më së shpeshti në internet, midis grupeve kundër imunizimit, 
ose në protestat dhe tubimet publike të qytetarëve të bashkuar më së 
shumti nën ombrellën e vlerave politike të krahut të djathtë. Qëndrimet 
e këtyre grupeve janë eklektike dhe vërtiten rreth koordinatave si në 
vijim (edhe pse ndonjëherë janë kontradiktore): tregu dhe lëvizja e lirë, 
libertarianizmi, politikat kundër emigrantëve, etno-nacionalizmi, anti-
vaksinimi dhe anti-globalizmi. Mesazhet e shpërndara nga këto grupe dhe 
ngjarje janë kundër shkencës, madje edhe kur individualisht përfaqësuesit 
e këtyre grupeve nuk kanë pikëpamje antishkencë. Pandemia e shkaktuar 
nga virusi Corona ofroi një fotografi të pastër si loti për fuqinë e këtyre 
teorive konspirative, logjikën dhe argumentimin e tyre me edukimin publik 
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të shtyrë në një zonë muzgu dhe shkencat humane të margjinalizuara 
në shoqëri – dy sferat me rëndësi vendimtare për shëndetin politik të një 
komuniteti të caktuar dhe kulturës së tij në përgjithësi. Në fund të fundit, 
siç na mëson historia, shkenca, me të gjitha kufizimet e saj, është e vetmja 
rrugë që kemi për të dalë nga këto kriza klimatike dhe shëndetësore.

2. LUMPEN-BORGJEZIA – NGA KODRINAT E HOLLIVUDIT  
TE IDILI BARITOR BALLKANIK

Në sociologji, termi lumpen-borgjezi përdoret në kontekstin e pushtimeve 
koloniale dhe i referohet asaj klase të popullsisë vendase – klasës së 
mesme të përbërë nga zejtarë, tregtarë dhe profesione liberale, të cilët 
për shkak të organizimit të pamjaftueshëm dhe vetëdijes politike, marrin 
anën e zotërinjve të tyre kolonialë, në kurriz të shtresave të ulëta dhe të 
pjesës tjetër të popullsisë. Për mendimtarët politikë të lidhur me teorinë 
e vonë komuniste në vendet e socializmit shtetëror, lumpen-borgjezia 
përbëhej nga ato grupe të shoqërisë që, pavarësisht se nuk ndanin dhe 
shpërfillnin vlerat komuniste në lidhje me përfitimet kolektive, prap se prap 
arritën të “futeshin fshehurazi” brenda sistemit dhe gëzonin privilegjet 
e institucioneve shtetërore. Ndryshe nga termi lumpen-proletariat, i cili 
është shumë më i qartë dhe tregon klasën punëtore ose pjesë të shtresave 
të ulëta që nuk kanë kapacitet për luftë politike dhe veprim revolucionar, 
lumpen-borgjezia në kontekstin bashkëkohor është një strukturë disi më 
e ndërlikuar. I referohet më shumë simptomave tek shtresat e mesme që 
lidhen me erozionin e institucioneve publike dhe qasjen e tyre në arsim, 
kulturë dhe artin publik. Rrjedhimisht, kur dikush thotë sot se “klasat e 
mesme nuk ekzistojnë më”, ai ose ajo mund të mos nënkuptojë klasat e 
mesme në kuptimin ekonomik të fjalës (që është po aq e nevojshme për 
t’u analizuar) aq sa mund të kenë parasysh qytetarin në përgjithësi, me 
konotacionet kulturore të fjalës. Zhdukja e qytetarit nënkupton zhdukjen 
e implikimeve politike të qytetarëve, të cilat ata i sillnin me vete në sferën 
publike. Në “kontratën sociale” klasike evropiane, qytetarët janë ata që 
udhëheqin pjesëmarrjen politike në sferën publike, me një nivel të mirë të 
njohurive dhe edukimit të rëndomtë që u mëndëson atyre të kenë mendim 
kritik për problemet në shoqërinë e tyre dhe kulturë të mjaftueshme për të 
qartësuar zgjedhjet e tyre politike. Fjalia e fundit përcakton karakteristikat 
e klasës së mesme në shoqëritë e Evropës Perëndimore. Nëse klasat e 
mesme, të formuara qysh në epokën iluministe, do të ishin politikisht të 
vetëdijshme dhe të hapura – përballë shoqërisë në shekullin e 19-të dhe 
20-të, në shekullin 21, me sofistikimin e konsumizmit kapitalist, ato u bënë 
apolitike dhe të mbyllura – të përqendruara te vetja dhe nevojat individuale 
për vetëaktualizim dhe rishpikje, duke mos pasur synime që kërkojnë 
angazhim social dhe edhe kur e kanë një synim të tillë, më së shpeshti janë 
të tipit reformist.

Një shembull i shkëlqyer për të ilustruar këtë simptomë është kultura 
e vetëkujdesit. Shfaqja e kulturës së vetëkujdesit në diskursin publik 
dhe zhvillimi i saj në treg mund të gjurmohen që në vitet e 80-ta, gjatë 
periudhës së lavdishme të kapitalizmit amerikan, të shënuara nga hiper-
individualizimi dhe konsumizmi. Nëse thjeshtojmë logjikën e saj, mund 
të themi se nëse bleni kozmetikën e duhur organike për fytyrën dhe 
flokët tuaj, do të jetonit jetën tuaj më të mirë. Që në fillimet e saj, kultura e 
kujdesit për veten ka ndryshuar ofertat e saj, madje është shndërruar në 
një mjet për rritjen e produktivitetit: nëse zgjoheni në orën 5 çdo mëngjes, 
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pastaj bëni ushtrime dhe pini ujë burimi, do të jetoni një jetë autentike. 
Megjithatë, nga ana tjetër, a nuk është “ndërtimi” i fizikut të dikujt në 
sfondin e kësaj jete të mirë për të arritur maksimumin e efikasitetit në 
punë? Për më tepër, për klasat e mesme të ulëta, estetika e pastër dhe 
e këndshme e mënyrës së jetesës së vetëkujdesit fsheh disa rutina që 
supozohet të zëvendësojnë kujdesin mjekësor, burimet shëndetësore 
dhe rekreative më pak të qasshme, siç mund të jenë: vrapimi, dieta e 
ekuilibruar apo blerja e produkteve për banjë dhe mirëqenie në shtëpi. 
Ndërsa për shtresat e mesme të larta, kjo mënyrë jetese shpesh ndërlidhet 
me përpjekjet e tyre për të kuruar ndjenjën e ankthit të shkaktuar nga 
disonanca konjitive që shfaqet diku midis vetëaktualizimit të karrierës 
së tyre dhe efekteve të krizave të shpeshta ekonomike, politike dhe 
humanitare, në të cilat përfaqësuesit e shtresave të mesme janë thjesht 
kalimtarë të paartikuluar politikisht. Dhe për rrjedhojë, klasa e mesme 
e lartë përpiqet të përfshijë në këtë stil të jetës së përditshme një 
shumëllojshmëri vizitash turistike “të zgjuara”, të organizuara nga kompani 
të mirëqenies, në vende me “natyrë të paprekur”, ku një shaman hipster 
ju ndihmon të lidheni me tingujt e koraleve ose kërpudhave për t’ju çliruar 
nga dhimbjet tuaja fantazmë ose blloqet kreative.

Ky imazh i fundit mund të na bëjë të mendojmë për gra dhe burra të 
bardhë të shëndetshëm, të punësuar nga kompani të mëdha në disa 
metropole të zhvilluara në Botën e Parë, pasi ata janë të vetmit që mund 
të përballojnë paketat e mirëqenies të ofruara nga kompani si Goop. Në 
periferitë e Evropës dhe kapitalizmit në përgjithësi, një proces shumë i 
ngjashëm është duke u zhvilluar, por duket disi më ndryshe. Në vende të 
tilla si Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Mali i Zi, ka një tendencë në mesin 
e popullatës së re për të kërkuar zgjidhje në mjekësinë alternative në vend 
që të konsultohen me një mjek kur përballen me një situatë mjekësore apo 
shëndet të dobët. Në zonat rurale ka një shpërthim të besimeve magjike 
dhe besimit në efektet e magjisë në marrëdhëniet shoqërore. Njerëzit që 
banojnë në idilet baritore ballkanike, ashtu siç janë të privuar nga mjetet 
verbale për të artikuluar traumat e tyre të përditshme, kërkojnë kura për 
krizat e jetës dhe spazmat e tyre ekzistenciale në botën e magjisë dhe të 
yshtjeve. Edhe në rastet e abuzimit në familje, tradhtisë bashkëshortore 
dhe divorcit, faji përcaktohet në këtë botë të magjisë, “dikush e ka 
shkaktuar me anë të magjisë”. Në rastin e vrasjes masive në Jabukovac 
që tronditi Serbinë në vitin 2007, si autori ashtu edhe bashkëqytetarët e 
tij besonin se ai ishte i “magjepsur” dhe i detyruar të kryente vrasjet nga 
“magjitë e liga”. Ky është një fenomen mbresëlënës për një historian 
të zonës post-jugosllave: nëse aktivistet e Frontit Antifashist të Grave 
të Jugosllavisë organizuan fushata të mëdha mediatike dhe fushata në 
terren, fjalët kyçe të të cilave ishin edukimi dhe emancipimi, me qëllim që 
të largonin familjet rurale nga besimet në bestytni, ato bestytëni tani po 
kthehen në masë të madhe. Ky “opium për popujt” modern përbëhet nga 
konfuzioni ideologjik dhe përzierja e “vlerave tradicionale” xme fenë dhe 
bestytnitë magjike. Kjo përzierje shpesh rezulton në një trajtim monstruoz 
të të gjithë atyre që janë ndryshe, veçanërisht personave që i përkasin 
grupit LGBT, si dhe të gjithë njerëzve të tjerë, stili i jetesës atipike i të cilëve 
irriton dhe provokon këto komunitete të qyteteve të vogla.

Në periferitë e Evropës, ashtu siç mbizotërohen mediat kryesore nga 
fytyra e Baba Vangës dhe parashikimet e saj për të ardhmen, zakonisht të 
llojit që një zgjidhje u përshtatet të gjithëve për çdo çështje apo krizë të 
mundshme, momenti politik në historinë publike është shënuar në mënyrë 
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të habitshme me shfaqjen e edhe të këtij fenomeni profetik universal 
ballkanik, duke zënë vend madje edhe në muzetë kombëtarë. Kur pashë 
figurën e dyllit të Baba Vangës në muzeun e ri në Shkup në vitin 2014, emri 
zyrtar i të cilit atëherë ishte “Muzeu i Luftës Maqedonase për Shtetësi dhe 
Pavarësi, muzeu i IMRO-së dhe Muzeu i Viktimave të Regjimit Komunist”, 
u përpoqa sinqerisht të kuptoja mesazhin që autorët kishin në mendje me 
vendosjen e saj aty. Figura ishte vendosur në mesin e disa personazheve 
historike që shënuan shekullin e 20-të, si Lenini, Hitleri, Stalini, Musolini, 
Çërçilli… Një nga interpretimet e mundshme do të ishte se të gjithë këta 
personazhe dhe i gjithë kapitali i tyre historik dhe simbolik është vetëm 
një produkt fatal i “providencës hyjnore”, dhe jo rezultat i faktorëve të 
zakonshëm ekonomikë, politikë, socialë e të tjerë. Dhe ky interpretim duhet 
të sugjerojë më tej se studimi i historisë është i pavlefshëm, inekzistent 
(si një fushë akademike dhe një fenomen kulturor), sepse gjithmonë 
ka një Histori tjetër ‘të vërtetë’, “autentike”, “të fshehur”, “të shtypur”, 
që mund t’u “shfaqet” vetëm atyre që janë vetë “të pastër” – kryesisht 
të pastër kombëtarisht, me një identitet të paprishur (nga Perëndimi, 
fqinjët, tradhtarët…). Dhe në fund të fundit, pse dikush do të kishte nevojë 
për studime për të kaluarën nëse ka Baba Vangan për të parashikuar të 
ardhmen?

3. SHPËRBËRJA PËRFUNDIMTARE E ILUMINIZMIT 
DHE FAZAT E TIJ HISTORIKE

Në këtë tekst, iluminizmi si një periudhë historike është përmendur në 
disa teza kyçe dhe do të ishte e drejtë t’i prezantohej lexuesve një pasqyrë 
organike e zhvillimit të tij dhe fijeve të tij të thella të ndërthurura me të 
gjitha indet kulturore moderne evropiane, me një shtrirje që nga shekulli 
i 18-të e deri në shekullin 21. Në shekullin e 17-të, filozofia evropiane u 
karakterizua nga të ashtuquajturit filozof të mëdhenjë sistem-ndërtuesish 
që paraqitën një sistem të unifikuar të metafizikës, epistemologjisë, 
logjikës, etikës, politikës dhe shkencave natyrore. Descartes, Spinoza, 
Leibnitz, Locke, Hobbs dhe Bacon ishin përfaqësuesit më të shquar të 
“epokës së arsyes”, ose “revolucionit shkencor” që i parapriu periudhës 
së iluminizmit. Është interesante të dihet se shumë praktika që janë 
ende pjesë e kulturës së Perëndimit, si bindja se “e vërteta” mund të 
identifikohet dhe dëshmohet, u krijuan në periudhën e iluminizmit. Në 
qarqet letrare në gjysmën e parë të shekullit të 18-të, idetë e të rinjëve 
rebelë, si Goethe, Shiler dhe përfaqësues të tjerë të lëvizjes gjermane me 
ndikim Sturm und Drang, promovuan “kultin e gjeniut”. Ndikimi i këtyre 
grupeve intelektuale dhe veprimtaria e tyre shoqërore u vërtetua me 
shumë shembuj: teatri i fushës gjuhësore gjermane, me përzierjet politike 
të një teatri kombëtar gjerman, luajti një rol të rëndësishëm në bashkimin 
e shumë rajoneve të veçanta të shtetit modern gjerman. Ky diskurs kritik 
synonte kryesisht përfaqësuesit e klasës së mesme borgjeze.

Proceset kulturore dhe produktet shkencore të iluminizmit, megjithatë, 
u zhvilluan gjithmonë në një atmosferë represioni politik dhe pushteti 
absolutist, me popullsi të aftë për shkrim-lexim përgjithësisht të kufizuar 
dhe me vetëm një përparim modest drejt demokratizimit politik dhe social. 
Njëkohësisht, produktet e ndryshme të kësaj periudhe shfaqën potencialin 
e qytetarëve për përparim, për të kuptuar diversitetin dhe një hapje të 
mundshme të perspektivës drejt modernitetit për mbarë njerëzimin. Një 
shembull i shkëlqyer për kontradiktat e iluminizmit është marrëdhënia 
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midis pushtetit të sundimtarëve absolut dhe intelektualëve. Historiani 
brilant i iluminizmit, Will Durant, zgjodhi një shembull personal: Friedrich, 
ndërsa ishte ende trashëgimtar i fronit të Prusisë, i dërgoi filozofit Volter 
një kopje të veprës së tij Anti-Machiavellianism (Anti-makiavelizmi). 
Në këtë vepër ai renditi dhe shtjelloi teori që e konsideronin luftën të 
panevojshme dhe detyrat e mbretit që synonin kryesisht ruajtjen e paqes. 
Volteri ishte i impresionuar nga ky mbret i ardhshëm pacifist. Disa muaj më 
vonë, Friedrich u ngjit në fron dhe sulmoi Silesinë menjëherë më pas, duke 
e fundosur Evropën në një gjakderdhje të gjatë dhjetëvjeçare. 

Iluministët gjermanë dhe të Evropës Qendrore kërkuan një sundimtar 
të ndritur për të drejtuar një “shtet të mbikëqyrur”. Ajo që ata kishin në 
mendje ishte një regjim apo një urdhër në të cilin një burokraci efikase dhe 
profesionale rregullonte në mënyrë të gjithanshme jetën civile, tregun, 
profesionet, moralin dhe shëndetin, shpesh deri në detajet më të imta. Nuk 
pati asnjë përmirësim të lirive personale, gjithçka rrotullohej rreth Shtetit, 
dhe kështu rrodhi “absolutizmi i ndritur” në monarkitë evropiane, si dhe 
idetë e Jeremy Bentham për Panoptikonin.

Ideja e ndritur e progresit, në triumfin e merkantilizmit, e më vonë e 
kapitalizmit, u asimilua nga nxitja e pakufishme drejt rritjes ekonomike, 
inovacionit shkencor dhe prestigjit – sinonime këto të qytetërimit kapitalist 
në Perëndim. Zëvendësimi ideologjik i mitit të fesë me mitin e shkencës, i 
krijuar në këtë periudhë, ishte gjithsesi më i përshtatshëm për revolucionin 
teknologjik dhe industrial që pasoi në shekullin e 19-të. Ideja e “përparimit 
të pafund” ishte në fakt një pasqyrim i idesë për “Qytetin e Zotit”, ishte 
një sekularizim i ideve për qiellin, një përvojë civile e “ndjenjës oqeanike”. 
Në shumë mënyra, të ndriturit i kënduan himne përparimit, por më pas 
mbyllën sytë para pabarazisë që galoponte së bashku me rendin e ri 
industrial: “Në fund të fundit, a nuk po përmirësohej gjithçka?”. Ajo që 
dikur ishte një vizion emocionues për ‘ “njeriun-makinë”, i çliruar nga 
mëkati stërgjyshor dhe zemërimi i perëndive, tani ishte mbushur me 
realitetin mizor të fabrikës, shiritin transportues dhe tuberkulozin si një 
sëmundje profesionale e punëtorëve. Po, iluminizmi në të gjitha format 
e tij ishte i sinqertë në dëshirat e tij për të çliruar Njeriun nga e kaluara, 
por duke vepruar kështu, ai nuk arriti t’i shmangë kurthet e së ardhmes. 
Epilogun historik të idesë së “përparimit të pafund” mund ta gjejmë sot në 
Armagedonin klimatik.

A mund të gjurmojmë aspekte të iluminizmit dhe produkteve të tij kulturore 
në periudhat e shkëputjes historike që pasuan, si luftërat botërore të 
shekullit të 20-të? Po, ato janë më shpesh të dallueshme në sjelljen e 
klasave të mesme. Pas Luftës së Dytë Botërore, mbizotëronte një ndjenjë 
e përgjithshme se fundi i botës po afrohej. Tmerret e luftës, kampet 
e vdekjes dhe fuqia shkatërruese e armëve atomike të përdorura në 
këtë luftë vetëm sa ushqyen paranojën gjatë Luftës së Ftohtë. Në këtë 
atmosferë ankthi, SHBA-të, si fituese në luftë, zgjodhën mënyrën e saj 
jetëshpëtuese në rizbulimin e konservatorizmit dhe traditës në vitet e  
50-ta. Imazhi i familjes bërthamë që i përkiste ekonomikisht klasës së 
mesme të qëndrueshme me jetën e saj perfekte periferike ishte me të 
vërtetë realitet për një segment të madh të popullsisë amerikane, ndërsa 
të gjitha luftërat e tjera u zhvilluan shumë larg kufijve të tyre. Megjithatë, 
ankthi dhe frika dukej se qëndronin në ajër dhe u pasqyruan në letërsi 
dhe film, veçanërisht në zhanret distopike dhe në diagnozat psikologjike 
të filmit noir. Ekziston një skenë rrëqethëse krejtësisht delikate në filmin 
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e Ubaldo Ragona-s The Last Man on Earth (Njeriu i Fundit në Tokë) nga 
viti 1964 (i cili u ribë në vitin 2007 me titullin I Am a Legend (Unë jam një 
legjendë) me Will Smith në rolin kryesor), që përshkruan Nju Jorkun të 
shkretë dhe të shkatërruar. Fabula post-apokaliptike vijon me njerëzimin 
të gjindur përballë një epidemie virusi që ka krijuar një qytetërim zombish. 
Një burrë i vetëm – i cili ndodh të jetë shkencëtar – duhet të luftojë, dhe në 
stilin amerikan, të triumfoj në fund.

