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IDEJA E EMANCIPIMIT NË HISTORINË E MENDIMIT PERËNDIMOR  

 

Hyrje 

 

Një nga idetë themelore në mendimin filozofik dhe politik të botës perëndimore ka qenë ideja e 

çlirimit të njeriut. Ky studim është i fokusuar në ngjizjen, rritjen dhe krizën e kësaj ideje të 

madhe. Procesi përmes të cilit ka kaluar e gjithë kjo përfshin fillesat mitike të shfaqjes së kësaj 

ideje, vizionet religjioze të saj dhe sekularizimin iluminist të saj në epokën moderne. Pjesa më e 

rëndësishme e filozofisë moderne, nën ndikimin e kulturës judeo-kristiane, mes tjerash, 

udhëhiqet nga ideja e emancipimit ( çlirimit) të njeriut dhe shumë nga ideologjitë e rëndësishme 

të modernitetit e gjejnë frymëzimin e tyre tek kjo ide, prandaj njohja e kompleksitetit të kësaj 

ideje është një nga rrugët më të mira për të kuptuar kompleksitetin e vetë modernitetit. Zhan 

Fransoa Liotar në librin e tij ―Jonjerëzorja‖ shkruan se tregimet e mëdha të metafizikës moderne 

si krishterimi, iluminizmi, romantizmi, idealizmi spekulativ gjerman, marksizmi, bazohen mbi 

idenë se ―ardhmja mbetet e hapur si  qëllim i fundit i historisë njerëzore, nën emrin e 

emancipimit‖. Ky emër është instanca legjitimuese e gjithë pluralitetit të praktikave të 

modernitetit, prandaj kriza e modernitetit është konsekuencë e krizës që shfaqet brenda kësaj 

instance. 

Ky studim trajton zhvillimin e konceptimit transcendental të emancipimit, atë të konceptimit 

imanentist të emancipimit, ku gjejmë variantin historicist dhe atë iluminist, si dhe krizën e këtyre 

konceptimeve. Përfundimi përfshin konstatimet që rrjedhin nga tërësia e studimit.  

 

 

 



I. Transcendenca e Emancipimit 

 

Ideja e Emancipimit të Njeriut duket se për herë të parë shfaqet në kontekstin e miteve dhe 

legjendave të religjionit judaist. Këto mite dhe legjenda i gjejmë në tekstet e Biblës, përkatësisht 

në tekstet e Beslidhjes së Vjetër. Libri i Eksodit paraqet përvojën historike të çlirimit të njeriut 

nga gjendja e robërisë dhe nisjen apo marshimin e tij drejt një gjëndje tjetër, asaj të lirisë dhe 

lumturisë, e simbolizuar me përfytyrimin e tokës së premtuar, në të cilën projektohet vizioni i 

kohës së artë të ekzistencës njerëzore. Brenda ―Eksodit‖ ne mund të gjejmë disa nga idetë 

themelore të cilat kanë ushtruar një ndikim të jashtëzakonshëm në formësimin e mendimit dhe 

kulturës perëndimore. Njëra prej këtyre ideve është se historia ka një kuptim. Karl Lowith ( 

Meaning in History) dhe Yosef Hayim Yerushalmi ( Zakhor- Jewish History and Jewish 

Memory) mendojnë se derisa grekët me Herodotin janë baballarë të historiografisë, përpjekjes 

për të dhënë një përshkrim racional të ngjarjeve të së kaluarës, hebrenjt janë baballarë të kuptimit 

të historisë, pra idesë se tërësia e ngjarjeve të së kaluarës përmban në vete një qëllim, nga i cili 

derivohet kuptimi i tyre. Në këtë mënyrë merr rrugë interpretimi teleologjik i historisë. Ky 

interpretim implikon idenë tjetër e cila poashtu zanifillohet tek rrëfimet e Eksodit dhe kjo është 

ideja apo përfytyrimi i ngjarjeve historike si njëlloj ecje lineare drejt një stacioni përfundimtar. 

Hebrenjtë kanë përmbushur momentin e parë të historisë, emancipimin e tyre nga gjendja e 

skllavërisë, mirëpo kjo është vetëm momenti i asaj që Berlin e quan ―liria negative‖. Momenti i 

dytë është ecja drejt ―lirisë pozitive‖, e cila i pret në Tokën e Premtuar. Hyrja në të është 

finaliteti i historisë. Ky përfytyrim i historisë implikon një ide tjetër, idenë e të ardhmes përmes 

të cilës marrin kuptimet të gjitha mundimet e veprimit historik. Toka e Premtuar, Vendi Utopik, 

Koha e Artë nuk janë një gjëndje që ka mbetur prapa ecjes historike të njerëzimit, por para saj. 

Kështu e ardhmja fiton një epërsi morale dhe historike mbi dy dimensionet tjera të temporalitetit, 

diçka që nuk e gjejmë tek përfytyrimet greke të historisë, por më vonë e gjejmë, si një element 

bazik, në tërësinë e ideve dhe vlerave të iluminizmit. Mirëpo brenda kontekstit të rrëfimit judaist 

për emancipimin e njeriut bartës i tërë procesi të madh të tij mbetet një instancë mbinjerëzore. 

Ajo është instanca transcendentale- Zoti. Zoti është burimi nga vjen vendimi historik për 

emancipimin, por edhe instanca që drejton tërë procesin e zhvillimit të tij, deri tek finaliteti i 

historisë. Kësisoj historia na shfaqet si implementim i një plani providencial. Shpëtimi i njeriut 



është akt transcendental. Krishterimi i cili fillimisht ishte si një lloj sekti judaist, trashëgon gjithë 

rrëfimin judaist të emancipimit të njeriut, soteriologjinë transcendentale të tij, duke e pasuruar 

edhe më dimensione të tjera, e në rradhë të parë me dimensionin e universalizimit të 

emancipimit. Derisa judaizmi mbetet një tregim emancipimi që lidhet me një popull të veçantë, 

krishterimi na jep tregimin e emancipimit të të gjithë njerëzimit. Instanca që bartë procesin 

historik sërish mbetet ajo transcendente, por tash kjo transcendencë ka tejkaluar hendekun judaist 

qe e ndante me njeriun dhe është mishëruar në të. Zoti është bërë njeri për të çliruar njeriun nga e 

keqja, vuajtjet dhe padrejtësitë. Ky mishërim i hapë rrugë shndërrimit të transcendencës në 

imanencë, shndërrim që do të ndodhë fillimisht në gnosticizëm e pastaj modernitet. Në këtë 

shndërrim, nëse parafrazojmë Dostojevskin, figura e Zotit-Njeri, ia lë vendin figurës së Njeriut-

Zot ( Novela ―Djajtë‖). 

 

II . Imanenca e Emancipimit. 

 

Moderniteti, sipas shprehjes së Eric Voegelin-it, karakterizohet nga ―imanentizimi i eskatonit‖. 

Ideja mbi emancpimin e njeriut, si kuptim i procesit historik mbetet, vetëm se tash instanca apo 

subjekti transcendental që bartë këtë proces zëvendësohet me një instancë që është imanente për 

historinë dhe njeriun. Këtë veçori të përfytyrimit modern për historinë, Voegelin e ndërlidh me 

gnosticizmin antik i cili është shfaqur sipas studiuesve si herezia e parë e krishterimit, ngase për 

dallim nga krishterimi ofronte një interpretim tjetër për rrugën e arritjes së shpëtimit të njeriut. 

Kjo rrugë përmblidhej në një frazë lakonike: ―shpëtimi vjen prej njohjes‖ ( salvation comes from 

knowledge). Pikërisht tek njohja dhe dija moderniteti dhe iluminizmi investojnë të gjitha pritjet 

soteriologjike, apo sikurse shkruan Lyotard pritjen e përmbushjes së emancipimit përmes 

shkencës dhe teknologjisë. Iluminizimi ruan idenë judeo-kristiane për kuptimin e historisë, 

braktisë instrumentet dhe rrugët e përmbushjes së tij dhe i zëvendëson ato me trashëgiminë e 

racionalizmit grek, përkatësisht me racionalizmin sokratik, i cili vendosë një lidhje kushtëzuese 

në mes njohjes dhe parimeve morale. E keqja vjen prej padijes thoshte Sokrati. Kultivimi dhe 

edukimi i mendjes është rruga më e mirë për çrrënjosjen e saj. Ky është mesazhi themelor i 

iluminizmit, prandaj e gjithë filozofia moderne duke filluar nga Dekarti, sipas shprehjes së Fuko, 



merret me problemin e mendjes, ―me efektet e saj historike, me limitet dhe rreziqet e saj‖. Derisa 

krishterimi dhe mesjeta jetojnë me idenë dhe praktikën e pastrimit të shpirtit për ta bërë të denjë 

atë që të hyjë në parajsë, moderniteti preokupohet me idenë dhe praktikën e pastrimit të mendjes 

nga iluzionet dhe paragjykimet ( Couze Venn), si parapërgaditje për hyrjen e njeriut në parajsën 

tokësore. Bacon, Dekart dhe Kant i ndërtojnë filozofitë e tyre mbi këtë ide të pastrimit të 

mendjes, ndërsa Hegeli ndërton rrëfimin e tij për historinë e emancipimit duke sintetizuar të 

gjitha pikëpamjet e mëparshme, por brenda paradigmës imanentiste të modernitetit. Hegeli e 

zëvendëson teleologjinë eksternale me teleologjinë internale. Marksi, vazhduesi heretik i tij, 

imanentizimin e eskatonit e kontretizon me figurat e Anglisë industriale të shekullit të XIX, por 

pa e eleminuar universalizimin e tij. Me Marksin historia e emancipimit arrinë kulminacionin e 

saj teorik dhe fillimin e shndërrimit në program politik të ideologjive të majta. Kështu filozofia e 

emancipimit shndërrohet në politikë të emancipimit. Historia zë vendin e Zotit, e rrjedhimisht 

edhe gjykimi i saj vendin e gjykimit të Zotit, ndërkaq Proletariati merr përsipër barrën e 

ekzekutimit të këtij gjykimi. Ky gjykim është Revolucioni i Madh që sipas Marksit do të shënoj 

çlirimin e proletariati në gjithë botën, e që është po aq universal sa edhe sundimi i kapitalit dhe 

skllavëria e punës me mëditje. 

 

III. Zbrastësia e instancave të emancipimit. 

 

Përfytyrimi i historisë botërore si proces i emancipimit universal të njeriut gjatë shekullit XX 

përjeton një mori kritikash, që sëbashku me përvojën e katastrofave të mëdha njerëzore të këtij 

shekulli e lëkundën radikalisht besimin e shumpërhapur në pashmangësinë e tij. Kësaj i kishin 

paraprirë kritik të ndryshëm edhe gjashtë shekullit XIX i cili doktrinën e progresit moral të 

njerëzimit në histori e kishte ngritur në shkallën e atij që Raymond Aron e quan religjion sekular. 

Në mesin e këtyre kritikëve më i njohuri ishte Fridrih Niçe, filozofia e të cilit është një kritikë 

radikale e ideve themelore të krishterimit dhe iluminizmit, një kritikë radikale e atij që vetë 

Nietzsche tek ―Vullneti për Fuqi‖ e quan ―Intepretimi moral i botës‖. Nihilizmi niçean është një 

shkatërrim i instancës transcendentale të historisë, por edhe e zëvendësuesve sekularë të saj që 

janë produkt i iluminizmit. 



Ndërkaq në filozofinë e Karl Poper ne gjejmë një kritikë radikale ndaj Imanencës së 

emancipimit. Kjo është kritika e historicizmit e cila shkatërron besimin se historia e njerëzimit ka 

një kuptim dhe qëllim universal të cilin e realizon përmes ligjeve të pashmangshme të progresit 

të kuptuara si ligje imanente të vetë procesit historik. Historicizmi të cilin e kritikon Poper është 

në fakt doktrina e asaj që Voegelin e identifikon si ―imanentizim i eskatonit‖. 

Besimi modern që barazon progresin e shkencës dhe tekonologjisë me progresin moral dhe 

emancipimin universal të njerëzimit merr një kritikë radikale edhe në filozofinë e Mishel Fukosë. 

Përkundër këtij besimi Fuko identifikon një proces tjetër në shoqëritë moderne dhe pikërisht 

procesin, në intensifikim të vazhdueshëm, të kontrollit dhe dominimit. Fuko argumenton se në 

shoqërinë moderne kemi instalimin e modelit të pushtetit disiplinor. Ky është modeli i 

panoptikonit bentamian, i cili nga një projeksion burgu shndërrohet në një metaforë për tërësinë 

e shoqërisë. Si në asnjë shoqëri tjetër në shoqërinë moderne jeta jonë është e survejuar, 

kontrolluar dhe e disiplinuar nga shumësia në rritje e mekanizmave të pushtetit. Dija e cila pritej 

të na sillte më shumë emancipim është kthyer në një instrument dominimi dhe kontrolli, ndërsa e 

vërteta nuk është një vlerë e cila i imponohet pushtetit, por përkundrazi vetëm një produkt i 

relacioneve pushtetore.  

Ky është falimentimi i njërit prej besimeve themelore të iluminizmit, i paralajmëruar fuqishëm 

nga Adorno dhe Horkheimer tek vepra ―Dialektika e Iluminizmit‖, e shkruar në ditët e 

tmerrshme të Luftës së Dytë Botërore. Iluminizmi, thotë Fuko, nuk ka shpikur vetëm liritë, por 

edhe disiplinat. 

 

Përfundimi: një botë pa kujdestarë të të mirës supreme 

 

Ajo që quhet ―gjëndje postmoderne‖ ka të bëjë me sensibilitetin se jetojmë në një botë pa garanci 

absolute për progresin dhe emancipimin njerëzor. Kjo ngase instancat të cilat kanë ofruar këtë 

garanci tashmë janë shpërbërë. Brenda këtij sensibiliteti as Zoti (Niçe), as Historia ( Poper) e as 

dija (Fuko) nuk ofrojnë më këtë mundësi. Ajo që ofrohet është të jetuarit më ―sigurinë e 

pasigurisë‖, me vetëdijen e rrezikut që vjen nga ndjenja e braktisjes prej ―kujdestarëve të të mirës 



supreme‖. Historia, sipas shprehjes se Edgar Morin, ka pushuar të jetë një lokomotivë dhe është 

bërë një gaforre. Lokomotivës i dihet caku, stacioni final, ndërsa gaforres jo. Lëvizjet e saj në 

çdo moment mund të marrin orientime të ndryshme ; mundësi të shumta janë të hapura para saj. 

Emancipimi i njeriut mbetet vetëm njëra prej mundësive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PJESA E PARË –  

TRANSCENDENCA E EMANCIPIMIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Një ekskursion etimologjiko-semantik 

 

Termi ―emancipim‖ vjen nga fjalët latine ―ex-manus-capere‖ dhe etimologjikisht nënkupton 

procesin gjatë të cilit dikush del ( ex )  nga duart ( manus ) apo kontrolli i dikujt tjetër (capere ). 

Në të drejtën romake emancipimi paraqet procesin juridik kur fëmija pavarësohet apo del nga 

kontrolli (mancipium) i babait (manceps)
1
. Këtu emancipimi është dalja e njeriut nga ajo që e 

drejta romake e quan ―patria potestas‖, pushteti i patriarkut, një pushtet absolut, që Fuko tek 

―Historia e Seksualitetit‖ (pjesa e parë ) e përshkruan si pushteti mbi jetën dhe vdekjen e njeriut, 

pushtet që përbën një nga tiparet themelore edhe të atij që quhet pushteti sovran.  

Liotar duke analizuar etimologjinë latine të termit dhe kontekstin e përdorimit të saj shkruan se si 

një temë esencialisht familjare ka përcaktuar rrjedhën e mendimit në kulturën perëndimore. 

―Manceps është personi i cili mbanë diçka në kuptimin e posedimit ose pervetësimit. Mancipium 

i referohet këtij gjesti (veprimi) të mbajtjes. Por gjithashtu ai i referohet asaj e cila mbahet nga 

mancepsi. Skllavi është i përcaktuar më shumë në termat e përkatësisë se sa të shërbimit. Skllavi 

nuk i përket vetes. Ai nuk e ka kapacitetin për të përvetësuar asgjë. Ai është në duart e tjetrit. 

Varësia është një term joadekuat për të përcaktuar këtë gjendje të të qenit i kapur dhe i mbajtur 

nga duart e tjetrit. Si në këtë rast,  të rriturit apo të vetëquajturit të rritur, kanë  besuar se edhe 

fëmiu mund të definohet në këtë mënyrë : dikush që mbahet nga një tjetër në duar‖
2
.  

Liotar konsideron se një temë e tillë e fëmijërisë më pas është kthyer në idenë apo ideologjinë e 

emancipimit. ―Kjo temë banale është familjare; ajo është inherente për Perëndimin. Ajo qeverisë 

aporitë e lirisë dhe shpëtimit…humanizmi, qoftë kristian ose sekular mund të përmblidhet në 

këtë maksimë : njerëzimi është diçka që duhet çliruar ‖
3
. 

                                                           
1
 . Adolf Berger,  Encyclopedic Dictionary of Roman Law,  The American  Philosophical  Society, Independence 

Square,  Philadelphia, 1953, fq.121. Shih gjithashtu : Reinhart Koselleck, The Practice of Conceptual History, 

Stanford University Press, 2002, fq.250. 
2
 . Jean Francois Lyotard, Political Writings, UCL Press, 2003, fq.148 

3
 . Lyotard,  po aty, fq.149-50 



Këtë moment semantik të daljes, që e gjejmë të ex-manus-capere romak, mund ta identifikojmë 

edhe tek termi ―exodes‖, përkthimi grek i fjalës hebraike ―yetsi’at Mitsrayim”, e cila e shenjon 

daljen biblike të hebrenjve nga Egjipti
4
. Termi ―exodus”, një latinizim i fjales greke ―exodes‖, 

është kompozitë e fjalës ―ex‖ që dmth dalje dhe ―hodos‖ që ka kuptimin e rrugës apo shtegut. 

Eksodi është shtegu i daljes. Në tragjeditë antike greke eksodi është pjesa e fundit e tragjedisë, 

momenti kur aktorët dalin nga skena pas zgjidhjes së konfliktit tragjik.  

Momenti i daljes përseritet vazhdimisht në historinë e mendimit perëndimor. E gjejmë tek 

Platoni në alegorinë e famshme të shpellës së populluar nga të burgosurit, pastaj tek mendimtarët 

e kontratës sociale ku njeriu del nga gjendja natyrore për të ndërtuar regnum hominis-in e tij,  

ndërkaq në njërin nga tekstet më me ndikim në historinë e interpretimit të iluminizmit, atë të 

Imanuel Kantit, ―Çfarë është Iluminizmi?‖, momenti i daljes na shfaqet si moment esencial në 

dhënien e përgjegjes në pyetjen se çka është iluminizmi. Iluminizmi, thotë Kant, është dalja e 

njeriut nga papjekuria e tij për të cilën vetë është fajtorë
5
. Duke interpretuar përgjegjen e Kantit 

Fuko ndalet pikërisht tek moment i daljes duke insistuar se te Kanti momenti i Aufklarung nuk 

përcaktohet as si ndonjë përkatësi ndaj një iminence të caktuar, as si përmbushje e një epoke, as 

si një kalim apo një tranzicion nga një gjendje në një tjetër. ―Kanti e definon atë ( pra momentin 

e iluminizmit B.L.) thjeshtë si ―Ausgang‖, si rrugëdalje, jashtësim, një lëvizje me anë të të cilës 

dikush e nxjerr vetën  nga diçka pa thënë ndonjë gjë mbi atë se çfarë do të jetë të ecurit 

përpara‖.
6
  Kjo dalje pasohet nga gadishmëria apo guximi i njeriut për të përdorur arsyen e tij pa 

ndihmën apo udhëzimin e ndonjë autoriteti (mancepsi) të jashtëm.  

Liotar ndërkaq duke u ndalur tek momenti kantian i guximit mendon se ―objektivi i emancipimit 

i përket guximit ( në kuptimin e dyfishtë si rezistencë ndaj lodhjes dhe rezistencë ndaj frikës)‖.
7
 

Nuk ka emancipim pa mposhtjen e frikës, e cila është frikë e humbjes së sigurive dhe garancive 

shtypëse. Njerëzve gjithmonë u është grabituar liria në emër të sigurisë. Në kontekstin e tërë 

kësaj ne mund të shohim se si  njeriu në përfytyrimin perëndimor del prej diçkaje dhe niset për 
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diku. Ai është një Udhëtar i Madh. Në ―Mitin Perëndimor të Historisë
8
‖ është shprehur në 

mënyrë më të fuqishme sensibiliteti i këtij udhëtimi. 

Duke zbërthyer konceptin e emancipimit që ―ka qenë pjesë e imagjinatës sonë politike për shekuj 

me rradhë‖, Ernesto Laclau identifikon gjashtë dimensione brenda tij.  

Dimensioni i parë është ai që Laclau e quan dimensioni dihotomik. Ky do të thotë se ― në mes 

momentit emancipues dhe rendit social që i paraprinë atij është një çarje absolute, një 

diskontinuitet radikal‖.
9
 Përmes kësaj çarjeje akti i emancipimit e ndanë në dy pjesë kohën dhe 

ekzistencën njerëzore, duke përmbysur shënjuesit e vjetër të saj dhe duke projektuar shënjuesit e 

ri të shoqërisë dhe historisë së saj. Shkretetira që ndan Egjiptin e Faraonëve nga Toka e Premtuar 

prej Zotit është metafora që shpreh këtë diskontinuitet radikal, këtë hendek në mes dy botëve, të 

hapur nga akti i emancipimit
10

.  

Dimensioni i dytë që rrjedh në mënyrë logjike nga i pari, është dimensioni holistik. Në këtë 

dimension, sipas Laclaut, akti i emancipimit na shfaqet si një akt që përfshin tërësinë e jetës 

sociale. Asgjë nuk mund t‘i shpëtoj prekjes së tij transformuese e cila i çrrënjosë të gjitha trajtat e 

tjetërsimit të njeriut. Përmes eleminimit të këtyre trajtave akti i emancipimit krijon situatën e një 

realiteti ku shfaqet ―koincidenca absolute e esencës njerëzore me vetveten e cila nuk lë asnjë 

vend për ndonjë relacion tjetër pushteti‖.
11

 Kjo koincidencë paraqet dimensionin e tretë të 

konceptit të emancipimit, dimensionin e transparencës përmes të cilit emancipimi paraqitet si 

eleminim i pushtetit dhe drejtim i çështjeve të bashkësisë pa ndërmjetësimin e kurfarë instance 

që i përngjanë ndonjëres prej formave të tij tjetërsuese. Në dimensionin e katërt, atë të pre-

ekizstencës, kemi relacionin që vendoset mes asaj që duhet emancipuar dhe aktit të emancipimit. 

―Nuk ka emancipim pa represion dhe nuk ka represion pa prezencën e diçkaje të cilës i është 

ndaluar zhvillimi i lirë nga forcat represive. Në këtë kuptim emancipimi nuk është një akt i 

krijimit, por  i çlirimit të diçkaje e cila i paraprinë aktit çlirues‖ 
12

.  
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Dimensioni i pestë është dimensioni i themelit. Ky nënkupton faktin se projekti i emancipimit 

për të qenë realisht i tillë duhet të transcendoj gjithçka që i paraprinë aktit emancipues dhe të 

ndërhyjë në bazën e jetës sociale, duke i riformësuar premisat e saj, ndërsa dimensioni i fundit 

është dimensioni racional, i cili manifestohet si në eskatologjitë fetare ashtu edhe në ato të 

sekularizuara, por derisa tek të parat racionaliteti i emancipimit lidhet rendin botëror të vendosur 

nga Zoti, në të dytat ky racionalitet nuk ka të bëjë me ndonjë instancë transcendente, por me 

principin e një rendi inherent racional. 

Një zhvillim interesant në semantikën e konceptit të emancipimit e vëren Koselleck, i cili 

konsideron se semantika juridiko-biologjike e konceptit, që zë fill në të drejtën romake, përmes 

ligjit mesjetar gjerman  shfaqet edhe tek Kanti në përshkrimin e iluminizmit si dalje e njeriut nga 

papjekuria e tij dhe në fillim të shekullit XIX shndërrohet në semantikë politiko - historike. Kjo 

do të thotë se koncepti i emancipimit, sipas shprehjes së Koselleck, temporalizohet. 

Temporalizimi nënkupton shndërrimin e konceptit të emancipimit në konceptin e një  procesi që 

shikohet si inherent në vetë lëvizjen objektive të kohës historike.. ― Çfarë është qëllimi më i 

madh i kohës sonë‖ pyet Heine me 1828. ―Është emancipmi. Jo vetëm i irlandezëve, grekëve, 

hebrenjëve të Frankfurtit, zezakëve të Indive perëndimore, dhe popujve tjerë të shtypur, por 

emancipimi i gjithë botës, në veçanti Europës, e cila është bërë e pjekur dhe tani është gati me 

vrull të çliroj veten nga zgjedha e hekurt e të privilegjuarve dhe aristokracisë‖. Kështu 

emancipimi u kthye në konceptin e lëvizjes historike,  pa hequr implikimet e tij juridike. 