Tema e këtij filmi dhe temat e ngjashme të një sërë filmash të tjerë i 
cilësojnë ata si distopi në të cilat fundi i botës po afrohet dhe njerëzimi 
duhet të luftojë ndonjë forcë jashtëtokësore ose ndonjë forcë tjetër të 
panjohur që kërcënon ta shkatërrojë atë. Ka dy trauma historike pas 
psikologjisë së këtij filmi: e para është pasojë e drejtpërdrejtë e frikës 
njerëzore nga armët bërthamore, e cila thotë, po, ne fituam, por ku është 
Zoti në gjithë këtë, ku janë kufijtë tanë kur jemi në gjendje të prodhojmë 
diçka kaq të fuqishme – dhe shpesh janë shkencëtarët ata që gjejnë 
zgjidhjen për shpëtim në fund. Filmat propagandistikë (të prodhuar në 
kontekstin politik të Luftës së Ftohtë) përshkruajnë fundin e botës si një 
fatkeqësi të mundshme të shkaktuar nga një bishë e madhe. Mesazhi 
i tyre është: kombet inferiore janë irracionale, në krahasim me SHBA-
të “moralisht superiore”. Në filmat tjerë, është gjithmonë ushtria ajo që 
gjen zgjidhjen e shpëtimit në fund, duke përdorur ndonjë armë super-
fantastike. Këta filma pasqyrojnë frikën, nihilizmin dhe ankthin e viteve të 
pasluftës dhe të epokës së Eisenhower-it. Por kjo ndjesi se fundi është 
afër dhe që dominoi atë periudhë ishte në fakt një prezantim i ndryshimeve 
politike që do të preknin shtresat e larta dhe do t’i jepnin fund konformizmit 
të klasave të mesme të “gjindura nën rrethoja” pas rritjes së rezistencës 
kundër politikave raciste, në lëvizjet kundër luftës dhe kërkesat për 
ndryshime ekonomike në SHBA në vitet e 60-ta. Dhe përsëri, e ardhmja e 
re u parashikua nga shkencëtarë, psikologë, të rinjë të ditur dhe aktivistë, 
me propagandistët dhe menaxherët e marrëdhënieve me publikun që i 
ndiqnin nga afër. Prandaj, pas zhgënjimit të viteve të 60-ta, ideja e “ëndrrës 
amerikane 0.2” u rishpik. Në këto ndryshime, megjithatë, ideja e përparimit 
të pafund të kapitalit mbeti e padëmtuar. Përkundrazi, ajo shpërtheu në 
tezën e Fukuyama-s paraqitur që në fillim të këtij teksti - se e ardhmja 
është mekanike, liberale dhe post-ideologjike.

* * *

Sot, kur vendosen mbetjet e produkteve kulturore të iluminizmit në 
qytetërimin tonë, mbetet vetëm një ide e paarritshme, ajo për të ardhmen, 
e mbushur me ankth. Në fund të iluminizmit na duhen dy mjete për të 
mbijetuar: mirësia dhe dija (të kuptuarit shkencor). Në fakt, në të ardhmen 
e afërt, një nga “frontet” e mundshme botërore ku do të përplasen 
qytetërimet do të jetë lufta për emancipimin e dijes dhe promovimin e 
shkencës, që do të ruajë vlerën e saj si një e mirë publike. Vendet me 
përvojë historike të kategorive “operativ social” dhe “operativ shkencor” 
(dhe këto janë vendet ish-socialiste, vendet në Perëndim nuk kanë 
ekuivalente për këto terma) mund të kenë përparësi sepse vlerat si p.sh. të 
mirat publike janë elementare në shoqëritë e tyre. Shtetet në Perëndim me 
shumë gjasa do të kërkojnë mënyra për t’i bashkuar shkencat humane me 
shkencat STEM (Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë) dhe me 
zhvillimin e tyre teknologjiko-informativ, kjo është ajo që unë shpresoj të 
paktën dhe që ata ta kthejnë këtë bashkim në një drejtim komunitar.  
Në këtë “fund të historisë” të kohëve tona, po bëjmë përpjekje për të 
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zgjidhur problemet moderne të botës, mamia e të cilave ishte iluminizmi, 
por pasoi një zgjidhje krejtësisht e gabuar për teknikat dhe metodat e 
krijuara nga procesi fillestar, thënë shkurt edukimi, shkenca dhe artet 
po shtrydhen nga sfera publike. Nëse menaxhimi politik nuk arrin të 
ndërgjegjësohet për këto simptoma, njerëzimit mund t’i duhet të fillojë të 
mësojë të ecë përsëri.
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Demokracia është një koncept gjithëpërfshirës. Fatkeqësisht, për shkak 
të aspektit gjithpërfshirës të saj, ajo është gjithashtu e ekspozuar ndaj 
mundësisë së manipulimit nga liderë autokratë, të cilët po i etiketojnë 
veprimet jodemokratike si demokratike dhe po përpiqen t’i legjitimojnë 
veprimet e tyre në sytë e kritikuesve përmes votave të tyre numerike. Për 
më tepër, egziston një numër në rritje i partive dhe liderëve në pushtet 
që argumentojnë se meqenëse janë “zgjedhur në mënyrë demokratike”, 
çfarëdo që ata vendosin të bëjnë nuk duhet të kundërshtohet sepse ai 
është “vullneti i popullit”. Duke vepruar kështu, ata po shpërfillin të drejtat 
dhe liritë civile, sundimin e ligjit si dhe sistemin e kontrollit dhe balancës, të 
cilat janë thelbi i një demokracie funksionale. Siç argumentojnë Luhrmann 
dhe Lindberg, në ditët e sotme “elitat në pushtet i shmangen lëvizjeve 
të papritura, drastike drejt autokracisë dhe në vend të kësaj imitojnë 
institucionet demokratike, ndërsa gradualisht gërryejn (zbehin) funksionet 
e tyre.”1

Raporti Freedom in the World (Liria në Botë) për vitin 2022 tregon se 
autokracia po rritet në mbarë botën dhe liderët autokratë po inkurajojnë 
gjithnjë e më shumë liderët që të braktisin rrugën demokratike. Sipas 
raportit, për herë të parë në 16 vitet e fundit, të drejtat politike dhe liritë 
civile kanë pësuar rënje në mbarë botën, duke rritur kështu mundësinë e 
autokracisë për të mbizotruar demokracinë. Raporti zbulon se rezultati i 
përgjithshëm për lirinë e 60 vendeve ka rënë në krahasim me 25 vendet 
që kanë pasur përmirësim.2 Raporti Democracy Report i Institutit V-Dem 
për vitin 2022 thekson gjithashtu se niveli i demokracisë që gëzon qytetari 
mesatar në nivel global në vitin 2021 është ulur në nivelet e vitit 1989; që do 
të thotë se 30 vitet e fundit të përparimeve demokratike tani janë zhdukur.3

Mes këtyre tendencave në rritje të autokracisë dhe tatëpjetës së 
demokracisë në botë, ia vlen të shikohet se ku qëndrojnë Serbia, Kosova 
dhe Maqedonia e Veriut në lidhje me demokracinë dhe lirinë në raportet 
që i vlerësojnë ato, përpara se të hyjmë në detaje se si qytetarët e tyre e 
shohin situatën nga intervistat e realizuara si pjesë e projektit Performing 
Democracy. Për të dhënë një pasqyrë të përgjithshme të pozitës së 
vendeve në lidhje me demokracinë dhe lirinë, do të përmend shkurtimisht 
se si vlerësohen ato nga raportet Nations in Transit (Kombet në Tranzicion) 
dhe Freedom in the World (Liria në Botë). Nuk do të shtjelloj shumë detajet 
e nënkategorive të raporteve pasi që ato nuk janë qëllimi i këtij shkrimi.

SHTETET NË SYTË E RAPORTEVE

Niveli i demokracisë në Serbi që është vlerësuar si demokraci gjysmë e 
konsoliduar4 që nga viti 2005, ka marrë një kthesë negative në vitin 2019 
kur rezultati i demokracisë së saj u ndryshua në regjim në tranzicion ose 
hibrid5 për shkak të fuqisë në rritje të partisë në pushtet në nivel vendi  
si rezultat i parregullsive dhe presioneve zgjedhore.6 Që nga viti 2019, 
rezultati i Serbisë si një regjim në tranzicion ose hibrid vazhdoi të binte për 
shkak të korrupsionit, frikësimit të organizatave të shoqërisë civile dhe 
dhunës kundër protestuesve paqësorë.7 Një rënie e ngjashme ka ndodhur 
edhe kur bëhet fjalë për lirinë. Serbia u vlerësua si një vend i lirë që nga 
viti 20068 dhe vlerësimi i saj ndryshoi në pjesërisht i lirë në vitin 2019 për 
shkak të përkeqësimit në menaxhim të procesit zgjedhor dhe fushatave 
të ngacmimeve ligjore dhe shpifjeve kundër gazetarëve të pavarur.9 

Ngjashëm me vlerësimin e saj të demokracisë, vlerësimi i lirisë së Serbisë 
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si një vend pjesërisht i lirë vazhdoi të përkeqësohej me Partinë Progresive 
Serbe (SNS) në pushtet që zbehën vazhdimisht të drejtat politike dhe 
liritë civile duke ushtruar presion mbi median e pavarur, opozitën dhe 
organizatat e shoqërisë civile.10  

Kur i hedhim një sy vlerësimeve të bëra në raporte, mund të shohim 
se zhvillimi demokratik i Kosovës mund të konsiderohet i suksesshëm 
në vetvete. Ndërsa ishte kategorizuar si një regjim autokratik gjysmë 
i konsoliduar11 që nga viti 2005. Performanca e përmirësuar lidhur me 
mediat e pavarura, ndryshimet strukturore që rezultuan në më shumë 
pavarësi për këshillat gjyqësore dhe prokuroriale si dhe ndjekja penale 
e çështjeve të profilit të lartë çuan në një ndryshim pozitiv në vlerësim, 
duke kthyer Kosovën në një regjim në tranzicion ose hibrid në vitin 2017.12 
Ndryshimet pozitive të Kosovës vazhduan sipas raporteve Nations in 
Transit (Kombet në Tranzicion), mes tjerash, për shkak të zhvillimeve të 
vogla pozitive në sektorin e OJQ-ve,13 mediat e pavarura14 dhe stabilitetin 
qeverisësës.15 Kur bëhet fjalë për lirinë në Kosovë, ajo vlerësohet si një 
vend pjesërisht i lirë që nga viti 200916 dhe nuk ka ndryshuar që atëherë 
pasi gazetarët kosovarë ende përballen me presione serioze dhe 
rrezikojnë të sulmohen në lidhje me raportimin e tyre.17

Maqedonia e Veriut është vlerësuar si demokraci gjysmë e konsoliduar 
që nga viti 2005 dhe vlerësimi i saj i demokracisë u përkeqësua në vitin 
2014 kur u zhvendos në kategorinë e regjimit në tranzicion ose hibrid 
për shkak të mjedisit të saj të përkeqësuar për mediat e pavarura.18 
Rezultati i demokracisë filloi të përmirësohej në raportet nga viti 2020 
falë përmirësimeve në procedurat zgjedhore dhe sektorin e pavarur të 
medias.19 Sa i përket lirisë në Maqedoninë e Veriut, ajo është vlerësuar 
si vend pjesërisht i lirë nga raportet Freedom in the World (Liria në Botë) 
që nga viti 1993.20 Pavarësisht disa zhvillimeve të vogla pozitive në vend 
të përmendura në raporte, ajo vazhdon të luftojë me korrupsionin. Për 
më tepër, raportet vënë në dukje se ndërsa media dhe shoqëria civile po 
marrin pjesë në diskursin publik dinamik, gazetarët dhe aktivistët ende 
përballen me presion dhe frikësim.21

Pavarësisht se Kosova duket si një shembull i suksesshëm në vetvete, 
asnjëri vend nuk është vlerësuar ndonjëherë si demokraci e konsoliduar. 
Për më tepër, përkundër ecjes në drejtim negativ të Serbisë dhe pozitiv të 
Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut në vitet e fundit, është e rëndësishme 
që të kemi një pasqyrë krahasuese në mendjet tona në lidhje me rezultatet 
e tyre reale për demokracinë dhe lirinë sipas raporteve. Në lidhje me 
demokracinë, Maqedonia e Veriut ka rezultatin më të lartë mes të gjithave me 
47, e ndjekur nga afër nga Serbia me 46 dhe Kosova që është e fundit me një 
diferencë të madhe, me 38 pikë.22 Për sa i përket pikëve të lirisë, renditja është 
e ngjashme si me demokracinë, me Maqedoninë e Veriut që ka shënuar pikët 
më të larta 67, pasuar nga Serbia me 62 dhe Kosova me 56.23

SHTETET NË SYTË E QYTETARËVE TË TYRE

Projekti Performing Democracy e ka bërë të mundur ndërlidhjen e 
perceptimeve dhe shifrafeve që shohim në sondazhe në përgjithësi. 
Edhe pse jo aq gjithëpërfshirëse sa në sondazhet e zakonshme mbi 
perceptimin, intervistat janë jashtëzakonisht të vlefshme në dhënien 
e mundësisë qytetarëve për të kontribuar në fusha të ndryshme të 
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freedom-world/2022 

11  Shtetet në këtë kategori përpiqen 
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mbështeten në strukturat informale 
të pushtetit me respekim të kufizuar 
për institucionet dhe praktikat e 
demokracisë. Ato zakonisht nuk 
arrijnë të përmbushin as standardet 
minimale të demokracisë së 
përfaqësuar.

12  Freedom House, Nations in 
Transit 2017, Kosovo. https://
freedomhouse.org/country/kosovo/
nations-transit/2017 

13  Freedom House, Nations in 
Transit 2019, Kosovo. https://
freedomhouse.org/country/kosovo/
nations-transit/2019 

14  Freedom House, Nations in 
Transit 2020, Kosovo. https://
freedomhouse.org/country/kosovo/
nations-transit/2020 

15  Freedom House, Nations in 
Transit 2022, Kosovo. https://
freedomhouse.org/country/kosovo/
nations-transit/2022 
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the World – Country and Territory 
Ratings and Statuses 1973-2022. 
https://freedomhouse.org/sites/
default/files/2022-03/Country_and_
Territory_Ratings_and_Statuses_
FIW_1973-2022%20.xlsx 

17  Freedom House, Freedom in 
the World 2022, Kosovo. https://
freedomhouse.org/country/kosovo/
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18  Freedom House, All Data - 
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Nations_in_Transit_NIT_2005-2022_
For_website.xlsx
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transit/2020
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pjesëmarrjes në diskutime. Do të përpiqem të përmbledh përshtypjet 
e mia nga intervistat e realizuara si pjesë e projektit për të kuptuar 
ngjashmëritë dhe dallimet lidhur me atë se si pjesëmarrës nga vende të 
ndryshme e kuptojnë demokracinë dhe se si ata i shohin vendet e tyre 
brenda këtyre parametrave.

Serbia

Shumica e pjesëmarrësve nga Serbia kanë pikëpamje pozitive 
për demokracinë si një mënyrë e organizimit shoqëror me disa që 
argumentojnë se demokracia nuk është reale dhe se nuk ka demokraci 
askund në botë. Të intervistuarit e lidhin demokracinë kryesisht me 
barazinë dhe lirinë. Megjithatë, shumica e tyre nuk besojnë se në vendin 
e tyre ka demokraci. Zhgënjimi për situatën aktuale të demokracisë në 
Serbi është formuluar me fjalë të ndryshme nga Jelena Simiç kur thotë se 
ndihet e pafuqishme kur mendon për demokracinë në Serbi deri te Tamara 
Milenkoviç Kerkoviç që e quan regjimin serb një “pseudodemokraci […] 
që kthehet në një diktaturë të vërtetë zgjedhore.” Sipas perceptimit tim, 
pjesëmarrësit janë kryesisht të orientuar nga e majta dhe në përgjithësi 
arsyetojnë mosekzistencën e demokracisë në Serbi me ekzistimin e 
sistemit kapitalist neoliberal dhe kapitalizmin global dhe argumentojnë se 
sistemi i mëparshëm i vetë-menaxhimit që ka ekzekutuar në ish-Jugosllavi 
ishte më gjithëpërfshirës dhe shembull i demokracisë së drejtpërdrejtë. 
Demokracia përfaqësuese kritikohet shumë me argumente të ndryshme. 
Disa argumentojnë se politikanët në pushtet nuk përfaqësojnë interesat e 
popullit, por se janë nën ndikimin e elitave të caktuara ekonomike, derisa 
të tjerë theksojnë se si partitë po manipulojnë disa qytetarë më të varfër 
me ushqime dhe premtime për punë përmes partisë.

Nga ana tjetër, pjesëmarrësit theksojnë gjithashtu rëndësinë e përfshirjes 
politike, sociale dhe ekonomike në një demokraci funksionale dhe 
shprehin mospërputhjen e barazisë dhe hendekun e përfshirjes politike 
që ata shohin në Serbi midis elitës politike dhe qytetarëve më të varfër, 
grupeve minoritare dhe shumicës, dhe midis qendrës urbane e rurale. 
Kjo mospërputhje më së shumti dëshmohet me argumentet se personat 
e lidhur politikisht me partinë në pushtet dhe ata që udhëheqin qeverinë 
janë mbi ligjin dhe realisht nuk janë përgjegjës ndaj të drejtave apo 
kërkesave të qytetarëve. Vesna Vojvodiç Mitroviç madje argumenton se 
aparati shtetëror në fakt është i shkëputur nga njerëzit dhe se institucionet 
veprojnë sikur të jenë superiore në raport me qytetarët në vend që të 
funksionojnë si mjete për të adresuar problemet e qytetarëve në jetën e 
përditshme dhe në punë.

Diskutimet për lirinë dhe të drejtat janë dinamike dhe interesante pasi që 
disa nga pjesëmarrësit përmendin disa aspekte të lirisë që janë diskutuar 
me vite dhe ende po diskutohen në qarqet akademike; si kufijtë e lirisë 
individuale, liria e fjalës, çështja e mbikëqyrjes, përgjegjësitë për të pasur 
të drejta dhe rëndësia e të pasurit institucione për të mbështetur dhe 
mbrojtur liritë dhe të drejtat e qytetarëve. Megjithatë, shumica e tyre nuk 
janë të kënaqur me atë që kanë në Serbi. Manipulimi i sferës publike, 
rritja e tabloideve dhe presionet ndaj gazetarëve paraqiten si problem 
nga pjesëmarrës të ndryshëm. Milinka Minja Nikoliç e vuri theksin në 
këtë dukuri duke thënë se “liria e fjalës ekziston, por liria pas fjalës nuk 
ekziston”. Si shkak i kësaj situate, disa pjesëmarrës theksuan mungesën 
e emancipimit demokratik dhe mungesën e qytetarëve të informuar që 
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mund të kritikojnë dhe kërkojnë llogaridhënie nga qeveria.

Kosova

Krahasuar me pjesëmarrësit nga Serbia, të gjithë pjesëmarrësit kosovarë 
kanë një pikëpamje pozitive për demokracinë dhe pothuajse që të gjithë 
deklaruan se nuk ka alternativë më të mirë se demokracia. Perceptimi i 
përgjithshëm i pothuajse të gjithë pjesëmarrësve mbi demokracinë sillet 
rreth vlerave të tilla si respektimi i dallimeve dhe përfshirja e komuniteteve 
pakicë dhe komuniteteve të margjinalizuara në proceset vendimmarrëse, 
liri për të gjithë, të drejta të njeriut dhe egzistimi i opinioneve të ndryshme. 
Në këndvështrimin tim, ky nivel i fokusit i komunitetit shumicë lidhur me 
përfshirjen e komuniteteve pakicë dhe grupeve të margjinalizuara kur 
diskutohet për kuptimin e demokracisë është një fitore për demokracinë 
kosovare. Ndërsa disa nga pjesëmarrësit i referoheshin kutisë së votimit 
si shembulli më i mirë i demokracisë ku “qytetarët u tregojnë politikanëve 
vendin e tyre” dhe ku shihet sundimi i shumicës, pothuajse të gjithë 
argumentojnë se demokracia përfshinë shumë më tepër aspekte. Kur 
argumentonin për shtrirjen e konceptit të demokracisë, shumica e të 
intervistuarëve theksuan rëndësinë e aktivizmit nga ana e qytetarëve, duke 
pasur shtetin ligjor si faktor mbështetës, aparatin shtetëror transparent, 
media të lira, të drejtën për të protestuar, arritjen e barazisë mes të gjithë 
qytetarëve në të gjitha nivelet.

Lidhur me atë se a është Kosova një shtet demokratik apo jo, përveç 
njërit, të gjithë të intervistuarit tjerë besojnë se po jetojnë në demokraci. 
Për më tepër, edhe pse të gjithë argumentojnë se demokracia nuk është 
perfekte në Kosovë, ekziston një shpresë dhe besim i dukshëm se Kosova 
do të përparojë më tej në rrugën e saj drejt një demokracie evropiane 
për shkak të ligjeve të saj pro-evropiane që ekzistojnë por që nuk janë 
zbatuar plotësisht. Kur e krahason komunizmin me demokracinë, Ali Gashi 
argumenton se sistemi patriarkal në familjet shqiptare filloi të zbehet falë 
demokracisë dhe se do të eliminohet me kalimin e kohës dhe zhvillimit 
të mëtejmë të demokracisë në Kosovë. Si argument për përmirësimin e 
situatës demokratike në Kosovë është rëndësia e edukimit të të rinjve mbi 
vlerat demokratike dhe se si shkollat realisht po u ofrojnë fëmijëve përvojë 
të dorës së parë lidhur me atë se çka është demokracia përfaqësuese 
përmes zgjedhjeve dhe diskutimeve brenda këshillave studentore.

Pjesëtarët e komuniteteve joshumicë folën lidhur me prezencë dhe 
rëndësinë e ndërkombëtarëve në Kosovë. Ata u shprehën të kënaqur 
me ligjet ekzistuese për të drejtat dhe përfaqësimin e komuniteteve, 
duke falënderuar praninë ndërkombëtare në Kosovë për ekzistencën e 
tyre, por gjithashtu vunë në dukje probleme me zbatimin e këtyre ligjeve. 
Gjithashtu, një diskutim interesant u zhvillua kur një pjesëmarrës vuri në 
pikëpyetje qëndrueshmërinë e sistemit aktual administrativ për përfshirjen 
e grave dhe pakicave etnike në strukturat administrative përmes kuotave. 
Ai gjithashtu kritikon futjen e terminologjisë përmes pakos së Ahtisarit 
në Kosovë si toleranca dhe multietniciteti, me argumentimin se termi 
vëllazërim dhe bashkim i përdorur gjatë ish-Jugosllavisë ishte shumë më 
gjithëpërfshirës në kuptimin e tij.

Maqedonia e Veriut
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Pjesëmarrësit nga Maqedonia e Veriut gjithashtu kanë pikëpamje pozitive 
për demokracinë. Për më tepër, pikëpamjet janë më të shumëllojshme në 
krahasim me pjesëmarrësit tjerë nga Kosova dhe Serbia. Ndërsa sundimi 
i popullit, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit përmenden si bazë për 
funksionimin e demokracisë, shumica e pikëpamjeve sillen rreth lirisë së 
zgjedhjes dhe lirisë së fjalës pa u diskriminuar apo nënçmuar. Ngjashëm 
me pjesëmarrësit nga Serbia dhe Kosova, shumica theksojnë në mënyrë 
të veçantë rëndësinë e të kuptuarit më të gjerë të demokracisë, duke 
argumentuar rëndësinë e të pasurit demokraci në familje, në shkollë 
dhe në punë. Disa pikëpamje të tjera që përmenden variojnë nga ajo se 
demokracia është një projekt utopik në kuptimin pozitiv deri tek ajo se 
demokracia është një formë arti dhe konfrontim shoqëror me rregulla dhe 
pa dhunë. Diçka interesante që u vërejt ishte fakti që disa pjesëmarrës e 
cilësojnë lirinë e lëvizjes nëpër botë si një vlerë të demokracisë, gjë që nuk 
u përmend nga asnjë pjesëmarrës kosovar që jeton në të vetmin vend në 
Ballkanin Perëndimor pa liberalizim të vizave.

Ndonëse kanë një pikëpamje pozitive për demokracinë, pjesëmarrësit 
janë dukshëm të zhgënjyer kur flitet për gjendjen e demokracisë në 
Maqedoninë e Veriut. Përderisa disa argumentojnë se nuk e kanë përjetuar 
kurrë demokracinë në vendin e tyre duke i krahasuar përvojat e tyre në 
shtetet evropiane, disa argumentojnë se Maqedonia e Veriut ka qenë 
demokratike në kohën e Jugosllavisë dhe se nuk është më. Përveç një 
pjesëmarrësi që shpreson se Maqedonia e Veriut dhe Ballkani do të 
vendosin një demokraci funksionale në të ardhmen, vërehen dy aspekte 
të ndryshme të zhgënjimit në mesin e pjesëmarrësve të ndryshëm. 
Aspekti i parë ka të bëjë me atë se si funksionon demokracia në shtetin e 
Maqedonisë së Veriut. Ata që i përkasin këtij grupi shprehin pakënaqësi 
lidhur me kufizimet që përjetojnë në ushtrimin e profesionit të tyre, 
manipulimin e demokracisë nga politikanët, politizimin dhe tjetërsimin 
e institucioneve shtetërore, pamundësinë për të bashkëpunuar me 
institucionet shtetërore dhe pabarazinë në qasje të shërbimeve. Aspekti 
i dytë i zhgënjimit të disa prej pjesëmarrësve për mendimin tim është 
shumë pikëllues sepse ky grup është i zhgënjyer me shoqërinë në 
përgjithësi në të cilën jetojnë. Disa nga argumentet në këtë grup janë se 
shoqëria në Maqedoninë e Veriut nuk është demokratike dhe se nuk e 
kupton apo se e kupton demokracinë në mënyrë të shtrembëruar, është e 
mbyllur ndaj shkëmbimeve të mendimeve kritike dhe preferon sundimtarët 
kundrejtë liderëve.

KONKLUZIONE

Të tri vendet kanë probleme të ngjashme në lidhje me demokracinë dhe 
lirinë, ngjashëm si në pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor. Siç shihet edhe 
nga raportet e Freedom House, këto vende kan një rrugë të gjatë dhe të 
mundimshme përpara vetes drejtë bërjes më demokratike dhe më të lira. 
Siç u përmend në fillim të këtij teksti, në këto kohëra të kalbjes globale 
demokratike dhe ngritjes autokratike që po përjetojmë, lufta për shtete 
më demokratike dhe më të lira është bërë një barrë e rëndësishme që 
çdo qytetar duhet të marrë mbi vete. Projekti Performing Democracy dhe 
pjesëmarrësit nga të tri vendet kanë vënë në pah se demokracia kuptohet 
nga këndvështrime shumë të ndryshme në rajonin tonë; derisa disa e 
idealizojnë dhe e synojnë atë, disa nuk besojnë në ekzistencën e saj apo 
mundësinë e përmbushjes së saj.
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Ajo që shohim nga pjesëmarrësit nga të tri vendet është se të gjithë 
e shoqërojnë konceptin e demokracisë me lirinë e zgjedhjes, lirinë e 
shprehjes, median e lirë, përgjegjshmërinë, sundimin e ligjit, barazinë dhe 
me të drejta socio-politike dhe kulturore. Diskutimet për lirinë shtrihen 
gjithashtu nga liria për të protestuar e deri te bartja e përgjegjësive të lirisë 
dhe të të drejtave. Jo vetëm mënyra se si ata e kuptojnë demokracinë dhe 
lirinë, por edhe pritshmëritë e tyre nga vendet e tyre përkatëse janë të 
ngjashme. Të gjithë shprehen se duan të jetojnë në vende më të barabarta 
ekonomikisht dhe politikisht dhe ku qytetarët trajtohen pa diskriminim 
dhe presion. Në përgjithësi, argumentet e të gjithë pjesëmarrësve për 
demokracinë dhe lirinë kanë plotësuar një enigmë shumëngjyrëshe, e cila 
ndonjëherë mund të harrohet qëllimisht. 

Dallimet në perceptime fillojnë të shfaqen kur ata fillojnë të flasin për 
situatën e demokracisë në vendet e tyre. Kosova është një kthesë 
interesante në këtë drejtim. Pavarësisht se ka pikët më të ulëta në 
krahasim me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut për demokraci dhe liri, 
pjesëmarrësit nga Kosova kryesisht argumentojnë se jetojnë në demokraci 
dhe shpresojnë për përmirësimin e mëtejmë të situatës. Efektet positive të 
pranisë së organizatave ndërkombëtare janë theksuar edhe nga pjesëtarët 
e komuniteteve joshumicë në këtë drejtim. Pjesëmarrësit nga Serbia dhe 
Maqedonia e Veriut e shohin demokracinë ne vendet e tyre në mënyrë të 
zymtë, shumica duke argumentuar se nuk po jetojnë në demokraci dhe 
disa të tjerë që thonë se nuk kanë pasur kurrë demokraci. Ndërsa disa 
pjesëmarrës nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut nuk janë të kënaqur me 
politizimin e institucioneve shtetërore dhe emancipimin e pamjaftueshëm 
demokratik, disa argumentojnë mbi efektet e kapitalizmit global për 
rënien e demokracisë në shtetet e tyre dhe bëjnë thirrje për demokraci 
të drejtpërdrejtë. Pjesëmarrësit nga të dy shtetet në përgjithësi nuk kan 
shumë shpresë në avancimin e situatës, gjë që është dekurajuese.

Nëpërmjet intervistave secili pjesëmarrës i ka kontribuar diskutimit se 
si duhet të jetë demokracia në Serbi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. 
Ata na kan treguar se kemi nevojë për më shumë dialog mes shtetit dhe 
qytetarëve si dhe mes vetë qytetarëve. Secila intervistë ka diçka për të 
ofruar për ata që duan të dëgjojnë. Për të parafrazuar atë që tha Besa Luci 
nga Kosova, liria për t’u dëgjuar është po aq e rëndësishme sa edhe liria e 
fjalës. Shpresojmë që zëri i këtyre qytetarëve një ditë të arrijë në veshët e 
atyre që janë në pushtet dhe të jetë frymëzim për veprim për ata që ndajnë 
vlerat e shumëta të demokracisë.
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NË MBRETËRINË 
E DEMOKRACISË 

VESNA MADZHOSKI

Vesna Madzhoski është teoriciene dhe ligjëruese e 
teorisë kritike me vendbanim në Amsterdam, puna e së 
cilës fokusohet në analizën e dukurive kulturore përmes 
elementeve dhe veprave të kulturës pamore. Në thelb, 
ajo është në kërkim të mënyrave për të zbuluar kufijtë 
dhe kufizimet e ekzistencës njerëzore, si dhe mjetet 
për t’i kapërcyer ato. Ajo aktualisht është anëtare me 
korrespodencë e European Graduate School, Zvicër.

Teza e Madzhoski-t, me titull De Cvratoribvs,  
The Dialectics of Care and Confinement (Atropos Press, 
2013) fokusohet në kurimin si një mjet për të hetuar 
marrëdhëniet e pushtetit dhe censurën në domenin 
e hapur dhe demokratik të artit bashkëkohor. Si 
profesoreshë dhe ligjëruese e ftuar, ajo ka prezantuar 
në më shumë se tridhjetë institucione, nga universitete, 
akademi të artit e deri te muzetë dhe galeritë (si MIT 
Boston, Trondheim Art Academy, Universiteti i Leiden-
it, Kunsthaus Bregenz, ZMO Berlin, BAK Utrecht, De 
Appel Amsterdam, Muzeu Stedelijk Amsterdam, etj.). Në 
periudhën 2015-2017 ka mbajtur seminare dhe ligjërata si 
profesoreshë e teorisë kritike në programin Master Artistic 
Research të Akademisë Mbretërore të Artit, Hagë.

Paralelisht me punën e saj si teoriciene, që nga viti 2006, 
Madzhoski, i ka testuar edhe në mënyrë praktike idetë e 
saj, kryesisht si anëtare e nismës së artistëve Public Space 
With a Roof me bazë në Amsterdam. Nga viti 2000 deri në 
vitin 2009, ajo ka qenë një nga redaktoret e revistës me 
bazë në Beograd Prelom – Journal for Images and Politics.
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Michel Foucault, në një nga intervistat që dha gjatë vizitës së tij në Japoni 
në vitin 1978, iu referua dallimit midis Perëndimit dhe Japonisë që ai vuri 
re gjatë shikimit të filmit “In the Realm of the Senses” (Në Mbretërinë 
e Shqisave) (Nagisa Ōshima, 1976).1 Me pak fjalë, Foucault ishte sa i 
befasuar po aq edhe i impresionuar nga qëndrimi dhe marrëdhënia e 
ndryshme që kishin burri dhe gruaja ndaj organit kopulues mashkullor: 
në vend që të ishte diçka me të cilin burri identifikohej pa rezerva, mbi të 
cilin e ka privilegjin dhe të drejtën e pakushtëzuar, në këtë film japonez, 
organi mashkullor paraqitet si një lidhje midis burrit dhe gruas, diçka 
që në mënyra të ndryshme u takon njëlloj të dyve. Sipas Foucault-it, 
ky instrument kënaqësie përfundimisht do t’i përkasë atij që e shijon 
më shumë. Prandaj, Foucault nuk u befasua nga skena e amputimit (jo 
kastrimit) të kryer në fund të filmit: dhe si rezultat logjik i kësaj, organi 
mashkullor do t’i përkiste gruas. Përveçse një hyrje provokuese në 
shqyrtimin e demokracisë, ky film, dikur i konsideruar skandaloz dhe i 
censuruar në shumë vende, mund të hedhë një pikëpamje të re edhe mbi 
nocionin e demokracisë. Shumë nga vendet ku filmi ishte i ndaluar në atë 
kohë konsideroheshin demokratike, ngjashëm si ato ku lejohej shfaqja e tij. 
Një pyetje që vjen pashmangshëm në mendje është se si ishte e mundur 
një gjë e tillë, por edhe se cili do të ishte fati i tij sot? 

Kur Ana Adamoviç dhe Milica Pekiç më ftuan që të shkruaj për projektin 
e tyre Performing Democracy (2019-2022), gjë që e pranova me kënaqësi, 
papritmas u gjenda në botën e demokracisë: një koleksion prej 62 videosh 
në të cilat njerëz të ndryshëm nga Serbia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut 
i përgjigjen pyetjes “Çka është demokracia?” Kushdo që i sheh ato video 
mund të marrë një pasqyrë të një strukture komplekse kuptimesh dhe 
interpretimesh të këtij termi, një term për të cilin ndoshta mund të themi 
se është një nga më të zbrazëtit nga të gjitha çështjet pluskuese në kohët 
moderne. Një nga veçoritë e saj është se shumica e të intervistuarve, 
edhe pse vijnë nga tri vende të ndryshme, ndajnë mendimin se nuk ka 
demokraci, se ajo nuk ka ekzistuar kurrë dhe se nuk është e sigurt nëse 
do të ekzistojë ndonjëherë. Pra, çka do të thotë në të vërtetë ky nocion? 
Demokracia duket se është diçka për të cilën ne dimë gjithçka dhe asgjë. 
Ne e kërkojmë atë edhe pse dyshojmë se nuk është fare e arritshme. 
E djathta di ta instrumentalizojë, ndërsa e majta vazhdon të debatojë 
pa pushim mbi parimet e saj bazë. Kështu mund të themi se të krijohet 
përshtypja se shumica e të intervistuarve do të pajtoheshin me deklaratën 
se demokracia është në krizë. Për të kuptuar më mirë seriozitetin e 
problemit, duke treguar njëkohësisht se nuk është një çështje e veçantë 
ballkanike, sugjeroj që t’i qasemi asaj nga një këndvështrim më i gjerë. 

Rreth dhjetë vjet më parë, tetë mendimtarë nga më të njohurit ndanë 
mendimet e tyre për këtë pyetje në librin me titull Democracy In What 
State?2. Kjo “emblemë e paprekshme”3, siç e quajti Alan Badiou, 
shërben për t’u dhënë bartësve të saj një shfajësim të plotë të krimeve 
kur ato kryhen në emër të demokracisë. Sipas fjalëve të Uendy Broun, 
demokracia është bërë “një altar para të cilit Perëndimi dhe admiruesit 
e tij adhurojnë dhe nëpërmjet të cilit qëllimet hyjnore të kryqtarëve 
perandorakë perëndimorë formohen dhe legjitimohen”.4 Për më tepër, 
të gjithë bien dakord se rënia e Murit të Berlinit në vitin 1989 dhe humbja 
globale e komunizmit që pasoi, shënoi një vijë të qartë demarkacioni 
në historinë dhe ushtrimin e demokracisë, një fakt veçanërisht i 
rëndësishëm kur analizohen opinionet e të intervistuarve që vijnë nga 
vendet e ish Ballkanit.5 Në këtë rajon, procesi i instalimit të një sistemi 

1  Michel Foucault, “Sexualité et 
politique.” Dits et écrits III, 1976-
1979. Gallimard, Paris, 1994,  
f.520-531.

2  Giorgio Agamben, Alain Badiou, 
Daniel Bensaid, Wendy Brown, 
Jean-Luc Nancy, Jacques Ranciere, 
Kristin Ross, dhe Slavoj Žižek. 
Democracy In What State? Columbia 
University Press, Nju Jork, 2011.
v
3  Alain Badiou, Ibid, f.6.