Emancipimi tash bëhet emërtues i përbashkët i drejtësisë për të gjithë ata që kërkojnë çrrënjosjen 

e pabarazisë ligjore, sociale, politike dhe ekonomike‖
13

.  

Qysh në gjysmën e parë të shekullit XIX- mendon Koselleck, - koncepti i emancipimit bëhet 

koncepti më i rëndësishëm brenda  kontekstit politik e kulturor të Europës perëndimore.  Ai i 

bashkangjitet filozofive të historisë, të frymëzuara nga konceptimi judaisto i kishterë i kohës 

lineare dhe kështu merr jetë vizioni perëndimor për historinë universale të njerëzimit si histori e 

emancipimit. Tash mendohet se përmes kësaj historie njerëzimi maturohet dhe i bëhet i denjë për 

të qenë i lirë. 
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2. Eticizimi dhe humanizimi judeo- i krishterë i fesë 

 

Në kulturën perëndimore, përgjatë tërë rrjedhës së saj historike, një nga idetë predominuese ka 

qenë ideja e emancipimit të njeriut
14

. Predominimi i saj është manifestuar përmes determinimit të 

ideve, përfytyrimeve dhe vlerave tjera që konstituojnë veçantitë e kulturës perëndimore, që nga 

profetët ungjillor të epokës aksiale
15

, deri tek revolucionarët e majtë të shekullit XX.  

Rrënjët e kësaj ideje shtrihen në vetë fondamentin e kësaj kulture, e ky fondament, sikurse 

shkruan Leo Strauss, konstituohet nga dy prurje të mëdha, njëra që vjen nga feja biblike dhe tjera 

nga filozofia racionaliste e Greqisë së vjetër, e që simbolizohen nga dy qytete të mëdha, 

Jerusalemi dhe Athina.  

Raporti në mes këtyre dy prurjeve nuk është harmonik, përkundrazi është një raport kundërshtimi 

dhe tensioni, gjë që për Strauss, përbën edhe sekretin e vitalitetit të kulturës perëndimore.
16

. Ky 

është tensioni në mes fuqisë së revelacionit (zbulesës) dhe fuqisë së arsyes, dy rrugëve përmes të 

cilave njeriu perëndimor është përpjekur të ngritet deri në lartësitë transcendente të Summum 

bonum
17

.  

Ideja e emancipimit është një moment thelbësor dhe konstant i dialektikës së këtij tensioni dhe 

prej kësaj dialektike del shumësia e trajtave që ajo merr në periudha të ndryshme historike.  
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Zhvillimi fillestar i kësaj ideje ndodhë në kontekstin e dramës biblike të hebrenjve. Ajo është 

derivacion i drejtpërdrejtë i vetë specifikave të fesë së tyre -Judaizmit, i cili është më i vjetri në 

mesin e atyre që njihen si fe abrahamike, e ku hyjnë edhe Krishterimi dhe Islami. Dy prej këtyre 

specifikave janë teologjia pozitive monoteiste dhe parimi i unitetit të fesë dhe moralit. Teologjia 

pozitive monoteiste i referohet pikëpamjes se ekziston vetëm një Zot, përcaktimet e të cilit janë 

omnipotenca krijuese dhe omniprezenca në tërësinë e qenies së krijuar prej tij, ndërsa parimi i 

unitetit të fesë dhe moralit nënkupton përcaktimin e tretë  të qenies së Zotit - mirësinë absolute. 

―Dallueshmëria e fesë biblike është pikërisht konceptimi etik i personalitetit të Zotit…Bashkësia 

me Zotin është esencialisht bashkësi e vullnetit moral‖.
18

 Kështu me Judaizmin Zoti merr anë në 

ndeshjen primordiale ontologjiko-etike në mes të mirës dhe së keqës. Ai është në anën e të mirës. 

Ai është vetë e Mira Absolute, instanca supreme ontologjike që garanton rendin moral të botës të 

vendosur prej vetë atij. Historia e emancipimit është tërësia e ngjarjeve që zhvillohen brenda 

kontekstit të prishjeve dhe ngritjeve, çrregullimeve dhe rivendosjeve të  këtij rendi moral. 

Semantika e kësaj historie është e varuar nga ideja e këtij rendi. Pa të kjo semantikë shpërbëhet. 

Kjo është arsyeja pse tek besimet politeiste greke mungon një histori e tillë. Derisa Judaizmi 

është një fe e eticizuar, politiezmi grek mund të përshkruhet si një fe e indiferencës morale. Dy 

momente e shenjojnë këtë diferencë. Derisa në besimin politeist grek të indiferencës morale 

perënditë e urdhërojnë Agamemnonin, komandantin e ushtrive greke, që para se të niset në 

Trojë,  të bëjë një veprim imoral, t‘ua sakrifikoj atyre vajzën e tij, në këmbim të përkrahjes nga 

perënditë, në fenë e eticizuar hebraike Zoti e ndalon Abrahamin që të sakrifikoj të birin e tij për 

hir të Zotit. Ankthi i famshëm i Abrahamit është në fakt ankthi i konfliktit në mes këtyre dy feve, 

ankthi i kalimit nga feja e indiferencës morale në fenë e përkushtimit moral. Rrjedhimisht feja 

greke e indiferencës morale prodhon Luftën e Trojës, e cila na jep modelin e historisë njerëzore 

si produkt i ndeshjes së pasioneve të egra të njerëzve dhe perëndive,  ndërsa feja e eticizuar 

hebraike prodhon Eksodin Biblik, përvojën e parë historiko-kulturore të përpjekjes njerëzore për 

të ndryshuar gjëndjen e tij të mjerimit dhe padrejtësisë, përpjekjen për emancipim.  

Duke u nisur nga ky dimension, filozofi gjerman Peter Sloterdijk, shkruan se hebrenjtë janë të 

parët që i kanë dhënë njerëzimit idenë e rezistencës. Kjo ide nënkupton rezistencën ndaj 

pushteteve të cilat tash e tutje perceptohen si arbitrare për aq kohë sa nuk janë në pajtim me 
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principin moral. Ajo implikon denatyralizimin
19

 dhe përkohshmërinë e pushteteve që ushtrojnë 

represion mbi qenien njerëzore. Në këtë mënyrë, shkruan Sloterdijk, ―historia e hebrenjve 

përmbanë një dinamit politik‖
20

. Emancipimi është motivi dhe qëllimi i aktivizimit të këtij 

dinamiti politik. Moderniteti do ta shndërroj në obsesion të tij këtë aktivizim dhe ky obsesion 

është vetë ideja e revolucionit. Në këtë kontekst Michael Walzer mendon se historia e Eksodit 

është përshkrimi i parë i politikës revolucionare. Brenda kësaj historie Walzer identifikon ato që 

ai i quan fazat e një procesi revolucionar: shtypjen, çlirimin, kontratën sociale, luftën politike dhe 

shoqërinë e re
21

.  Ky proces mbështetet mbi idenë e rrjedhës lineare dhe progresive të kohës 

historike, e cila poashtu gjendet tek historia e Eksodit. 

Në të njejtën linjë e analizon këtë histori edhe Walter Brueggemann duke theksuar se me eksodin 

vendoset kategoria e dhimbjes sociale si gjenerator i proceseve publike të pushtetit dhe bashkë 

me të edhe dy kategori tjera esenciale, ajo e mosbindjes ndaj thirrjes së zemërimit të sunduesve 

dhe ajo e rezistencës ndaj abuzimit të pushtetit total
22

. Brueggemann ka këtu parasysh pjesën e 

dytë tekstit të Eksodit ku dhimbja njerëzore vë në lëvizje fuqinë hyjnore. Aty Zoti thotë : 

―Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe e kam dëgjuar 

britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij. Kështu zbrita për ta çliruar 

nga dora e Egjiptasve dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend 

ku rrjedh qumshti dhe mjalti‖
23

. Ky vend është toka e premtuar, ku dhimbja dhe vuajtja kanë 

marrë fund. Përfytyrimi i kësaj toke do të përcaktoj gjithë imagjinatën fetare dhe politike të botës 

perëndimore në shekujt e më pastajmë. Në këtë rrafsh, Walzer mendon, se Eksodi, si paradigmë 

e politikës revolucionare, na jep tre mësime të rëndësishme mbi kuptimin dhe mundësitë e 

politikës. I pari është se në cilin do vend që ne jetojmë ai vend me gjasë i ngjason Egjiptit të 

faraonëve. Mësimi  dytë është se ekziston një vend më i mirë, më atraktiv, një tokë e premtuar 

dhe i treti se rruga për te ky vend kalon nëpërmes shkretëtirës dhe egërsisë
24

. Të tre këto mësime 
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bashkohen në idenë e madhe që frymëzon çdo politikë revolucionare – idenë se një botë tjetër 

është e mundur. Është pikërisht kjo ide të cilën me të gjitha mjetet e luftojnë sundimtarët ngase 

ëndërra e tyre më e madhe – përjetësimi i sundimit të tyre - përmbushet vetëm përmes bindjes se 

rendi i vendosur prej tyre është rendi final i botës. 

Darrell J. Fasching ndërkaq e vendosë historinë e eksodit në një kontekst më të gjërë metafizik: 

―Pikëpamja biblike e krijimit të botës prej një Zoti transcendent ka për efekt fshirjen e zotërave 

politeist që popullojnë natyrën, desakralizimin e botës dhe krijimin në të një arene sekulare për 

aksionin njerëzor… Sikurse Gjeneza desakralizon natyrën, ashtu Eksodi desakralizon politikën. 

Eksodi desakralizon pikëpamjen e lashtë politeiste për rendin politik, si është përfaqësuar nga 

Egjipti i Faraonëve. Egjipti paraqet rendin kierarkik të shoqërive të shenjta tradicionale, rendin e 

saksionuar hyjnor të natyrës të vendosur prej zotërave të natyrës. Eksodi është historia e çlirimit 

nga rendi statik i natyrës dhe hyrja në rendin dinamik të historisë, ku Zoti i transcendencës hapë 

rrugën e ndryshimit dhe transformimit historik‖.
25

.  

Ky Zot nuk është më vetëm Zot i krijimit, por edhe Zot i historisë, Udhëheqës i saj. Tek Eksodi 

kemi figurën e këtij Zoti që ―shkonte para tyre ( hebrenjve të dalë nga Egjipti B.L), ditën në një 

kolonë resh për t‘i udhëhequr në rrugë, dhe natën në një kolonë zjarri për t‘u bërë atyre dritë që 

të mund të ecnin ditën dhe natën‖
26

. Me figurën e këtij Zoti historia pushon të jetë një kaos 

ngjarjesh të prodhuara nga ndeshjet e pasioneve egocentrike njerëzore e hyjnore dhe i 

nënshtrohet ligjit moral të Zotit. Ky nënshtrim quhet teodice. Bota tash konstituohet e formohet 

si një rend moral. Nga kjo drejtpërdrejtë dalin kategoritë e shpresës dhe optimizmit historik të 

cilat bartin më vete riorientimin temporal të njeriut në favor të epërsisë së të ardhmes në raport 

me të shkuaren dhe të tashmen. Vuajtja dhe mjerimi do të mbesin pas. Pa këtë bagazh metafizik 

nuk është e mundur qëndrueshmëria semantike e eksodit si akt i çlirimit të njeriut, e as statusi i 

tij i të qenit pjesa më e rëndësishme e bibles hebraike dhe një rrëfim  madhështor  i shpresës për 

të gjithë popujt e botës
27

.   
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Në fakt rrëfimi për eksodin duhet parë si një moment apo pikë e mesit në një proces të madh të 

humanizimit të fesë, proces i cili zhvillohet në monoteizmin abrahamik. Ky humanizim mund të 

përshkruhet si lëvizja nga sakrifikimi e derdhja e gjakut të  Njeriut për Zotin tek sakrifikimi i 

Zotit për Njeriun
28

. Miti i Abrahamit dhe ai i Vdekjes së Krishtit në kryq shënojnë pikën 

fillestare dhe atë fundore të këtij procesi humanizimi.  

Në fillim të tij kemi figurën e një Zoti që kërkon nga njeriu që të flijojë birin e tij për të. Ky është 

momenti i shkallës zero të humanizimit të religjionit, sepse Zoti i bën njeriut një kërkesë 

esencialisht imorale. Këtu Zoti na shfaqet si antipodi i imperativit kategorik të moralitetit. Pasi 

Adami i bindet në mënyrë absolute këtij urdhëri, në momentin e ekzekutimit të tij ndalohet nga 

Zoti dhe ky ndalim shënon momentin e fillimit të humanizimit në fjalë. Papritur Zoti eticizohet. 

Nga ky momenet vullneti i njeriut dhe vullneti i Zotit nuk janë më në raport përjashtimi me njëri 

tjetrin. Këto dy vullnete janë shkrirë në një vullnet të vetëm etik. Me eksodin biblik kjo shkrirje 

ngrihet nga një raport individual në rrafshin social e historik. Kjo merr kuptimin e një Zoti i cili 

tash jo vetëm që nuk lejon që njeriut të derdhë gjakun e tij për të, por as gjendjen në të cilën 

gjaku i njeriut duhet të derdhet për hirë të një njeriu tjetër. Infanticidi i hebrenjve i urdhëruar nga 

Faraoni duhet ndaluar. Ky ndalim përbën momentin e rezistencës dhe kryengritjes e cila prodhon 

Eksodin nga Egjipti dhe marshimin drejt Tokës së Premtuar. Me këtë figura e Zotit abrahamik 

merr një dimension të ri, atë të një Zoti që ndërhyn në rendin politik të njerëzimit dhe në rrjedhën 

historike brenda të cilës është e përfshirë ekzistenca njerëzore. Kjo rrjedhë tani merr dimensionin 

teleologjik, do të thotë kuptimësohet përmes një qëllimi të madh i cili arrihet në fund të saj. Ky 

qëllim i madh është emanacion i vulleneteve etike të unifikuara të njeriut dhe Zotit.  

Ajo që mund të vërejmë në dy momentet e para të procesit të humanizimit të religjionit është 

figura e një Zoti Pedagogjik, në kuptimin e një kujdestari të jetës së fëmijëve të gjinisë njerëzore, 

me çka ai e manifeston vetën edhe si kujdestar i të ardhmes së kësaj gjinie. Rrjedhimisht ky Zot 

na shfaqet edhe si një zot biopolitik që merr persipër ruajtjen dhe administrimin e pasurisë 

biologjike të qenies njerëzore. Eksodi biblik është njëlloj lufte në mes Zotit Biopolitik dhe 

Faraonit Nekropolitik, në mes pushtetit që mbahet përmes lejimit të jetës dhe pushtetit që mbahet 

përmes prodhimit të vdekjes.  
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Dhe në momentin e tretë, e që është momenti i fundit në procesin e humanizimit të religjionit ky 

Zot Pedagogjik e Biopolitik shndërrohet vetë në fëmijën Jezus
29

. Ky fëmijë është Krishti, i biri i 

Zotit, të cilin Zoti do ta sakrifikoj në funksion të emancipimit të njeriut nga pushteti i të keqes. 

Kësisoj figura e ―birit të njeriut‖ ia lë vendit figurës së ―birit të perëndisë‖dhe filantropia hyjnore 

arrinë pikën e përkryerjes absolute. ―Krishti vdiq në kryq për ne…Krishti na çliroi që të mbesim 

të lirë‖-këto fjali të thëna nga Shën Pali në letrat e tij apostolike përbëjnë themelin e gjithë 

besimit të krishterë dhe themelin e vetë botëkuptimit antropocentrik, i cili e vendosë njeriun në 

epiqender të krijimit të botës dhe shpërfaqjes temporale të historisë universale.  

Tashmë është gjerësisht e njohur se ishte pikërisht Pali ai i cili e ndërtoj dhe e kodifikoj 

krishterimin si një narracion të madh të shpëtimit dhe emancipimit
30

. Badiou shkruan se Letrat e 

Palit janë tekstet e vetme realisht doktrinore në Testamentin e Ri. Ai merr si shembull rastin e 

Luterit i cili konsideron se vetëm Letrat e Palit dhe vetëm ato përmbajnë kuptimin e vërtetë të 

revelacionit, ndërsa nuk i merr seriozisht ungjijtë sinoptik, në veçanti atë Lukes. ― Pa tekstet e 

Palit mesazhi i krishterë  do të errësohej dhe fare pak do të dallohej nga literatura e tepërt 

profetike dhe apokaliptike e kohës‖ 
31

. Kjo shpjegon pse sot shumë mendimtarë i janë rikthyer 

Palit për të gjurmuar rrënjet e politikës së emancipimit. Në mesin e tyre është edhe filozofi 

francez Alain Badiou i cili konsideron se Pali dhe letrat e tij teologjike përbëjnë momentin e 

themelimit të universalizmit emancipues
32

. Ky universalizëm tek Pali dhe Krishterimi duhen parë 

në termat e një rrëfimi të shpëtimit.  

Orlando Paterson i bën një analizë të thuktë kontekstit në të cilin u mundësua të lindej 

Krishterimi si një fe soteriologjike
33

. Paterson shkruan se Krishterimi nisi si një sekt apokaliptik 

në periferinë e largët të Perandorisë së fuqishme Romake dhe brenda një kohe të shkurtër u 

zhvillua në një kult në qendrat qytetëse të gjysëm periferisë helenike, për tu ngritur më pas në 

nivelin e një feje të institucionalizuar në metropolin romak
34

.  

                                                           
29

 . Fjala ―jezus‖ ka kuptimin ―Zoti shpëton‖. Shih Beslidhja e Re, përkthim i Don Simon Filipaj, Krscanska 

Sadasnjost, Drita, Zagreb-Ferizaj, 1980.  
30

 . Letrat e Palit janë tekstet më të vjetra në traditën e shkrimeve të Testamentit të Ri dhe ungjijtë që për përbëjnë 

substancën e këtij testamenti janë shkruar shumë vite më pas. Shih: Beslidhja e Re, përkthim i Don Simon Filipaj, 

Krscanska Sadasnjost, Drita, Zagreb-Ferizaj, 1980, fq.440-441. 
31

 . Alain Badiou, Saint Paul : The Foundation of Universalism, Stanford University Press, 2003, fq.33-34. 
32

 . Alain Badiou, Saint Paul : The Foundation of Universalism, Stanford University Press, 2003. 
33

 . Soteriologjia përfshinë mësimet ose dogmat mbi natyrën e salvimit të njeriut. 
34

 . Orlando Paterson, Liria në formimin e kulturës perëndimore, Botimet ―Elena Gjika‖, Tiranë, 1997, fq.233. 



―Cilatdo të kenë qenë arsyet kryesore për përhapjen dhe rritjen e jashtëzakonshme të kësaj feje, 

njëra patjetër duhet të ketë qenë fakti se ajo ka përmbushur disa nevoja themelore shoqërore, 

psikologjike dhe shpirtërore të popujve të shumë të perndorisë… Në atë kohë nevoja themelore 

ka qenë ajo e shpëtimit – nevoja e dëshpëruar për lehtësim nga stresi fizik dhe mendor, për 

shpëtim nga pasiguria, për paqe e siguri të brendshme. Edhe Krishterimi filloi si një fe e 

shpëtimit dhe jo vetëm që mbeti e tillë, por edhe doli feja më e suksesshme‖
35

.  

Por si ia doli krishterimi të dallohet dhe të ngadhnjej, të themi kushtimisht, në konkurencen e 

madhe që zhvillohej brenda pluralitetit të pasur të feve e doktrinave seoteriologjike të asaj kohe, 

që nuk pengoheshin fare në zhvillimin e tyre për shkak të karakterit politeist të shoqërisë 

romake?  

Paterson konsideron se kjo mund të shpejgohet me faktin se Krishterimi ofronte një version të 

pashoq soteriologjik në raport me sektet tjera që qarkullonin të papenguara përgjatë gjithë 

hapësirës perandorake nga Roma deri në Jerusalem. ―Krishterimi ishte e vetmja fe midis feve të 

shpëtimit që e bëri lirinë thelbin doktrinor të shpëtimit nëpërmjet saj. Sigurisht ka pasur edhe fe 

të tjera që janë preokupuar për lirinë në kuptimin e mirfilltë të këtij termi, ndër të cilat më të 

shuarit kanë qenë kulti i Dionisit dhe i mitraizmit. Por kulti i bakanatëve  ka qenë i kufizuar 

vetëm të një lloj lirie- të shprehja e pastër e lirisë vetjake negative në formën ekstreme-dhe i 

ndodhur në mes këtij kufizimi dhe teprimeve të praktikave të tij, ky kult u destinua të zhdukej 

nga autoritetet publike… Mitraizmi kishte një koncept më të zhvilluar për lirinë fetare dhe 

pikërisht për këtë arsye ai ishte një fe që i shtronte Krishterimit sfidën më të fortë për krenarinë e 

vendit të parë si feja e perandorisë. Megjithatë, për sa i pëket rëndësisë së lirisë në aktin e tij 

shpëtimtar, Mitraizmi nuk mund të krahasohej kurrsesi më Krishterimin. Synimi kryesor i këtij të 

dytit nuk ishte përvoja e lirisë në vetvete, por shpëtimi nga fati i mbrapshtë në favor të një fati 

pozitiv, të një oguri të mirë në këtë jetë‖
36

. Besimi tek një fat i tillë mund të bazohej vetëm dhe 

vetëm mbi idenë e një Zoti suprem i cili identifikohet me të mirën absolute. Një figurë e tillë e 

Zotit tashmë ekzistonte brenda traditës së gjatë të profetëve biblik, traditë e përmbledhur në 

shkrimet e Testamentit të Vjetër. Krishterimi do të merrte këtë figurë, do ta bashkonte me idenë 

platonike të së mirës supreme dhe kësisoj do të formësohej narrativa e madhe të emancipimit të 
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njeriut në Civilizimin Perëndimor. Sikurse u tha më lart do të jetë Shën Pali që do të luajë rolin 

bazik në këtë ndërrmarrje. Teologjia e Emancipimit apo e Shpëtimit në tekstet e tij artikulohet në 

një mënyrë shumë të strukturar, për të mos thënë gati se organike, duke shmangur kështu frymën 

e eklektizmit e cila gjithmonë reflekton një dozë të theksuar të mungesës së fuqisë kreative. Shën 

Pali në tekstet e tij shfaqet me një energji të fuqishëm kreative. Në kontekst të kësaj Paterson 

propozon një premisë të veçantë metodologjike : ―Për të lexuar teologjinë e shpëtimit të Palit, 

vendi më i mirë nga mund të fillohet është me dy pyetjet që lidhen me këtë teologji dhe që janë 

në qendër të suazës së tij pyetësore, me një fjalë, me grupin themelor të pyetjeve që shtron 

teologjia e tij për t‘u përgjegjur: Nga çfarë shpëtojmë? Ku shkojmë pasi çlirohemi? Këto dy 

pyetje përcaktojnë atë që mund të quhet kategoritë themelore të çlirimit në mendimin e 

Palit…Nëpërmjet njëfarë procesi shëlbimi besimtari shpëton nga një gjendje dhe vendoset në një 

gjendje tjetër, në antitezën e saj, por të dyja janë të lidhura ngushtë, gjë që përbën grupin e dytë 

të pyetjeve të Palit. Mirëpo këto procese duhet të vihen në lëvizje nga njëfarë ndërhyrje hyjnore. 

Këtu del në pah shqetësimi i tretë madhor i Palit-ai që përcakton ngushtësisht rrugën e krishterë 

të shëlbimit- atë të faktorit hyjnor ose të mjetit të shëlbimit. Megjithatë për besimtarët më të 

sofistikuar – dhe nuk ka dyshim se Pali i ka pasur shumë parasysh këta – përgjegjia për pyetjen 

se cili është faktori, krijon një pyetje tjetër : në ç‘mënyrë veprojnë mjetet e shëlbimit? Kjo pyetje 

e fundit përcakton atë që mund të quhet dinamika e shëlbimit. Pali është figura më e madhe në 

historinë e mendimit fetar dhe shoqëror, jo vetëm ngaqë ai qe i pari që i shtroi këto pyetje, por 

sepse përgjegjiet që ai dha kanë përcaktuar të gjitha përsiatjet e mëpasme mbi to‖
37

. Zbërthimi i 

këtyre pyetjeve themelore nga të cilat niset teologjia e Shën Palit i ka shtyrë studiuesit të 

parashtrojnë teza në të cilat pohohet ideja se të tekstet e Palit apo brenda teologjisë së tij fshihet 

një preokupim tjetër më i madh e ky është preokupimi antropologjik. Ky preokupim lë tërësisht 

në margjina problemet e teologjisë natyrore, e të cilat janë problemet e përcaktimit të natyrës së 

perëndisë, ose ato të kozmologjisë mbi zanafillën dhe natyrën e kozmosit. Në këtë rrafsh, 

Paterson i referohet mendimit të njërit prej teologëve më të njohur modern, Rudolf Bultmann, 

dhe tekstit të tij ―Teologjia e Testamentit të Ri‖ ku shtrohet teza mbi bërthamën antropologjike të 

teologjisë së Shën Palit. Teza e Bultmann është se teologjia e Palit nuk bën asnjë përpjekje për të 

përcaktuar natyrën e Perëndisë ose të njerëzimit dhe kozmosit
38

. Brenda projeksionit të kësaj 
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teologjie rëndësia e Perëndisë shtrihet vetëm përgjatë funksionit të saj për shpëtimin dhe çlirimin 

e njeriut. Kjo është arsyeja, pse sipas Bultmann, ―teologjia e Palit në të njejtën kohë është edhe 

antropologji‖
39

.  