4  Wendy Brown, Ibid, f.45.

5  Si koncept, fjala Ballkan është 
përhapur në vazhdën e shpërbërjes 
së Jugosllavisë dhe luftërave 
të zhvilluara në vitet e 90-ta. Ka 
pasur studime të shumta që, para 
së gjithash, zbuluan natyrën e tij 
kimerike: përveçse një përkufizim 
gjeografik i pasaktë, ka gjithashtu 
një konotacion të pagabueshëm 
emocional që i përshkruan dhe 
i etiketon këto vende si barbare. 
Pas kësaj faze, frazat teknokratike 
si Evropa Juglindore dhe Ballkani 
Perëndimor, që mbështeten në 
supozimin se Perëndimi tregon 
një fazë zhvillimi pa dyshim më të 
avancuar, kanë hyrë në përdorim të 
pwrditshwm. Kjo terminologji e re 
nënkupton gjithashtu se vendet e 
sapokrijuara ndjekin kursin e tyre 
të rritjes ekonomike dhe zhvillimit 
politik individual dhe idiosinkratik, 
gjë që sigurisht nuk është i njejti 
rast kur shqyrtohet nocioni i 
demokracisë. Prandaj, në këtë 
artikull kam përdorur termin ‘ish-
Ballkani’ për të theksuar se këto 
vende të sapokrijuara janë gjetur 
të gjitha në të njëjtën situatë dhe 
se problemet me të cilat përballen 
qytetarët e tyre në ditët e sotme janë 
mjaft të ngjashme.
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ekonomik krejtësisht të ndryshëm është fshehur pas perdes së futjes së 
sistemit shumëpartiak. Në të njëjtën kohë, narrativa zyrtare e shpallur 
ndërkombëtarisht promovoi demokratizimin e vendeve dhe shoqërive që, 
më në fund, ishin çliruar nga i ashtuquajturi nënshtrim totalitar i imponuar 
nga forma të ndryshme të komunizmit. Në një kohë shumë të shkurtër, 
“protagonistët e Luftës së Ftohtë - kapitalizmi kundër komunizmit, 
imperializmi kundër çlirimit kombëtar - u larguan nga tabelat reklamuese 
dhe u shpall një luftë e re titanike midis demokracisë kundër totalitarizmit 
nëpërmjet një publiciteti trumbetues”.6

Sipas Broun-it, demokracia është një parim i papërfunduar, i cili nuk 
specifikon as çfarë pushtetesh duhet të ndahen ndërmjet palëve të 
ndryshme të interesit, as se si duhet të organizohet ky rregull, e as nga 
cilat institucione duhet të zbatohet, ndërkohë që në një kohë të shkurtër ai 
shërbeu për të mundësuar “bashkimin e pushtetit korporativ dhe shtetit”.7 
Ndryshimet që ndodhën pas vitit 1989 ndodhën të gjitha aq shpejt sa 
që njerëzit – vetë demosi – ende nuk janë në gjendje t’i kuptojnë ato, të 
paaftë për të mbajtur veten të përditësuar me ndryshime të tilla dhe aq 
më pak për t’i kundërshtuar ato: “Të pafuqishëm për t’u thënë jo nevojave 
të kapitalit, ata kryesisht shikojnë pasivisht se si të tyret braktisen”.8 
Ndërkohë, gjëja që iu paraqit këtyre vendeve të sapodemokratizuara 
si një arritje e jashtëzakonshme, “ikona më e rëndësishme, qoftë edhe 
sipërfaqësore, zgjedhjet ‘e lira’ të demokracisë, është shndërruar në një 
cirk marketingu dhe menaxhimi”.9 Procesi i zhbërjes së demokracisë në 
Perëndim është nxitur nga “dominimi total i politikës nga kapitali, tejkalimi 
i racionalitetit demokratik me racionalitetin neoliberal dhe juridiksionin 
e politikës, erozionin globalizues të sovranitetit të shtetit-komb, si dhe 
shkëputjes së fuqisë sovrane nga shtetet-kombe”.10

Sipas Slavoj Zhizhek, në prag të rënies së komunizmit, “në ditët e 
lavdishme të vitit 1989, ata e barazuan demokracinë me egzistimin e 
bollëkut në shoqëritë konsumuese perëndimore dhe tani, dhjetë vjet 
më vonë, kur bollëku ende mungon, ata fajësojnë vetë demokracinë”.11 
Megjithatë, ajo që publiku i gjerë nuk arriti të kuptonte në atë kohë është 
fakti se të gjitha ato tipare që konsideroheshin sinonim i demokracisë 
dhe lirisë (sindikatat, vota universale, arsimi falas, liria e shtypit, etj.) 
janë fituar “në një luftë të gjatë dhe të vështirë në mesin e klasave të 
ulëta përgjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë, derisa ishin larg së qenuri 
pasojë e natyrshme e marrëdhënieve kapitaliste”.12 Ose, sipas Uendy 
Broun, nuk ka asnjë provë bindëse se “demokracia përfshin në thelb 
përfaqësimin, kushtetutën, diskutimin, pjesëmarrjen, tregjet e lira, të 
drejtat, universalitetin, apo edhe barazinë. Termi mbart një pretendim të 
thjeshtë dhe krejtësisht politik që njerëzit sundojnë vetveten”.13 Megjithatë, 
që njerëzit të sundojnë veten e tyre, “duhet të ekzistojë një ent kolektiv 
i identifikueshëm brenda të cilit organizohet pushteti dhe mbi të cilin 
ushtrohet ndarja e tij. (...) Erozioni i sovranitetit të shtetit-komb shkaktuar 
nga globalizimi minon të parën dhe çlirimi i pushtetit të kapitalit të 
neoliberalizmit si një fuqi botërore e pakontrolluar e eliminon këtë të 
fundit”.14

Si pasojë e këtyre proceseve, shumica e perëndimorëve tani parapëlqejnë 
“moralizimin, konsumimin, konformimin, luksin, luftimin, thjeshtë t’u thonë 
se çfarë të jenë, çka të mendojnë e çka të bëjnë lidhur me detyrën për 
të formësuar jetën e tyre”.15 Siç duket, rajoni i ish-Ballkanit përshtatet në 
mënyrë të përkryer në këtë imazh global të zhbërjes së demokratizimit 

6  Daniel Bensaïd, Ibid, f.16.

7  Brown. Ibid, f.46.

8  Ibid, f.47.

9  Ibid, f.47.  

10  Ibid, f.48.

11  Žižek, Ibid, f.105.

12  Ibid, f.104.

13  Brown, Ibid, f.45

14  Ibid, f.50.

15  Ibid, f.55.
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të paraqitur si kulmi i demokracisë. Të krijohet përshtypja se njerëzit 
mund të detyrohen të jenë të lirë vetëm me anë të detyrimit, ndërkohë që 
është bërë “e vështirë të imagjinohet se çfarë mund t’i detyrojë njerëzit të 
vetëqeverisin vetveten ose të kontestojnë me sukses pushtetet nga të cilat 
ata dominohen”.16 Sipas Kristin Ross, “të gjitha ’demokracitë e avancuara 
industriale’ të sotme janë në fakt demokraci oligarkike: ato përfaqësojnë 
fitoren e një oligarkie dinamike, një qeverie botërore të përqendruar në 
pasurinë e madhe dhe adhurimin e pasurisë, por të afta për të ndërtuar 
konsensus dhe legjitimitet përmes zgjedhjeve që, duke kufizuar gamën e 
opsioneve, mbrojnë efektivisht epërsinë e klasave të mesme dhe të larta”.17 
Me fjalë tjera, demokracia është shndërruar në një ideologji klasore që 
lejon “një numër shumë të vogël njerëzish të qeverisin – dhe, thënë haptas, 
të qeverisin pa popullin; sisteme që duket se përjashtojnë çdo mundësi 
tjetër përveç riprodhimit të pafund të funksionimit të tyre.”18  

Ky trillim, sipas Giorgio Agamben, mund të jetë në të vërtetë “një skenë e 
vendosur për të fshehur faktin se ka një zbrazëti në qendër”19, duke ofruar 
njëkohësisht mundësinë për të projektuar përmbajtje të ndryshme mbi 
të. Zhizhek na kujton tezën e Peter Sloterdijk, “sipas së cilës ideja e Ditës 
së Gjykimit, kur të gjitha borxhet e akumuluara do të paguhen plotësisht 
dhe një botë e shkoqitur do të rregullohet më në fund, mirret si një formë 
e sekularizuar nga një projekt majtist modernist, ku gjykimi nuk do të vije 
më nga Zoti, por nga njerëzit”.20 Megjithatë, duke pasur parasysh gjendjen 
aktuale të apatisë mbizotëruese dhe mungesën e çfarëdo vullneti për të 
ndëshkuar ata që shkelin ligjin dhe rregullat (demokratike) të lojës për 
shkak të pezullimit aktual të ligjit, duket se ajo për të cilën sërish jemi 
dëshmitar është një përmbysje dhe rikthim i besimit në fuqitë më të larta 
që një ditë pritet të ndëshkojnë autorët e krimit dhe të sjellin drejtësi për të 
shtypurit.

Pra, cili mund të jetë pozicioni i artit brenda kësaj pikture të komplikuar? 
Duke i shtuar këtij diskutimi, Kristin Ross na kujton poezinë e Arthur 
Rimbaud “Demokracia”, e shkruar në fund të shekullit të 19-të, e cila 
shënon qartë momentin kur fjala demokraci pushoi së përdoruri për të 
shprehur kërkesat e popullit në një luftë klasore në nivel kombëtar dhe 
në vend të kësaj filloi të përdoret për të “justifikuar politikat koloniale 
të ‘tokave të qytetëruara’ në një luftë në shkallë ndërkombëtare midis 
Perëndimit dhe pjesës tjetër, të qytetëruarve dhe të paqytetëruarve”.21 

Përveç potencialit të tij për të pasqyruar momentin shoqëror në të cilin u 
krijua, duket se arti mund t’i mësojë demokracisë edhe një gjë: prodhimin 
e skandaleve. Pra, ajo që nevojitet është një “skandal demokratik” i 
përhershëm, siç e quajti Zhak Rancier, ose, siç argumentoi më tej Daniel 
Bensaid: “Për të mbijetuar, [demokracia] duhet të vazhdojë të shtyjë tutje, 
të shkelë përgjithmonë format e saj të krijuara, të trazojë horizontin e 
universales, të sprovoj barazinë kundër lirisë. (...) Demokracia nuk është 
vetvetja nëse nuk është skandaloze deri në fund.” 22 Nëse tani e kthejmë 
vëmendjen te rasti i filmit skandaloz japonez të përmendur në fillim të 
këtij artikulli, ndoshta do ta shohim se është një vepër arti jashtëzakonisht 
demokratike, e cila nxjerr përfundime nga idetë e lirisë, barazisë dhe 
ekonomisë së përbashkët në shkallën më të lartë të mundshme.

Në video-materialet e bëra si pjesë e projektit Performing Democracy, 
përballemi me një reflektim të pazakontë: dy protagonistë (në disa raste 
tre) që na flasin drejtpërdrejt në fytyrë, dhe janë disa minuta heshtje në 
fillim dhe në fund të videos që duket se po na provokojnë të reagojmë, të 

16  Ibid, f.56.

17  Ross, Ibid, f.98.

18  Ibid, f.97.

19  Agamben, Ibid, f.4.

20  Žižek, Ibid, f.111.

21  Ross, Ibid, f.95.

22  Bensaïd, Ibid, f.43.
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përgjigjemi, duke e vënë secilin prej tyre nën vëzhgim në të njëjtin nivel, 
duke hequr me zgjuarsi maskën që mbajmë të gjithë në jetën tonë të 
përditshme, të paktën për disa momente të shkurtra. Të intervistuarit na 
thonë se nga bletët mund të mësojmë se çfarë do të thotë demokraci, 
se mënyra se si i trajtojmë qentë endacakë është një lakmus që tregon 
se sa humane është shoqëria jonë, se demokracia duhet të eliminojë 
“ngushtësinë mendësore” të shoqërisë, se në këtë rajon demokracia 
është si një adoleshent infantil, që roli i saj është të sigurojë që çdo individ 
të ketë lirinë e zgjedhjes. Në shumë raste, të intervistuarit e identifikojnë 
dhe barazojnë demokracinë me lirinë, por edhe se ajo qëndron edhe si 
garantues i së drejtës për të mbetur i padukshëm dhe jashtë procesit 
të vendimmarrjes; na përkujtojnë se nazistët erdhën në pushtet edhe 
nëpërmjet demokracisë, se ideja e një grupi që drejton kolektivisht anijen 
është më e mirë se mënyra se si Sokrati e përfytyroi kapitenin e anijes, 
se është gabim të besosh se nuk kishte demokraci në komunizëm, se 
detyra e saj është të parandalojë pasurimin dhe plaçkitjen individuale 
të atyre që janë më të dobëtit, se demokracia liberale nuk është e njëjta 
gjë me demokracinë, se qëllimi i saj është të sigurojë një nivel të caktuar 
të cilësisë së jetës dhe t’u japë mundësi të barabarta të gjithëve, se 
personalja është politike. Dëgjojmë prej tyre se në këtë rajon armiqtë më 
të mëdhenj të demokracisë janë korrupsioni dhe “ndërrimi i partive”, dhe 
se heshtja do të thotë se ajri është i ndotur në kundërshtim me të gjitha 
të drejtat e garantuara të njeriut. Për disa nga të intervistuarit, jeta në 
këtë rajon është më shumë si të jetuarit në skllavëri, ndërsa demokracia 
është vetëm një fasadë. Mund të dëgjojmë edhe mendime të kundërta se 
demokracia mund të fitohet vetëm në rrugë me luftë të përhershme dhe 
të palëkundur, derisa ata që luftojnë për qëllimet e tyre në botën virtuale 
presin që të njëjtën gjë ta bëjnë edhe institucionet shtetërore, të luftojnë 
në emër të tyre.

Me ardhjen e kapitalizmit në këtë rajon, individualiteti ka dalë në plan të 
parë dhe vetë liria tashmë përkufizohet si liri personale, ndërsa çdo ide 
e bashkësisë është zhdukur. Një nga problemet e demokracisë moderne 
qëndron në pyetjen e shtruar nga Alan Badiou: “E cilës hapësirë objektive, 
e cilës bashkësi solide është demokracia demokraci?”.23 Kjo pyetje duket 
të jetë gjithashtu e një rëndësie kyçe kur mendojmë për ish-Ballkanin - 
derisa të bëhet e qartë se me çfarë lloj bashkësie kemi të bëjmë, nuk do 
të dimë se për çfarë lloj demokracie po flasim. Si ushtrim, mund të jetë e 
dobishme të imagjinohet se si do të ishte jeta pa të – a do të nënkuptonte 
zhdukja e demokracisë gjithashtu zhdukjen e një sërë idesh dhe 
fenomenesh që ajo përfshin dhe ndërlidhet me to? 

Në këtë eksplorim të shkurtër, është e pamundur të mos i kushtohet 
vëmendje faktit se si pasojë e pandemisë së koronavirusit ka lindur 
një normalitet i ri, i cili vihet re edhe në diferencën midis deklaratave të 
regjistruara më parë dhe atyre të regjistruara pas pranverës së vitit 2020, 
kur pezullimi i të drejtave të garantuara u shty drejtë një ekstremi. Kriza 
e demokracisë nuk është vetëm problemi ynë, por me sa duket në vend 
që të jetojmë në mbretërimin e demokracisë, gjithnjë e më shumë kemi 
përshtypjen se jetojmë në një perandori demokratike. Siç vërejti dikur Rosa 
Luxembourg, “diktatura konsiston në mënyrën se si përdoret demokracia 
dhe jo në eleminimin e saj”.24 Prandaj, mund të thuhet se kemi të bëjmë me 
një situatë shumë më të keqe kur demokracia manipulohet dhe parimet e 
mekanizmat e saj shtrembërohen dhe abuzohen, sesa kur ajo refuzohet 
fare zyrtarisht. Kjo manovër strategjike, e përdorur nga shumë autoritarë 

23  Badiou, Ibid, f.8.

24  Luxembourg u: Žižek, Ibid, f. 120.
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për të marrë pushtetin, me sa duket shërben për të parandaluar çdo 
revoltë dhe “akte të dëshpëruara të vetëmbrojtjes së dhunshme popullore 
[që] ishin shembuj të asaj që Benjamini e quajti ‘dhunë hyjnore’.”25

Mbetet të shihet nëse demokracia është një projekt që do të mbijetojë 
shekullin e 21-të. Sepse, kur nuk ka bashkësi njerëzish, nuk mund të ketë 
“pushtet të popujve mbi ekzistencën e tyre”.26 Duhet të presim dhe të 
shohim se cili do të jetë roli i artit në të gjitha këto zhvillime, por një nga 
detyrat e tij mund të jetë shqyrtimi i drejtpërdrejt i këtij problemi kompleks 
në të gjitha kontradiktat e tij; përndryshe, sipas fjalëve të Agamben, “çdo 
debat rreth demokracisë, qoftë si një formë kushtetute apo si një teknikë 
qeverisjeje, ka të ngjarë të kthehet përsëri në një muhabet koti”.27 

25  Žižek, Ibid, f.115.

26  Badiou, Ibid, f.15.

27 Agamben, Ibid, f.5.
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Demokrat. Ndër njerëzit në Kosovë e dëgjon shpesh këtë shprehje kur 
duan të përmbledhin cilësitë e një personi. “Ai është demokrat” – thonë 
për dikë që thjeshtë është më i hapur në çështjet gjinore. “Ky është si tepër 
demokrat” – thonë paksa me shpoti për dikë që është mendjehapur në 
mënyrën e edukimit të fëmijëve, ta zëmë. Nganjëherë i thonë “demokrat” 
dikujt që thjeshtë është modern në stilin e veshjes dhe i butë në karakter 
dhe sjellje. 

Demokracia pra shënjon tek njerëzit jo thjeshtë ca të drejta e liri, ca 
institucione e ndarje pushtetesh, por një mënyrë të menduarit. Një sistem 
të vlerave dhe botëkuptimeve. Një ideologji. Prandaj shpeshherë njerëzit 
që janë kundër saj, nuk është që thjeshtë s’e kuptojnë atë. Por tashmë 
kanë përqafuar një sistem tjetër të vlerave dhe botëkuptimeve. 

Dhe s’ka dyshim që demokracia nuk mund të reduktohet në disa elemente 
si liria e shprehjes apo e drejta e votës. Është shumë më shumë se kaq. 
Është shumë më komplekse se kaq. Prandaj nuk është e lehtë të shkruhet 
për të. Prandaj debatet teorike për demokracinë vazhdojnë tash e mijëra 
vite – prej kur njerëzimi ka filluar të prodhojë mendim e teori.
 

DEMOKRACIA SI LIRI E SHPREHJES

Dikush mund të thotë se në thelbin e demokracisë është liria e shprehjes. 
Dhe vërtetë, a nuk është thelbësore për “sundimin e demosit” e drejta që 
secili fillimisht të mendojë lirshëm dhe ta shpreh po aq lirshëm mendimin 
e tij? Sepse çfarë kuptimi do të kishte të thuhet se “populli sundon” nëse 
mendimet e dikujt brenda “popullit” janë më të rëndësishme se sa të dikujt 
tjetër?!

Por e drejta e shprehjes në vetëvete, a nuk është e pamjaftueshme për ta 
jetësuar demokracinë? Ne mendojmë e shprehemi në atë mënyrë me të 
cilën jemi mësuar gjatë rritjes sonë. A nuk i bije pra që demokracia nuk ka 
kuptim pa të drejtën që të edukohesh, arsimohesh e informohesh? Ja pra... 
po duket që hap pas hapi po e plotësojmë enigmën e demokracisë. Sikur 
të ishte kaq e lehtë! A nuk e kanë të garantuar të drejtën e edukimit edhe 
njerëzit që jetojnë brenda shteteve më autoritare?! Pra nuk po na mjaftoka 
vetëm e drejta që të edukohesh, por qenka e rëndësishme po ashtu 
se çfarë edukimi merr.

Pastaj, a nuk mund të shfrytëzohet bash liria e shprehjes edhe për të 
nënçmuar e stigmatizuar të tjerët që janë ndryshe prej teje?! A nuk mund 
të përdoret liria e shprehjes edhe për të promovuar sisteme e vlera që në 
fakt s’janë demokratike dhe në thelb janë kundër demokracisë?!

Por megjithë pikëpyetjet e panumërta, së paku mund të definojmë 
pa dilema, në mënyrë negative, që nuk mund të ketë demokraci pa 
liri të shprehjes. Kjo mund të mos mjaftojë për të definuar pozitivisht 
demokracinë, ama pa të, dihet sigurt që nuk ka demokraci. Prandaj 
mund të pajtohem pa hezitim me Aleksandër Todeskin, aktor nga 
Maqedonia Veriore, kur thotë se “në 38 vitet e jetës sime unë nuk e 
kam përjetuar kurrë demokracinë”. Sepse në Ballkanin e trazuar, herë 
nga regjimi socialist, herë nga shpërbërja e shoqërisë post-komuniste, 
herë nga luftërat ndërmjet shteteve, e sot nga regjimet me tendenca të 
shprehura autoritare, liria për të folur ka qenë thuajse përherë e rezervuar 
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për pushtetet dhe përcjellësit e tyre, por jo edhe për të tjerët që kanë 
menduar ndryshe. Dikur, ndalimi për të folur jashtë linjës zyrtare ka 
qenë i sanksionuar edhe ligjërisht. Sot megjithë që formalisht kjo betejë 
e demokracisë është fituar, ndalimi ka marrë formë tjetër jo zyrtare. 
Linqimet, kërcënimet, kontrolli financiar mbi mediet, janë format e reja që 
sot e rëndojnë demokracinë në Ballkan, po aq sa format e vjetra dikur.
 

DEMOKRACIA E VËRTETË DHE ILUZIONI I ZGJEDHJES

“Demokracia është sistem i vlerave ku njerëzit përmes sistemeve politike 
realizojnë qëllimet e veta” shprehet mësuesi i sociologjisë nga Kosova, Ali 
Gashi. Dhe jorrallëherë demokracia na paraqitet si një sistem ku njerëzit 
kanë të drejtën e përcaktimit të fatit të tyre kolektiv. Një sistem ku e drejta 
e zgjedhjes është thelbësore. Ku vendimet dhe zhvillimet politike edhe 
burojnë nga njerëzit por edhe kanë për qëllim mirëqenien e tyre. Por a 
vendosin vërtetë njerëzit për çështjet më thelbësore që lidhen me jetën 
e tyre? “Nocioni demokraci manipulohet me shkathtësi për të krijuar një 
iluzion të një lirie të rreme të zgjedhjes” do të përgjigjej Blagoj Micevski, 
dizajner kostumesh dhe drejtor i teatrit nga Bitola e Maqedonisë Veriore. 

Dhe pasi të kemi theksuar se liria e zgjedhjes, kjo që është dhe kështu 
siç është, megjithatë është e rëndësishme dhe përbën progres nga 
sistemet jo-demokratike të së kaluarës, një qasje kritike ndaj saj do të na 
bënte të kuptonim më thelbësisht se çka në të vërtetë është demokracia. 
Ka diçka që nuk shkon, kur njerëzit megjithë që kanë “zgjedhur” vetë, 
vazhdimisht ndihen të papërfaqësuar dhe të përjashtuar nga vendimet 
që përcaktojnë jetën e tyre. Ose ata qenkan aq të pavetëdijshëm dhe 
përherë të mashtruar, ose liria e zgjedhjes që u është ofruar përbën një 
iluzion të zgjedhjes së lirë. Ne zgjedhim mes politikanëve që janë në një 
garë, por sa shpesh vendosin njerëzit, ta zëmë, për modelin ekonomik të 
shtetit në të cilin jetojnë?! Sa shpesh vendosin njerëzit për mënyrën se 
si do të shpërndahet pasuria shoqërore?! Sa shpesh vendosin njerëzit 
për luftërat e për paqet ndër-shtetërore?! Për politikat financiare nga të 
cilat përgjithësisht përfitojnë disa dhe jo shumica, e të cilat përgjithësisht 
rëndojnë jetën e kësaj të fundit?!

“Problemi më i madh është që ne kemi vetëm iluzionin e marrjes së 
vendimeve, por ne nuk vendosim asgjë. E gjithë kjo është një iluzion 
demokracie”, shprehet pa dilema Jelena Miletic e Qendrës për Komunikim 
Informal Nemusto, nga Bori i Serbisë.
 

DEMOKRACIA DHE MIRËQENIA

Demokracia është pjesëmarrje, thonë veçanërisht përkrahësit e verzionit 
të drejtpërdrejtë të demokracisë. Demokracia kërkon qytetarë aktivë, 
të vetëdijshëm, që marrin pjesë gjatë gjithë jetës në jetën publike dhe 
luftojnë vazhdimisht për bindjet e tyre politike, që analizojnë me qasje 
kritike projektet e ndryshme politike para se të vendosin se cilën ta 
zgjedhin.

Demokracia është mundësi e barabartë për secilin, është sistem përmes 
së cilit njerëzit realizojnë në mënyrë të barabartë qëllimet e veta, thonë 
përkrahësit më liberalë të demokracisë formale. 
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Por a nuk jetojnë njerëzit në kushte të ndryshme ekonomike e sociale? A 
nuk kufizohen e ndikohen ata nga këto kushte? A mund të kemi rezultat 
final barazinë, nëse kushtet e jetesës nuk janë të barabarta?! A nuk është 
shumë më e vështirë për një punëtor ndërtimtarie që të bëhet qytetar 
aktiv e të marrë pjesë në jetën publike, se sa për një profesor universiteti 
ta zëmë?! Dhe megjithëse në ditën e votimit vota e atij punëtori është 
e barabartë me votën e pronarit të kompanisë ku punon, nuk ka asnjë 
dyshim që ndikimi i këtij të fundit në vendimet politike është shumë më i 
madh se sa ai i punëtorit. Dhe nuk po flasim këtu për ndikimin joformal që 
teoria politike nuk e pranon si element të demokracisë. Nuk po flasim për 
korrupsionin. Jo. Po flasim për demokracinë si reflektim të interesave të 
ndryshme të grupeve të ndryshme shoqërore. Por ku grupet ekonomikisht 
më të fuqishme gjithminë ndikojnë më shumë. 

Mos të harrojmë, në shumë shtete demokratike perendimore, ky fakt as 
nuk fshihet më: lobimi lejohet me ligj. E s’ka asnjë dilemë se kush ka fuqi 
më të madhe lobuese.

Duke iu referuar demokracisë në Serbi, Ivan Velisavljeviç nga Partia e 
Majtë Radikale, flet pikërisht për këtë problem: “Kapitalizmi i koorporatave 
ka krijuar institucione krejtësisht paralele që menaxhojnë marrëdhëniet 
makroekonomike në mënyrë që njerëzit, të mos kenë ndikim në atë 
segment të shoqërisë. Pra, këtu ka demokraci në zgjedhje kur votoni për 
marrëdhëniet e njëjta shoqërore, por nuk mund të ketë demokraci për në 
lidhje me institucionet paralele që merren me kapitalin dhe ekonominë”.
 

DEMOKRACIA SI SUNDIM I POPULLIT

Sundimi i popullit. Ky është përkthimi më i drejtpërdrejtë i fjalës 
“demokraci”. Dhe është thuajse e zakonshme që kur pyesim njerëzit 
për demokracinë, ndër përgjigjjet më të shpeshta të tyre është kjo që 
demokracia është kur populli sundon. Kur populli me shumicë votash apo 
forma të tjera, e shprehë dhe realizon vullnetin e vet.

Por çështja komplikohet kur fillojnë nënpyetjet. Çka është populli? A 
është populli një masë homogjene? Një shumësi numrash? Një masë 
me interesa të përbashkëta dhe pa ndarje në grupe? Pastaj, çka nëse 
vullneti i popullit (apo më saktë, shumicës) është që të ketë një qeverisje 
konzervatore, patriarkale, shtypëse ndaj minoriteteve të ndryshme, 
armiqësore ndaj kombeve fqinje, etj.?!

Ky paradoks i demokracisë ku vullneti i shumicës apo shumica e votave, 
përdoren si legjitmuesi i vetëm për një politikë të caktuar dhe ku koncepti 
i popullit përdoret për të ndërtuar një komunitet homogjen që ka synim 
shpërfilljen e dallimeve dhe përjashtimin e “të ndryshmëve”, është bërë 
shumë i rëndësishëm që të vihet në pah e të analizohet, veçanërisht në 
këtë kohë kur Ballkani, dhe bota në përgjithësi, e vuajnë ende trazimin e 
popullizmit që u rritë e mori teren veçanërisht gjatë 10 viteve të fundit.

Populizmi vërtetë promovon idenë e sundimit të popullit, porse zakonisht 
partia që e promovon atë i jep vetes rolin dhe të drejtën që të cilësohet 
eksluzivisht si bartësja e këtij vullneti. Populizmi e ndanë shoqërinë 
në dysh. Në “NE” dhe “ATA”, ku pupull është veç “NE” kurse “ATA” 
janë armiqtë. Por a nuk është shoqëria më e fragmentuar se kaq?! A 
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nuk përbëhet shoqëria nga më shumë grupe, shtresa e klasa, të cilat 
ndërveprojnë e herë herë edhe përplasen, por nuk mund të reduktohen në 
një ndarje të thjeshtësuar bardh’ e zi’.

Duke trajtuar pikërisht këtë temë, Ana Chupevska, nga fusha e shkencave 
politike në Maqedoninë Veriore, thotë në mënyrë përmbledhëse 
se “Nocioni ‘popull’ është nocioni i parë dhe themelor rreth të cilit 
pozicionohet demokracia, si në teori ashtu edhe në praktikë, por edhe 
si praktikë populliste, natyrisht. Popullizmi në thelb është i lidhur me 
demokracinë dhe demokracia duhet të zgjidhë vazhdimisht tensionin 
midis emancipimit dhe popullizmit, nëse dëshiron të quhet demokraci. 
Nëse jo, demokracia ka një aftësi tjetër të qenësishme, domthënë, të 
deformohet në një regjim autoritar, popullist, dhe në fund edhe në një 
regjim totalitar”.

Kurse në çudinë e tij mbi mos-reagimin e popullit në krizën e ndotjes së 
ambientit në qytetin lindor të Serbisë, Bor, aktivisti ambientalist Goran 
Jakoleviç, në mënyrë shumë autentike e prekë poashtu këtë tension, kur 
thotë se “A nuk bëhet qeveria nga populli?... Qeveria e popullit! Ju niseni 
nga supozimi se njerëzit janë të mirë. Por në thelb njerëzit nuk janë as të 
mirë as të këqinj”. Pra kur themi “sundimi i popullit”, vazhdon ai, nuk do të 
thotë automatikisht që po flasim për një sundim të mirë. “Ajo që më çuditë 
është se nazistët gjermanë erdhën në pushtet në mënyrë demokratike”, do 
ta përmbyllte këtë diskutim Goran Milenkoviq nga Qendra për Komunikim 
Informal Nemusto, në Bor të Serbisë.

 
MBETJET JASHTË DEMOKRACISË

Shpeshherë kur flasim për demokracinë, referencat teorike e praktike na 
qojnë tek Greqia Antike, ku mendimi filozofik perëndimor dhe praktika 
demokratike perëndimore shohin zanafillën e vet. Por çka nuk theksohet 
mjaftueshëm është fakti që demokracia thuajse në secilën shoqëri, 
të sotmen apo antikën, i kishte kufijtë e vet, jashtë të cilëve jetonin të 
përjashtuarit. Si dikur skllevërit në Greqinë Antike, si sot emigrantët në 
demokracitë perendimore, njësoj romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët në 
shtetet ballkanike, janë dëshmia që flasin për dështimin e demokracisë. 
Jo dështimin e demokracisë si vlerë që nënkupton shumëllojshmërinë 
dhe pranimin e tjetrit, por përqafimin megjithatë sipërfaqësor e hipokrit të 
demokracisë nga perëndimi.

Deri vonë në histori, në vendet që cilësohen flamurtare të demokracisë, 
gjysma e popullsisë nuk kishte as të drejtë vote. Sot, në Kosovë gratë 
votojnë por veç 4% e tyre trashëgojnë pronë, veç 17% e tyre kanë pronë 
në emër të vet, e veç 16% kanë vend pune! Prandaj ka shumë kuptim 
kur Ana Zhezhovska, profesoreshë e gjuhës gjermane nga Maqedonia 
Veriore, thotë shkoqur “Për mua demokracia është nëse merren parasysh 
opinionet, qëndrimet dhe dëshirat e të gjitha grave në vendin tim. 
Demokracia nënkupton mundësinë e punësimit të grave!”.

Dhe në citimin që Antonio Kitanovski, aktor nga Maqedonia Veriore, ia 
bënë në mënyrë shumë të bukur Sokratit “i cili tha se demokracinë e sheh 
si një anije në të cilën jemi të gjithë; ajo anije ka një timon dhe ne të gjithë 
kemi të njëjtat të drejta për ta kontrolluar atë”, harrojmë që nën kuvertën 
e anijes së Sokratit, gjenden skllevërit që mundësojnë lëvizjen e saj, por 
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që s’kanë as të drejtë formale dhe as mundësi reale që ndonjëherë të 
marrin timonin. Madje s’u lejohet as të marrin pjesë në përzgjedhjen e 
timonmbajtësit.
 

DEMOKRACIA SI PËRPJEKJE 

A është kryer demokracia? A ka një vend në botë gjatë historisë apo 
aktualitetit që e ka realizuar demokracinë? Apo demokracia nuk është 
diçka që kryhet. Është një proces më shumë se sa gjendje. Është përplasje 
më shumë se hegjemoni. Është një përpjekje e vazhdueshme dhe jo një 
mision i paracaktuar që e ka fundin e vet. “Demokracia asnjëherë nuk 
është finale, është proces i konsolidimit të vazhdueshëm”, do të përgjigjjej 
Ana Chupevska nga Maqedonia Veriore. “Demokracia merret si diçka e 
mirëqenë, por të drejtat bazike për një shoqëri të barabartë, janë diçka 
për të cilat duhet me u luftu gjatë gjithë kohës” do të vazhdonte Besa Luci, 
bashkëthemeluese dhe kryeredaktore e Kosovo 2.0, nga Prishtina.

Dhe nëse do t’më duhej që megjithatë të përkufizoj diçka, unë do të 
guxoja të konkludoja vetëm kaq: demokracia është një fushë ku njerëzit 
përpiqen për lirinë, barazinë dhe mirëqenien e tyre. Një proces që nuk 
kryhet kurrë, sepse dallimet mes njerëzve janë të pareduktueshme në një 
turmë homogjene. Një luftë që nuk është fituar ende, për aq sa ka shtypje, 
pabarazi e përjshatim. Një ide progresive për të cilën ia vlen angazhimi në 
të gjitha format e mundshme; në protesta e angazhim direkt; në zgjedhje e 
në hapësirë institucionale; në universitete e në media.
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TË JOSHUR SHUMË  
LEHTË NGA SHPEJTËSIA

VLADIMIR JANKOVSKI

Vladimir Jankovski ka diplomuar në Degën e Letërsisë së 
Përgjithshme dhe Krahasuese në Fakultetin Filologjik në 
Shkup. Ka qenë redaktor në disa shtëpi botuese, si dhe në 
Qendrën Kulturore Toçka. Ai ka botuar librat e mëposhtëm: 
Dëshira të Fshehura, Udhëtime të Shqetësuara (roman, 
2020), Dashuri të padukshme (roman, 2015), Koha e 
tashme e Përjetshme (roman, 2010), Fytyrat e qytetit 
të padukshëm (foto-ese, së bashku me Ivan Blazhev, 
2010 ), Shkupi me sy hapur (foto-ese, së bashku me Ivan 
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aktive me përkthimin e letërsisë dhe ka përkthyer më 
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2013, Shoqata e Përkthyesve Letrarë të Maqedonisë i 
ndau çmimin “Pena e Artë” për përkthimin e romanit 
Penelopiada të Margaret Atwood. 
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Në vitin 1995, Milan Kundera botoi romanin Slowness (Ngadalësia), në të 
cilin një nga temat polifonike ishte ngadalësia. Kundera e lidhi ngadalësinë 
me aktin e të kujtuarit dhe shpejtësinë me aktin e harresës. Sipas tij, kur 
dikush dëshiron të përjetojë, kujtojë ose zgjasë momentin, ai lëviz dhe 
vepron ngadalë. Nga ana tjetër, kur dikush ka vendosur të udhëtojë shpejt, 
ai e bën këtë për t’i harruar përvojat e tij të mëparshme. Në të njëjtën 
linjë, autori krahason përvojat paramoderne me përvojën e kohës sonë. 
Duke filluar nga shekulli i 18-të e deri më sot, shpejtësia është rritur në 
vazhdimësi pothuajse në të gjitha aspektet e jetës njerëzore. Jeta po 
bëhet më e shpejtë, përjetimi ynë i fenomeneve që na rrethojnë po bëhet 
më i shpejtë. Jetojmë më shpejt dhe përjetojmë shumë më tepër gjëra në 
periudha më të shkurtra kohore.

Dhjetë vjet pas botimit të romanit të Kunderës, pra në vitin 2005, sociologu 
dhe politikani italian, Franco Cassano, botoi librin e tij Southern Thought 
and Other Essays on the Mediterranean (Mendimi jugor dhe ese të tjera 
mbi Mesdheun). Libri hapet me një ese të titulluar Thinking on your feet (Të 
mendosh në këmbët tua), e cila është një meditim poetik dhe filozofik mbi 
ndërlidhjen midis lëvizjeve të ngadalta dhe të shpejta, midis perceptimit 
tonë të ngadaltë dhe të shpejtë të botës, midis të menduarit “në këmbët 
tua” dhe të menduarit “në arrati”.

Në esenë e tij, Cassano thotë:

“Duhet të ecim ngadalë si një tren fshati i vjetër që bartë fshatare 
të veshura me të zeza, si ato që ecin në këmbë dhe shohin botën të 
hapet magjikisht përpara tyre, sepse të ecësh në këmbë është si të 
shfletosh një libër, ndërsa vrapimi është si të shikosh kopertinën e 
tij; duhet të ecim ngadalë dhe të duam pauzat që na mundësojnë të 
shohim rrugën që kemi përshkuar, të ndiejmë lodhjen se si pushton 
gjymtyrët tona si melankoli dhe të kemi zili anarkinë e ëmbël të atyre 
që shpikin udhëtimet në çast”.1

Ai gjithashtu thotë se duhet të mësojmë të qëndrojmë vetëm dhe të presim 
në heshtje, duke qenë të lumtur herë pas here që duart tona janë gjithçka 
që kemi në xhepa. Duhet të ecim ngadalë kur hasim një tufë qensh dhe 
të mos i shqetësojmë ata, duhet t’u vëmë emra pemëve, skajeve dhe 
llambave të rrugëve. Duhet t’i gjejmë vetes një stol, t’i marrim mendimet 
tona me vete dhe t’i lëmë të rriten në mënyrë të pavarur, duke ndjekur një 
rrugë që ato kanë zgjedhur, si flluskat që arrijnë në sipërfaqe, dhe të cilat, 
kur janë nën presion, shpërthejnë dhe bashkohen me qiellin.

Ai tutje shton se të ecësh ngadalë do të thotë të ndezësh një mendim të 
rastësishëm dhe të papritur, një mendim që nuk është produkt i qëllimit 
dhe vullnetit tënd, por më tepër një mendim i panevojshëm, që vjen vetë, 
si një marrëveshje midis mendjes dhe botës. Se të ecësh ngadalë do të 
thotë të ndalosh në breg të lumit, në plazh, në një shkëmb a në një kodër të 
ngrohur nga dielli i verës, do të thotë të lundrosh me erën në një varkë dhe 
të lëvizësh zigzag për të ruajtur drejtimin. Të ecësh ngadalë do të thotë 
të zbulosh mijëra forma të ndryshme të jetës, emrat e miqve, ngjyrat dhe 
shirat, lojërat, netët pa gjumë, sekretet dhe thashethemet.

Dhe se ky ritëm i ngadaltë përfshin stacione në rrugë, punëtorë 
hekurudhash, valixhe të vjetra dhe tualete treni, guralecë dhe kopshte të 
vegjël, barriera hekurudhore dhe njerëz që presin, një karrocë kali të vjetër 
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1  Cassano, Franco. “Going 
Slow.” Southern Thought and Other 
Essays on the Mediterranean, 
redaktuar dhe përkthyer nga Norma 
Bouchard dhe Valerio Ferme, 
Fordham University Press, 2012
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me një kalë të ri, rrallësi të pa turpshme, një shatërvan publik, një qepen 
me sy që përgjon nën hije. Të ecësh ngadalë do të thotë të respektosh 
kohën, ta mbushësh atë me disa gjëra me rëndësi të madhe, me mërzi 
dhe nostalgji, me dëshira të mëdha – të vulosura në zemër, gati për të 
shpërthyer apo që synojnë qiellin me mijëra pengesa para vetes.

Ai vazhdon duke thënë se njerëzit, të cilët janë gjithmonë në nxitim, 
gjithmonë duke planifikuar, duke marrë pjesë në konferenca, duke bërë 
gazetari, e gllabërojnë botën duke menduar se e bëjnë atë më të mirë me 
atë që bëjnë. Ngadalësia mund ta dojë shpejtësinë, të vlerësojë shkeljen, 
e dëshiron atë, megjithëse me frikë dhe kjo kontradiktë hap kaq shumë 
kompleksitete. Është një përdhosje që përmban shpejtësi, por përdhosja 
masive nuk ka asgjë nga shenjtëria që fshihet në këtë botë materialiste, 
është thjesht një zbrazëti pa vlerë, një e drejtë universale për të ofenduar. 
Asnjë përvojë tjetër nuk ka shfaqur marrëzi më të madhe se shpejtësia e 
masës, sesa ajo profane që ka mbetur e panjohur.

Në dekadën midis vitit 1995, viti i botimit të Slowness dhe vitit 2005, viti 
i botimit të Southern Thought and Other Essays on the Mediterranean, 
ose më saktë në vitin 1999, në Itali u formua një lëvizje që mbron një 
jetë të ngadaltë urbane dhe quhet Cittàslow (Qytet i ngadaltë). Dyqind 
e tetëdhjetë e shtatë qytete janë aktualisht të përfshira në këtë lëvizje. 
Lëvizja Slow City është e lidhur ngushtë me lëvizjen Slow Food (Ushqim 
i ngadaltë) dhe misioni i kësaj lëvizjeje është t’i bëjë qytetet më të vogla 
hapësira më të mira për të jetuar duke i kushtuar vëmendje të veçantë 
të gjitha atyre gjërave që tashmë janë humbur në qytetet e mëdha - 
lëvizja në këmbë, më pak makina, përdorim i shpeshtë i mënyrave më të 
qëndrueshme të transportit…

Kjo lëvizje, ndër të tjera, vë për ballë idenë për qytetin e ngadaltë me 
pushtimin modern turistik të qyteteve në të cilat ne i konsumojmë qytetet 
në vend që t’i përjetojmë ato.