Këtu ne shohim se si në tekstet e Shën Palit procesi i humanizimit të religjionit merr dimensione 

më të avancuara. Ky proces, në frymën e tezës së Bultmann, prek edhe dimensionet tjera të 

doktrinës kristiane, e në rend të parë atë që njihet si ―kristologji‖, doktrina mbi natyrën e Krishtit, 

e cila ka qenë në themel të debateve më të zjarrta teologjike në kohën e mesjetës që nga 

patristika e deri tek ―Summa Theologica‖ e Toma Akuinit. Sipas Paterson dhe Bultmann, në 

kundërshtim me themeluesit e kishës që erdhën fill pas tij, Pali nuk interesohet për natyrën e 

Krishtit dhe nuk shtron asnjë hipotezë për lidhjen e tij me Perëndinë. ―Ai fler për Krishtin ―si për 

një njeri me anë të të cilit perëndia punon për shpëtimin e botës dhe të njeriut. Kështuqë çdo 

pohim për Krishtin është njëherazi edhe pohim për njeriun dhe anasjelltas ; prandaj teologjia e 

Palit është njëherazi edhe soteriologji‖
40

. Drama e kësaj soteriologjie është drama e emancipimit 

të njeriut, e nxjerrjes së tij nga terrori i mbretërisë së mëkatit, principi sovran i të cilës është 

principi i të keqës. Kjo mbretëri është ndërtuar mbi hendekun e hapur në mes Zotit dhe njeriut. 

Akti themeltar i saj është akti i thyerjes së vullnetit hyjnor nga Adami primordial dhe bindja e tij 

ndaj djallit. Si pasojë e kësaj bindje njeriu dëbohet nga parajsa dhe hyn në botën e terrorit, 

vuajtjes dhe mjerimit. E gjithë historia e profecisë seriale në monoteizmin abrahamik ka për 

funksion kundërvien ndaj kësaj bote. Kulminacioni i saj në narrativën e Shën Palit, arrihet me 

Krishtin. Krishtin vjen për të na çliruar përfundimisht nga kjo botë terrori. Ky nuk është çlirim as 

ekonomik as politik, por esencialisht çlirim nga korruptimi i shpirtit, nga ―skllavëria shpirtërore e 

mëkatit‖. Thelbi i kësaj skllavërie qëndron në të qenit tonë skllevër të djallit. Paterson mendon se 

ndonëse Pali në soteriologjinë e tij e nënkupton këtë ai i shmanget përdorimit të kësaj figure, 

―kësaj fëlliqësie teologjike vulgare që do të pllakoste mendjen mesjetare gjatë disa shekujve‖
41

. 

Në tekstin e letrës drejtuar romakëve ―Pali flet jo se jemi skllavëruar nga mëkati te një forcë 

tjetër, por se jemi ―skllavëruar në mëkat‖ dhe se çlirohemi nga mëkati‖ duke iu shmangur kështu 

problemit të vështrimit të mëkatit edhe si gjendje edhe si zotërues. Ne çlirohemi, domethënë i 

paguajmë skllavërisë sonë për të fituar antitezën e saj, lirinë shpirtërore. Liria në natyrën e saj 
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është një gjendje e gëzueshme dhe e çmuar. Ajo është thelbi i të qenit me Krishtin: ―sepse 

Perëndia është fryma dhe atje ku është fryma e Perëndisë , atje është liria‖.
42

  

Përmes këtij përcaktimi Pali rrënon antitezën e vendosur në mes qenies së perëndisë dhe gjendjes 

së lirisë, antitezë e cila emanon nga principi diabolik, sipas të cilit ne jemi të lirë vetëm për aq 

kohë sa i kundërvihemi perëndisë.  

Kjo antitezë teologjike gjatë modernitetit do të sekularizohet, sidomos në formën e anarkizmit 

teorik, brenda të cilit liria konceptohet vetëm si një gjendje e mungesës së plotë të çdo lloj 

autoriteti. Në këtë konteskt Bakunin e quante djallin mendimtarin e parë të lirë.  

 

3. Komunizmi transcendent i Krishtit 

 

Ashtu sikurse është thënë për Platonin dhe Sokratin se janë të krishterë para Krishtit, brenda një 

tradite, e cila shikon afërsi ideore të rëndësishme në mes komunizmit dhe krishterimit, Krishti 

përfytyrohet si komunisti i parë.  

Ndërkaq në  intepretimin ortodoks dhe zyrtar të komunizmit kundërvënia në mes tij dhe 

krishterimit ka statusin e një dogme të pakontestueshme. Komunizmi, dhe versioni më i 

artikuluar i tij – marksizmi, mendohen si antifetarë dhe anti të krishterë në thelbin e tyre. Këtu 

komunizmi mendohet si një shkëputje radikale me krejt atë që e përmbanë botëkuptimi i 

krishterë. Si tregues i kësaj merret ateizmi ideologjik e filozofik i të parit. Vetë themeluesit e 

marksizmit në mënyrë të qartë janë pozicionuar si ateistë. Në një mori tekstesh të tyre ata bëjnë 

të vetat rezultatet e kritikës historike dhe antropologjike të fesë të zhvilluar në qarqet filozofike 

të neo hegelianëve.  

Mirëpo kjo nuk ka mundur të mbyllë hapësirën për zhvillimin e tezave të tjera të cilat shohin një 

raport më të thellë dhe më të ndërlikuar në mes komunizmit marksist dhe krishterimit.  

Një nga tezat më të njohura në këtë mes është ajo e cila e shikon marksizmin si sekularizim të 

krishterimit dhe ideve të tij. Kjo tezë, e mbrojtur nga shumë mendimtarë, artikulimin më të 
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njohur e gjenë në veprën ―Kuptimi në Histori‖ të filozofit gjerman Karl Lowith. Në këtë 

pikëpamje marksizmi nuk është asgjë tjetër veçse një substitut modern i krishterimit, i cili ka 

humbur dominimin kulturor dhe intelektual në epokën e iluminizmit. Duke qenë substitut 

marksizmi në fakt më shumë se sa shkencë është një formë e re religjionit. Robert C.Tucker ka 

zhvilluar një analizë interesante të dimensionit fetar të marksizmit. Sipas Tucker, Marksi nuk ka 

ndërtuar një sistem etik, por tekstura dhe toni moralist i shkrimeve të tij është shumë i qartë
43

. Ky 

është toni prapa të cilit qëndron ndjeshmëria për botën si një konflikt radikal në mes forcave të së 

mirës dhe forcave të së keqes. Ai është errësuar nga fakti i mohimit të hapur që Marksi u‘a bën 

feve tradicionale. Mirëpo për Tucker ky mohim përbën vetëm një dimension të ateizmit të 

Marksit, dimensionin negativ në të cilin mohohet koncepti i Zotit transmundan të cilin e afirmon 

krishterimi tradicional. Ndërkaq ateizmi i Marksit ka edhe dimensionin pozitiv i cili afirmon një 

koncept të ri për qenien supreme, konceptin e njeriut si zot i botës dhe i vetes. ―Kështu ateizmi i 

tij ka një propozicioni pozitiv religjioz‖
44

.  

Në funksion të tezës së tij mbi thelbin fetar të marksizmit Trucker analizon katër analogji në mes 

marksizmit dhe krishterimit.  

Analogjia e parë ka të bëjë me volumin e botëkuptimeve të tyre. ―Sikurse Krishterimi mesjetar, 

sistemi i Marksit merr përsipër të jap një pikëpamje të integruar dhe gjithëpërfshirëse të realitetit, 

një organizim të të gjithë dijes së rëndësishme në një tërësi të ndërlidhur, një kornizë reference 

brenda të cilës të gjitha pyetjet e rëndësishme janë zgjidhur ose janë të zgjidhshme‖
45

. Në këtë 

mënyrë marksizmi synon të kënaqë atë që Steiner e quan ―nostalgjia për absoluten‖, nevojën 

thellësisht fetare për të dhënë një botëkuptim tërësor dhe përfundimtar.  

Në analogjinë e dytë, marksizmi është në të njëjtat ujëra me krishterimin me faktin se gjithë 

ekzistencën njerëzore e vendosë në perspektivën e historisë. Ashtu si tek krishterimi edhe në 

marksizëm historia ka një fillim, një mes dhe një fund. Trajektorja e lëvizjes në këto pika është 

trajektorja e shpëtimit të njeriut nga e e keqja, nga vuajtjet dhe dhimbjet që dalin prej saj. Drama 

e këtij shpëtimi nisë me humbjen e parajsës dhe përfundon me rigjetjen e saj. Tek marksizmi kjo 

dramë ka të njejtin dramacitet, por vetëm kostumografia është tjetër: ajo nisë me humbjen e 
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komunizmit primitiv dhe përfundon me rigjetjen e komunizmit pas odiseadës së njeriut nëpër 

trajtat e shtypjes të lidhura me regjimet e pronës private. Me këtë lidhet edhe analogjia e tretë: 

ashtu si te krishterimi ku njeriu nëpërmes historisë përmbushë qëllimin e shpëtimit të shpirtit, tek 

marksizmi po nëpëmes historisë njeriu përmbushë qëllimin e rikrijimit të tij të plotë ; drama 

krishtere e shpëtimit bëhet drama marksiste e emancipimit.  

Në analogjinë e katërt  një nga elementet themelore të marksizmit, atë të ―unitetit të teorisë dhe 

praktikës‖, Tucker e sheh si një element esencialisht religjioz. Prakticizmi i Marksit sipas tij nuk 

ka të bëjë me ndonjë lloj pragmatizmi, por me idenë fetare të participimit në dramën e madhe të 

historisë. ―Kështu krishterimi mesjetar nuk e paraqet thjeshtë ekzistencën si një dramë të rënies 

origjinare dhe ribërjes finale të njeriut. Ai i kerkon besimtarit të participoj, të kontribuoj me 

pjesën e tij të besimit dhe veprave të mira në rezultatin që është i predestinuar‖
46

. E njejta gjë nga 

marksizmi praktik i kërkohet edhe militantit komunist : të jetë aktiv në anën e drejtë të historisë, 

të domosdoshmërisë së saj. Uniteti i teorisë dhe praktikës fshehë brenda vetës një  kontradiktë të 

cilin bie krishterimi dhe pikërisht kontradiktën në mes teorisë së predestinacionit të kursit të 

historisë dhe kërkeses praktike për të qenë aktiv në këtë kurs :   pse duhet të jemi aktiv në një 

punë që dihet se si do të përfundoj edhe pa ne?  

Kjo kontradiktë trashëgohet edhe nga marksizmi dhe gjatë shekullit XX do të bëhet shkak i 

divergjencave në mes voluntarizmit politik leninist dhe fatalizmit ekonomik të Internacionales së 

Dytë Socialiste. 

Si mund të shpjegohen këto analogji në mes krishterimit në njërën anë dhe komunizmit e 

marksizmit në anën tjetër?  

Një nga përgjegjet më interesante mund të gjendet në vetë tekstet e njërit prej themelueseve të 

marksizmit : Fridrih Engels. Teza e tij është se analogjia në fjalë shpjegohet me origjinën e njejtë 

klasore. Ashtu si komunizmi, edhe krishterimi lindi si një lëvizje e të shtypurve. Ai ishte, sipas 

Engels, një fe e sklleverve dhe e të liruarve, e të varfërve dhe e njerëzve pa të drejta, e popujve të 

nënshtruar e të shpartalluar nga Roma. Është e rëndësishme të përmendet këtu fakti se marksizmi 

e merr pikërisht nga konteksti politiko-social romak njërin nga konceptet kryesore të tij - 

konceptin e proletariatit. Në Perandorinë Romake proletarët ishin kategoria e njerëzve të lirë por 
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që nuk kishin asgjë përveç trupit të tyre, të cilin mund t ‗ia ofronin shtetit. ―Që të dy , si 

krishterimi ashtu edhe socializmi punëtor, predikojnë shpëtimin e ardhshëm nga robëria dhe nga 

mjerimi ; krishterimi e kërkon këtë shpëtim në jetën e asaj bote, pas vdekjes, në qiell, kurse 

socializmi- në këtë botë, në riorganizimin e shoqërisë. Që të dy janë ndjekur e persekutuar, 

pasuesit e tyre përbuzeshin, kundrejt tyre zbatoheshin ligje të jashtëzakonshme‖
47

.  

Në këtë pikëpamje Engelsi nuk është origjinal. Atë e gjejmë qysh të Moses Hess i cili 

konsideronte se dallimi i vetëm në mes krishterimit dhe komunizmit është se i pari është fe e 

shpëtimit qiellor e i dyti fe e shpëtimit tokësor
48

. Këtë e pranon edhe vetë Engelsi i cili idenë për 

ngjajshmërinë në mes krishterimit dhe komunizmit e gjenë si të komunistët më të herëshëm se ai 

dhe Marksi, por edhe tek mendimtari francez Ernest Renan që shkruante se ―po të doni të keni 

një ide se ç‘ishin komunitetet e para të krishtera, hidhni një sy ndonjë seksioni të Shoqatës 

Ndërkombëtare të Punëtorëve‖
49

.  

Tek vetë ungjijtë e Testamentit të Ri ( Bibla e Krishterë) gjenden referenca të qarta që na japin të 

kuptojmë krishterimin e hershëm si një ideologji e të shtypurve dhe të varfërve. Mes tjerash, janë 

tre momente vendimtare që e konfirmojnë këtë në tregimin ungjillor për jetën e Krishtit.  

I pari prej tyre është rrëfimi për vendin e lindjes së Krishtit. Tradita biblike e paraqet lindjen e 

Krishtit të ndodhë në një stallë kafshësh. Semantika këtu është e qartë : Shpëtimtari dhe 

Çlirimtari i Madh nuk lindet në pallatet e shëndritshme të mbretërve, por në një ambient që 

simbolizon vuajtjen dhe mjerimin. Çlirimtari i të varfërve duhet ta dalë nga vetë mesi i tyre. Këtu 

logjika e rrëfimit biblik është njejtë me logjikën klasore e cila çdo ide sociale a politike e sheh si 

shprehje të një interesi klasor e social. 

Në momentin e dytë në rrëfimin bliblik Krishti na shfaqet si ushqyes i të varfërve. Ai nuk është 

vetëm kujdestar i shpirtit të tyre, por edhe i trupit të tyre, ndërkaq në momentin e tretë kemi 

Predikimin e Krishtit në Mal, ku  të shtypurve dhe të varfërve u premtohet mbretëria qiellore e 

Zotit.  

Studiuesi biblik John R. W. Stott e quan përmbajtjen e këtij predikimi themelin e kundër kulturës 

së krishterë : “Ndjekësit e Jezusit duhet të jenë ndryshe nga kisha formale dhe nga bota jofetare; 

ata duhet të jenë të ndryshëm si nga fetarët, ashtu edhe nga jofetarët. Predikimi në Mal është 
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përshkrimi më i plotë në të gjithë Dhjatën e Re i kundër-kulturës së krishterë‖
50

. Këtu kundër 

kultura ka kuptimin e rezistencës dhe kundërvenies ndaj rendit dominues dhe shtypës. 

Krishterimi i hershëm ishte në fakt kundër kulturë e dominimit brutal romak. Optimizmi i kësaj 

kundër kulture bazohej mbi përfytyrimin e një ―komunizmi transcendent‖ , i cili projektonte 

përmbushjen e drejtësisë për të varfërit dhe të shtypurit  në botën tjetër. Në tekstin e quajtur 

―Lumturitë‖, pjesa e parë e Predikimit në Mal thuhet : ― 

 

Lum skamnorët në shpirt 

 sepse e tyre është Mbretëria e qiejve! 

 Lum ata që qajnë 

 sepse do të ngushëllohen! 

Lum ata që janë të butë 

 sepse do ta trashëgojnë tokën! 

Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi 

 sepse do të ngihen! 

Lum të mëshirshmit 

 sepse do të gjejnë mëshirë! 

 

 Lum ata që janë të pastër në zemër 

 sepse do ta shohin Hyjin. 

Lum pajtuesit 

 sepse do të quhen bijtë e Hyjit. 

Lum ata që salvohen pse kryejnë çka Hyji kërkon 

sepse e tyre është Mbretëria e qiejve. 

Të lumët ju kur t‘ju shajnë e t‘ju salvojnë dhe kur, 

 për shkakun tim, t‘i thonë të gjitha të zezat kundër jush, por në rrenë! 

Gëzohuni e galdoni, 

 sepse i madh do të jetë shpërblimi juaj në qiell!‖
51

.  

 

Një dimension tjetër i komunizmit transcendent të Krishtit është rrëfimi mbi mbylljen e dyerve të 

shpëtimit për të pasurit. Tek Ungjilli i Mateut, Krishti u thotë pasuesve të tij se ―më lehtë është të 

hyjë deveja nëpër vrimën e gjilpëres se sa i pasuri në mbretërinë e Zotit‖
52

. Ky qëndrim, sikurse 
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vëren Berdjajev, është i rrënjosur në gjithë traditën e hershme biblike. Qysh tek profetët e Bibles 

Hebraike, pastaj tek Ungjijtë, në letrat apostolike të pasuesve të Krishtit, dhe shkrimet e etërve të 

Kishës, vazhdimisht shfaqet dënimi i të pasurve dhe i pasurisë, përbuzja e pronës dhe afirmimi i 

barazisë së të gjithë para Zotit. ― Në shkrimet e Shën Vasilit të Madh dhe të Shën Gjon Gojartit, 

mund të takosh gjykime të tilla të rrepta për pabarazinë shoqërore, saqë përpara tyre duket të 

zbehta akuzat e Prudonit e Marksit. Doktorët e Kishës kanë thënë se prona është vjedhje. Shën 

Gjon Gojarti ka qenë një ―komunist‖ i përsosur, megjithëse ai komunizëm, natyrisht, nuk ishte i 

një epoke kapitaliste a industriale. Me plot gojën mund të thuhet se komunizmi i ka burimet e 

veta të krishterimi ose të judeo-krishterimi‖
53

. 

Por kjo frymë ―komuniste‖ e krishterimit të hershëm do të shuhet përgjatë kohës që ndodhë 

fillimisht lejimi i tij nga Perandori Konstantin në vitin 313 me Ediktin e Milanos dhe e më pas 

zyrtarizimi i tij si religjion shtetëror nga Teodosi në vitin 380 me Ediktin e Selanikut.  

Nga ky moment historik, mendon Berdjajev, të krishterët, hierarkët, priftërinjët dhe peshkopët, 

filluan të bëheshin mbrojtës të klasave sunduese dhe të të pasurve, duke nxjerrë përfundime të 

rreme nga doktrina e mëkatit zanafillor, përfundime që do të justifikonin të gjitha të këqijat dhe 

padrejtësitë reale në botë. ‖Vuajtjet dhe shtypjet u quajtën të dobishme për shpëtimin e shpirtit, 

dhe ky qëndrim zbatohej kryesisht në kurriz të klasave të shtypura, të cilat ishin paracaktuar të 

vuanin e të mundoheshin, por nuk mbahej i njejti qëndrim ndaj shtypësve dhe dhunuesve‖
54

.  

Këtë pikëpamje mbi transformimin ideologjik të krishterimit, pas zyrtarizimit të tij, e mbronë 

edhe mendimtari bashkëkohor amerikan Noam Chomsky, i cili konsideron se Konstandini e 

―zbriti‖ Krishtin nga kryqi, që ishte simbol i të shtypurve dhe të varfërve, dhe e bëri mburojë të 

pushteti perandorak.
55

. Nën mbikqyrjen e këtij pushteti u organizuan koncilet e famshme të 

Kishës, duke filluar me atë të Koncilit të Nikesë, ku u hodhën bazat e kanonizimit dogmatik të 

krishterimit dhe kjo solli fundin lirisë e mënyrave të ndryshme të intepretimit të tij. Si rrjedhim u 

krijua gjithë hapësira e duhur për të nisur tradita e inkuizicionit- dhunës së institucionalizuar në 

emër të së vërtetës së Krishtit. Kështu, nga i përsekutuar krishterimi u shndërrua në persekutues. 

Sundimtarët ua grabitën Zotin edhe njëherë të varfërve ; të shenjtit nuk lindnin më në kasolle, 

por në pallatet mbretërore. Engelsi, i cili krahasonte triumfin e krishterimit me triumfin në pritje 

të komunizmit, megjithë vërejtjet e anarkistëve si puna e Bakuninit, nuk mund të shihte se vetë 
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Marksi do të përjetonte fatin e figurës së Krishtit, vetëm pak dekada pas vdekjes së tij. ―Kisha e 

Kuqe‖ e drejtuar nga cezaro-papistët stalinist e maoist do të persekutojnë miliona njerëz në emër 

të ungjillit të tij – Manifestit të Partisë Komuniste,- duke e kthyer kështu ―një ideal të madh në 

një krim të madh‖.  

Maks Veber në esenë e tij ―Politika si profesion‖ flet për një lloj dimensioni tragjik të politikës 

etike, i cili bën që pasuesit e kryqtarit e çlirimtarit të madh të nesermën e triumfit të shndërrohen 

në zhvatës e plaçkitës të njerëzimit
56

.  

Përgjatë rrjedhës së historisë të gjithë ata që morën përsipër të përmbushin në ndonjë mënyrë apo 

tjetër idenë e emancipimit nuk ia dolën ti shpëtojnë këtij dimensioni tragjik. 

Procesi i transformimit të krishterimit nga një projekt çlirimi i të varfërve, sikurse e gjejmë në 

periudhat fillestare të tij, në një instrument ideologjik në duart e sundimtarëve dhe pushteteve, 

me ngjyra tejet të fuqishme paraqitet edhe të Dostojevski, përkatësisht në veprën e tij të madhe 

letrare ―Vëllezërit Karamazov‖. Ky është një roman ku Dostojevski elaboron pikëpamjet e tij 

mbi problemet e mëdha teologjike të modernitetit, sikurse janë problemet e nihilizmit dhe krizës 

së religjionit, probleme që tek Niçe përmblidhen në metaforën e ―Vdekjes së Zotit‖.  

Një nga pjesët më të fuqishme të romanit ―Vëllezërit Karamazov është pjesa e titulluar 

―Inkuizitori i Madh‖. Në historinë e krishterimit Inkuzitori i Madh ka qenë titullari më i lartë që 

ka udhëhequr gjatë mesjetës procesin kishtar të persekutimit të heretikëve, dhe të gjithë atyre që 

promovonin pikëpamje fetare a filozofike që binin në kundërshtim me doktrinat zyrtare të Kishës 

Katolike. Simboli klasik i persekutimit të tyre ka qenë turra e druve. Meqë Spanja ka qenë vendi 

europian ku inkuzicioni ka qenë më se shumti aktiv se sa në vendet tjera rrëfimi i Dostojevskit 

vendoset pikërisht këtu. Rrëfimi jepet përmes Ivanit, vëllau i dytë i familjes Karamazov, një 

ateist konsistent që i‘a tregon ngjarjet e rrëfimit Alioshes, vëllaut të vogël të tij, një murg i ri dhe 

shumë i devotshëm në besimin e tij të krishterë. Prapavija e rrëfimit është ideja themelore e 

Krishterimit mbi Ardhjen e Dytë të Krishtit në tokë. Ivani rrëfen në poemën e tij për Krishtin : 

―Një ditë ai shfaqi dëshirën për të dalë edhe njëherë para popullit të munduar, të vuajtur, 

mëkatar, por që vazhdonte ta donte si një foshnje të pafajshme.  Ngjarjet e poemës sime 

zhvillohen në Spanjë, në Sevilje, në kohën më të tmerrshme të Inkuzicionit, kur perëndisë i 

ngriheshin laved, duke ndezur çdo ditë turra drushë: Në podiume madhështore digjnin të ligjtë 
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heretikë‖
57

. Situata këtu është tjetet e qartë : Krishti i cili kishte ardhur në mesin e njerëzve për ti 

dhënë fund dhunës dhe vendosur paqen, tani është shndërruar në një instancë në emër të të cilit 

ushtrohet dhunë dhe vriten njerëz. Krishti kishte ardhur për të shpallur mposhtjen e armikut 

përmes dashurisë dhe ja tani tek shërben si instancë në emër të të cilit urrejtja përcëllon mishin e 

gjallë të njeriut në turrën e druve. 

Krishti, rrëfen Ivani, shfaqet mes turmës që është duke parë djegien e një heretiku, dhe 

menjëherë populli sulet drejt tij me adhurim. Dhe njejtë sikur pesëmbdhjetë shekuj me parë 

turmat e të varfërve, të mjeruarve, fillojnë ti shkojnë pas dhe të kërkojnë mëshirën e tij 

shpëtimtare. Krishti rinisë ti bekoj ata dhe ata sulen se kush i pari te prekë qenien e tij që të mund 

të shërohen nga vuajtjet. Në këtë situatë kur në rrugët mesjetare të Seviljes rishfaqet drama e 

rrugëve të Jerusalemit të lashtë. Krishti ripërseritë aktin e ringjalljes së foshnjës së vdekur. 

Papritur në skenë shfaqet një figurë tjetër, Kardinali - Inkuzitori i madh, i cili udhëheqën 

masakrën në emër të Krishtit. Që në ballafaqimin e parë të cilin na e jep rrëfimi i Ivanit ne mund 

të dallojmë momentin e dialektikës së emancipimit : kadinali mbanë të veshura rroba të shtrenjta, 

rroba që shkelqejnë dhe rrezatojnë pushtet, ndërkaq Krishti ka të veshur vetëm zhgunin e ashpër 

e të vjetër të murgut, simbol i të varfërit dhe të vuajturit. Pa folur asgjë kardinali urdhëron rojat ta 

prangosin Krishtin, njësoj si pesëmdhjetë shekuj me parë dhe ta dërgojnë në burg. Pasi bie nata 

Inkuzitori i Madh vendosë ti bëjë një vizitë të fshehtë në qeli Krishtit të burgosur. Nën dritën e 

zbehtë të kandilit ai i drejtohet Krishtit : ―Ti je, ti? – Por nuk merr përgjigje dhe vazhdon : - s‘ka 

gjë, mos u përgjigj, E ç‘mund të më thuash? Unë e di shumë mirë ç‘kërkon të thuash‖
58

. Në 

rrëfimin e Ivanit Krishti qëndron i heshur, por qëndrimi i tij shfaqet përmes pyetjeve dhe fjalive 

retorike të Inkuizitorit, që na zbulojnë se Krishti do të thotë se ajo që është duke bërë Inkuizitori 

dhe Kisha janë krejtësisht në kundërshtim me mësimet e tij. Dhe Kardinali vazhdon me retorikën 

e tij : Ti s‘ke të drejtë të shtosh asgjë, veç atyre që ke thënë dikur. Përse erdhe?  Përse kërkon të 

na pengosh? Sepse ti e di edhe vetë që ke ardhur të na pengosh. E di ti se ç‗do të ndodhë nesër? 

Nuk e di as nuk dua të di se cili je ; s dua të di në je ai, apo një tjetër, një kopje e tij ; nesër do të 

të gjykoj dhe do të të djeg mbi turrën e druve, si heretikun më të lig dhe po ai popull që të puthi 

këmbët sot, nesër, vetëm me një shenjë timen, do të sulet të shtyjë urët në zjarrin tënd‖
59

. Kjo që 
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thotë Kardinali është krejtësisht konsistente me institucionin që përfaqëson. Kisha Katolike 

mesjetare, e shndërruar në pushtet të dytë krahas pushteteve mbretërore ka fare pak të bëjë më 

krishterimin e hershëm dhe me vetë thelbin e predikimeve të Krishtit. Nga të qenit shërbëtore e 

të varfërve ajo është bërë pjesë e sundimit cezaro-papist mbi ta. Dialektika e vjetër e qëllimeve 

dhe mjeteve është përmbysur : nga të qenit qëllim, Krishti i dikurshëm është bërë mjet për 

qëllimet e këtij sundimi. Një ardhje e dytë e tij në tokë vetëm sa do të prishte rehatinë e tij, 

prandaj ai do të arrestohej dhe do të dënohej sërish. Krishti para teodosian është subversiv, rebel, 

heretik, shpresë për të vuajturit, ndërsa Krishti pas teodosian është Krishti që sipas frazës së 

Rusoit hedh kurora lulesh mbi vargonjët e skllavërisë. 

 

 

4. Drama platonike e çlirimit 

 

Filozofia e Platonit bën pjesë në numrin e vogël të atyre filozofive që i kanë dhënë tonin dhe 

kahjen mendimit intelektual të botës perëndimore. Nëse parafrazojmë mendimin e Frederick 

Beiser për Hegelin atëherë mund të thuhet se Platoni i ngjanë një pellgu ku grumbullohen të 

gjitha rrjedhat e mendimit para platonik dhe pastaj prej tij dalin të gjitha rrjedhat e mendimit post 

platonik. Në këtë kontekst kush do të dijë origjinën e filozofisë së tij duhet të kthehet tek ky 

pellg, duhet të kthehet patjetër të Platoni. Në këtë frymë Habermas konsiderson se e gjithë 

historia e filozofisë është histori e platonizmit dhe e protestave kundër tij
60

.  

Një përmasë të tillë të ndikimit të Platonit në kulturën perëndimore e gjejmë edhe në raportin e 

mendimit të tij me sferat e tjera të kësaj kulture, sidomos fenë. Koncepti i krishterë për Zotin 

duket ti ketë shumë borxh filozofisë platonike aq sa e bëri Niçen të shprehej se krishterimi nuk 

është asgjë më shumë se sa një platonizëm i popullarizuar, platonizëm i bërë për masat
61

. Figura 

e Zotit të krishterë në këtë kontekst është vetëm një mishërim, trupëzim dhe personalizim i idesë 

abstrakte të së Mirës Supreme që e gjejmë të Platoni. Platonizmi nuk u bë dot fe pikërisht sepse 
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kjo ide mbeti në nivelin e elaborimit abstrakt, e feja si kusht të saj e ka pëfytyrimin personalist të 

absolutes. Është pikërisht kjo gjë që vendosë demarkacionin në mes fesë dhe filozofisë, mendon 

Hegeli, kur analizon mënyrat e ndryshme se si arti, feja dhe filozofia e njohin absoluten. 

Duke u nisur nga ky relacion i platonizmit me krishterimin shtrohet çështja se a  mund të gjendet 

tek Platoni një dimension i rëndësishëm i krishterimit, e që është dimensioni i emancipimit, 

dimension që i jep Krishterimit karakterin e një narrative të madhe të emancipimit të njeriut. 

Platonizmit nuk i mungon ky dimension, madje mund të thuhet se ky dimension përbën 

epiqendren e refleksionit platonik.  

Një ndër interpretimet më interesante të platonizmit si narrativë emancipimi e gjejmë të 

Heidegger-i. Në veprën e tij ―Sein und Wahrheit‖ (Qenia dhe Liria), e përkthyer në gjuhën 

angleze si ―Being and Truth‖( Qenia dhe e Vërteta‖) Heidegger i bën një analizë të thuktë aktit 

emancipues në filozofinë e Platonit. Zhvillimin e këtij akti Heidegger e vendosë në kontekstin e 

përfytyrimeve që kanë grekët e lashtë për atë se çka e përbën esencën e të vërtetës. Grekët e 

kohës së Platonit kanë pasur dy pikëpamje për këtë esencë: e vërteta si pafshehuri e qenies ( 

aletheia) dhe e vërteta si korrektësi e mendimit mbi qenien, e që më vonë kjo e dyta në 

terminologjinë latine merr trajten e veritas, trajtën e adekuacionit në mes mendimit dhe qenies. 

―Filozofia e Platonit nuk është asgjë tjetër përveçse një luftë në mes këtyre dy koncepcioneve për 

të vërtetën…Kjo luftë gjendet në çdo dialog të Platonit, por në formën më të lartë ajo gjendet në 

alegorinë e shpellës… Interpretimi i mitit të shpellës na shpie në zemër të filozofisë platonike‖.
62

  

Alegoria e shpellës është një paraqitje figurative e gjendjes njerëzore e cila ndodhet e mbërthyer 

në tensionin radikal që zhvillohet në mes dy botëve, në njërën anë botës së errësirës, që 

njëkohësisht ëshë botë e iluzionit, paragjykimit, mashtrimit, e skllavërisë, dhe në anën tjetër 

botës së dritës, të vërtetës, të lirisë dhe të mirës supreme. Çlirimi platonik i njeriut ndodhë 

pikërisht në dinamikën e këtij tensioni, e që merr domethënien e një largimi të njeriut nga bota e 

errësirës dhe hyrjen e tij në botën e dritës, dhe më pas rikthimin e tij me misionin për të 

depopulluar krejtësisht mbretërinë e territ në emër të misionit madhështor të çlirimit e 

iluminimit.   
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Heidegger identifikon katër faza nepër të cilat kalon ky çlirim. Në fazën e parë ne i gjejmë qeniet 

njerëzore në situatën e skllavërisë totale. Ato janë qenie të burgosura brenda shpellës qysh nga 

lindja e tyre. Në fazën e dytë ndodhë akti i çlirimit brenda shpellës. Njëri nga të burgosurit 

këputë prangat dhe niset në drejtim të dritës që vie nga pas shpinës së të burgosurve nepërmes 

hyrjes së shpellës. Në fazën e tretë ndodhë çlirimi autentik human në dritën jashtëshpellore dhe 

në të katërten njeriu (Dasein) i çliruar kthen shikimin pas dhe përpiqet të rikthehet në shpellë.
63

 

Alegoria e shpellës paraqitet në librin e shtatë të dialogut ―Shteti (Politea)‖
64

, i cili përbën 

dialogun më të famshëm filozofik dhe politik të Platonit. Ky dialog ka vendosur paradigmën 

dominuese në filozofinë politike perëndimore
65

 dhe paradigmën dominuese  në rrafshin e 

filozofisë së njohjes
66

. Të dy këto paradigma përbëjnë boshtin rreth të cilit zhvillohet drama e 

emancipimit të cilën e përmbanë alegoria e shpellës. Kjo dramë nisë me paraqitjen e gjendjes 

njerëzore në botën materiale. Për Platonin figura më e mirë për të dhënë thelbin e kësaj gjëndje 

është figura e një shpelle të errët, në të cilën qeniet njerëzore të prangosura që nga lindja e tyre e 

kalojnë jetën e tyre në një lajthitje absolute gnoseologjike, lajthitje brenda të cilës janë 

përmbysur të gjitha kriteret e vlerësimit të drejtë të gjërave. Në këtë përmbysje vendin e të 

vërtetës e ka zënë iluzioni, që do të thotë se ajo që është iluzion duket si e  vërtetë ; ndërkaq 

vendin e gjërave reale e kanë zënë hijet e tyre. E tërë kjo është përmbyllur me përfytyrimin se 

vetëm dhe vetëm kjo botë ekziston dhe një tjetër botë nuk është e mundur. Pamundësia e një bote 
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tjetër ( jo vetëm në kuptimin e krishterë ) është mbyllje e çdo mundësie për ndërrmarrje 

emancipuese, shndërrim i saj në një ndërrmarrje sizifike. Pa mundësinë e një bote tjetër ( toka e 

premtuar) eksodi biblik i hebrenjve nuk do të ndodhte,  as revolucionet e mëdha të modernitetit ( 

parajsa post‘historike), as drama platonike e çlirimit të njeriut nga shpella e lajthitjes e 

mashtrimit total. Ngjyrat me të cilat na e pikturon Platoni gjendjen njerëzore brenda kësaj shpelle 

janë po aq të errta sa ato të Testamentit të Vjetër për gjendjen e hebrenjve nën pushtetin brutal të 

Faraonit : ―Merri me mend njerëzit e gjallë në një shpellë nëntokësore dhe se përgjatë tërë 

shpellës kalon një vrimë e gjërë që shpie lart, në drejtim të dritës. Në atë shpellë jetojnë ata që 

nga fëmijëria me prangat rreth kofshëve dhe qafave ashtu që nuk mund të luajnë nga vendi, e 

shikojnë vetëm përpara, sepse, për shkak të prangave nuk mund të luajnë kokën. Mirëpo, drita u 

vjen nga zjarri që digjet përmbi ta dhe larg pas shpinës së tyre‖.
67

 Drita që lëshon ky zjarr i 

reflekton hijet e gjësendeve në murin e shpellës që të robruarit e kanë përballë. Gjithë jetën e tyre 

ata shohin vetëm këto hije dhe nga ky fakt ndodhë deformimi i madh mendor, brenda të cilit hijet 

perceptohen si gjëra reale. Ky deformim, ky errësim i mendjes, në përfytyrimin platonik merr 

dimensionet e një psikoze të rëndë humane. Burgu nëntokësor është në të njejtën kohë një 

çmendinë, do të thotë një shkëputje dhe hapje e një hendeku radikal në mes mendjes dhe 

realitetit. Kjo dialektikë e burgut dhe çmendinës e anticipuar te Platoni do të problematizohet 

brenda mendimit perëndimor shumë shekuj më vonë pas Platonit. Rryma e njohur e 

antipsikiatrisë është njëra nga rrymat e rëndësishme brenda këtij problematizimi. Por Platoni nuk 

është mendimtar pesimist. Ai konsideron se ekziston mundësia e daljes nga dialektika e burgut 

dhe çmendinës e mishëruar në gjendjen e shpellës nëntokësore. Me këtë mundësi fillon faza e 

dytë në dramën platonike të emancipimit. Sokrati i cili i rrëfen Glaukonit për mjerimin njerëzor 

të kësaj shpelle i kërkon atij që të marrë me mend një situatë tjetër, dhe pikërisht situatën e një 

ngjarje të pazakontë, në të cilën njeri nga të burgosurit arrinë ti këpus prangat me të cilat është i 

lidhur kokë e këmbë. Platoni nuk e zhvillon detajisht procesin e kësaj ngjarje. Nuk kemi heronj 

as zota që e prodhojnë atë, as përpjekje të vetë njeriut për ti këputur prangat. Ngjarja thjeshtë 

ndodhë. I sapoçliruari i tërhequr nga drita niset në drejtimin nga vjen burimi i saj, e që është dalja 

e shpellës. Këtë rrugëtim Platoni e paraqet si një rrugëtim plot dhimbje, sepse ballafaqimi i parë 

me dritën është verbues, aq sa njeriu i çliruar nuk mund ti dallojë gjërat hijet e të cilave i kishte 

perceptuar gjithë jetën e tij.  
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Po përse ky rrugëtim? Përse njeriu që ka këputur prangat duhet detyrimisht të niset drejt daljes 

nga shpella? Heidegger në interpretimin e tij jep përgjegjet në këto pyetje. Njeriu ose duhet të 

dalë nga shpella ose çlirimi dhe liria e tij nuk kanë asnjëlloj kuptimi. Vetëm shprangosja nuk 

mjafton. ―Çlirimi në fazën e dytë nuk është asgjë më shumë se sa një heqje e zinxhirëve nga qafa 

dhe këmbët. Prandaj çlirimi këtu është vetëm një heqje e diçkaje, të bërit i lirë nga diçka, të mos 

jesh i detyruar nga ndonjë gjë. Kështuqë, faza e dytë nënkupton mungesën e shtrengimit, do të 

thotë diçka negative‖
68

. Mirëpo ky moment është tejet i rrezikshëm, sepse në ballafaqim me 

dritën njeriu i shprangosur përjeton konfuzion, verbërim, ankth e frikë dhe nga kjo ai mund të  

detyrohet të kërkoj që të rikthehet sërish në pranga, të ikë nga liria e tij, sikurse shprehet Eric 

Fromm, liri e cila ja ka rrënuar  ndjenjat e sigurisë dhe stabilitetit. Ai duhet të kthehet në pranga 

që ti rifitoj sërish ato. Duhet një hap tjetër në mënyrë që akti i parë i emancipimit, akti negativ i 

mohimit dhe hudhjes së prangave të mos kthehet në një dështim. Liria e fituar nënkupton 

ballafaqimin me frikën dhe ankthin, mposhtje hegeliane të frikës. Një ballafaqim i tillë shënon 

hyrjen në fazën e tretë të emancipimit platonik. Jo më kot Platoni e sheh udhëtimin drejt dritës 

me plot dhimbje e vuajtje. Në kontekst të kësaj Heidegger shkruan : ―Faza e tretë nuk është 

vetëm heqje e prangave, por dalje e qenies njerëzore nga shpella në dritë. Tash, të jesh i lirë nuk 

do të thotë të jesh i çliruar nga diçka, por të shkosh përpara drejt diçkaje. Jo të jesh i lirë nga, por 

të bëhesh i lirë për diçka-për dritën‖.
69

 Në këtë mënyrë Heidegger tek drama platonike e 

Alegorisë së Shpellës heton dy moduse të ndryshme të çlirimit, njëri që është modusi në 

kuptimin negativ dhe modusi në kuptimin pozitiv. Çlirimi në kuptimin e parë nuk është i 

mjaftueshëm, madje është një çlirim i pasigurtë e i paqëndrueshëm, lehtë i rrënueshëm. Vetëm 

kur modusi i parë përplotësohet me modusin e dytë atëherë, sipas shprehjes se Heidegger, çlirimi 

njerëzor merr dimensionet e një çlirimi autentik : ―Të jesh i lirë në kuptimin autentik do të thotë 

të angazhosh veten për dritën, të mësosh veten me të‖.
70

. Iluminimi, e vërteta dhe liria janë të 

lidhura në një dialektikë të pashkëputshme. Kësisoj në qendër të refleksionit platonik në e 

rigjejmë idenë e vjetër për forcën çliruese të së vërtetës, ide që shfaqet më pas në tekstet gnostike 

dhe në Testamentin e Ri, në tekstin e Ungjillit sipas Gjonit. 
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Por drama platonike e emancipimit nuk përfundon këtu. Autenticiteti i lirisë së fituar nuk 

përkryhet vetëm duke qenë liri e imja. Kjo përkryerje kërkon edhe një dimension tjetër, 

dimensionin e të qenit i lirë bashkë me të tjerët. Njeriu i çliruar nga burgu i shpellës, pas 

odiseadës së dhimbshme, ka dalë në botën e vërtetë, është çliruar nga të gjitha lajthitjet, iluzionet 

dhe prangat e skllavërisë, mirëpo tani ai ballafaqohet me një mungesë të madhe, me mungesën e 

të tjerëve. Ai nuk mund ta jetojë lirinë e tij pa të tjerët. Individualizmi nuk është kusht i 

vetëmjaftueshëm për lumturinë. Ne jemi të lumtur vetëm me të tjerët dhe përmes të tjerëve. Në 

gjendjen e mungesës së tjetrit, tek njeriu i çliruar ndodhë shndërrimi i madh, shndërrimi 

mesianik. Nga i çliruar ai kthehet në çlirues. Ai duhet të kthehet në shpellë për ti çliruar të tjerët, 

për ti nxjerrë atë nga skllavëria e shpellës së errët në botën e dritës se idesë, aty ku banon e Mira 

Supreme - zanafilla e krijimit të çdo gjëje. Mbi këtë botë ideale pastaj do të ndërtohet një 

bashkësi e re e qenieve të lira dhe racionale njerëzore. Këtu e gjejmë tërë thelbin e iluminizmit. 

Rikthimi mesianik në shpellë përbën fazën apo aktin e katërt të dramës platonike të emancipimit. 

I çliruari i kthyer në shpellë do të mund të përballet më një sfidë radikale. Rrëfimi i tij do të 

ndeshet me kundërshtimin e të burgosurve. Ata, i thotë Sokrati Glaukonit, në fillim do ta 

përqeshin, do ta shohin si një të marrë i cili po flet përqart për një botë tjetër që është më e mirë 

se sa bota e hijeve dhe nëse ai këmbëngulë në qëllimin e tij atëherë mund të ndodhë edhe më e 

keqja, çlirimtari të vritet nga të burgosurit. Alegoria e shpellës përfundon këtu me shfaqjen e 

raportit të famshëm të ndeshjes së lirisë me vdekjen, ndeshje të cilën e gjejmë gjithandej 

mendimit intelektual perëndimor, që nga Gjyqi i Sokratit, përmes vdekjes në Kryq të Krishtit, 

pastaj dialektikës së Zotërisë dhe Robit te Hegelit e deri tek Vdekja e Zotit në filozofinë e Niçes.  

Po përse një përfundim i tillë i dramës platonike? Përse nuk kemi një happy end të kësaj drame? 

Duket se kjo është kushtëzuar nga përvoja e drejtëpërdrejtë e Platonit me vdekjen e Sokratit. Në 

fakt, thotë Heidegger, çlirimtari për të cili na flet Platoni është vetë Sokrati, cili u dënua me 

vdekje nga ―pushteti dokso-kratik‖ i demokracisë athinase, ngase Sokrati synonte ti çlironte 

njerëzit nga ky pushtet i fondamentuar mbi opinionet dhe iluzionet e të cilat janë ekuivalenca e 

hijeve të shpellës. Lufta e Sokratit kundër këtyre opinioneve është në fakt luftë kundër 

ngurtësimit të tyre, ngurtësim që i ka shndërruar ato në dogma të paprekshme, e dihet se lufta 

kundër dogmave është luftë që bartë rrezikun permanent të vdekjes. Dogmat vrasin, prandaj 

vdekja është fati i filozofit dhe armës së tij kryesore, kriticizmit permanent e të pamshërishëm. 

Kësisoj fati i Sokratit është fati paradigmatik i filozofisë. ―Filozofi është një çlirimtar dhe ai 



është filozof vetëm si çlirimtar…liria autentike nuk konsiston në kënaqësinë e qetë: të jesh i lirë 

do të thotë të jesh çlirimtar‖
71

. Kjo do të thotë se filozofia nuk është kënaqësi private me të 

vërteta e gjetura përmes refleksionit. Duke pasur emancipimin si element substancial të saj 

filozofia në mënyrë të pashmangshme bëhet çështje publike. Përmes kësaj ne mund të kuptojmë 

insistencën e vazhdueshme të iluminizmit dhe filozofisë moderne që të marrin përsipër rolin e 

dikurshëm të mesianizmit religjioz. Rrjedhojat e mëpastajme të kësaj insistence janë çështje 

tjetër. Këto rrjedhoja mund të nxirren në mënyrë logjike nga vetë projekti platonik i shtetit ideal, 

të cilin Platoni duket ta ketë hartuar për të kompensuar mungesën e hapy end-it në fundin e 

Sokratit. Në Shtetin e tij, Platoni bën njëlloj ringjallje filozofike të Sokratit, ashtu si dishepujt e 

ringjallën Krishtin pas vdekjes së tij. Mbi këtë vepër, përgjatë gjithë historisë së filozofisë 

perëndimore, kanë rënë lloj lloj vlerësimesh, që nga ato që e ngrisin në qiell, deri tek ato që e 

përbuzin dhe urrejnë. Mjafton dy shembuj për ta ilustruar këtë: në njëren anë kemi Leo Strauss i 

cili konsideron se vepra ―Shteti‖ e Platonit përbën veprën më të rëndësishme politike në historinë 

e mendimit politik perëndimor
72

 e në anën tjetër kemi Karl Popper që shikon tek kjo vepër 

udhëzuesin e parë për rrënimin e lirisë dhe  krijimin e shteteve totalitare
73

. Por përtej debateve 

pro dhe anti Platonit duket qartë se motivi bazë i këtij libri është vazhdimi i punës së lënë në 

gjysmë nga vdekja e Sokratit dhe ngritja e nivelit të saj nga çlirimi individual komunikativ në 

çlirimin kolektiv të vetë llojit njerëzor. Ky çlirim nënkupton dhënien fund të gjitha fatkeqësive e 

vuajtjeve që e përcjellin jetën njerëzore dhe kjo nuk ka për tu arritur për aq kohë sa nuk lindë një 

regjim politik në të cilin politika dhe filozofia janë të shkrira në njëra tjetrën, ose në trajtën e 

mbretërve që janë bërë filozofë, ose në trajtën e filozofëve të bërë mbretër. Justifikimi i kësaj 

formule qëndron mbi tri ide. E para është se filozofia do të thotë ―dashuri për dijen‖. Kjo për 

Platonin nënkupton të lësh anash, të braktisësh, të gjitha format tjera të të dëshiruarit apo 

lakmisë, të cilat e shtyjnë njeriun në lojën e interesave të ulta materiale, përfshirë këtu edhe 

lakminë për pushtet. Pushteti te Platoni është instrument, e jo qëllim në vete. Pëvetësimi i këtij 

qëndrimi dhe  indiferenca ndaj joshjes së interesave materiale është kusht i filozofisë. Së dyti, 

formula e Platonit për shtetin sofokratik
74

 bazohet mbi principin e sundimit të arsyes, e i cili 

nënkupton që të gjitha fuqitë tjera të subjektivitetit të njeriut, të dëshiruarit, epshet, pasionet, 
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nevojat, ndjenjat, vullneti, imagjinata duhet t‘i nënshtrohen arsyes, fuqisë së racionalitetit. Ky 

nënshtrim derivon nga ideja se vetëm dhe vetëm arsyeja mund të dallojë të tërën, totalitetin,  

derisa fuqitë tjera të subjektivitetit janë fuqi njëdimensionale. Me këtë është e ndërlidhur ideja e 

tretë e formulës sofokratike të Platonit, e kjo është ideja se filozofia, pasi është çliruar nga tirania 

e interesave meskine tokësore, dhe pasi ka vendosur principin e arsyes sovrane, arrinë të njohë 

idenë e të mirës supreme dhe absolute, njohje e cila shërben si themel i shtetit sofokratik.  

 

5. Alternativa gnostike e çlirimit 

 

Origjina e modernitetit përbën një nga çështjet më të debatuara në kuadrin e shkencave sociale 

dhe vetë filozofisë. Në shumësinë e pikëpamjeve që përpiqen të identifikojnë dinamikën e 

përgjithshme sociale dhe kulturore e cila ka rezultuar me shfaqjen e modernitetit, qoftë si epokë e 

re historike, qoftë si botëkuptim apo sensibilitet kulturor, mund të dallohen dy pikëpamje mjaft 

interesante. Njëra lidhet me emrin  Karl Lowith, dhe tjetra me emrin e Eric Voegelin. Të dy këta 

mendimtarë i mëshojnë idesë së rrënjet e modernitetit duhet gjurmuar në formacionet kulturore 

para tij, mirëpo dallimet përvijohen në identifikimin e këtyre rrënjeve. Për Lowith moderniteti 

është në esencë një sekularizim i soteriologjisë dhe eskatologjisë judeo-kristiane
75

, ndërsa për 

Voegelin moderniteti është rishfaqje, kuptohet në një trajtë të re, e botëkuptimit gnostik i cili u 

zhvillua në të njejtën periudhë të lindjes dhe përhapjes së krishterimit
76

.  