Sa herë që gjindemi në një qytet të ri, duket se një nga vendimet themelore 
që mund të marrim është se çfarë shpejtësie do të përdorim në të. A do 
të kalojmë thjeshtë nëpër të apo do ta lëmë atë qytet të ri, të panjohur, 
të kalojë përmes nesh? Çdo mundësi për të qenë në një qytet të caktuar 
përfshin gjithmonë të paktën dy shpejtësi – shpejtësinë e reduktuar të 
njohjes personale dhe intime me qytetin dhe shpejtësinë e madhe të 
imponuar nga logjika e turistit që ndihet i detyruar të shohë sa më shumë 
që të jetë e mundur në sa më pak kohë.

Kundera flet për rritjen e shpejtësisë së përvojave dhe perceptimeve 
njerëzore, Cassano foli për domosdoshmërinë e zvogëlimit të kësaj 
shpejtësie për të krijuar mundësi për soditje dhe reflektim rreth proceseve 
rreth nesh dhe brenda nesh, ndërsa lëvizja Slow City beson se është e 
nevojshme të ngadalësojmë për të përmirësuar dy elementë shumë të 
rëndësishëm në jetën tonë – hapësirën tonë të jetesës dhe ushqimin.

Shpejtësia dhe ngadalësia janë të lidhura së bashku nga koha.

Është një prej burimeve më të vlefshme në jetën tonë.

Nuk kemi më kohë të mjaftueshme për asgjë. Nxitojmë nga një detyrë tek 
tjetra dhe ndërkohë që nxitojmë në ekzekutimin e detyrave tona, në të 
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njejtën kohë vazhdojmë të mendojmë se si nuk kemi kohë të mjaftueshme 
për t’i përfunduar. E ndajmë kohën tonë në një numër të madh detyrimesh, 
nevojash dhe kënaqësish të vogla, natyrisht, dhe kështu, ne shpenzojmë 
burimin më të vlefshëm në ekzistencën tonë në një mori pjesësh të vogla, 
të cilat të marra në vetvete na lënë me ndjenjën se e kemi shpenzuar 
kohën në mënyrë efikase, por kur i lidhim të gjitha së bashku, ato përbëjnë 
një hapësirë kohore të mbushur me një numër të madh asgjësh të vogla.

Humbja e pamëshirshme e kohës sonë në një mori gjërash të vogla është 
më e dukshme në mediat dixhitale.

Formati elektronik ka krijuar një model të perceptimit të përmbajtjes 
që është shumë më i shpejtë se formati i shtypur. Rrjetet sociale të 
sotme kanë reduktuar në mënyrë drastike kohën që i kushtohet marrjes 
së përmbajtjeve të caktuara (përmbajtjes mediatike, informacioneve, 
përmbajtjes artistike, etj.) dhe për rrjedhojë, ka ulur edhe hapësirën tonë të 
vëmendjes. Një hulumtim i korrikut të vitit 2022 ka zbuluar se përdoruesit e 
rrjetit social më të njohur Facebook shpenzuan në kompjuterë mesatarisht 
2.5 sekonda për përmbajtje, ndërsa ata që përdorin Facebook-un në 
telefonat e tyre inteligjentë shpenzuan mesatarisht 1.7 sekonda për 
përmbajtje.

Kohëzgjatja mesatare e vëmendjes së përdoruesve të rrjetit të dytë më të 
njohur YouTube është 8 sekonda, e ngjashme me hapësirën mesatare të 
vëmendjes së përdoruesve të Instagram-it. Gjatësia mesatare e videove 
të postuara në një nga rrjetet sociale me rritjen më të shpejtë TikTok 
është rreth 15 sekonda. Kjo kompani ka publikuar së fundmi një hulumtim 
që ka zbuluar se një e treta e përdoruesve të këtij rrjeti i shikojnë videot 
me shpejtësi të dyfishtë. TikTok-u citoi një përdorues “të zemëruar” të 
këtij mediumi i cili kishte deklaruar se nuk po e dyfishonte shpejtësinë 
e incizimeve sepse nuk kishte kohë, por sepse thjesht “nuk mund të 
fokusohej”. Duhet të shtojmë se ky lloj “ndërveprimi” me përmbajtjen 
ndryshon për grupmosha të ndryshme dhe përdoruesit e moshës së re 
kanë investuar më pak kohë në marrjen e përmbajtjes.

Për sa i përket përmbajtjes tekstuale, një hulumtim i teksteve të publikuara 
në faqet e internetit tregoi se, kur nuk përdorej përmbajtje vizuale për të 
përmirësuar angazhimin e shikuesit, shumica e njerëzve lexonin vetëm 
28% të tekstit siç shfaqej në faqe të internetit, dhe njerëzit kryesisht 
arritën të lexonin rreth 20% të të gjithë tekstit.

Kur kalojmë nëpër të dhënat e disponueshme, pyetja e parë që na lind 
në mendje është: çfarë mund të bëhet për të pasur një kohë të marrjes 
së përmbajtjes elektronike që është më e gjatë se 1.7, 8 apo 15 sekonda? 
Pyetja edhe më e rëndësishme se kjo është: a është e mundur të 
marrim përmbajtje cilësore nëse koha e dedikuar për të është 1.7 apo 15 
sekonda? Dhe së fundi, më e rëndësishmja në këtë seri pyetjesh: çfarë lloj 
përmbajtjeje mund të merret nëse incizimi redaktohet të zgjasë vetëm  
1.7 apo 15 sekonda? A mund të flasim për ndonjë marrje të përmbajtjes apo 
është thjesht konsum? A është përmbajtja që është përgatitur veçanërisht 
për hapësirë të shkurtër të vëmendjes së përdoruesit modern të rrjeteve 
sociale ndriçuese apo kritike ndaj proceseve sociale, kulturore dhe politike 
rreth nesh që formësojnë jetën tonë? A janë këto përmbajtje të redaktuara 
që provokojnë mendime apo thjesht modelojnë opinionin tonë personal 
dhe publik duke shkaktuar reagime emocionale nga më themeloret dhe që 

TË
 J

O
S

H
U

R
 S

H
U

M
Ë

 L
E

H
TË

 N
G

A
 S

H
P

E
JT

Ë
S

IA
V

LA
D

IM
IR

 J
A

N
K

O
V

S
K

I



79

ushqejnë stereotipat, bindjet dhe paragjykimet personale?

Zgjerimi i hapësirës së vëmendjes së nevojshme për përmbajtjet e ofruara 
dhe zvogëlimi i shpejtësisë së marrjes së përmbajtjeve është me rëndësi 
kyçe nëse duam të krijojmë një qëndrim dinamik, të besueshëm dhe 
kritik ndaj çdo përmbajtjeje. Ngadalësia, durimi, përkushtimi, shtrirja më 
e mirë e vëmendjes janë parakushte për të menduar dhe të gjitha mund 
të funksionojnë si mbrojtje të vogla kundër lajmeve të shpejta (lajmet e 
shpejta prekin njerëzit ashtu si ushqimi i shpejtë, i vetmi ndryshim është 
se ushqimi i shpejtë dëmton organizmat e njeriut, ndërsa lajmet e shpejta 
dëmtojnë shpirtrat njerëzor), titujt e tabloideve dhe informacioni i paketuar 
në 1.7 apo 15 sekonda, i redukton njerëzit në homo konsumues.

Ky dekonstruksion i mekanizmave të komercializimit (qoftë nëse na shesin 
një stil jetese të një ylli të popit, një markë politike apo një pasqyrim të 
thjeshtuar të proceseve shoqërore) është një luftë që synon të krijojë një 
njeri të ngadalshëm, një njeri që nuk do të marrë parasysh çështje që 
lidhen me demokracinë, rivlerësimin kritik, drejtësinë, lirinë… në ritmin 
dhe hapësirën kohore të barazvlefshme me një lëvizje të vetme poshtë të 
“mausit” në ekran.
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EBRU ZBORCA, eksperte e reformës së politikave të administratës publike  
dhe BENGI MUZBEG, studiues dhe aktivist i shoqërisë civile

26. DHJETOR 2021
PRIZREN



MIHAJLO MILENKOVSKI, aktor
dhe SVETLE HRISTOSKA, punëtore teatri

9. TETOR 2021
PRILEP



VERON TARA, arkitekt dhe aktivist
dhe FATMIR MENEKSHE, aktivist

5. SHKURT 2022
PRIZREN



SLAVOLJUB KOSTIQ dhe GORAN JAKOVLJEVIQ, 
pjesëmarrës në eko protestat në Bor

31. JANAR 2020
BOR
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DALJA NGA TEATRI I 
ABSURDIT

NENAD JELESIJEVIQ

Nenad Jelesijeviq është një artist multimedial; studiues i 
artit të performancës, artit skenik dhe filmit; shkrimtar; 
interpretues; projektues dhe arkitekt. Në praktikën dhe 
tekstet e tij artistike, ai merret shpesh me spektaklin, pop 
kulturën, potencialin e çnjohjes dhe fenomenin e estetizmit. 
Autor i librit „Performance-critique (A Turn towards 
Abolishment of Art)“ Kritikë e-Performancës (Kthesë drejt 
shfuqizimit të artit). Blogu www.performans.si është një 
koleksion i gjerë i teksteve të tij.

Instagram: nnd_jls 
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Qyteti është një kronikë strukturore e emocionalitetit, një kronikë që 
ndryshon me kalimin e kohës mjaft ngadalë, saqë mund të shihet si diçka 
praktikisht i pandryshueshëm në çdo fazë të caktuar të jetës njerëzore. 
Stilet e ndryshme arkitekturore dhe dizajnet e brendshme futen në 
përbërjen urbane të qytetit si një reflektim dhe një manifestim i gjallë i 
(pa)ndërgjegjes kolektive të banorëve të tij. Ne mund ta shohim atë, ta 
dëgjojmë dhe ta ndiejmë ndërsa ecim ose vozisim përgjatë qytetit, duke 
perceptuar dhe vëzhguar të gjitha ato imazhe të panumërta të hapësirave 
– hapësirave dhe interstiksioneve të papërcaktuara dhe të përkohshme 
që shfaqen kur hapësirat e përcaktuara qartë takohen dhe përzihen me 
njëra-tjetrën – imazhe që ne i perceptojmë duke u shfaqur dhe zhdukur 
njëkohësisht, si shtresa strukturash vizuale dhe zanore që zgjojnë 
vazhdimisht përvoja të ndryshme që janë lidhja e gjallë me mjedisin tonë.

Duke qenë një qendër komplekse, në kuptimin material dhe jomaterial, 
qyteti na kujton se përgjigjet e pyetjeve rreth asaj që ne i quajmë shoqëri, 
shtet, rend shoqëror dhe sistem janë vërtet të thjeshta, por jo të qarta ose 
të vetëkuptueshme – duhet të “zhytemi” në abstraksione hapësinore, si 
dhe në situata krejtësisht reale që krijon qyteti, në mënyrë që t’i dallojmë 
ato dhe të kuptojmë gjuhën e tij mjedisore-rrethanore (e cila nuk mund të 
përkthehet në një rrëfim të pakuptimtë të masmedias).

Rrugët, sheshet, parqet dhe udhëkryqet janë sfondi i shumë situatave të 
ndryshme (qoftë për t’i zbuluar ose fshehur ato), në të cilat kemi mundësi 
unike, nëse jemi të hapur ndaj tyre, për të parë dhe perceptuar veten në 
turmë (fjalë për fjalë ose në mënyrë fiktive), për të përjetuar/menduar 
mbi lidhjet ndërmjet individit dhe të përbashkëtës, dhe në të njëjtën kohë 
për të parë se çfarë pushteti qëndron në duart tona. Duke qenë pjesë e 
laramanisë së qytetit, ne gjithmonë kontribuojmë në karakterin e tij, duke 
u përfshirë në dyndjet ekzistuese ndërpersonale (ose duke qëndruar larg 
tyre) dhe duke krijuar forma të ndryshme të reja të bashkimit.

Vendosur në bregun e majtë të lumit Sava, pikërisht përballë qendrës 
tregtare Ushçe në Beogradin e Ri, më poshtë prej Urës së Brankos, gjindet 
lagjja e quajtur Staro Sajmishte (Panairi i Vjetër). Gjatë pushtimit në Luftën 
e Dytë Botërore, ai vend tregtar historik u bë një qendër paraburgimi për 
të hequr qafe individët që konsideroheshin të papërshtatshëm sipas 
standardeve dhe metodave imperialiste gjermane. Forcat pushtuese 
(me ndihmën e bashkëpunëtorëve vendas) e kthyen këtë zonë, e cila më 
parë shërbente për panairet ndërkombëtare industriale dhe teknologjike, 
në një kamp përqendrimi. Ndryshimi i qëllimit të këtij panairi kishte një 
kuptim simbolik, i cili ishte po aq mbresëlënës dhe i keq. Të arrestuarit, 
domethënë ata që nuk u vranë në vend, u dërguan nga menaxherët e 
kampit në një numër lokacionesh në rrethinat ku ndodhën vrasjet masive – 
kryesisht në mejdanet e ekzekutimit në Jajincë, Jabuka, Bezhanijska Kosa 
dhe Ostrovaçka Ada. – pastaj në kampe të ndryshme gjermane të vdekjes 
dhe në Jasenovac, kampi më famëkeq i përqendrimit kolaboracionist 
në Ballkan. Këtu po flasim për dhjetëra mijëra njerëz të vrarë atje, të 
vetëdijshëm se çdo numërim i tillë, më shumë se çdo gjë tjetër, flet për 
neverinë e autorëve dhe për faktin se ata arritën të reduktojnë jetën, 
personalitetin dhe trupat në shifra dhe numra të referencës, dhe për të 
përmirësuar deri në përsosmëri mënyrën e menaxhimit të njerëzve (që në 
ditët e sotme kryhet kryesisht me anë të administrimit).D
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Në anën tjetër të lumit Sava – që, të mos harrojmë, dikur mbante trupat e 
të vrarëve në kampin e përqendrimit të Jasenovacit, ndërsa kufomat e të 
vrarëve nga forcat okupuese hungareze notonin poshtë Danubit – shtrihet 
lagjja Savamala, ku qendra tregtare Galerija ka lindur brenda kompleksit 
të patundshëmërisë së quajtur Belgrade Waterfront (Beogradi në Ujë) i cili 
aktualisht po zhvillohet me ritme të shpejta. Pra, zona e Staro Sajmishte 
(Panairit të Vjetër) është një lokalitet ku mund të ndiejmë kontraste 
të mëdha dhe një farë disonance midis atij toponimi të rëndësishëm 
përkujtimor dhe dy qendrave kushtuar blerjeve dhe argëtimit, të cilat me 
sa duket ilustrojnë vetë thelbin e sistemit të sotëm shoqëror, por që në 
realitet, maskojnë dimensionin e tij çnjerëzor. Në mes të atij kontrasti, kur 
jemi në këtë lokalitet - kur shkojmë te monumenti ose mbetjet e shtyllave 
të betonit që qëndronin në hyrje të kampit dhe të ekspozohemi ndaj 
elementeve, diellit, erës, shiut dhe tingujve gjithnjë të pranishëm të qytetit 
– mund ta paramendojme dhe ndjejmë kontradiktën e asaj që tani priremi 
ta quajmë demokraci.

Kur shkojmë atje, duke dalë nga ritmi i jetës së përditshme (shpesh 
besojmë se duhet të qëndrojmë në sinkron me të), e gjejmë veten në një 
zonë jashtë kohe, një sferë të trillimeve që – edhe pse sfondi i saj faktik 
është më tepër intrigues - në thelb nuk është përshkrues, por soditës. 
Ajo shfaqet vetëm nëpërmjet angazhimit personal, vetëm si rezultat i 
faktit se ne e vendosim veten në një ndërhapësirë   (meta-hapësirë) që lind 
në një kryqëzim fenomenesh mjaft të ndryshme (por jo heterogjene) si 
kampi i përqendrimit dhe qendra tregtare. Vetëm atëherë mund ta lëmë 
pas qytetin si makinë për punë dhe të qëndrojmë e të futemi brenda 
hapësirës së tij të intimitetit që është gjithmonë i pranishëm brenda nesh, 
i cili është pjesë e jona ashtu siç ne jemi pjesë e tij. Vetëm atëherë, kur të 
shkëputemi nga realiteti për të hyrë në të me vetëdije, kur të futemi në një 
dimension paralel por po aq real, do të kuptojmë ose kujtojmë se ku jemi 
në të vërtetë, në perspektivën lokale dhe globale. Atëherë do të mund të 
kuptojmë lidhjen banale midis sistemit monopolist tregtar dhe kampeve 
të përqendrimit, midis kolonizimit (i cili ka kërkuar gjithmonë sakrifica 
njerëzore) dhe kufizimeve të lirisë (skllavërimit), i cili është çuar në skaje 
ekstreme përsëri, këtë herë si një përpjekje për të vendosur diktaturë 
sanitare dhe bioteknologjike. Do të jemi në gjendje ta shohim vendin 
tonë në atë kontekst, jo vetëm racionalisht, por mbi të gjitha përmes 
perceptimit shqisor (psikosomatik).
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Fjala kyçe është zgjedhja. Në qendrën tregtare ose përmes sistemit 
online, ne zgjedhim dhe paguajmë atletet, filmin që do të shohim dhe 
drekën që do të hamë. Në zgjedhjet parlamentare, të cilat cilësohen si 
bazamenti i demokracisë, në fakt – në mënyrë qesharake – shënojnë 
fillimin dhe fundin e saj, duke na dhënë mundësinë që çdo katër vjet të 
zgjedhim mes personave dhe grupeve (të parapërzgjedhur) që synojnë 
të na përfaqësojnë ne dhe interesat tona në kornizat e quajtura shtet dhe 
vetëadministrim lokal. Ndërsa në rastin e parë, duke paguar për atletet, 
ne si konsumatorë na jepet e drejta e ankesës, në këtë të fundit, mbetemi 
thjesht një konsumator që plotëson një sondazh duke shënuar një nga disa 
opsionet që ofrohen. Ne zgjedhim atlete, zgjedhim disa njerëz që synojnë 
të na përfaqësojnë ne dhe interesat tona në të ardhmen e ndritur. Në 
realitet, ne paguam një shumë të caktuar parash për mallrat që donim dhe 
ia kushtuam energjinë tonë miratimit të një sistemi qeverisjeje të tjetërsuar 
dhe shtypës që quhet sundim i popullit. Megjithatë, ka një ndryshim midis 
zgjedhjes së konsumatorit dhe zgjedhjes së një përfaqësuesi të popullit: 
bartja e atleteve mund të jetë e këndshme. 

Ato atlete u bënë nga një ushtri punëtore e proletarëve vietnamezë dhe që 
të mos harrojmë, Vietnami dikur u shkatërrua nga Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës. Ndërsa po largohesha nga Beogradi për në Lubjanë më 24 prill 
1999, po binin bomba të hedhura nga pakti i NATO-s, anëtare e së cilës 
tani është edhe Sllovenia. “Na kanë mbetur edhe pak vite”, po këndonim 
tekstin e këngës së grupit rok Ekatarina Velika dhe kështu u bë. “Nuk ka 
më dyshim se forcat që na dëbuan nga shtëpitë tona kanë qenë fitimtare 
globalisht,” shkroi Mira Furlan dy dekada më vonë në librin e saj Love Me 
More Than Anything in the World (Më duaj më shumë se çdo gjë tjetër në 
botë).