Shpesherë gnosticizmi është parë ose si fe rivale më krishterimin ose si një lloj herezie e parë 

brenda krishterimit, sidomos nga etërit themelues të kishës së krishterë. Si krishterimi ashtu edhe 

gnosticizmi janë narrativa të shpëtimit dhe emancipimit të njeriut, por që ndahen nga njëri tjetri 

në momentin e përcaktimit të subjektit të këtij emancipimi. Te krishterimi kemi subjektin 

transcendent të këtij emancipimi, i identifikuar me Zotin, i cili përmes krishtit imanentohet tek 

njeriu për të përmbushur misionin emancipues. Tek gnosticizmi ky subjekt nuk është i 

personalizuar, por ai shfaqet si një tërësi procesesh intelektuale tërësisht humane, e të cilat 

                                                           
75

 . Karl Lowith , Meaning in History, University of Chicago Press, 1949, fq.1-19 
76

 . Eric Voegelin, The New Science of Politics, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1952, fq. 

107-132. 



rezultojnë me shpëtimin e njeriut nga gjendja e mjerimit në të cilën ka rënë. Kësisoj parimi i 

gnosticizmit është parimi i shpëtimit përmes dijes, njohjes, parim të cilin Voegelin e gjen edhe 

në themele të iluminizmit modern i cili poashtu  projekton tek njohja tërë bagazhin e pritjeve 

emancipuese dhe eskatologjike. Në rastin e krishterimit kemi një eskatologji transcendente, 

ndërsa në atë të gnosticizmit një eskatologji imanente. Gnosticizmi, sikurse shprehet Voegelin, e 

imanentizon eskatonin
77

. Ai është, sikurse thamë, bashkëkohor me krishterimin prandaj raporti 

me të është tejet i rëndësishëm. Gnosticizmi është rritur brenda dhe përreth krishterimit.
78

.  

Në fillimet e krishterimit, sikurse vërejnë hulumtuesit, bota e mesdheut lindor vlonte nga lëvizje 

të fuqishme spirituale dhe vetë gjeneza dhe mesazhi i kishterimit janë njëlloj përgjegje ndaj 

klimës spirituale të krijuar nga këto lëvizje.
79

.  

Jonas konsideron se këto lëvizje përgjithësisht karakterizohen nga katër tipare themelore:  e para, 

ato të gjitha kanë natyrë fetare, së dyti të gjitha ka të bëjnë në një mënyrë apo tjetër më idenë e 

shpëtimit.‖Religjioni i përgjithshëm i kësaj periudhe është religjioni i shpëtimit‖
80

. Tipari i tretë 

ndërkaq ka të bëjë me ndërlidhjen e aktit të shpëtimit të njeriut me idenë e një zoti transcendent 

apo transmundan dhe mbi bazën e kësaj ndërlidhje ky akt përfytyrohet si një akti i ardhur nga 

jashtë botës. Zoti është matanë botës dhe historisë dhe në një moment  ai ndërhyn në rendin 

historiko-botëror në funksion të një teleologjie të caktuar. Hebrenjt tashmë e kishin formësuar 

figurën e një zoti të tillë, ndërsa bota helenike prej kohësh e njihte figurën e ―dues ex makina‖.  

Tipari i katërt, sipas pikëpamjes së Jonas, i këtyre lëvizjeve spiritualiste është se brenda tyre 

mund të identifikohet qartësisht një koncepsion radikalishit dualist për qenien . ―Zoti dhe bota, 

fryma dhe materia,  shpirti dhe trupi, drita dhe errësira, e mira dhe e keqja, jeta dhe vdekja dhe 

rrjedhimisht një polarizim ekstrem i ekzistencës, i afektuar jo vetëm nga njeriu, por edhe nga 

realiteti në tërësi : feja e përgjithshme e kësaj periudhe është një fe dualiste e transcendente e 

shpëtimit‖
81

. Ky koncepsion dualist për qenien dhe njeriun i hapë rrugë krijimit të përfytyrimit 

mbi natyrën antagoniste të botës. Bota gjallëron përmes një konflikti radikal në thellësi të 

qeniesimit të saj. Gjithçka është e përfshirë në një ndeshje të pamëshirshme ontologjike. 
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Gnosticizmi lindë brenda kësaj atomosfere të ndezuar spiritualiste dhe narrativa e tij e çlirimit 

dhe shpëtimit të njeriut ndërtohet nga raporti dinamik me pluralitetin e sekteve e doktrinave që e 

mbushin këtë atmosferë. Voegelin mendon se prapa këtij shpërthimi spiritualist qëndrojnë 

shkaqe të qarta që lidhen me tronditjet e mëdha politike të botës së antikitetit. Në mesin e këtyre 

tronditjeve ai futë shpërbërjen e e perandorive të lashta të Lindjes, humbjen e pavarësisë së 

Izraelit e të qytet-shteteve helenike e fenikase, krejt këto të percjella me zhvendosje të popullsive 

sa andej këndej, pastaj deportimet dhe skllavërimet masive, e deri tek takimet e ndërthurjet e 

kulturave që më herët nuk kishin komunikuar fare me njëra tjetrën
82

.  

Të gjitha këto, për Voegelin, e sollën njeriun në një gjendje të skajshme të përhumbjes e të 

dezorientimit, e që njëkohësisht është edhe gjendje pështjellimi dhe pasigurie materiale e 

shpirtërore
83

. Në nje gjendje të tillë, që me terma të Jaspers mund ta quajmë gjendje kufitare, si 

reagim lindin përpjekjet intelektuale për të reflektuar dhe të për të kuptuar ekzistencën njerëzore, 

përpjekje për të reflektuar mbi humbjen e kuptimit dhe rigjetjen e tij. ― Midis këtyre përpjekjeve 

që ndryshojnë shumë për nga thellësia e zhbirimit dhe e masës së të vërtetës, gjenden : 

riinterpretimi stoik për njeriun – për të cilin polisi është bërë i pakuptimtë- - si polites (qytetarë) 

të kozmosit, vizioni polibian i një ekumene-je pragamatike të paracaktuar, të krijuar nga Roma, 

fetë e mistereve, kultet heliopolitane të skllevërve, apokaliptika hebreje, krishterimi dhe 

mankeizmi. Dhe këtij vargu u përket gnosticizmi, si njëri prej formulimeve më pompoze të 

ekzistencës‖
84

.  

Ajo që e diferencon gnosticizmin nga të gjitha këto përpjekje spiritualiste për të rigjetur kuptimin 

e humbur të botës, qëndron pikërisht në instrumentet që ai propozon në funksion të shpëtimit e të 

çlirimit të njeriut. Eric Voegelin i cili ka studiuar një kohë të gjatë lëvizjet gnostike dhe 

reinkarnimin e tyre në ideologjitë e botës moderne konsideron se në atë që mund të quhet 

―qëndrim gnostik ndaj botës‖ ne mund të indentifikojmë sëpaku gjashtë karakteristika. ―Së pari 

lypset të vërejmë se gnostiku është i pakënaqur me gjendjen e tij. Kjo në vetvete nuk ngjallë habi 

të veçantë. Të gjithë kemi shkak për të mos qenë plotësisht të kënaqur me një aspekt a një tjetër 

të gjendjes në të cilën ne e gjejmë veten‖
85

. Mirëpo ajo që ka rëndësi këtu është se në qendrimin 
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gnostik kjo pakënaqësi nuk lidhet me shkuarjen keq të fatit individual. Gnostiku e projekton 

gjendjen e tij si element të një gjendje më të gjerë të pakënaqësisë, gjendje e cila e përshkon 

thelbin e vetë qenies. Me këtë lidhet karakteristika e dytë e qëndrimit gnostik ndaj botës. Duke 

analizuar këtë Voegelin shkruan : ―ana e dytë e mënyrës gnostike të të menduarit : besimi se 

ligështitë e gjendjes mund t‘i ngarkohen faktit se bota së brendshmi është organizuar dobët. 

Sepse për me tepër mund të pandehim se rendi i brendshëm i qenies, ashtu siç na është dhënë ne 

njerëzve ( pavarësisht se ku duhet kërkuar origjina e saj), është i mirë dhe jemi ne qeniet 

njerëzore që jemi të papërshtatshëm. Gnostikët nuk kanë asnjëherë prirjen të zbulojnë se qeniet 

njerëzore përgjithësisht dhe ata vetë veçanërisht janë të papërshtatshëm. Nëse në një gjendje të 

dhënë diçka nuk është siç duhet të ishte, atëherë gabimi duhet gjetur në keqmëninë e kësaj 

botë‖
86

. Në këto dy momente të qëndrimit gnostik ne gjejmë pakënaqësinë subjektive me 

gjendjen objektive të botës. Kjo nënkupton një hendek, një çarje të krijuar në mes njeriut dhe 

botës dhe qëndrimi gnostik në interpretimin e kësaj çarje merr ngjyrime antropocentriste, që do 

të thotë se fajet pse gjendja është e keqe nuk janë të njeriu, por të vetë bota. Në këtë mënyrë në 

qëndrimin e tij gnostiku distancohet nga dy vizionet klasike të kohës së tij për botën, njëri që 

është vizioni judeo i krishterë për botën si një rend moral i krijuar dhe i ruajtuar nga një zot i 

gjithfuqishëm e i gjithëmirësishëm dhe tjetri që është vizioni helen për botën si një kozmos 

harmonik i elementeve të qenies
87

. Nga ky distancim ne mund të shohim se vizioni gnostik është 

më afër me atë platonik për gjendjen e njeriut, si një gjendje e skllavërisë në një shpellë 

nëntokësore. Figura e burgut e ilustron më se miri këtë përngjasim. Për gnostikun ―bota është 

bërë…një burg nga ku ai do të arratiset‖.
88

 

Por a mund të dilet nga ky raport përjashtimi në mes njeriut dhe botës. Gnostiku ka identifikuar 

zanafillen, arche-në e të këqijave dhe vuajtjeve, por a është i mundur çlirimi prej tyre? Gnostikët 

përgjigjen në mënyrë pohuese në këto pyetje. Ata besojnë se njeriu mund të çlirohet e të shpëtoj 

nga të këqijat e kësaj bote. Kjo për Voegelin përbën karakteristikën e tretë të qëndrimit gnostik
89

. 

Mundësia e çlirimit nënkupton parasegjithash ndërhyrjen në rendin e qenies. Kjo ndërhyrje 

shtrihet përgjatë rrjedhës së historisë. Është pikërisht kjo rrjedhë e cila e prodhon shndërrimin e 
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madh të botës nga një botë vuajtjesh e fatkeqësish, në një botë të mirë. Kjo përbën 

karakteristikën tjetër të qëndrimit gnostik, por që Voegelin e quan paska të paqartë ngase atë 

mund ta gjejmë në njëfarë mënyre edhe tek krishterimi, mirëpo ndarja me krishterimin përvijohet 

në momentin e përcaktimit të subjektit që e shtynë përpara këtë rrjedhë emancipuese të historisë 

botërore. Për gnostikët ky subjekt nuk është ndonjë fuqi transmundane e mishëruar në ndonjë 

qenie njerëzore, pra nuk kemi të bëjmë me ndonjë heroizëm transcendent, por është vetëveprimi 

njerëzor ai që prodhon ndryshimin e rendit të botës në rrjedhjen e procesit historik. Me këtë, për 

Vogelin, ne ndeshim karakteristikën gnosticiste në kuptimin e ngushtë të fjalës : ―besimi se 

ndyshimi në rendin e qenies shtrihet në sferën e veprimit njerëzor, se ky akt shëlbues është i 

mundur nëpërmjet përpjekjes së vetë njeriut‖
90

. Por cilit veprim njerëzor gnostikët i ngarkojnë 

barrën e heroizmit çlirues? Vetë emri i tyre e jep përgjegjen: kjo është gnoza, njohja, dija. 

Gnosticizmi është shpëtimi dhe çlirimi përmes dijes. Përmes njohjes ne e kapim thelbin e botës e 

të vetes sonë dhe vetëm pas kësaj ne mund të jemi në gjendje të zotërojmë veten dhe të 

shmangim të këqijat e botës. Njohja është metoda, rruga, e jo besimi dhe pritja e shpëtimtarit 

duke qëndruar i strukur diku në një qoshe të botës, sikurse mendon krishterimi. Në këtë kontekst 

gnostiku i ngarkon vetës hartimin e një formule për shpëtimin e vetes dhe të botës dhe më pas 

vetëafirmimin si profet që shpallë dijen e tij rreth shpëtimit. Kjo për Voegelin përbën 

karakterstikën e gjashtë të qëndrimit gnostik
91

.  ― Formula programatike të cilën Klementi i 

Aleksandrisë e shenjoi : ―gnosis është ―dija se ç‘ishim e çfarë u bëmë, nga ishim e ku na hodhën, 

për ku nxitojmë e përse shëlbohemi, nga çfarë është lindja e çfarë rilindja‖. Mito-poemat e 

mëdha spekulative të gnosticizmit sillen rreth çështjes së zanafillës, të gjendjes se të qenit i 

hedhur, të arratisë nga bota dhe të mjeteve të shëlbimit‖
92

. Profecia gnostike që gjendet në këto 

mito-poema nuk është profecia ndërmjetësuese, do të thotë profeci që ndërmjetëson në mes botës 

transcendente hyjnore dhe botës tokësore të njeriut. Profecia gnostike është profeci e ndërtuar 

përmes njohjes njerëzore : njeriu merr përsipër ti ndreqë vetë punët e tij në këtë botë pasi ka 

zbuluar se ato janë si mos më keq. Kësisoj profeti gnostik nuk është hero i dërguar, por hero i 

vetëkrijuar. Nëse figura e profecisë ndërmjetësuese është Hermesi - zëdhënësi i perëndive, figura 

e profecisë gnostike padyshim është Prometeu. Voegelin konsideron se shndërrimi i figurës së 

Prometeut në figurën e çlirimtarit të njeriut është krijim gnostik : ―Rebelimi i shpirtit kundër 
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kozmosit, urrejtja ndaj perëndive, dhe revolta kundër titanëve nuk janë, të jemi të sigurtë, të 

padëgjuara në mitin helenik. Por titanomakia përfundon me fitoren e drejtësisë (dike) zeusiane, 

dhe Prometeu prangohet. Deformimi revolucionar i simbolit- çfronëzimi i perëndive, fitorja e 

Prometeut – shtrihet përtej kulturës klasike ; ajo është vepër e gnosticizmit. Veç në revoltën 

gnostike të periudhës romake Prometeu, Kaini, Eva dhe gjarpëri do të bëhen simbole të çlirimit 

të njeriut nga pushteti i perëndisë tiran të kësaj bote‖
93

.  

Ky është momenti i çarjes së madhe në mes gnosticizmit në njëren anë dhe krishterimit e 

judaizmit në anën tjetër: derisa për krishterimin e judaizmin ne humbëm parajsën ngase u joshëm 

nga njohja (miti i kopshtit të edenit ), për gnosticizmin është pikërisht mungesa e kësaj joshje që 

e lë njeriun në gjendje të mjerë, në errësirë dhe në duart e terrorit të të këqijave të kësaj bote.  

Kjo çarje më pas do të marrë karakterin e konfliktit në mes arsyes dhe besimit ( gnosis vs pistis), 

konflikt që sipas Leo Strauss do të determinoj gjithë historinë intelektuale të civilizimit 

perëndimor deri në ditët tona. Në kontekst të këtij konflikti nëse jemi në situatën kur arsyeja i 

subordinohet besimit atëherë kemi qëndrimin e skolastikes teologjike mesjetare, e nëse jemi në 

situatën e kundërt kur besimi i subordinohet arsyes atëherë kemi qëndrimin iluminist modern  

Por cila është natyra e kësaj dije dhe njohje, tek e cila gnostikët e projektojnë shpresën e tyre 

soteriologjike?  

Hans Jonas konsideron se duhet të jemi të kujdesshëm kur i përdorim termat ―dije‖ dhe ―njohje‖, 

në kontekstin gnostik, në mënyrë që të mos e ngatërrojmë domethënien që këto terma kanë 

brenda këtij konteksti me domethënien që ato marrin në kontekstin tonë modern i cili megjithatë 

ndryshon shumë nga ndjeshmëria epistemologjike e antikitetit. Madje Jonas insiston se nocioni i 

dijes tek gnostikët dallon edhe nga ai që e ndeshim në racionalizmin e filozofisë greke 

paragnostike. Në kontekstin gnostik ―gnosis nënkupton parasegjithash njohjen e Zotit…objektet 

e saj përfshijnë gjithçka që i përket fushës hyjnore të qenies, që do të thotë, rendit dhe historisë 

së botërave të sipërme dhe atë që mund të derivohet prej tyre për shpëtimin e njeriut. Me objektet 

e këtij lloji, njohja si një akt mental dallon shumë nga njohja racionale e filozofisë. Në njëren anë 

ajo është shumë e lidhur me eksperiencën revelacionare, kështuqë receptimi i të vërtetës,  qoftë 

nepërmes dijeve sekrete e sakrale, qoftë nepërmes iluminimit të brendshëm, zëvendëson teorinë 
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dhe argumentin racional‖
94

. Kësisoj dija gnostike na shfaqet si një dije ezoterike e cila është e 

rezervuar për pak njerëz. Rrjedhimisht mesianizmi gnostik është një mesianizëm elitist ku një 

grup i vogël intelektualësh mbajnë sekretin e shpëtimit. Kjo na kujton leninizmin dhe partinë 

revolucionare, e cila dhe vetëm ajo mbanë në duart  sekretin e emancipimit universal të 

proletariatit nga ―skllavëria e bishës kapitaliste‖. Duke qenë një dije e tillë, esencialisht 

ezoterike, dija gnostike natyrshëm merr karakterin e një dije praktike, sepse ajo vepron direkt në 

ndryshimin e brendshëm të gjendjes njerëzore. Ajo nuk është një veprim i subjektit mbi objektin, 

një kontemplacion i pastër, por një veprim i subjektit mbi vetë subjektin, një shqyrtim i vetes, i 

cili prodhon atë që mendimtarët modern e quajnë ―vetëdija për veten‖. ―Kështu dija gnostike 

parasegjithash ka një dimension praktik. Objekti ―më  lartë‖ i gnosisit është Zoti: ngjarja e tij në 

shpirt transformon vetë njohësin duke e bërë atë pjesëmarrës në ekzistencën hyjnore‖
95

. Duke e 

gjurmuar veten, në thellësitë më të skajshme të saj, ne aty e gjejmë hyjnorën dhe kësisoj bëhemi 

një me të. Ky moment i takimit përbën edhe ngjarjen e çlirimit e të shpëtimit.  

Mirëpo, ndonëse Jonas konsideron se mënyra gnostike e procedimit në njohje dallon nga ajo e 

racionalizmit filozofik grek, ndërlidhja që gnostikët bëjnë në mes gnosisit dhe ―kapjes‖ së 

hyjnores nuk është e rastësishme e as e huaj për kulturën filozofike greke. Ajo është esenciale 

për këtë kulturë. Habermas mendon se vetë termi ―teori‖ ka origjinë fetare
96

. ―Theoria‖ është e 

ndërlidhur me ―theos‖, fjala greke për zotin dhe fillimisht kishte kuptimin e të shikuarit të zotit, 

të gjërave të shenjta dhe pjesëmarrjes në to. Në këtë kontekst p.sh. mund të thuhet se shqyrtimi 

teorik sokratik shpie tek zëri i brendshëm hyjnor (daimoni), pastaj theoria platonike shpie drejt të 

mirës supreme, që i ka të gjitha tiparet e një zoti, ndërsa theoria aristoteliane shpie të ―Lëvizësi i 

Palëvizshëm‖ që po ashtu prefigurohet si një Zot që vë në lëvizje gjithë universin. Jo rastësisht 

Heidegger do ta quaj ―onto-teologji‖ metafizikën greke dhe kulminacionin e saj, metafizikën 

aristoteliane 
97

. Vetë Aristoteli e quan metafizikën shkencë hyjnore, shkencë të principeve dhe 
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shkaqeve të para
98

. Pra, në njëfarë mënyre do të mund të thuhej se të gjitha rrugët e gnosisit 

(njohjes) shpien tek hyjnorja. Në një tekst të Irineut për Vlentinianët, ndoshta rryma më e 

rëndësishme gnostike, e të cilin e sjell Voegelin në veprën e tij, ne mund të gjejmë momente të 

koicidencës në mes frymës së gnosticizmit dhe asaj të sokratizmit, e cila pastaj bartet tek 

platonizmi. Teksti është ky : ― Shpëtimi i përsosur qëndron në perceptimin, si të tillë, të 

Madhështisë së Pashprehshme. Sepse, derisa mëkati dhe mjerimi vijnë nga padija (agnoia), i tërë 

ky sistem me prejardhje nga padija thërmohet nëpërmjet dijes (gnosis) Prej këtej, gnosis-i është 

shpëtimi i njeriut të brendshëm./…/ Gnosis-i shëlbon njeriun e brendshëm, të frymës ; ky gjen 

përmbushjen e vetvetes në njohjen e së tërës. E ky është shpëtimi i vërtetë‖
99

. Në këtë tekst 

momentet sokratike shpërfaqen në mënyrë shumë të qartë. Ishte vetë Sokrati që synonte ti 

shpëtonte njerëzit nga e keqja përmes iluminimit të tyre, do të thotë çlirimit të tyre nga iluzionet 

që sipas tij ishin burimi themelor i të keqës. Njohja është virtyt, padituria është ves- kjo përbënte 

maksimën e filozofisë së tij të sheshit. Këtë fuqi çliruese të gnosisit që e gjejmë të Sokrati do ta 

zhvilloj më tutje edhe Platoni, duke e bërë atë bazament të krejt progarmit të tij filozofik e 

politik. Nuk do të rreshtin fatkeqësitë për shtetet dhe për llojin njerëzor përderisa nuk shkrihen në 

një fuqia politike dhe dashuria për urtësinë, pra filozofia, shkruan Platoni tek ―Shteti‖.
100

 Këto 

momente në fakt e përligjin idenë se gnosticizmi qysh në fillim ka qenë njëlloj përpjekje për ti 

―pajtuar‖ krishterimin me filozofinë greke përmes sintetizimit të principeve bazike të tyre në një 

projeksion unik, ose sikurse shprehet Windelband përpjekje për ti transformuar mitet orientale në 

koncepcione greke përmes interpretimit alegorik 
101

.  

Më vonë teologjia kristiane e mesjetës do të përdorë këto koncepcione për ti ngritur rrëfenjat e 

shkrimeve të shenjta në nivelin e të vërtetave racionale. Dallimi ndërkaq qëndron në faktin se 

derisa kjo teologji procedon përmes përcaktimit të filozofisë  greke si ―ancilla theologica‖, 

gnosticizmi procedon përmes përcaktimit të kësaj filozofie si ―ancilla soteriologica‖. Mbi bazën 

e kësaj Voegelin rivendosë lidhjen në mes gnosticizmit dhe iluminizmit modern. Njeriu, 

pikëpamjet e të cilit shërbyen si urë lidhje në mes gnosticizmit të hershëm dhe modernitetit, është 

teologu mesjetar Joakimi i Fiores (1135 – 1202 ), i dënuar nga Kisha për herezi gnostike. 

Voegelin mendon se nuk është Shën Augustini, i cili mbetet brenda paradigmës transcendente të 
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çlirimit,  por Joakimi i Fiores, ai i cili ka themeluar traditën e simbolizmit trenetarian, ku historia 

profane, tokësore, përfytyrohet  si një lëvizje imanente progresive e përmbushjes shpirtërore të 

njerëzimit që kalon nëpër tre epoka. Këto tre epoka janë epoka e Atit e cila i përgjigjet 

Testamentit të Vjetër, Epoka e Birit, që konsiston në Epokën e Testamentit të Ri  dhe Epoka e 

Shpirtit të Shenjtë e cila shprehë kohën e triumfit të mesazhit profetik të krishterë, e e cila sipas 

Joakimit i takon kohës së tij
102

.  

Ky simbolizëm trenetarian i historisë do të bëhet paradigmë dominuese në interpretimin e 

historisë përgjatë gjithë modernitetit. Shembujt janë të shumtë, që nga periodizimi rilindas i 

historisë në ―histori antike, mesjetare dhe moderne‖, te Vico ku kemi historinë të ndarë në 

―epokën e perëndive, epokën heronjve dhe epokën e njerëzve‖, te Hegeli ku historia universale e 

lirisë ndahet në tre epoka të mëdha, orientale, greko-romake dhe gjermanike, më vonë te Konti 

ku kemi zhvillimin e mendjes njerëzore poashtu në tre epoka të mëdha, teologjike, metafizike 

dhe positive, pastaj të Marksi ku historia e shfrytëzimit të njeriut nga njeriu ndjek një linjë 

trenetariane e cila kalon nga epoka e komunizmit fillestar pa shfrytëzim, në epokën e shoqërive 

me klasa dhe përmbyllet në epokën e tretë të komunizmit të fundit të historisë. Simbolizmi 

trentarian shfaqet edhe në ideologjinë nacional-socialiste në mitin e saj të milenearizmit të 

Rajhut të Tretë
103

. Gjithkund epoka e tretë pëfytyrohet si epoka e zgjidhjeve përfundimtare të 

dilemave dhe brengave njerëzore.  