Bombardimi është një përbërës i shpeshtë dhe i rëndësishëm i kolonizimit. 
Gjatë gjithë territorit nga lumi Vardar (në Maqedoni) deri në malin Triglav 
(në Slloveni), që është zona e ish-Jugosllavisë, tani mund të shkojmë në 
qendra tregtare që duken si dy bizele të së njëjtës gëzhojë, ku mund të 
blejmë kryesisht mallra të kopjuara identike të industrisë monopoliste 
perëndimore, të prodhuara zakonisht në juglindjen globale të supozuar 
të varfër (ndërsa shumë të pasur me burime) (termi Juglindor është 
relativ dhe varet nga ajo që zakonisht nënkuptojmë me Perëndimin). 
A është “demokratizuar” zona e ish-Jugosllavisë nga bombardimet 
e lartpërmendura? Mund të themi se po, përderisa në të është futur 
modeli i përfaqësimit përmes listave partiake. Por përfaqësimi me lista 
partiake është vetëm një mënyrë për të siguruar nepotizmin afatgjatë, i 
cili është baza e të ashtuquajturit model demokratik (tregu “i lirë”), i cili, 
në epiqendrat e perandorisë, pretendohet me pafytyrësi se është kulmi 
e madje edhe fundi i zhvillimit të shoqërisë njerëzore. I ashtuquajturi 
shtet i së drejtës është një shpikje e thjeshtë që fsheh në mënyrë të 
ngathët thelbin nepotik dhe ndërmarrësor të rendit shoqëror që, pasi të 
kenë mbaruar zgjedhjet, kërkon që ju të pajtoheni me fatin tuaj dhe të 
përmbushni pa ankesa vargun e pandërprerë të urdhrave të vendosura nga 
grupet (të dukshme ose të fshehura) e interesave në pushtet.

“Ishin vetëm katër kundërshtarë, tre qentë dhe macja, e cila më pas u 
zbulua se kishte votuar për të dyja palët”.

Duke parë anën pozitive, kjo fjali e shkruar nga Oruell në librin Animal Farm 
(Ferma e Kafshëve) mund të jetë një aluzion se e vetmja mënyrë për të 
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dalë nga ngërçi i teatrit të absurdit, të cilin ne e quajmë demokraci, mund 
të gjendet atëher kur bindja vihet në dyshim dhe refuzohet, kur ne në 
njëfarë mënyre guxojmë të thyejmë shtetin e së drejtës (që në fakt është 
jo thelbësore për sa kohë që rregulla të tilla standardizohen, kodifikohen, 
shkruhen dhe imponohen nga lart). Nuk duhet të harrojmë se ishte 
pikërisht shteti i së drejtës që mundësoi, legalizoi dhe financoi kampet e 
përqendrimit (përfshirë ato që gjoja shërbenin për qëllime “reformuese”, 
si burgu special në ishullin e Adriatikut, Goli Otok) dhe vrasjet masive. 
A nuk është shteti i së drejtës në Bashkimin Evropian ai që mundëson 
shkelje gjithnjë e më radikale të lirive që deri vonë ishin të garantuara me 
kushtetutë (liria e lëvizjes, e drejta për të refuzuar trajtimin e rekomanduar 
mjekësor, etj.), si dhe – për të dhënë një shembull tjetër – histeria masive e 
vazhdueshme që synon të ndalojë çdo gjë me origjinë ruse (çfarëdo që të 
nënkuptojë ky emërtim në aspekt kombëtar) në një komunitet që krenohet 
me karakterin e tij jodiskriminues?

Por të drejtat që shërbejnë si rregulla dhe rregullore, që në fakt janë një 
oksimoron, bëhen lehtësisht farsë. Sigurisht, të drejtat mund të shihen si të 
patjetërsueshme, por jo brenda kuadrit të ligjeve të vendosura nga shteti 
dhe urdhri i policisë (siç përshkruhet nga Jacques Rancière i cili e pa atë si 
pjesë të konceptit të nënshtrimit që kërkohet për të ruajtur rendin shoqëror 
të bazuar në klasë), por më tepër si diçka që synon të mbrojë integritetin 
e shumëllojshëm të secilit individ që jeton në një hapësirë të përbashkët 
me shumë individë të tjerë, ku politika është një çështje shkëmbimi dhe 
harmonizimi i vazhdueshëm, i lirë nga hierarkia represive, domethënë 
diçka krejtësisht ndryshe nga mënyra se si ne e perceptojmë zakonisht 
politikën sot (dmth, kjo është çfarë nënkuptohet nga ky term). Sepse, siç 
thot Spinoza, “macja nuk është e detyruar të jetojë sipas ligjeve të natyrës 
së luanit”.

Një tipar themelor i asaj që ne e quajmë demokraci është se ka shumë pak 
të bëjë me ndërgjegjësimin se sa e rëndësishme është të jesh vazhdimisht 
i angazhuar në ndjekjen e së mirës së përbashkët, prandaj kemi shpikur 
fjalën aktivizëm, e cila supozohet të jetë një kompensim për veprimet që 
ne personalisht nuk arrijmë t’i praktikojmë, sepse ato bëhen (në emrin 
tonë) nga ata që duam t’i quajmë aktivistë. Kjo mungesë e vetëdijes për 
fuqinë individuale krijon përshtypjen se ka një numër të vogël aktivistësh 
dhe një numër po aq të vogël menaxherësh, ndërsa turma, pra të gjithë 
të tjerët, janë thjesht konsumatorë në teatrin e absurdit, të reduktuar në 
masa të paartikuluara (të heshtura, të padukshme) që i nënshtrohen një 
qeverisjeje (të ligjit).

Të arrish të të dëgjohet zëri dhe ta bëshë veten të dukshëm, të 
angazhohesh (të tregosh iniciativën tënde dhe të vetëorganizohesh duke 
i lënë hapësirë të gjithë të tjerëve dhe nevojave e preferencave të tyre), 
është ajo që bën ndryshimin, e që nënkupton politizimin e jetës. Liria lind 
nga angazhimi si një akt politik i cili është i lirë prej kontrollit nga të tjerët.

Demokracia karakterizohet nga pasiviteti i përhershëm i të nënshtruarëve 
të saj, ndërsa e ashtuquajtura demokraci e drejtpërdrejtë kushtëzohet 
nga qëndrimi proaktiv i bashkëkrijuesve të saj. Kur flasim për nekro-
kapitalizëm (që është gjendja aktuale e sistemit shoqëror në të cilin 
vdekja dominon mbi jetën, si në një kuptim paradigmatik ashtu edhe në 
një kuptim shumë konkret, në kuptimin e pasigurisë së vazhdueshme 
dhe një morie kërcënimesh ekzistenciale dhe psikozës), ajo për të cilën 
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ne në të vërtetë flasim është mungesa e pjesëmarrjes aktive e individëve 
(autonom) të cilët trajtojnë me lehtësi të gjitha çështjet e rëndësishme për 
komunitetet dhe bashkësitë (lokale e, më pas, edhe më gjerë) ku ata janë 
pjesë (të prodhimit, strehimit, aspektit artistik dhe tjerë). Kur ka rezistencë 
të artikuluar ndaj dhunës ndërmarrësore (siç është lëvizja e vetëorganizuar 
për mbrojtjen e tokës dhe burimeve natyrore në Chiapas, Meksikë), kur 
komuniteti lokal bazohet në lidhje horizontale arrihen forma dhe efekte 
shumë reale dhe konkrete të pjesëmarrjes aktive dhe të investimeve të 
parapëlqyera në të mirën e përbashkët.

Ndërhyrjet biopolitike të bëra me synimin e mbikqyrjes, qetësimit dhe 
shfrytëzimit të popullsisë (duke trajtuar njerëzit si konsumatorë) mund 
të bëhet vetëm kur ka mjaft individë të pasivizuar në një komunitet të 
tjetërsuar, i cili përcaktohet gjithnjë e më pak si shtet dhe gjithnjë e 
më shumë si entitet ndërmarrësor global (dhe, si rrjedhoj, radikalisht i 
komercializuar, me prirje për trajtim në bazë të species, neo-kolonial). 
Përgjigja e aktivistëve ndaj një pasiviteti të tillë nuk mund të jetë efektive 
për sa kohë që vetë aktivizmi është thjesht një tjetër “-izëm”.

Megjithatë, nuk bëhet fjalë kryesisht për t’iu përgjigjur shumë sfidave të 
biopolitikës, por për aktivizimin e mekanizmave të caktuar që afirmojnë 
të përbashkëtën duke ruajtur autonominë e secilit individ në shprehjen e 
mendimeve të tyre. Nuk bëhet fjalë që vetëqeverisja të jetë e nevojshme 
si ideologji (shtetërore), por – le ta themi kështu – si veprim i zakonshëm 
organik, pra një veprim në të cilin organet individuale marrin pjesë 
qëllimisht në atë mënyrë që mundësojnë komunikimin dhe ndërveprimin 
me organet tjera, pa pasur nevojë për asnjë lloj kuadri rregullativ.

Ngjashëm sikurse një trup që ka nevojë për aktivitete fizike, ashtu 
edhe trupat që marrin pjesë në një plejadë të vetëorganizuar duhet të 
përfshihen në veprime që nënkuptojnë testimin e shumë shkathtësive e 
aftësive të ndryshme që shpesh anulohen ose eliminohen sistematikisht 
nga rutina normale e përditshme (d.m.th. normale me kusht që ta pranojmë 
si të tillë), ose përnfryshe që mënjanohen në atë mënyrë që të bëhen një 
aspekt i jetës sonë që përgjithësisht konsiderohet si argëtim i pastër, pasi 
priremi të harrojmë se, në thelb, argëtimi shpesh përfshin një dimension 
të aftësisë së shoqërimit që mund të sigurojë një perspektivë (kushte) 
johierarkike.

Kënga na ka mbajtur gjallë është shprehje shumë e përhapur në Ballkan, 
e cila ilustron strukturën johierarkike të praktikave rituale që mund të 
lidhen (zakonisht jo) me disa nga format e përcaktuara të artit. Ajo që 
nënkuptojmë me këngë është çdo formë e krijimtarisë (πoιησις) që 
pasqyron kreativitetin që merr formë sipas lëvizjes/vallëzimit trupor, si dhe 
këndim, por edhe në këto aktivitete shoqëruese që plotësojnë praktikat 
rituale, që nënkupton çdo formë dhe mënyrë të krijimit të një atmosfere, 
hapësire dhe mjedisi në të cilin kryhen praktika të tilla. Si një akt kolektiv, 
kënga çliron, ose thënë më saktë, artikulon atë që biopolitika nuk arrin 
ta shuaj me forcë: lirinë e krijimtarisë që mund ta afirmojë lirinë për të 
vendosur për dikë në (çdo) situatë dhe të mundësoj krijimin e përbashkët 
të një situate me të gjithë ata që janë të përfshirë. Praktikat e rezistencës 
së hareshme që i shohim me raste nëpër botë, dhe në lloje të ndryshme të 
veprimeve dhe konteksteve të rezistencës, bazohen pikërisht në fuqinë e 
këngës (në kuptimin e përshkruar më sipër). 
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Për shkak të fuqisë së madhe frymëzuese të këngës (si mishërim i vitalitetit 
dhe shmangies së ndikimeve konstante të ekonomisë hegjemoniste 
që shkatërron të gjitha format e komunitetit mes të barabartëve), masat 
biopolitike përfshijnë ndalimin e tubimeve dhe festimeve publike. Ne kemi 
pasur mundësinë të përjetonim nën lëkurën tonë këtë formë moderne 
të përditësuar të ndalimit të aparteidit. Por, pengimi me forcë i vitalitetit 
në sistemin tonë demokratik në mënyrë të pashmangshme jep rezultate 
negative, për pasojë, sistemi dëmtohet dhe kështu kërkon të rikthehet 
gjatë rrugës, por ndonjëherë nuk ka asnjë dobi.

Estetizmi është mekanizmi kryesor që mundëson funksionim të qetë të 
sistemit të teatrit të absurdit. Pothuajse çdo gjë bëhet estetike, dhe për 
këtë arsye ndonjëherë shohim kontraste mahnitëse midis logjikës së 
aftësisë së shitjes (të çdo gjëje dhe gjithçkaje), që kryesisht mbështetet 
në paketimin (kinse) tërheqës – siç theksohet nga Wolfgang F. Haug në 
Critique of Commodity Aesthetics (Kritika e Estetikës së Mallrave), si dhe 
nga Robert Kurtz në librin e tij The World as Will and Design (Bota si vullnet 
dhe dizajn) – dhe nevojën reale njerëzore që zakonisht nuk kanë të bëjnë 
asgjë me vërshimin gjithëpërfshirës të reklamave.

Estetizmi është shumë i dukshëm edhe në fushatat reklamuese që bëhen 
në mbështetje të zgjedhjeve partiake, kur partitë i mbështjellin ofertat 
e tyre “politike” në pako prezantimesh audiovizive, të cilat tregtohen në 
të njëjtën mënyrë si mallrat në raftet e supermarketeve. Estetizimi arrin 
të sigurojë pamjen e lirisë në zgjedhjet që bëjmë (ose të mallrave apo të 
politikanëve). Pra, nga përvoja e dimë se ka mallra të caktuara që janë më 
shumë në përputhje me mënyrën se si shfaqen në ambalazh, ndërsa disa 
mallra tjera më pak, e disa aspak.

Efekti mirazh, i cili në mënyrë të pashmangshme shkaktohet nga 
ambalazhi, garanton (ose të paktën rrit) shitjet dhe si rrjedhoj siguron fitim 
për shitësin. Për ta bërë më të efektshme këtë formë të kërkimit të fitimit, 
kërkohet gjithmonë të ushtrohet një shkallë e represionit që është në 
përputhje me modelin ndërmarrësor dhe është, në fakt, pjesë përbërëse e 
tij. Megjithatë, ka një ndryshim midis modelit mbizotërues të shitjeve dhe 
mikro-shitjes me pakicë si formë e shkëmbimit të mallrave, e cila në ditët 
e sotme i nënshtrohet presionit të vazhdueshëm të ndërmarrjes-shtetit 
në të gjithë botën, siç dëshmohet, për shembull, nga protestat e fundit të 
shitësve në tregun e gjelbër në Beograd.

Teatri i absurdit është bërë i mundur falë një përzierjeje të veçantë hibride 
të represionit dhe në dukje të një lirie të mundësisë së zgjedhjejes. Të dy 
këta përbërës janë zbukuruar dhe stolisur në atë mënyrë që pamja e tyre e 
vërtetë shpesh mbetet e padukshme në shikim të parë. 

Të jesh i vetëdijshëm për estetizmin gjithëpërfshirës do të thotë të 
bëhesh i vetëdijshëm për faktin se ka mundësi të tjera për të organizuar 
jetesën tonë e cila është e lira nga ndikimi i panoptikonit.

Ashtu siç pamja e lirisë së zgjedhjes përforcon teatrin e absurdit, në të 
njëjtën mënyrë çdo vendim që marrim kur zgjedhim disa shtigje, mundësi 
dhe mënyra ekzistence më pak të shkelura mund të na çojnë në një 
dalje, apo edhe në një numër daljesh nga ky teatër. Sigurisht që është e 
mundur të bëjmë zgjedhje me vetëdije për cilësinë e gjërave që zgjedhim, 
ndërkohë që vetia estetike e tyre është neutrale, ndërsa çështja e efektit 
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të estetizmit zbret gjithmonë në çështjen e autenticitetit të korrelacionit 
midis të jashtmes dhe anës së saj të brendshme në një send apo person të 
caktuar në atë akt të zgjedhjes.

Estetizmi shërben për të joshur, për të pushtuar, për të fituar favore dhe 
për të krijuar aleanca, dhe është gjithmonë e diskutueshme se cili është 
qëllimi i një aleance, nëse i shërben një qëllimi utilitar apo jo utilitar (“jo 
instrumental”). Joshja është ajo që ndodh kur erosi hyn në lojë, qoftë në 
formën e dashurisë me potencialin e saj ose në formën e saj (patologjike) 
të shtrembëruar (siç është rasti i përfaqësuesve të vetëquajtur që 
kërkojnë të jenë të dashur nga masat, ose rasti i marketingut korporativ 
që fshin automatikisht çdo sfond të papërshtatshëm të produkteve dhe 
shërbimeve të reklamuara). Shikuar nga thjerrëza e zgjedhjes së akteve, 
të cilat janë biologjikisht/ekzistencialisht shumë të rëndësishme (në thelb 
jemi duke bërë zgjedhje dhe vendime gjatë gjithë kohës), ne mund të 
ndërgjegjësohemi për rëndësinë e dashurisë si fenomen. Dhe në thelb, 
dashuria është pa kushte, sepse është e mundur vetëm kur është e lirë 
nga çdo rregull utilitar.

Nga këndvështrimi i dashurisë së pakushtëzuar, ajo që ne përgjithësisht 
e quajmë demokraci është të paktën kufizuese, sepse ajo bazohet në 
klasifikime, sistematizime dhe barriera të panumërta (ato krejt reale dhe 
fizike, si Muri Kinez dhe ai i Berlinit në të kaluarën, dhe tani Muri i Izraelit në 
Bregun Perëndimor në Palestinë, Muri i SHBA-së në kufirin me Meksikën 
dhe gardhet me tela me gjemba përgjatë kufijve juglindorë të BE-së, si dhe 
sistemet për identifikimin elektronik për njerëzit dhe kafshët jo-njerëzore 
që shkelin lirinë e lëvizjes –mendoni pak për faktin se në shumicën e 
pjesëve të botës kërkohen ende viza dhe leje të tjera për të shkuar/
qëndruar atje).

Nga këndvështrimi i dashurisë së pakushtëzuar, liria është e mundur 
menjëherë, pikërisht këtu dhe tani.

Supozimi se liria është gjithmonë kryesisht një çështje e lirisë individuale, 
rrjedh, si pasojë e domosdoshme, se në çdo komunitet liria duhet të jetë e 
shumanshme. Kjo do të thotë, para së gjithash, se një individ që mendon 
dhe vepron si skllav nuk mund të krijojë kushte për liri dhe as të kontribuojë 
për një mjedis të lirë në komunitetin e tij; vetëm kur arrihet çlirimi individual 
(i cili arrihet gjithmonë pavarësisht nga kushtet e jashtme), bëhet i mundur 
krijimi i rrjeteve të individëve të lirë (bashkësi johierarkike, rregullime 
shoqërore).

Çështja e lirisë nuk është një çështje e vështirë. Kërkohet të bëjmë 
përpjekje për të dalë nga zona e rehatisë në të cilën zakonisht jemi vetëm 
një pjesë e vogël e mekanizmit të pajetë që ne e quajmë demokraci. Të 
dalësh nga kjo gjendje e zhytjes së rehatshme do të thotë të marrësh 
përgjegjësinë e plotë për jetën e dikujt, pikërisht këtu dhe tani, që do 
të thotë të heqësh qafe nevojën për të pasur dikë që të na përfaqësojë. 
Është gjithashtu një sfidë për ne që të shpikim dhe të ringjallim mënyrat e 
lidhjes së vetvetes, të cilat nuk bazohen në qeverisjen e tjetërsuar nga lart-
poshtë. Dalja nga logjikat përfaqësuese (të besuarit se dikush tjetër do të 
kujdesej për mirëqenien tonë) është një hap i domosdoshëm në procesin e 
vetëfuqizimit.

Të dalësh nga teatri i absurdit do të thotë të mos jesh më në audiencë. Për 
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të mos qenë një aktor që iu caktua një rol në një audicion dhe që vazhdon 
ta luajë atë rol përgjithmonë, subjekt i skenarit dhe regjisë. Të lejosh që 
trupi të flasë lirishëm me zë të lartë, pikërisht atëherë kur supozohet se 
nuk është koha e duhur për të thënë diçka me zë të lartë, pa u përshtatur 
me ndonjë rregull dhe normë të supozuar kanunore. Të pushosh së qenuri 
vëzhgues dhe të bëhesh një faktor i lirë, një interpretues, dikush që e jeton 
jetën e tij në mënyrë autentike dhe autonome, që do të thotë gjithmonë 
plot gëzim, duke u çliruar nga rrëfimi dominues, duke thyer rregullat.