Sipas Voegelin, Joakimi i Fiores, në pikëpamjet e tij ka zhvilluar edhe simbolizimin e dijetarëve 

udhëheqës, figurën e profetëve të epokës së re, të cilët përmes fuqisë së tyre të njohjes arrijnë të 

depërtojnë në sekretet inteligjibile të rrjedhës së historisë. Në modernitet kjo figurë shndërrohet 

në figurën e intelektualit, dijetarit apo filozofit që me anë të dijes së tij parasheh fatet e 

njerëzimit. ―Prandaj, profeti gnostik, ose në fazat e vonshme të sekularizimit, intelektuali gnostik 

bëhet një suplement i qytetërimit modern. Vetë Joakimi është shembulli i parë i kësaj specie‖
104

. 

Kësisoj intelektuali iluminist, si zëdhënës i arsyes, më shumë është trashëgimtar i mistikut 

gnostik se sa i klerikut të krishterë. Kuptimi i qenies së tij është gnosisi në shërbim të drejtësisë 

dhe emancipimit. 
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Një simbolikë tjetër me karakter gnostik, që do të bëhet element esencial i ideve etiko-politike të 

modernitetit, e që zë fill në pikëpamjet e Joakimit, është simbolika e ―vëllazërisë së individëve të 

lirë‖
105

. Epokën e tretë dhe finale të historisë Joakimi e mendon si një epokë ku jeta e njerëzve 

drejtohet pa ndërmjetësimin sakramental të kishës. Nw këtë epokë kisha ka pushuar se ekzistuari 

; nuk ka nevojë më për të ngase individët e lirë kanë arritur në stadin e jetës së përsosur përmes 

fuqisë së gnosisit. Kjo është ideja e bashkësisë njerëzore që jeton në lumturi pa ndihmën e 

ndonjë autoriteti. Voegelin mendon se kjo ide në modernitet shfaqet në variante të pafundme. 

Kjo shfaqje zë fill që nga sektet puritane të kohës së Rilindjes, në rrymat e ndryshme të 

protestantizmit, e deri tek misticizmi marksist i mbretërisë së lirisë ku të gjitha format e 

ndërmjetësimit institucional e autoritar janë zhdukur. Edhe doktrina anarkiste e zhdukjes së 

shtetit është një formë sekulare e simbolikës gnostike të vëllazërisë së individëve të lirë. Ajo 

jehon edhe në thirrjet e revolucionarëve francez për liri, barazi e vëllazëri. 
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I.  EMANCIPIMI MENDJES DHE MENDJA QË EMANCIPON 

 

1. Problemi i mendjes 

 

Në dy nga tekstet e tij më të fundit Fuko i rekthehet problematizimit të asaj që përben esencën e 

filozofisë moderne. Në tekstin e njohur ―‖Çfarë është iluminizmi?‖, duke marrë në shqyrtim 

esenë e famshme të Kantit, që mbanë të njejtin titull, Fuko shkruan se nëse tash, pas dy shekujve, 

pyetjen në të cilin përgjigjet Kanti në esenë e tij, pra pyetjen ― Çfarë është iluminizmi?‖ e 

formulojmë sërish, por tash si pyetje se çfarë është filozofia moderne?,  atëherë do të mund të 

themi se ajo është një seri përpjekjesh për të dhënë përgjigje në pyetjen se çfarë është 

iluminizmi.
106

  

Në këtë kontekst mund të thuhet se filozofia moderne është filozofi e shqyrtimit të problemeve 

dhe sfidave të ngritura nga lëvizja e fuqishme intelektuale e kulturore që përfshiu botën 

perëndimore në fillimet e modernitetit.  

Në tekstin tjetër, me titull ―Hapësira, Dija dhe Pushteti‖, i cili, në fakt, është një intervistë të 

cilën Fuko e zhvillon me Paul Rabinow, ai shtron tezën se problemi bazik i filozofisë moderne 

është problemi i mendjes : ―Unë mendoj se çështja qëndrore e filozofisë dhe mendimit kritik prej 

shekullit të tetëmbdhjetë ka qenë, ende është dhe shpresoj se do mbetet çështja : çka është kjo 

mendja që ne e përdorim? çfarë janë efektet e saj historike? Cilat janë limitet e saj dhe cilat 

rreziqet e saj?‖.
107

  

Të dy këto pikëpamje në esencë prekin të njejtin problem.  Arsyeja është se pyetja për 

iluminizmin është vetë pyetja për mendjen, ngase iluminizmi është procesi përmes të cilit mendja 

sovranizohet, do të thotë zë vendin e autoritetit suprem në të gjithë sistemin e vlerave njerëzore. 

Ky sovranizim mund të shikohet si një proces i zhvilluar nëpër tre momentume kryesore: 

momentumi i parë shënon procesin e emancipimit të mendjes, që fillon në traditën angleze me 
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kritikën e idoleve nga Francis Bekon dhe në traditën kontinentale me cogiton karteziane e që 

arrinë kulminimin me filozofinë kritike të Imanuel Kant-it, ku mendja vetëçlirohet nga iluzionet 

e fundit jomendore që rëndojnë mbi të e në të njejtën kohë edhe vetëdisiplinohet në ambiciet e 

saj epistemologjike. Kështu ―Kritika e Mendjes së Kulluar‖ njëkohësisht është gjyqi ku mendja 

gjykon gjithçka, përfshirë edhe veten. 

Momenti i dytë i sovranizimit të mendjes është iluminizmi francez dhe idealizmi gjerman që 

arrinë pikën më të lartë me Hegelin. Ky është momenti ku mendja nga ajo që duhet emancipuar, 

shndërrohet në instancë emancipuese. E gjithë filozofia e shekullit të XIX udhëhiqet nga ky 

shndërrim dhe si rrjedhojë lindin dokrinat e mëdha të pozitivizmit, scientizmit, socializmit, 

marksizmit, e të tjera. Meqë në botë sovrani është mendja atëherë edhe bota duhet bërë mendore. 

Gjithçka është jomendore duhet eleminuar. Revolucioni, mes tjerash, ka edhe këtë funksion, të 

ribëj botën sipas një recete racionale. Mbi bazën e kësaj justifikohet edhe vetë terrori 

revolucionar. Formula e tij është dhënë nga Jakobinët : terror në shërbim të virtytit. Në 

kontekstin iluminist ky virtyt buron nga vetë arsyeja sovrane. 

Momentin e tretë ndërkaq duhet parë si një seri e kritikave që bëhen ndaj filozofisë së 

sovranitetit të mendjes. Ato i japin tonin të gjithë filozofisë post-hegeliane, që nga antisokratizmi 

niçean e deri tek shoqëria e disiplinuar e Fukosë. Të gjithë këto kritika zhvillohen përmes një 

loje intelektuale të zhvendosjes së esencës njerëzore nga një dimension i qenies njerëzore në një 

tjetër. Kështu derisa Marksi e bënë këtë zhvendosje nga mendja tek prodhimi ekonomik i njeriut 

dhe bashkë me këtë edhe subjektin e emancipimit,  Niçe e bën zhvendosjen tek pasionet e 

vullnetit për fuqi, ndërsa Frojdi shkon edhe më tutje duke e zhvendosur esencën njerëzore në 

fushën instinkteve parake, të mbledhura në sferën e të pavetëdijshmes, sferë që sipas tij përben 

pjesën më të rëndësishme të jetës psikike humane,  por që në mënyrë permanente ndodhet nën 

represionin e civilizimit, represion i cili përbën bazën e konflikteve intra-psikike njerëzore prej 

nga derivojnë psikopatologjitë e ndryshme, si ato individuale ashtu edhe ato të nivelit makro- 

historik.  

Kjo lojë e zhvendosjes së esencës njerëzore sa andej e sa këndej, në shekullin XX përfundon në 

antipodin e antiesencializmit, pikëpamje kjo që konsideron se duhet hudhur krejtëisht çfarë do 

ideje për identifikimin e diçkaje të tillë si ―esenca njerëzore‖. Lidhur me këtë Richard Rorty 

shkruan : ― Lëvizjet më të rëndësishme në filozofinë e shekullit njëzet kanë qenë anti-



esencialiste‖.
108

 Qëllimi themelor i këtyre lëvizjeve sipas Rorty-it ka qenë të çlirojnë mendimin 

nga skema antike platoniko-aristoteliane e dallimit në mes aparences dhe realitetit, në mes 

domosdoshmërisë dhe rastësisë. Në rrafshin e antropologjisë filozofike pasoja fondamentale e 

këtij antiesencializmi është rrënimi i çdo baze mbështetese filozofike për Idenë e Madhe të 

Emancipimit Universal. 

 

2. Bekon : çlirimi i mendjes nga idolet 

 

Filozofia e Bekonit duhet parë në kontekstin e fillimeve të modernitetit, sepse ajo merr në 

shqyrtim dhe përpiqet të japë përgjegje pikërisht në problemet që shfaqen brenda këtij konteksti. 

Një prej këtyre problemeve është raporti në mes ideve që bëjnë dallimin e moderniteti si frymë 

tjetër në konceptimin e botës nga fryma e shekujve të asaj që njihet si bota mesjetare. Nga një 

tezat interesante e cila përpiqet të shpjegoj këtë raport është teza e sekularizimit, e zhvilluar nga 

një sërë mendimtarësh të rëndësishëm në filozofinë perëndimore. Sipas kësaj teze moderniteti 

fillon dhe zhvillohet si një proces i sekularizimit të ideve dhe vlerave teologjike të botës së 

krishterë mesjetare
109

. Kjo nënkupton sipas frazës së Leo Strauss temporalizimin e çështjeve 

hyjnore të përjetësisë
110

, shndërrimin e tyre në çështje të jetës tokësore, që duhen trajtuar me 

metoda dhe instrumente tokësore. Një prej këtyre ideve dhe praktikave teologjike e cila lidhet 

pikërisht me emancipimin e mendjes është praktika e njohur e pastrimit të shpirtit. Kjo botë, 

sipas përfytyrimit të krishterë, është një botë e mëkatit, botës e ndotjes së shpirtit që nga dita e 

dëbimit primordial të Adamit nga Kopshti i Edenit dhe që njeriu të mund të hyjë në parajsën 

hyjnore të pasvdekjes ai duhet të pastroj shpirtin nga të gjitha ndyrësitë e kësaj bote. Dante në 

―Komedinë Hyjnore‖ e paraqet në mënyrën më të fuqishme letrare këtë vizion. Pas Ferrit nuk 

fillon Parajsa ; në mes tyre ndodhet Mbretëria e Puragatorit, mbretëria e pastrimit të madh 

shpirtëror. Sekularizimi modern i kësaj ideje merr formën e idesë së pastrimit të mendjes nga 

mëkatet dhe ―ndyrësitë jomendore‖, me qëllim që njeriu të bëhet i denjë të hyjë pastaj në 
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parajsën e organizimit racional të jetës njerëzore, e cila është e vendosur diku në qiellin e të 

ardhmes së njerëzimit.  

Filozofia e Bekonit është një ndër filozofitë e para moderne që ndërmerr këtë nismë. Kjo nismë 

quhet ―kritika e idoleve‖, kritikë të cilën Adorno dhe Horheimer e interpretojnë si ―manifest 

antidogmatik i çlirimit të mendjes‖
111

.  Idolet janë besime të rrjeshme, iluzione,  të cilat sikurse 

mëkatet rëndojnë mbi mendjen njerëzore duke e penguar atë në arritjen e qëllimeve të saj 

sublime. Kjo kritikë e idoleve është pjesë e asaj që Bekoni e përkufizon si ―Ripërtrirje e Madhe e  

Shkencave‖ ku pjesë esenciale është ―Organoni i Ri‖. Fryma e këtij Organoni të ri është antiteza 

e Organonit të vjetër të Aristotelit, me të cilin kishte operuar filozofia dhe teologjia e botës 

mesjetare, duke derivuar prej saj madje edhe pasoja absurde në rrafshin e logjikës. E gjithë dija e 

prodhur nga ky organon ( metodologji) është një dije e pasigurtë dhe rrjedhimisht e 

papërdorshme në kontekstin e qëllimeve madhështore të qenies njerëzore. Këto qëllime kanë të 

bëjnë me përmbushjen e vizionit antropocentrik të vendosjes së pushtetit të njeriut mbi natyrën, 

si moment esencial në realizimin e lirisë së tij. ― Ngadhnjimi mbi natyrën ( ku marrin fund 

skamja dhe katastrofat) shërben te Bekoni për vendosjen e një ―regnum hominis‖ shkruan Ernst 

Bloch. Regnum hominis, mbretëria njerëzore, është projeksioni utopik modern që zë vendin e 

lënë bosh nga rënia e mbretërisë qiellore. Nga këtë kontekst, silogjizmi aristotelian është një 

rrugë qorre, e në vend të tij duhet të vihet induksioni metodologjik shkencor. Bekoni shkruan : 

―Logjika në gjendjen e tanishme ( fjala është për logjiken aristoteliane, B.L. ) është e 

papërdorshme për zbulimet e shkencave. Logjika aktuale është më shumë krijuese dhe ndërtuese 

e gabimeve ( të cilat vetë janë të bazuara në nocione kolektive) se sa instrument për hulumtimin 

e të vërtetës, prandaj duke qene e papërdorshme ajo është prerazi e dëmshme‖
112

.  

Kjo kritikë pragmatike shënon një moment të ri në historinë e mendimit filozofik perëndimor. 

Ajo qartazi hedhë qëndrimin antik ndaj dijes, në të cilin konsiderohet si dija më e rëndësishme 

ajo që kërkohet për hir të vetë asaj, e që në mënyrën më të mirë ishte artikuluar në klasifikimin 

aristotelian të dijeve dhe shkathtësive, ku bios theoritikos ( jeta teorike ) është më e rëndësishme 

se sa bios praktikos( jeta praktike),  por edhe qëndrimin, në njerën anë të themeluesve të 

krishterimit, sikurse është Shën Pali, i cili në letrat e tij ( tekstet më të vjetra të Krishterimit ) e 
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zhvlerëson në tërësi dijen për gjërat e kësaj bote ( filozofinë greke), dhe në anën tjetër të 

teologjisë mesjetare, ku preokupimi themelor dhe më i rëndësishëm i mendimit është 

argumentimi racional i pretendimeve të paraqitura në dogmat religjioze të shkrimeve të shenjta ( 

teologjia natyrore e Toma Akunit).  

Qëndrimi i ri ndërkaq proklamon se ―qëllimi i shkencës është ―commodis humanis inservire‖(ti 

shërbej mirëqenies njerëzore, De Augmentis), ‗efficaciter operari ad sublevanda vitae humanae 

incommode ( ti shërbesh mbarë një kauze  që të hiqen vuajtjet e jetës njerëze, De Agumentis ),  

genus humanum novis operibus et postestatibus continuo dotare ( të pasurohet vazhdimisht gjinia 

njerëzore me vepra e fuqi të reja, Cogitata et Vista)‖.
113

  

Një ndër pengesat e para në rrugën për përmbushjen e këtij vizioni madhështor e përbëjnë idolet, 

prangat që mbajnë të lidhur mendjen, duke mos e lënë atë të jap frytet e saj të çmuara. Ato, sipas 

Bekonit, janë katër llojesh : idolet e fisit (Idola tribus), idolet e shpellës (Idola specus ), idolet e 

tregut (Idola fori ) dhe idolet e teatrit (Idola theatri).
114

. Idolet e fisit ( ky term duhet marrë në 

kuptimin e gjinisë njerëzore), sipas Bekonit, janë idole të rrënjosura në vetë natyrën universale të 

njeriut. Ato burojnë nga besimi naiv në informacionet që na jep aparati ynë shqisor, ngase ky 

besim nuk merr parasysh faktin se ―ideja që shqisat njerëzore janë masë e gjërave është e 

rreme‖
115

. Për Bekonin të gjitha perceptimet e shqisave dhe mendjes janë relative ngase ―arsyeja 

njerëzore është si një pasqyrë e thyer ( e parregullt ) për rrezet e sendeve e cila natyrën e vetë me 

natyrën e gjërave  dhe kështu e shrembëron dhe e prish atë‖
116

. Adorno dhe Horkheimer 

konsiderojnë se koncepti bekonian i idoleve të fisit është shprehje e doktrinës mbi verbërinë e 

lindur të njeriut, doktrinë që bën pjesë në të ashtuquajturën ―teologji sekulare‖
117

.  Kjo doktrinë 

është e ndryshme nga doktrina e teologjisë së revelacionit për mëkatin e trashëguar primordial 

dhe si e tillë ajo përbën premisën e antropologjisë iluministe e cila konsideron se njeriu dhe vetë 

shoqëria përmes iluminimit dhe edukimit mund t‘i arrijnë caqet e progresit.  
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Por derisa idolet e fisit vijnë nga akceptimi jokritik i të dhënave që na i jep aparati ynë 

gnoseologjik, në gjendjen e tij të natyrshmërisë së drejtpërdrejtë, karakteristikë për të gjithë llojin 

njerëzor, idolet e shpellës janë iluzionet e njeriut individual. Secili njeri ka shpellën e tij 

inividuale ky përthyhet dhe deformohet drita e natyrës. Ky deformim prodhon iluzione dhe 

paragjykime të cilat nuk përkojnë me të vërtetën e gjërave. Idolet e shpelles janë idolet e 

prodhuara nga horizonti i ngushtë i subjektivitetit individual, ku dëshirat, interesat dhe qëllimet 

individuale marrin trajtën e egocentrizmit gnoseologjik : bota është e tillë sikurse duket nga 

perspektiva ime. Heqja qafesh e këtyre dy llojeve të idoleve, çlirimi i mendjes prej tyre, ose së 

paku imunizimi i mendjes prej tyre, nënkupton një shqyrtim të thuktë të natyrës njerëzore në 

përgjithësi dhe psikologjisë individuale të njeriut. Këtu ne e rigjejmë motivin sokratik të njohjes 

së vetvetes, motiv i cili dominon filozofinë moderne në trajtën e shqyrtimit sistematik të 

vetëdijes njerëzore. Në këtë kontekst Habermas e sheh filozofinë moderne si filozofi e dominuar 

nga paradigma mentaliste.  

Në llojin e tretë të idoleve, ne hasim pengesa të tjera për mendjen, e të cilat i takojnë rrafshit 

social. Së pari janë idolet e tregut. Ato përfshijnë të gjitha ato iluzione, besime të rrejshme, që 

vijnë si rezultat i komunikimit social, i përvojes sociale në të cilën individi lindë dhe formohet. 

Këtu Bekoni heton fenomenin e keqpërdorimit të gjuhës, që do të thotë fenomenin e  përdorimit 

të pavemendshëm dhe jokritik të fjalëve, që i papenguar përgjatë shekujve ka prodhur mashtrime 

të panumërta në të cilat është ngatërruar mendja njerëzore : në njërën anë krijohen emra për gjëra 

që nuk ekzistojnë, e në anën tjetër emra të paqartë dhe joadekuat për gjërat që ekzistojnë.
118

 . Në 

kritikën e idoleve të tregut Adorno dhe Horkheimer hetojnë anticipimin e parë të kritikës 

moderne pozitiviste të gjuhës dhe semantikës.
119

. Kjo kritikë përbën bazamentin e paradigmës 

dominuese në filozofinë bashkëkohore, paradigmës lingusitike, brenda të cilës problemet, si të 

metafizikës antike ashtu edhe të metafizikës moderne të subjektivitetit, shikohen si probleme të 

rrejshme të ardhura nga mosnjohja e gjuhës dhe keqpërdorimi i saj.  

Mirëpo parë nga një perspektivë tjetër kritika e idoleve të tregut e Bekonit nuk duhet shkëputur 

nga konteksti i pritjeve të iluminizmit për të ndërtuar të gjithë shoqërinë mbi një terren të pastër 

epistemologjik, terren nga i cili janë hequr të gjitha barishtet që helmojnë natyrën njerëzore. 
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Në llojin e katërt të idoleve, të cilat Bekoni i quan idolet e teatrit, ai heton një barrë tjetër e cila 

rëndon mbi mendjen njerëzore duke penguar atë në ecjen e duhur drejt të së vërtetës. Idolet e 

teatrit nuk burojnë as nga natyra njerëzore, as nga psikologjia individuale e njeriut, as nga fakti i 

të jetuarit të tij në shoqëri, por nga trashëgimia filozofike e të kaluarës, e cila e shndërruar në 

dogmë dhe e transmetuar në mënyrë dogmatike ka paralizuar dhe çorientuar mendjen njerëzore 

me anë të rregullave të gabueshme të argumentimit.
120

. Si rezultat i kësaj, kjo trashëgimie 

filozofike krejt çka ka bërë është krijimi i realiteteve të rrejshme dhe fiktive. Është pikërisht ky 

dimension në bazë të të cilit Bekoni i quan dogmat e filozofisë tradicionale idole të teatrit ngase 

ato kanë gjëra të përbashkëta me teatrin e dramës. Janë tre lloj drejtimesh brenda kësaj filozofie 

të cilat i prodhojnë idolet e teatrit. Llojin e parë e përbëjnë racionalistët, dogmatizmi i të cilëve 

sipas Bekonit, qëndron në faktin se ata injorojnë tërësisht bazën empirike dhe besojnë se vetëm 

përmes refleksionit të pastër mund të njohin realitetin dhe ti kapin të vërtetat më të thella të tij
121

. 

Llojin tjetër e përbëjnë ata hulumtues të cilët injorojnë çfarëdo baze teorike dhe mdetodologjike 

duke menduar se vetëm me anë të përvojës sensuale dhe disa eksperimenteve mund të kapin 

thelbin e gjërave. Ndërkaq llojin e tretë e përbëjnë ata filozof të cilët nisen rrugës së teologjisë 

dhe religjionit për të arritur deri tek e vërteta. Të parët Bekoni i quan sofistë, ngase të tillë 

besojnë se deri tek njohja mund të vihet vetëm përmes lojërave logjike dhe ushtrimit të lirë të 

mendimit. Shembull paradigmatik i këtyre sofistëve sipas Bekonit është Aristoteli, i cili duke 

―konstruktuar botën e kategorive‖ ka prodhuar një sërë nocionesh të rreme që nuk thonë asgjë 

mbi të vërtetën e gjërave, të tilla si ―dallimi i errët në mes aktualitetit dhe potencialitetit‖, pastaj  

ideja mbi ―substancën fisnike të shpirtit njerëzor‖, ose ideja se ―secili trup individual posedon një 

lëvizje unike‖,
122

 e të tjera ide të ngjashme, që për Bekonin, jo që nuk na ofrojnë me të vërtetën, 

por vetëm na e errësojnë edhe më shumë rrugën për tek ajo. Aristoteli , mendon Bekoni, më 

shumë është i interesuar të merret më fjalët, se sa më të vërtetën e brendshme të gjërave dhe në 

këtë pikëpamje ai duket të jetë më prapa filozofëve parasokratik, përfshirë këtu edhe punimet e 

tij mbi fizikën. Një vlerësim i tillë për Aristotelin me gjasë duhet parë si rezultat i atmosferës 

intelektuale në fillimet e modernitetit, një atmosferë kritike dhe mohuese ndaj gjithë dijes së 

botës mesjetare, e cila ishte mbështetur fuqishëm mbi trashëgiminë aristoteliane. Shembulli më i 
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mirë në këtë rast është teologjia e Toma Akuinit, e cila përbën kulminacionin e gjithë mendimit 

mesjetar.  

Filozofët e llojit të dytë Bacon i tipizon si empirist : ―Lloji filozofisë empirike gjeneron dogma 

edhe më të deformuara dhe më të çuditshme se sa ai sofistik apo racional, sepse ai nuk është i 

mbështetur në dritën e nocioneve të përbashkëra (të cilat edhe pse të dobëta dhe sipërfaqore 

nganjëherë janë universale dhe relevante për disa gjëra),  por mbi bazën e pailuminuar dhe të 

ngushtë të një sasie të vogël eksperimentesh‖.
123

 Filozofët e këtij lloji për Bekonin e kanë 

korruptuar imagjinatën e tyre përmes eksperimenteve jometodike dhe joshkencore dhe në këtë 

mënyrë kanë nxjerrë  konstatime tërësisht të pasakta qoftë mbi natyrën, qoftë mbi vetë njeriun. 

Ai e merr si shembull të tyre okazionalistin Gilbert. Në këtë kritikë që Bekoni ndërmerr si ndaj 

racionalistëve të zhveshur nga përvoja, ashtu edhe të empiristëve të zhveshur nga dimensioni 

racional i njohës, ne mund të shohim anticipimin e qasjes të cilin më vonë e zhvillon Kanti tek 

―Kritika e Mendjes së Pastër”, ku ai përpiqet ti kapëcej të metat e racionalizimit dhe empirizimit 

përmes një sinteze të re të formular në devizën e famshme se ―përvoja pa arsyen është e verbët 

dhe arsyeja pa përvojën është e zbraztë‖.  

Llojin e fundit të filozofëve dogmatik Bekoni i tipizon si lloji i supersticiozëve. Brenda këtij lloji 

ndodhë korruptimi i filozofisë përmes supersticionit dhe përzierjes së saj me teologjinë. Si 

rezultat kemi iluzionet e prodhuara nga fantazia, që nuk janë hiç më pak të dëshme se sa ato që 

vijnë nga arsyeja e shëndoshë. Këto iluzione e deformojnë mendjen njerëzore duke e bërë atë të 

―pagdhendur e të rrezikshme‖ ngase e ngarkojnë me supersticionet mbi format abstrakte, pastaj 

supersticionet mbi shkaqet e para dhe të fundit të botës, si ato që i gjejmë në shkrimet e shenjta. 

Bekoni fajeson Pitagorën, Platonin dhe shkollën e tij për këtë dëmtim të mendjes njerëzore. Ai 

tërheqë vëmendjen se një rrezik i tillë i kanoset edhe shkences moderne ngase ka shkencëtar 

modern që ―përpiqen të bazojnë filozofinë natyrore mbi Librin e Gjenezes apo Librin e Jobit, ose 

në shkrime të tjera të shenjta‖.
124

. Duke i kualifikuar si marrëzi përpjekje të tilla Bekoni insiston 

në tërheqjen e demarkacionit të qartë në mes hulumtimit shkencor mbi natyrën dhe 

supersticioneve fetare mbi natyrën. Lindja dhe rritja e shkencave moderne natyrore ka kaluar 
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përmes nje tensioni të mundimshëm që ka ardhur nga përpjekjet për të konstituar këtë 

demarkacion i cili në termat e iluminizmit njihet si ―lufta në mes shkencës dhe religjionit‖. 

Parë në tërësinë e saj kritika e idoleve ka për funksion një emancipim të shumfishtë të mendjes 

njerëzore.  

Së pari, të vetëdijësoj (iluminoj) njeriun për rreziqet që fshihen në vetë natyrën dhe psikologjinë 

e tij ( idolet e fisit dhe idolet e shpellës), që në fakt është një vetëdijësim për ―të keqen e 

brendashkruar në shpirtin njerëzor‖, efektet e të cilës mund të shmangen përmes ekzaminimit 

permanent kritik, i cili është identik me vetë funksionin kurues të vetnjohjes. Kjo nuk është e 

keqja morale biblike, por thënë kushtimisht ―e keqja epistemologjike‖ e rrënjosur në aparatin 

kognitiv të subjektit human. E gjithë filozofia moderne pas Bekonit do të udhëhiqet nga 

obsesioni për të çrrënjosur këtë të keqe. 

Së dyti, mendja duhet emancipuar nga kontaminimi prej dijeve që vijnë nga pamendueshmëria e 

jetës së përditshme sociale në të cilën është i zhytur njeriu ( idolet e tregut ) dhe së treti nga e 

filozofia paramoderne e cila në vend të pushtetit të njeriut mbi botën dhe fatin e tij ka prodhur 

vetëm iluzione, idolatri dhe supersticione mbi pafuqinë e tij. Dihet se me gjithë racionalizmin e 

saj filozofia antike nuk arriti të konstituoj sovranitetin e njeriut ; ajo mbeti deri në fund 

fiziocentrike. Etika greke është etika e të jetuarit në pajtim me natyrën. Më pas teologjia 

mesjetare me teocentrizmin e saj absolut vendosi mbi njeriun një rend të tërë qeniesh më 

superiore se sa ai. Do ti mbetet modernes të përmbysë si fiziocentrizmin ashtu edhe 

teocentrizmin dhe në vend të tyre të zhvilloj botëkuptimin antropocentrik. Filozofia e Bekonit 

dhe kritika e tij e idoleve janë pjesë e këtij konteksti. Pasi ka përfunduar puna pastruese e kësaj 

kritike ―hyrja në mbretërinë e njeriut, që mbështetet në shkenca, le të mos ndryshoj shumë nga 

hyrja në mbreterinë qiellore, ku mund të hyhet vetëm duke qenë i ngjajshëm me fëmijën‖.
125

 Në 

―Atlantidën e Re‖, Bekoni do ta na jap vizionin e tij për këtë mbretëri të njeriut, dhe kështu do të 

bëhet një ndër të parët në zhvillimin e traditës së pasur të mendimit utopik perëndimor, mendim 

që do ti japë tonin gjithë modernitetit, pasionit të tij themelor për ndryshimin e rendit të gjërave. 
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3. Çlirimi  kartezian dhe themelimi cogito-s 

 

Dekarti shënon një moment krucial në formësimin e filozofisë moderne dhe idesë së 

emancipimit, si ide bazike e kësaj filozofie. Ai është vlerësuar gjerësisht si mendimtari 

themelues i kësaj filozofie. Arsyeja për këtë qëndron në faktin se me Dekartin nisë paradigma më 

e rëndësishme e filozofisë moderne, paradigma mentaliste, e cila herë herë njihet si filozofia e 

vetëdijes, ose edhe si metafizika e subjektit apo metafizika e subjektivitetit. 

Duke jetuar në fillimet e modernitetit Dekarti nuk mundet ti shpëtoj sensibilitetit të fillimit të ri 

epokal. Filozofia e tij, nëse i referohemi Hegelit, si çdo filozofi tjetër është shprehje e frymës së 

kohës së tij. Epoka paraprake nuk ia kishte dale të realizoj aspiratat njerëzore ; njerëzimi nuk 

kishte bërë asnjë hap përpara; dija e trashëguar nga shekujt e kaluar nuk kishte dhënë asnjë fryt 

të dobishëm ; njohja e natyrës dhe vetënjohja e njeriut ishin në gjendje të mjerueshme ; ato ishin 

praktikisht të papërdorshme. Në këtë situatë ndërhyrja teorike karteziane është ndërhyrja përmes 

të cilës ndodhë vendosja e pikëpyetjes së madhe mbi të gjithë traditën filozofike dhe shkencore. 

Lyc Ferri identifikon brenda ndërhyrjes filozofike karteziane tre kohët që përcaktojnë në parim 

ardhjen e modernitetit filozofik. Ato janë : tabula rasa, kapja e individit nga vetë ai si parim i 

vetëm krejtësisht i sigurtë dhe konstruktivizmi radikal.
126

. 

Këto tre kohë apo momente të inaugurimit të modernitetit filozofik nga Dekarti zhvillohen 

përmes një dinamike koherente konceptuale. ― Në një moment të parë  është fjalë për të ―vënë në 

dyshim‖ pikëpamjet e pranuara nga të gjithë, të gjitha paragjykimet e trashëguara , në mënyrë që 

të bëhej tabula rasa krejtësisht tradita. Mutatis Mutandis, Dekarti kryen në filozofi një ndarje me 

Lashtësinë ( në veçanti me Aristotelin)  që mund të barazohet, jashtë filozofisë, vetëm me 

ndarjen nga Regjimi i Vjetër që kreu Revolucioni. Momenti i dytë: kërkohet një pikëmbështetje 

për të rindërtuar ngrehinën e njohjes filozofike e shkencore që sapo është minuar nga rrënjet. 

Dhe meqenëse është individi, subjekti ( këtu nuk ka rëndësi dallimi që mund të bëhet në mes 

këtyre dy termave) ai që kryen kërkimin, varet nga bindjet e tij nëse ky do ta përfundojë këtë apo 

jo…Dekarti e gjen më në fund të cogito-ja mjetin për të dalë nga dyshimi i përgjithësuar. Kështu 
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pra, në momentin e tretë, pikërisht në subjektivitetin e vet, me sigurinë absolute që ka individi 

për të kapur vetvetën nëpërmjet mendimit të tij është ndërtuar sistemi i plotë i njohjes (fjala nuk 

është përdorur ende, por së shpejti do ta përdorë Laibnici)‖.
127

  Shkëputja nga tradita fillon me 

momentin e  skepticizmit radikal, që në vetëvete përbën aktin fillestar të një ndërmarrje 

emancipuese, ngase te njeriu ndjeshmëria e emancipimit nisë me ndjeshmërinë e dyshimit të tij 

në autoritetet që sundojnë mbi qenien dhe shpirtin e tij. Dyshimi është praktikë esencialisht 

antiautoritare. Dyshimi është çlirimi i mendjes nga ajo që Niçe do ta quaj ―burgu i bindjeve‖. 

Bindjet të cilat e rrethonin Dekartin dhe aktualitetin në të cilin jetonte ai nuk bindnin më ; arsyeja 

nuk ishte me në anën e tyre dhe me këtë të vërtetat e tyre vetevidente ishin rrënuar. Tek 

―Meditime Metafizike‖ Dekarti e paraqet përmes rrëfimit në vetën e parë krizën e këtyre bindjeve 

tradicionale filozofike e shkencore me te cilat ishte formuar : ― Ka kohë që kam vërjetur se, që 

nga vitet e mija të para, kisha marrë një mori botëkuptimesh të rreme si të vërteta, ndërsa ato që 

më vonë i kam mbështetur mbi parime aq pak të sigurta, mund të ishin shumë të dyshimta dhe të 

pasigurta ; prandaj më duhej të ndërrmerrja seriozisht një herë e mirë në jetën time të hiqja qafe 

të gjitha botëkuptimet të cilat i kisha marrë deri atëherë dhe u besoja, dhe ti nisja të gjitha sërish 

nga themelet, po të doja të vendosja diçka të mbështetur dhe të qëndrueshme në dituri‖.
128

  

Mirëpo rrënimi i një tradite ka konsekuenca radikale. Ky rrënim merr me vete kriteret e 

vendosura të vlerësimit të gjërave, pikat e references, instrumentet dhe rrugët  e zgjidhjes së 

problemeve. E tërë kjo është e barabartë me gjendjen e kaosit, që në kontekstin kartezian, është 

gjendja e një kaosi epistemologjik, i cili ka momente analoge me daljen e njeriut platonik nga 

shpella epistemologjike e dijeve të rreme dhe iluzioneve.  

Por këtij kaosi duhet dhënë fund. Kjo mund të ndodhë vetëm përmes gjetjes së një pike fillestare 

nga e cila duhet nisur rindërtimi i tërë botës së dijes. Kjo pikë fillestare duhet të posedojë gjithë 

sigurinë e nevojshme që ky rindërtim të jetë i qëndrushëm. Me fjalë të tjera sistemi i të vërtetave 

duhet themeluar mbi një të vërtetë të qartë dhe të pamohueshme, të cilën nuk mund ta cënoj asnjë 

dyshim. I çliruar nga botëkuptimet e rreme të traditës, duke u endur nëpër kaosin e lënë nga 

rrënimi i tyre, përmes vetëekzaminimit filozofik, Dekarti identifikon të vërtetën e parë e cila 

përmbanë të gjitha garancitë e sigurisë epistemologjike. Kjo është e vërteta mbi vetë ekzistencën 
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e tij. Deri tek kjo e vërtetë arrihet përmes mendimit, i cili me fuqinë e tij ka vënë gjithçka në 

pikëpyetje dhe nën llupen e dyshimit, dhe gjatë këti akti ai ka dëshmuar praninë e qenies që 

mendon. Meqë unë dyshoj, kjo do të thotë se unë mendoj, dhe meqë unë mendoj, kjo do të thotë 

se unë jam, ekzistoj. Cogito, ergo sum (Mendoj, pra jam ) kjo është e vërteta themelore në të 

cilin nuk mund të hidhet asnjë hije dyshimi dhe meqë është e tillë operacioni i konstruimit të të 

gjithë dijes duhet nisur prej saj. Kësisoj ―Uni që mendon‖ bëhet fondamenti absolut i çdo gjëje 

dhe me këtë akt kartezian lindë metazifika e subjektit dhe bashkë me të, sipas shprehjes së Ferr-it 

edhe procesi i gjërë i subjektivizimit të botës.
129

 Ky proces nënkupton kuptimësimin e botës dhe 

vetë jetës përmes unit njerëzor. Për rrjedhojë lindë një etikë thellësisht antropocentrike, e cila zë 

vëndin e etikës natyraliste të grekëve me parimin e saj ―jeto në pajtim me natyrën‖, por edhe 

etikën kristiane me parimin e saj ―jeto në pajtim me vullnetin e zotit‖. Të qenit i lumtur në kohën 

e unit kartezian do të thotë para segjithash të jetosh në pajtim me vullnetin e këtij uni dhe si 

rezultat i kësaj do të lindë raporti i ri në mes vullnetit të Unit dhe realitetit. Këtu qëndron 

bazamenti i vrullit emancipues që përshkon gjithë modernitetin. Në kontekstin e këtij vrulli 

gjithkush dëshiron të jetë Unë, Subjekt, të trajtohet i tillë. Do të jetë Kanti i cili do ta artikuloj më 

se miri filozofikisht këtë prirje të modernitetit në veprën e tij ―Kritika e Mendjes Praktike‖. Pas 

tij Marksi do të tentoj që gjithë ngrehinën e madhe të shoqërisë njerëzore të i‘a nënshtroj parimit 

të kësaj prirjeje duke ndërtuar një projeksion teorik në të cilin ekonomia politike me principin e 

saj të shndërrimit të çdo gjëje në mall dhe rendi politik me principin e tij makiavelist të trajtimit 

të tjetrit si mjet i nënshtrohen parimit të imperativit kategorik kantian i cili i kërkon unit që tek 

tjetri të shoh vetëm unin tjetër dhe asgjë tjetër.  

Vendosjen e intervenimit teorik kartezian në kontekstin e idesë moderne të emancipimit e gjejmë 

edhe tek Heidegger-i, përkatisisht në vepren e tij mbi Niçen ku mes tjerash shqyrtohet edhe 

raporti filozofik i Niçes me trashëgiminë metafizike karteziane. Këtu Heidegger në kontinuitetin 

e interpretimit hegelian e sheh Dekartin si përmbysesin e paradigmës klasike në historinë e 

metafizikës perëndimore të themeluar nga parasokratikët : ―Prej Dekartit dhe nëpermes Dekartit 

njeriu, uni njerëzor, me anën të një mënyre të shquar është bërë ―subjekt‖ në metafizikë...Pyetja 

udhëzuese tradicionale e metafizikës - çka është qenia?- është transformuar në fillimin e 

metafizikës moderne në pyetje mbi metodën, mbi rrugën e sigurtë dhe absolutisht të sigurtë të 
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kërkuar nga njeriu për vetë njeriun, rrugën nga e cila esenca e të vërtetës është caktuar. Pyetja 

―çka është qenia?‖ është transformuar  në pyetje mbi fundamentum absolutum inconcussum 

veritatis, pyetje mbi bazën absolute dhe të palëkundur të së vërtetës. Ky transformim është fillimi 

i një mendimi të ri, nëpërmes të cilit rendi i vjetër kalon në rendin e ri dhe epoka e ardhshme 

bëhet moderne.
130

. Këtë kalim Heidegger e sheh si një proces emancipimi ngase principi i 

vendosur nga Dekarti se njeriu është baza e të vërtetës, e vërtetë e gjetur dhe e ruajtuar nga vetë 

njeriu del nga çlirimi dhe shkëputja e njeriut nga prangat e të vërtetave të revelacionit biblik dhe 

doktrinat kishtare. Por për të qenë autentik një akt emancipimi, sipas Heidegger, nuk mjafton që 

ky akt të përkufizohet vetëm në dimensionin e tij negativ, pra dimensionin e mohimit të një rendi 

apo formacioni të caktuar, në rastin konkret epistemologjik. Duhet shkuar edhe më tutje. Duhet 

zhvilluar momenti pozitiv i aktit të emancipimit. ―Çdo emancipimi autentik, megjithatë, nuk 

është vetëm këputje e zinxhirëve dhe hudhje e prangave, ai është gjithashtu dhe mbi të gjitha një 

përcaktim i ri i esencës së lirisë. Të jesh i lirë tash do të thotë që në vend të sigurisë së shpëtimit, 

i cili është strandard për të gjithë të vërtetën, njeriu vendosë llojin e sigurisë, virtyti i të 

cilës…është siguria e vetvetes, si qenie që e bazon veten mbi veten‖.
131

 Këtu ne gjejmë raportin e 

famshëm të sigurisë dhe lirisë. Pa qenë i sigurtë të vetvetja njeriu nuk mund të çlirohet dhe pas 

çlirimit liria nuk mund të funksionoj pa një përcaktim të sigurtë të saj. Dekarti hedh poshtë të 

vërtetat tradicionale të cilat presupozonin një rend objektiv brenda të cilit njeriu ishte i 

prangosur, vendosë gjithë lirinë e mendimit nga e cila nisin rrugët  e reja të kërkimit të vërtetave 

të reja, por këto rrugë nuk mund të jenë të padefinuara, të paqarta, kaotike. Anarkizmi 

epistemologjik nuk është alternativë e dogmatizmit të rrënuar tashmë. Rrugët e reja të njohjes 

duhen përcaktuar në mënyrë të saktë. Kështu lindë diskursi kartezian mbi metodën i cili përbën 

momentin pozitiv të intervenimit të Dekartit në aktin e emancipimit modern të mendjes, aktin e 

konstruktivizmit radikal të saj. Metodat do të i mundësojnë mendjes që mbi të vërtetën fillestare 
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të cogito-s të ndërtohen të vërtetat e reja të cilat do të kenë të njejtën siguri dhe garanci 

epistemologjike. Përmes kësaj Dekarti kërkon të vendosë një dallim të prerë, një antagonizëm, 

një hendek të pakalueshëm në mes të vërtetës në njërën anë dhe iluzioneve apo mashtrimeve 

gnoseologjike në anën tjetër. Mbi një të vërtetë të madhe nuk mund të ngrihen mashtrime 

gnoseologjike dhe iluzione, ashtu sikurse mbi mbi një bazë iluzionesh e mashtrimesh nuk mund 

të ngrihet një tërësi të vërtetash. Mbi këtë parim Dekarti ndërton programin e tij metodologjik. 

Në tekstin e tij ―Rregulla për drejtimin e Mendjes‖ ai elaboron një listë të gjatë rregullash të cilat 

do të mundësojnë arritjen e një nohje të sigurtë të natyrës
132

. Ky tekst i strukturuar në tre pjesë, 

ku se cila pjesë i përmbanë nga dymbëdhjetë rregulla, përbën një tekst themelor në kthesen 

epistemologjike në filozofinë perëndimore.  Në një trajtë më të kondenzuar dhe më të 

popullarizuar kjo shumësi rregullash paraqitet në ―Ligjëratë mbi metodën‖ ku Dekarti 

përmbledhë në mënyrë të shkurtuar pikëpamjet esenciale të filozofisë së tij. 

 Janë katër rregulla, katër rrugë apo shtigje, të cilat mendja duhet ti ndjekë për të arritur qëllimin 

e saj të madh: të vërtetën e sigurtë. Principi i rregullës së parë është dyshimi: ― të mos pranoj 

kurrë ndonjë gjë për të vërtetë sa kohë që të mos e njoh në mënyrë të qartë si të tillë ; domethënë 

ta evitoj me kujdes nxitimin dhe prevencionin, e të mos fus në mendje asgjë më shumë se ajo që 

do të më dukej aq e qartë dhe aq e kulluar, saqë të mos kem asnjë rast ta vë në dyshim‖
133

. 

Pasioni antidogmatik këtu shfaqet hapur. Nuk janë më dogmat që duke pretenduar se përmbajnë 

të vërtetat e plota kërkojnë ti imponohen nga jashtë mendjes, por është mendja e cila tash 

vendosë kriteret e veta sovrane të përcaktimit të asaj që është e qartë dhe e vërtetë. Kësisoj e 

vërteta përbrendësohet dhe shtëpizohet tek njeriu. Me këtë unifikohen proceset epistemologjike 

të njohjes dhe vetënjohjes. Lidhur me këtë Habermas shkruan : ― sfera e vetëdijes është e 

ndërthurur me atë të vetëdijes për veten që nga fillimi‖
134

. Fillimi këtu i referohet ktheses 

karteziane në filozofinë perëndimore. Pasi ka vënë murin mbrojtës ndaj dogmatizmit dhe prirjeve 

të tij për ti imponuar mendjes njerëzore në jokritike përmabajtje gnoseologjike dhe pasi ka 

vendosur sovranitetin e saj Dekarti kalon në përcaktimin e rregullës së tij  e cila ka për qëllimin 

të udhëzoj mendjen në aktivitetin e saj  të prodhimit të njohjes. Kjo rregull thotë : ―secilën prej 

vështirësive, që marr në shqyrtim, ta ndajë në aq pjesë sa është e mundshme dhe e nevojshme për 
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ta zgjidhur më mirë‖ 
135

. Këtë rregull studiuesit e filozofisë karteziane e përcaktojnë si rregulla 

analitike, ngase synimi i saj është që realiteti që merret në shqyrtim të zbërthehet në strukturën e 

elementeve të tij dhe kësisoj të depërtohet deri tek relacionet  e proceseve dhe fenomeneve të 

cilat e konstituojnë këtë realitet. Antidogmatizmi kartezian vërehet edhe brenda kësaj rregulle 

ngase dimesioni i saj esencial, qasja analitike, bie në kundërshtim me dogmatizmin holistik i cili 

pretendon të na japë të vërtetat e plota mbi totalitetin e realitetit pa marrë parasysh pluralitetin e 

brendshëm të elementeve të tij. Motivi antidogmatik qëndron edhe në themel të përcaktimit të 

rregullës së tretë, ku i kërkohet mendjes që në rrugëtimin e saj gnoseologjik të niset nga njohjet e 

thjeshta drejt atyre që janë më të ndërlikuara. Kjo rregull thotë : ― mendimet e mija t‘i drejtoj me 

një rend të tillë që të nisem nga objektet më të thjeshta dhe më të lehta për t‘i njohur, që të 

ngjitem dalëngadalë, si në shkallë,  deri tek njohjet më të ndërlikuara, e duke supozuar rradhë 

edhe midis atyre gjërave që për nga natyra nuk shkojnë njëra pas tjetrës‖ 
136

. Ndonëse tradita e 

historisë së filozofisë perëndimore e vendosë rëndom Dekartin në antipodin e empirizmit, në 

përmbajtjen e rregulles së tretë, qartë mund të hetohet një frymë empiriste dhe induktiviste e 

mendimit kartezian ngase aty kërkohet që nëse duam të kemi një njohje të sigurtë duhet 

proceduar nga gjërat dhe objektet e thjeshta, nga përvoja e drejtpërdrejtë e ballafaqimit me 

shfaqjet e realitetit dhe nga thjeshtësia aparente e realitetit të shkojmë më tutje drejt esencës së 

ndërlikuar të tij. Është e njohur se metodologjia dhe logjika indukstiviste përbën një nga armët 

kryesore teorike të cilat fryma e modernitetit i përdorë për të shkëputur mendimin njerëzor nga 

prangat e deduktivizmit dogmatik të skolastikës mesjetare.  

Pasi e kemi zbërthyer realitetin në elementet e tij ( rregulla e dytë) dhe pastaj kemi kapur, në 

trajtën e njohjes, lidhjet në mes proceseve dhe fenomeneve që e përbëjnë atë ( rregulla e tretë) na 

ka mbetur pa përfunduar edhe momenti i finalizimit të njohjes e ky është momenti i rishikimit, i 

retrospeksionit të krejt rrugës të cilën e kemi kaluar. Këtë moment metodologjik e përshkruan 

rregulla e katërt . Ajo thotë : ― të bëjë gjithkund gjurmime aq të plota e rishikime aq të 

përgjithshme sa të jem i sigurtë se s kam lënë gjë mbrapa‖
137

. Vetëm pasi ta kemi kryer edhe këtë 

hap atëherë mund të bindim vetën se ngrehina e njohjes është përfunduar dhe mund të qëndroj në 

këmbë pa frikë se mund të shembet nga stuhitë e dyshimit dhe kritikës shkencore. Kësisoj 
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Dekarti synon të realizoj në filozofi dhe në shkencë atë që arkitektët e bëjnë në konstruimin e 

ndërtesave. Ashtu si arkitektët që synojnë një ndërtesë e cila njëkohësisht është e qëndrueshme 

dhe funksionale, Dekarti synon që ndërtesa e njohjes njerëzore të jetë epistemologjikisht e 

qëndrueshme dhe antropologjikisht funksionale. E vërteta duhet të jetë e qëndrushme dhe ti 

shërbejë njerëzimit. 