Liria nënkupton që qeverisja domosdoshmërisht zbret në vetëkontroll 
(vetëzotërim) sepse të gjitha format tjera, duke përfshirë “sundimin e 
demosit”, janë përjashtuese; një përshkrim i tillë estetizon kuptimin e 
njerëzimit duke e reduktuar atë në çështje të menaxhimit (banalizimi 
i individëve duke i paraqitur ata si të ashtuquajtura burime njerëzore), 
me ç›rast justifikon parlamentarizmin si një formë të autoritarizmit 
administrativ. “Demos-i” përbëhet nga një audiencë që nuk është 
përgjegjëse për asgjë (përveç kur bëhet fjalë për rolin e tyre për të hedhur 
votat e tyre për të ruajtur status quo-në), dhe paguan vetëm për biletat e 
tyre (ndërsa munden) për teatrin e absurdit. Braktisja e këtij konformimi do 
të thotë të ridrejtojmë fuqitë tona me synimin për të fuqizuar veten, në një 
rrjet individësh të lirë, një rrjet pa qendër dhe pa pronar.
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LIRIA NË RËNIE  
TË LIRË

NIKOLA MADZHIROV

Nikola Madzhirov është poet, eseist, përkthyes. Poezia 
e tij është përkthyer në dyzet gjuhë dhe është botuar 
në revista dhe antologji në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut dhe jashtë saj. Për poezinë e tij nga libri Premešten 
kamen, ai mori çmimin ndërkombëtar të poezisë Xubert 
Burda, si dhe çmimin Braća Miladinov në mbrëmjet e 
poezisë strugane. The Guardian, së bashku me Southbank 
Center në Londër, i përfshinë vargjet e tij ndër poezitë 
më domethënëse të dashurisë të shkruara në pesëdhjetë 
vitet e fundit. Kompozitori amerikan i xhazit Oliver Lake, 
kompozitori italian i muzikës klasike Angelo Inglese, 
pianisti maqedonas i xhazit Gordan Spasovski, si dhe disa 
herë fituesi i çmimeve Grammy Michael Liga së bashku 
me Becca Stevens kompozuan muzikë me tekstet e tij. 
Tekstet e tij u përdorën në arien e fundit në shfaqjen 
bashkëkohore gjermane të “Orfeut dhe Erudites” në 
Minhen. Nikola Madzhirov është fitues i bursave të 
shumta ndërkombëtare letrare si Programi Ndërkombëtar i 
Shkrimit i Universitetit të Iowa-s në SHBA, DAAD dhe LCB 
në Berlin, Marguerite Yourcenar në Francë, Civitella Ranieri 
në Itali, Pass Porta në Bruksel, etj. Ai është redaktor i 
disa prezantimeve të poezisë bashkëkohore maqedonase 
të botuara jashtë vendit, si dhe antologjive të poezisë 
bashkëkohore botërore të shekujve 20 dhe 21. Jeton në 
Strumicë.
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Shikojmë lumenjtë si rrjedha të pafundme lirie edhe pse rrugët e tyre 
nuk ndryshojnë për shekuj të tërë. Në fakt, ata janë të lirë vetëm kur 
shpërthejnë brigjet e tyre dhe vërshojnë, duke lënë pas vete rrënojat. A 
krijon liria trazira apo ajo lind nga vetë fara e trazirave? Historia mund 
të vërtetojë të gjitha betejat paqësore dhe shkatërruese të dhe për 
lirinë. Ne e kuptojmë paqen si një gjendje pa luftë, lirinë si një gjendje të 
pakanonizuar, pavarësisht faktit se që të dyja kategoritë - “paqja” dhe 
“liria” janë themelore. Në disa gjuhë sllave fjala e përdorur për “paqe” 
është sinonim i fjalës “botë” dhe shprehja për “paqe e përgjithshme” është 
sinonim i universit (svemir). Liria është mbi të gjitha një akt transformimi, 
jo një akt zëvendësimi. Një i burgosur nuk mund thjeshtë të lirohet nëse i 
hedhim çelësin mes hekurave. Ai duhet të përgatitet për këtë liri. Brodsky 
thotë se shumica e revolucioneve të pasuksesshme ishin në fakt një 
formë e “vetë-konformizmit”, ose mënyra më e lehtë për burrat që të 
deklarojnë se janë të zotë përpara se të shkojnë në shtrat. Çlirimet e 
vërteta ndodhin në fakt nga brenda, si një akt fillestar që i paraprin aktit të 
jashtëm. Të gjitha metamorfozat thelbësore ndodhin në fshehtësi - murgjit 
në qelitë e tyre të vetmisë dhe qetësisë duket se shpërfaqen nga strofkat 
e tyre në të njëjtën botë, por tani të ndryshme, madje edhe shpëtimtari i 
gjithëfuqishëm i kulturës pop, Supermeni, gjithmonë e kërkon një kabinë 
telefonike boshe ose një korridor të errët të një ndërtese të papërfunduar 
para transformimit të tij mitologjik, madje edhe religjioz, nga një viktimë në 
një shpëtimtar.

Vlen të debatohet nëse këto transformime në kërkim të lirisë mund 
të cilësohen si forma të arratisjes statike dhe në çfarë mase është 
arratisja jehonë e thirrjes për liri. Momentalisht, ne jemi nomadë të frikës. 
Perspektiva e arratisjes ka ndryshuar – të qëndrosh në shtëpi është 
mërgimi modern, dinamika e ekzistencës kolektive. Rreziku që paraqesin 
viruset matet me horizontin e mutacioneve të tyre dhe është stimuli i tyre 
që i shtyn ata të mbijetojnë nëpër hapësira dhe trupa. Në të kundërtën, pas 
çdo transformimi të fuqishëm të zakoneve dhe besimeve të tyre, njerëzit 
presin të kthehen tek e vjetra. Ashtu si punëtori mërgimtar që ndërton 
një shtëpi trekatëshe në fshatin e tij të lindjes, ku nuk do të kthehet 
më. Konvertimet fetare patën shpëtuar shumë njerëz nga vdekja gjatë 
tmerreve të luftërave dhe holokaustit. Në poezitë dhe tregimet tradicionale 
maqedonase, kur personazhet ndryshojnë formën dhe transformimin 
e tyre, ata janë në të vërtetë vetëmohues në rrugën drejt burimit, drejt 
shtëpisë. Kjo ilustrohet në mënyrë të shkëlqyeshme në tregimin për ikjen/
kthimin e Lejlekut Silyan. Më duket se t’i përkasësh shtëpisë në ditët e 
sotme është si kundërvënie e asaj se çka përmbanë shtëpia. Na është 
thënë që të dalim me vrap në rrugë në rast tërmetesh. Në udhëzuesit e 
mbrojtjes territoriale na thuhej që në rast bombardimesh të zbrisnim në 
bunkerë, ato birucat e shpëtimit. Sot po mësohemi që dhoma jonë të jetë 
rruga dhe bunkeri ynë, si dhe zyra e punës dhe këndi për lutje – arkitektura 
jonë e përhershme e mbijetesës. Nuk mund ta quaj veten një nomad të 
vërtetë, sepse gjatë udhëtimeve të mia marr diçka me vete më shpesh 
sesa që lë mrapa, duke përfshirë pluhurin në këpucët e mia dhe qindra 
fotografi të pa zhvilluara kurrë. E megjithatë, në dhomat e hotelit, kur 
largohem, ose në rezidencat e mia letrare, qëllimisht apo rastësisht, lë një 
libër a një gur, duke besuar se dikush mund ta interpretojë atë si shenjë e 
jo si një barrë të hedhur pas. Nomadizmi është një migrim pa dëshmitarë, 
i ngjashëm me shkuarjen e Thomas Bernhard-it nëpër shtete, gjuhën e 
të cilave ai nuk e fliste dhe largimin nga ato vende kur fillonte të ndjente 
barrën e kuptimit të fjalëve. Ne kërkojmë sigurinë në këtë botë ku gjuha 

LI
R

IA
 N

Ë
 R

Ë
N

IE
 T

Ë
 L

IR
Ë

N
IK

O
LA

 M
A

D
ZH

IR
O

V



99

jonë është vetëm një tingull që na ballafaqon me frikën që na është lënë si 
trashëgimi. Mendoj se ikja ime nga shtëpia me pizhame dhe me këpucët 
e mëdha të babait tim kishte një rëndësi më të madhe dhe më thelbësore 
për të kuptuar dëshirat e mia sesa udhëtimet me data fikse në kalendar 
që kërkonin nga unë të tregoja besnikërinë dhe bindjen time legjitime për 
të më lëshuar viza dhe certifikata pa precedentë penal. Ajo që mund të 
quajmë nomadizëm sot janë udhëtimet që Google nuk mund t’i arkivojë, 
ose vizitat në vendet ku banka nuk arrin të regjistrojë praninë tonë. Nevoja 
për të ndryshuar hapësirën në të cilën jetojmë krijohet nga fara e frikës 
dhe e kuriozitetit. Më vonë zbulova se udhëtimet apo arratisjet e mia 
ishin vetëm një vazhdim i shpërnguljeve të paraardhësve të mi, të cilëve 
iu desh të kalonin malet në këmbë për t’i shpëtuar trazirave të Luftërave 
Ballkanike. Duket se ndihem më i sigurt në vazhdimësinë e pasigurisë sesa 
kur ndërtoj kështjellën e përkatësisë mitike.

Ikja nga beteja ishte ndryshim i shëmtuar i betejave të armatosura për liri, 
një kundërvënie ndaj arratisjeve origjinale nga gijotina e kodeve shoqërore 
të trashëguara. Lart mbi arratisjen, në horizontin e vullnetit të lirë është 
kthimi që nuk varet nga rrënjosja, por nga frika se plagët nga e kaluara do 
të formojnë fytyrën e asaj që do të vijë. Unë u rrita në një qytet ku stinët e 
vitit kishin një rëndësi të pafundme dhe mirëpriteshin me ritualitet mitik 
që Eliade do ta kishte përshkruar si “kthim i përjetshëm”. Dëshira për t’u 
kthyer është më e vjetër se dëshira për t’u larguar. Kavafis u kthye disa 
herë në Aleksandri, duke pritur të shihte të njëjtin qytet, pavarësisht se 
as ai dhe as qyteti nuk ishin më të njëjtit. Orhan Pamuk e imagjinonte 
veten një plak që endej rrugëve të njohura të qytetit që plakej, një vendas 
i vetmuar, plotësisht i vetëdijshëm për provincialitetin e tij, duke e kthyer 
njohurinë e tij në urtësi. Gjyshja ime derdhte një gotë ujë pas meje sa herë 
që largohesha nga shtëpia për të udhëtuar diku, me besimin që udhëtimi 
im të shkonte rrjedhshëm si një lumë dhe më jepte një gotë ujë për të pirë 
kur kthehesha, sikur kjo të nënkuptonte kthimin tim si një akt në të cilin e 
kisha gëlltitur tërë botën. Regjisori i Beyond the Hills, Cristian Mungiu tha 
për sa vijon: “Ne grumbullojmë gjëra për t’i bërë të gjitha largimet tona të 
vështira, për të lodhur veten nga realitetet migratore të historisë botërore. 
Kur dikush vdes, themi se po na lë, sikur e pranojmë se ai që nuk është 
më me ne është ende në një udhëtim dhe se ne jemi ata që qëndrojmë në 
vend, të ngurtësuar nga frika e largimit. Gjyshja ime ruante me kujdes të 
gjitha dokumentet tona të skaduara si një lloj grumbullimi i identitetit tonë, 
i krijuar së bashku me mbijetesën e familjes nëpër shtete të ndryshme 
pushtuese; për vite me radhë ruante rrobat me të cilat donte të vishej kur 
të varrosej, duke e hapur herë pas here garderobën para nesh për të na 
kujtuar. Edhe unë madje varrosa lodrat e mia kur nuk isha më kurioz në 
to, duke menduar më shumë për fëmijët e palindur sesa për ata që ishin 
gjallë. Të gjitha grumbullimet fillestare lidhen me frikën e zhdukjes, por 
më vonë ato shndërrohen në armë dominimi dhe në mall për kthimin e të 
pakthyeshmes.

Sot, Bota jeton lokalitetin e saj të ri dhe distancat maten në kilobajtë 
në vend të kilometrave. Ajo që konsiderohej karakteristika personale 
patologjike introverte dhe fobitë ndaj hapësirave të reja dhe publike, 
tani është bërë një alfabet i pranisë. Në konfigurimin e sotëm introvert 
të botës, Glenn Gould mund të mos kishte hequr dorë nga performanca 
para publikut në moshën e hershme tridhjetë e dy vjeçare, dhe Nick 
Drake mund të mos kishte kryer vetëvrasje në atë moshë të re, pasi kishte 
jetuar jetën e tij me frikën e vështrimit të mprehtë e të rreptë të medias. 
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E megjithatë, ka një distancë të madhe midis kësaj vetmie si vendim 
kolektiv dhe veçimit të zgjedhur si liri për shkak të një impulsi personal 
për rishqyrtim. Qindra vjet më parë, nostalgjia konsiderohej një sëmundje 
në Evropë dhe njerëzit që ndiheshin në ankth për t’u kthyer në shtëpi 
trajtoheshin me opium, shushunja ose një qëndrim të gjatë në mal. Në 
anën tjetër, kishte edhe drapetomani, domethënë “sëmundje” nga e cila 
vuanin skllevërit kur nuk pushonin dot përpjekjet e tyre për t’u arratisur 
nga robëria, nga fushat e pambukut që punonin çdo ditë, duke dashur të 
shpëtonin nga mbyllja e detyruar në të njëjtën hapësirë. Dhe sigurisht, 
tani është momenti i duhur për të përdorur kufijtë e mbyllur gjeografikë 
dhe politikë për të zgjeruar shpirtrat në krahasim me brishtësinë e trupave 
tanë. Ky ndërgjegjësim mbi dobësinë tonë mund të na ndihmojë të 
zhvillojmë vetëdijen për cenueshmërinë e natyrës, në të cilën, në varësi 
të natyrës së shpirtit tonë, ne do të jemi në gjendje të zëmë vend, qoftë 
si qeliza apo qoftë si viruse. Vetëm kur bëhemi prindër e kuptojmë se 
sa shumë objekte të mprehta kemi brenda shtëpive tona. Dhimbja dhe 
brishtësia janë universale dhe ato nuk mund të maten me metra katrorë 
të rrethuar ose të gjykohen nga cilësia e tyre endemike. Unë jam një 
pasardhës i refugjatëve dhe mungesa e një vendi të caktuar ka qenë një 
nga tiparet e përhershme në jetën time, e kaluar nga një brez në tjetrin. 
Paraardhësit e mi flisnin shpesh për shtëpinë e tyre të shkretë dhe për 
lirinë, dhe në kujtimet e tyre ajo shtëpi kishte humbur tashmë dimensionet 
e saj hapësinore dhe arkitekturore, duke funksionuar vetëm si strehë për 
lirinë e paarritshme.

Sa liri ka në hapësirat e kufizuara me të cilat po mësohemi pothuajse 
në mënyrë të padukshme, si alpinistët e lodhur që i zë gjumi në kthetrat 
e borës vrastare pasi të kenë pushtuar majën? Klaustrofobia nuk është 
vetëm një hapësirë   me dimensione të kufizuara, por edhe rezultat i një 
shpirti të zgjeruar. Vetëm atëher kur dikush ndjen dëshirën për të zgjeruar 
fushën e tij kërkimore të ekzistencës dhe lirisë, ai ndjen gjithashtu 
sipërfaqen e ashpër të mureve rrethuese. Realiteti historik i zonës na 
ka kthyer të gjithëve në vëllezër e motra në klaustrofobinë e trashëguar, 
gjuhësore dhe arkitekturore. Jemi të mbyllur, siç thonë, por unë prirem 
të mos pajtohem, brenda një “gjuhe të vogël” dhe ballkonet tona janë 
më të vegjël se kafazet e cirkut, jo ndryshe nga vagonët në shtigjet e 
emigrantëve. Burgimin tim në qytet e perceptoja si një jehonë sigurie, si t’i 
përkisja një hapësire të njohur, nëpër të cilën mund të ecësh me sy mbyllur, 
sepse e dije mrapa cilave ndërtesa do të ngriheshin planetet. Në atë qytet 
jetoja me një ndjenjë se çelësi i portës ishte në xhep si një alternativë e 
sigurt, ose si një pishinë pranë një deti të stuhishëm.

Të mos kesh një shtëpi do të thotë të ndjesh ashpërsinë e erërave kur 
qëndroni përballë vatrës nga njëra anë dhe të ndjeni dritën e zjarrit të 
vatrës kur jeni larg shtëpisë nga ana tjetër. Të dyja këto gjendje janë 
procese të brendshme ndaj asaj që ne e quajmë vetmi dhe është ndoshta 
vetëndëshkimi më i ashpër në formën e lirisë së pakufishme. Disa vite më 
parë, para pandemisë, shkrova se ndryshimi midis vetmisë së imponuar 
dhe asaj që kultivohej qëllimisht ishte më i dukshëm në restorantet 
luksoze që gjinden të rreshtuar rrugëve e rrugicave të qyteteve vezulluese. 
Kisha parasysh sëmundjen moderne të rrjetëzimit – të ngrënit vetëm, siç 
e shprehu Baudrillard. Ndonëse të ftuarit e mbajnë gjithmonë karrigen 
në anën e kundërt të tavolinës me shpresën se dikush do të ulet në të 
para se të thërrasin kamarierin. Ata që lidhen me vetminë dhe vdekjen 
duket se gjithmonë shprehin dëshirën në shtratin e tyre të vdekjes për 
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t’u varrosur në të njëjtin varr me dikë tjetër, ose për t’u bërë pjesë e gjithë 
botës duke i hedhur hirin në erë. Arkitektura e vetmisë është shpërfillëse 
dhe misterioze, si një shtëpi, plani i së cilës është i ngulitur në themelet 
e saj. Një pyetje që ngre e tashmja jonë është nëse vetmia mund të 
jetë një gjendje planetare dhe nëse është, në cilat hapësira mund të 
jemi vetëm jashtë vetmisë sonë të përbashkët? Ekziston një ndryshim 
thelbësor nëse shkruajmë për vetminë në ndonjë pjesë të botës apo nëse 
shkruajmë vetëm për ndonjë botë të qenies njerëzore. Nëse vetmia është 
“pamundësia për të qenë me të tjerët” të paktën për një çast – atëherë ajo 
është një thirrje dhe një burim për një dialog ndryshe dhe të fshehtë me 
botën dhe me lirinë, jashtë kornizës kohore.

A mund të shqyrtohet liria si një formë e ndryshueshme e dashurisë 
primordiale ndaj botës dhe fillimit dhe fundit të saj? Fuqia e dashurisë 
është kundërshtari më i madh i dashurisë për pushtet. Ajo nuk pranon të 
arkivohet, e mbuluar me pluhur, si një mumje që shpërbëhet nën rrezet e 
diellit. Dhe sigurisht, pyetjet e mëdha mund të shndërrohen lehtësisht në 
retorikë shurdhuese, si pyetja nëse dashuria ekziston si frika e pafundme 
nga vdekja apo si gatishmëria arketipale për të përkohshmen dhe vdekjen. 
Kjo është dashuria e kuptuar si pritja e Penelopës, apo pritja arketipale, 
për atë që mund të mos kthehet, kjo është dashuria si një ekzekutim ritual 
i kohës kalendarike brenda vetes. Sipas Barthes, identiteti fatal i atyre që 
dashurojnë është akti i pritjes dhe gjatë kësaj pritjeje ata pyesin veten: 
“A jam i dashuruar? Po, jam, sepse jam duke pritur.” Të tjerët nuk presin 
kurrë. Boshti i pritjes zhvendoset kur ka sëmundje dhe luftë, sepse, në 
vend që të presim të dashurit, ne mund të presim vetëm dashurinë – drejt 
natyrës, drejt padukshmërisë, drejt humanizmit, të varrosur në rërën e orës 
së rërës, të pandryshuar nga askush. Në luftë, vdekja është dashnorja, 
jo tmerri. Babai më shumë më fliste për vitet që kishte kaluar në ushtri, 
se sa për vitet që kishte kaluar me veten dhe me dashuritë e tij. Secila 
prej fjalëve të tij kishte të veshur uniformën e dhimbjes së përbashkët, 
çdo moment që ai kujtonte mund të shihja tatuazhet e frikës. A mund të 
pyesim, siç pyesin fëmijët, a mund të ngrihemi në qiell nëse edhe nga 
atje vijnë bombat? Zbigniew Herbert thotë se në Luftë: “Askush nuk do të 
fluturojë në qiell. Toka i tërheq trupat dhe  i çon poshtë tek vetja e saj.” Nuk 
ka humbje më të madhe për paqen se sa një zog i ngordhur në pëllëmbën 
e dikujt, se sa një zog i ulur pranë trupit të një ushtari të vdekur, ose mbi 
çatitë që na mbrojnë nga qielli, por jo nga bombat e lirisë së mohuar. Nga 
ajo rënie e lirë e pambrojtur e lirisë.
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