I gjithë kujdesi kartezian për të vërtetën buron nga pasioni esencial iluminist për fuqinë e 

supozuar emancipuese të së vërtetës dhe të njohjes, gjë që ka nxituar shumë hulumtues të shohin 

një ndërlidhje në mes iluminizmit dhe traditës së lashtë gnosticiste në të cilën mendohej së 

shpëtimi dhe emancipimi i njeriut nuk vijnë nga besimi i verbërt, por nga njohja. Teorinë mbi 

këtë ndërlidhje e zhvillon Eric Vogelin, i cili parashtron hipotezen e famshme të ―Imanentizimit 

të Eksatonit‖. Esenca e kësaj hipoteze qëndron në idenë se moderniteti e përbrendëson në 

procesin human dhe historik marshimin transcendental eskatologjik sikurse e gjejmë në 

teologjinë e judeo-krishterimit. Kështu intervenimi emancipues në histori i një zoti transcendent 

dhe trans‘historik zëvendësohet nga një tendencë e pandalshme dhe e pafrenueshme 

emancipuese që zhvillohet brenda vetë substancës së procesit historik në të cilin është përfshirë 

ekzistenca njerëzore. Ky zëvendësim do të prodhoj mitin modern të Historisë me H të madhe, 

mit që na rrëfen për veprat e mëdha të një makrosubjekti ( term i Habermasit) i cili duke qenë një 

surrogat i Zotit ( Gellner ) pretendon të përvetësoj të gjitha atributet që teologjia pozitive 

kristiane ia përshkruan zotit abrahamik, të tilla si gjithfuqishmëria, gjithëmirësia e 

pandalshmëria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Kanti : mendja ligjdhënëse  e rendit natyror dhe rendit moral. 

4.1.Iluminizmi vetërefleksiv 

Iluminizmi është sovranizim i mendjes njerëzore. Kjo do të thotë se në fronin e lënë bosh nga 

Zoti tash ulet mendja, e cila trashëgon gjithfuqinë dhe gjithëmirësinë e projektuar në qenien e tij 

nga fetë abrahamike. E ulur në këtë fron mendja projektohet si panacea e modernitetit. 

Entuziazmi i iluminizmit francez, përjashto Rusoin e ndonjë tjetër, nuk lë fije dyshimi në këtë. 

Ky dyshim do të vijë nga jashtë Francës revolucionare dhe pikërisht nga Konigsbergu, qyteti i 

largët i Europës Lindore e cila ende jeton nën tutelen e autoritarizmit paramodern. Ai lidhet me 

filozofinë e Imanuel Kantit i cili vetëekzaminimin emancipues të mendjes të filluar nga Dekarti e 

Bekoni do ta ngrisë në nivelin më të lartë filozofik. Sikurse shkruan Geront Bohme me Kantin 

iluminizmi bëhet vetërefleksiv, i vetëdijshëm për veten : ―Ai fillon të bëhet i vetëdijshëm për 

ambivalencën e tij ; mendja (vernunft) lufton kundër përbindëshave të krijuara prej saj‖
138

. Në 

këtë pikëpamje, sipas Bohme, Kanti në një farë mënyre paralajmëron atë që më vonë Adorno dhe 

Horkheimer e quajnë ―Dialektika e Iluminizmit‖, e cila nënkupton procesin e shndërrimit të 

iluminizmit në të kundërten e vet. ―Kanti e ka kuptuar këtë ambivalencë të Iluminizmit  si 

mbivlerësim të mendjes
139

‖. Ky mbivlerësim për Kantin përbën rrezik. Tejkalimin e tij ai synon 

ta arrijë duke shqyrtuar racionalisht mundësitë reale dhe ato jo reale të mendjes, fuqitë e saj të 

njohjes dhe determinimit të praktikës njerëzore. Kjo edhe përbën boshtin e programit filozofik të 

Kantit. Në pikënisjen e këtij programi ne gjejmë tre pyetjet e famshme kantiane, pyetje të cilat do 

të përkufizojnë në njëfarë mënyrë gjithë fushën e mendimit filozofik të dy shekujve të fundit : 

çfarë mund të di? çfarë mund të bëjë? çfarë mund të shpresoj? Të trija këto pyetje janë momente 

esenciale të pyetjes së madhe e cila e preokupon gjithë modernitetin : çka është njeriu? 

Përgjegjet në këto pyetje Kanti do t‘i zhvilloj në trajtën e tre veprave të mëdha : “Kritika e 

Mendjes së Pastër”, “Kritika e Mendjes Praktike‖ dhe ―Kritika e Fuqisë së Gjykimit‖. Në këto 

tre vepra ne gjejmë gjithë frymën e idealeve të modernitetit, i cili shpresat e tij të mëdha i 

mbështetë tërësisht tek uniteti i njohjes dhe veprimit moral. Ky është racionalizmi etik  cili e 
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vendosë mendjen në instancën e garantuesit të rendit moral të botës, rolin e kujdestarit të së 

mirës universale, që dikur ishin nën ingerencat e qenieve hyjnore.  

Mendja duhet emancipuar edhe nga mbetjet e fundit të të autoriteteve jomendore dhe i duhet 

dhënë gjithë fuqia ligjdhënëse. Procesi nëpër të cilin duhet të kalojë ky rrugëtim i mendjes 

përbën substancën e epistemologjisë dhe etikës kantiane.  

 

4.2.Kritika e Mendjes së Kulluar : vetëgjyqësia emancipuese e mendjes 

 

―Kritika e Mendjes së Kulluar‖ shkruhet në një periudhë shpërthyese të historisë europiane. 

Sensibiliteti iluminist ka penetruar gjithë trupin e kulturës europiane dhe muzgu i botëkuptimeve 

të vjetra paramoderne tanimë duket në horizont. Ndjenja se një botë e re është duke lindur është 

bërë e gjithëpranishme. Filozofia europiane e cila prej dy shekujsh ka përjetuar kthesën 

epistemologjike është e mbërthyer nga një debat i madh për njohjen dhe shkencën. Në njerën anë 

janë empiristët që mendojnë se përvoja njerëzore përbën burimin kryesor të njohjes dhe 

shkencës, e në anën tjetër janë racionalistët që këtë burim e shohin tek fuqia e mendjes. Kanti 

hyn në këtë debat me idenë se të dy kampet kanë prodhuar fryte të këqija në kontekstin e 

zhvillimit të dijes. Empiristët kanë përfunduar në qorrsokakun e skepticizmit epistemologjik, 

ndërsa racionalistët në ngrehinën padritare të dogmatizmit. Kjo ka ardhur nga fakti se të dy 

kampet kanë margjinalizuar pikat e forta të njëra tjetrës. Kanti merr përsipër pikërisht 

demargjinalizimin e këtyre pikave përmes rivendosjes së tyre në një relacion të ri brenda aparatit 

gnoseologjik.  E tërë kjo nënkupton ndjekjen e një rruge të tretë të cilën Kanti e zhvillon 

fuqishëm tek ―Kritika e Mendjes së Kulluar‖, rrugë e cila njihet si kriticizmi kantian. Tek Kanti 

termi ―kritikë‖ ka kuptimin klasik të shqyrtimit dhe gjykimit të diçkaje ose mbi diçka. Në këtë 

kontekst qëllimi themelor është të shqyrtohet fuqia gnoseologjike e mendjes së pastër, mbi të 

cilën qysh prej Platonit është mbështetur metafizika perëndimore, së bashku me teologjinë. Këto 

dy forma të njohjes aspironin që duke ndjekur vetëm rrugën e mendjes së pastër mund të arrinin 

deri tek kapja apo takimi me absoluten. Në tërësinë e saj ―Kritika e Mendjes së Kulluar‖ do të 

provoj pamundësinë e kësaj aspirate. Kanti konsideron se empirizmi ka pjesërisht të drejtë në 

pretendimin e tij epistemologjik ngase përnjemend e gjithë njohja jonë fillon me përvojën, por 



nuk ka të drejtë në pretendimin se ajo përfundon brenda kufijve të përvojës. Është edhe mendja e 

cila shton diçka në ngrehinën e njohjes, ngase mendja nuk është thjeshtë fuqi pasive 

gnoseologjike. Lidhur me këtë Kanti në fillim të veprës së tij të madhe shkruan : ― Nuk ka fije 

dyshimi se e tërë njohja jonë fillon me përvojën, sepse çka tjetër do ta kishte zgjuar fuqinë e të 

njohurit që kjo ti vërë në veprim funksionet e saj sikur këtë të mos e bënin gjësendet, të cilat i 

ngacmoojnë shqisat tona dhe, kështu, pjesërisht vetë prodhojnë përfytyrime, pjesërisht e vënë në 

lëvizje  funksionin e arsyes sonë që ti krahasojë, ti lidhë ose ti ndajë këto përfytyrime dhe, në 

këtë mënyrë, këtë lëndë të parë të mbresave ndijore  ta përpunojë në njohje të gjësendeve, e cila 

quhet përvojë? Pra nga aspekti i kohës as një njohje në ne nuk i paraprinë përvojës dhe me 

përvojën fillon çdo njohje. Mirëpo, megjithëse e tërë njohja jonë fillon me përvojën, prapëseprap 

kjo nuk do të thotë se tërë njohja jonë pason nga përvoja, sepse është e mundshme që vetë njohja 

jonë empirike të jetë e përbërë nga ajo që ne e marrim nepërmes mbresave dhe nga ajo që fuqia 

jonë njohëse ( e nxitur vetëm nga mbresat ndijore) e shton nga vetvetja e saj‖
140

. Nga kjo mund 

të shihet se Kanti e përfytyron procesin e njohjes si një rezultat të kolaborimit në mes fuqive të 

subjektit njohës. Madje ky kolaborim, sikurse vëren Adorno, në princip është pasqyrim i procesit 

të prodhimit të mekanizuar industrial, në fillim të të cilit kemi lëndën e parë, e cila pastaj 

përpunohet në mekanizmat tekonologjik dhe në fund të procesit kemi produktin e fabrikuar
141

. 

Në rastin e Kantit lëndën e parë na e japin shqisat. Lëndën e parë shqisore të cilën subjekti e merr 

të patrajtësuar e përpunon arsyeja dhe në këtë mënyrë në fund kemi produktin që quhet njohje 

empirike. Këtë njohje Kanti e quan njohje aposteriori. Mirëpo Kanti si duket është i shqetësuar 

që të mos i hyjë në hak racionalizmit pasi që konsideron se përveç njohjes a posteriori ekziston 

edhe një njohje të cilën ai e quan njohje a priori. Derisa e para e ka burimin e saj tek përvoja, e 

dyta është krejtësisht e pavarur nga përvoja. Një nga qëllimet e rëndësishme të ―Kritikës së 

Mendjes së Kulluar‖ është pikërisht qëllimi që të argumentohet si njohje të tilla janë të mundura.  

Që të kuptohet më mirë elaborimi kantian i procesit të njohjes qysh në fillim duhet parë në vija të 

përgjithshme struktura organike e veprës ―Kritika e Mendjes së Kulluar‖. Ajo është strukturuar 

në ―Estetikë Transcendentale‖ dhe ―Logjikë transcendentale‖ dhe kjo pastaj në  ―Analitikë 

Transcendentale‖ dhe ―Dialektikë Transendentale‖. Me shprehjen ―transcendentale‖ Kanti 

kupton analizën e kushteve apriori që bëjnë të mundur njohjen tonë, derisa me termin 
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―transcendencë‘ nënkupton atë që është matanë përvojës dhe fenomenalitetit. Mbi bazën e kësaj 

filozofia kritike Kantit quhet filozofi transcendentale, por jo filozofi e transcendencës. Ky dallim 

është esencial për të kuptuar domethënien fondamentale të programit filozofik kantian. Ndarja e 

lartshënuar e ―Kritikës së Mendjes së Kulluar‖ në dy pjesë të mëdha është bërë mbi bazën e 

ndarjes që Kanti ia bën procesit të njohjes njerëzore, i cili kalon nepër tre faza të mëdha : prej 

sensualitetit, përmes arsyes, dhe përfundon me mendjen. Estetika Transcendentale ka për qëllim 

të zbërthej kushtet apriori të sensualitetit (shqisësisë). Për Kantin këto kushte janë hapësira dhe 

koha. Perceptimi ynë nuk mund të ndodhë pavarësisht kushtëzimit kohor dhe hapësinor. Ai është 

i varur në mënyrë të domosdoshme prej tyre. Saherë që ne duam të përceptojmë diçka këtë mund 

ta bëjmë vetëm nëse e vendosim në kohë dhe në hapësirë. Kjo vlenë edhe për vetë mendimin. 

Nga një përcaktim i tillë më pas do të dalin konsekuenca radikale negative për teologjinë dhe 

vetë metafizikën tradicionale. Pasi shqyrton dilemat filozofike mbi natyrën e kohës dhe 

hapësires, si realitete empirike apo idealitete transcendentale, estetika transcendentale ia lë 

vendin logjikës transcendentale, e cila ka për objekt shqyrtimi fuqinë e arsyes (analitika 

transcendentale) dhe atë të mendjes ( dialektika transcendentale).  

Por çka është arsyeja për Kantin? Kuptimi i saj në perspektivën e kriticizmit kantian nuk është i 

izoluar nga aftësitë tjera të subjektit njohës. Ajo merr kuptim pikërisht nga raporti që ka me 

sensualitetin e të perceptuarit në njëren anën dhe mendjen në anën tjetër. ―Asnjëra nga këto aftësi 

nuk mund të supozohet njëra pa tjetrën. Pa shqisësi asnjë objekt nuk do të na kishte qenë i dhënë, 

kurse pa arsye asnjë objekt nuk do të mund të merret me mend. Mendimet pa përmbajtje janë të 

zbrazta, kurse perceptimet pa koncepte janë të vërbërta. Prandaj, është gjithashtu e 

domosdoshme që konceptet ti bëjmë ndijore( domethënë t‘u shtojmë objektin në të perceptuar), 

sikundër është e domosdoshme që perceptimet t‘i bëjmë të kuptueshme ( domethënë t‘ua 

subordinojmë koncepteve). Këto dy fuqi apo aftësi nuk mund ti ndërrojnë funksionet e tyre: 

arsyeja nuk mund të perceptojë, kurse shqisat nuk mund të mendojnë. Njohja zë fill vetëm kur 

këto dy aftësi bashkohen‖
142

. Logjikën Kanti e shikon si shkencë mbi rregullat e arsyes, ndërsa 

logjikën transcendentale si shkencë mbi operimin transcendental të arsyes dhe mendjes. Këtu 

duhet bërë dallimi që Kanti vendosë në mes arsyes dhe mendjes. Arsyeja për Kantin është fuqi e 

koncepteve, derisa mendja është fuqi e parimeve. Arsyeja është fuqia që prodhon konceptet të 
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cilat i japin formë materialitetit kaotik të njohjes të cilën e marrim përmes receptivitetit të 

shqisësisë. Analitika transcendentale ka për qëllim të zbërthej gjithë sistemin e koncepteve të 

kulluara të arsyes të cilat aplikohen mbi përmbajtjet shqisore. Ky është sistemi i koncepteve më 

të përgjithshme që Kanti i quan kategori të arsyes së pastër, e të cilat ai i ndanë në katër grupe : 

Kuantitet ( njëshmëria, shumësia, gjithmbarshmëria), Kualitet ( realiteti, negacioni, limitacioni ), 

Relacion ( inherenca dhe substanca apo substanca dhe aksidenca,  kauzaliteti dhe dependenca 

apo shkaku dhe rrjedhimi, si dhe bashkësia apo veprimi i ndërsjellë në mes vepruesit dhe 

pësuesit) dhe Modalitet ( mundësia- pamundësia, qenia –joqenia, domosdoshmëria – rastësia).  

Lidhur me këtë sistem kategorishë  Kanti shkruan : ―Kjo është lista e të gjitha koncepteve të 

kulluara elementare të sintezës, të cilat arsyeja i ngërthen në vete apriori dhe vetëm e vetëm për 

arsye të të cilave ajo quhet arsye e kulluar (pastër), ngase vetëm me anë të tyre kjo mund të 

kuptojë ndonjë gjë në llojllojshmërinë e perceptimeve, do të thotë të marrë me mend ndonjë 

objekt të të perceptuarit‖
143

.  

Kur kemi parasysh këtë sistem kategorish vetëvetiu vijnë në shprehje tre çështje të rëndësishme: 

origjina e këtyre kategorive, raporti i tyre me sensualitetin dhe limitet e të vlejturit apo aplikimit 

të tyre.  

Sa i përket çështjes së parë Kanti si duket mbetet brenda paradigmës së racionalizmit idealist, 

ngase ai mendon se këto kategori janë inherente në vetë arsyen e pastër, që do të thotë se ato nuk 

i vijnë nga jashtë arsyes, si një fuqi e deleguar. Këto kategori janë sikurse të drejtat natyrore te 

njeriut dhe në fakt ato mund të quhen të drejta natyrore të arsyes. Sikurse njeriu dehumanizohet 

nëse i hiqen të drejtat natyrore, ashtu arsyeja shkatërrohet nëse privohet nga kategoritë e kulluara 

të saj. Në këtë kontekst te Kanti mund të vërehet ende influenca e platonizmit, ku kemi teorinë e 

reminishencës dhe kartezianizmit ku kemi teorinë e ideve të lindura. Të dy këto teori metafizike 

synon të provonin pavarësinë dhe supremacinë mendjes së pastër në procesin e njohjes.  

Sa i përket çështjes së dytë, asaj të raportit të këtyre kategorive me sensualitetin Kanti e zbërthen 

atë përmes konceptit të deduksionit transcendental. Ky lloj deduksioni duhet dalluar nga 

deduksioni i thjeshtë empirik ngase nuk del nga përvoja, por nga vetë arsyeja e pastër. 

Deduksioni transcendental nënkupton procesin, gjatë të cilit, përmes aktivizimit spontan, arseyja 
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aplikon një kategori të kulluar të saj, që është kategori e përgjithshme, në një përmbajtje të 

veçantë të cilën e ofron shqisësia përmes receptivitetit të saj. Kështu për shembull përmes 

shqisës së të pamurit ne receptojmë diellin në qiell dhe përmes shqisës së të ndijuarit receptojmë 

qelqin e nxehur në tokë. Përmes spontanitetit të saj në këtë situatë ndërhynë arsyeja e cila 

vendosë kategorinë e kauzalitetit në mes dy perceptimeve ndijore dhe në këtë mënyrë prodhohet 

njohja e cila në thotë se nxehja e qelqit në tokë është pasojë e veprimit shkakësor të rrezatimit 

diellor. Kësisoj kauzaliteti nuk është diçka që ne e kapim përmes perceptimit shqisor, por një 

veprim i arsyes së pastër mbi të. Në këtë moment Kanti ndahet nga empirizmi i Hjumit i cili me 

kauzalitet nënkupton vetëm një shprehi të formuar nga shpeshtësia e përvojës. Mbi bazën e kësaj 

Kanti i jep një atribut të fuqishëm arsyes duke e bërë ata ligjdhënëse të natyrës. Ky është 

momenti i kulminimit të iluminizmit. Arsyeja është sovranizuar, është bërë ligjdhënëse e 

realitetit, një atribut që para iluminizmit e kishte vetëm Zoti. E lidhur ngushtë me deduksionin 

transcendental është edhe çështja e tretë, ajo e kufijvë të përdorimit të kategorive të kulluara të 

arsyes. Kësaj çështje Kanti i jep një zgjidhje e cila do të trondisë nga themelet gjithë metafizikën 

dhe religjionin. Kjo zgjidhje është fenomenalizmi gnoseologjik dhe agnosticizmi noumenalist. 

Ajo nënkupton se ―kategoritë nuk kanë asnjë përdorim tjetër për njohjen e gjësendeve, përveç 

dhe vetëm nëse këto gjësende konsiderohen objekte të përvojës së mundshme‖
144

. Nëse tentohet 

që këto kategori të përdoren jashtë botës empirike të fenomeneve atëherë mendja njerëzore futet 

në një botë të lajthitjeve, iluzioneve dhe gabimeve kardinale. Në fakt gjatë gjithë historisë së saj 

metafizika tradicionale ka tentuar një përdorim të tillë dhe rrjedhimisht ajo çka ka rezultuar është 

një ngrehinë e madhe iluzionesh dhe dijesh të rrejshme. Pjesë e dytë e logjikës transcendentale, 

dialektika transcendentale do të merret me ekzaminimin total të kësaj ngrehine, rrënimi i të cilës 

është objektivi madhor i ―Kritikës së Mendjes së Kulluar‖. Objekti i dialektikës transcendentale 

është fuqia e mendjes. Derisa arsyeja ishte fuqi e rregullave, përmes të cilave realizohet uniteti i 

dukurive, mendja është fuqi e parimeve, me anë të të cilave prodhohet uniteti i rregullave të 

arsyes. Kjo do të thotë se përderisa arsyeja vepron mbi shqisat, mendja vepron mbi arsyen. 

―Prandaj, mendja nuk ka të bëjë kurrë drejtpërdrejtë me përvojën, ose me cilindo objekt, por me 

arsyen me qëllim që njohjeve të llojllojshme të saj t‘u jep, në mbështetje të koncepteve, një unitet 
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apriori, i cili mund të quhet unitet i mendjes dhe i cili dallon krejtësisht nga ai unitet, të cilin 

mund ta prodhojë arsyeja‖
145

.  

Një dallim tjetër esencial në mes arsyes dhe mendjes sipas Kantit qëndron në atë se derisa 

arsyeja identifikohet konceptet e kulluara të quajtura kategori, mendja ka të bëjë me disa 

koncepte tjera që Kanti i quan ―ide transcendentale‖. Idetë transcendentale dallon me insistencën 

e tyre që të kapin ―totalitetin absolut të kushteve‖. Me fjalë të tjera përmes këtyre ideve mendja 

përpiqet të njohë totalitetin dhe këtë duke operuar me kategoritë e kulluara të arsyes. Lidhur me 

këtë Kanti shkruan : ―mendja në të vërtetë nuk prodhon asnjë koncept, por nëse ka nevojë, vetëm 

e liron konceptin e arsyes nga kufizimet e pashmangshme të ndonjë përvoje të mundshme dhe, 

kështu, synon që këtë ta zgjeroj përtej kufijve të asaj që është empirike, por, megjithëkëtë, në 

lidhje me të. Kjo ndodhë ashtu që mendja për diçka të dhënë të kushtëzuar e kërkon në anën e 

kushteve…të totalitetit absolut dhe, në këtë mënyrë, kategorinë e shndërron në ide 

transcendentale me qëllim që sintezës empirike, duke vazhduar deri tek ajo që është e 

pakushtëzuar ( e cila kurrë nuk gjendet në përvojë, por vetëm në ide, t‘ia japë një plotësi 

absolute‖
146

. Në fakt për Kantin idetë transcendentale nuk janë asgjë më shumë se sa zgjerim i 

kategorive të arsyes, në kuptimin e aplikimit të tyre nga fusha e të kushtëzuares empirike në 

fushën e të pakushtëzuares noumenale.  Tërësia e variacioneve të këtij zgjerimi përbën gjithë atë 

që para Kantit njihet si metafizika tradicionale. Kjo metafizikë ndahej në metafizikë të 

përgjithshme dhe metafizikë speciale. Metafizika e përgjithshme ishte ontologjia apo teoria mbi 

qenien në përgjithësi, ndërsa metafizika speciale, ndahej në teologji racionale, objekti i të cilës 

është Zoti,  psikologji racionale që ka për objekt Shpirtin dhe kozmologji racionale e cila merret 

ne kozmosin si totalitet. Kritika e Mendjes së Pastër do të provoj pamundësinë e të gjitha këtyre 

varianteve të metafizikës përmes elaborimit të idesë ato mbështeten mbi një keqpërdorim të 

arsyes njerëzore. Rrjedhimi i kësaj është radikal dhe përmbanë gjithë substancën e iluminizmit 

modern: dy shtyllat e religjionit, Zoti dhe Shpirti nuk janë asgjë më shumë se sa produkte të 

keqpërdorimit të arsyes njerëzore. Heine ka të drejtë kur e krahason ―Kritikën e Mendjes së 

Pastër‖ me gijotinën e revolucionarëve francez dhe Kantin me Robespierin. Derisa në gijotinën e 

revolucionarëve francez i pritet koka mbretit politik, në Kritikën e Mendjes së Pastër i pritet koka 
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mbretit metafizik të botës
147

. Në fakt gijotina kantiane është kusht i gijotinës jakobine. Mbretit 

nuk mund ti pritej koka nëse më parë nuk do të hiqej e drejta hyjnore e sundimit të tij.  

Por cili është thelbi i argumentit kantian? Ky argument ka të bëjë me idenë se njohja jonë është e 

mundur vetëm për aq kohë sa funksionon kolaborimi në mes përvojës dhe arsyes. Në momentin 

kur shkëputet ky kolaborim ne futemi në terrenin e njohjeve të rrejshme, në mbretërinë e 

iluzioneve që Kanti i quan ―dukje transcendentale‖. Mendja në metafizikën tradicionale e bën 

pikërisht këtë shkëputje dhe si rezultat futet në ato që Kanti i quan ―antinomitë e mendjes së 

kulluar‖. Këto antinomi përbëjnë konfliktin e ideve transcendentale, konflikt që prej mijëra 

vitesh vazhdon të mos zgjidhet për faktin këto antinomi operojnë në një terren epistemologjik që 

është jashtë kufijve të fuqisë njohëse të njeriut. Ato Kanti i grupon në antinomi matematike, ku 

bën pjesë antinomia rreth fillimeve të botës në kohë dhe hapësirë dhe antinomia rreth atomizmit, 

si dhe në antinomi dinamike, ku bëjnë pjesë antinomia mbi Zotin dhe ajo mbi Lirinë. Dialektika 

Transcendentale ka për qëllim ekzaminimin e konfliktit të këtyre antinomive dhe evidentimin e 

bazave të paqëndrushme gnoseologjike të tezave të cilat qëndrojnë në themele të tij. Këtu duhet 

përmendur faktin se Kanti me dialektikë nënkupton jo një proces objektiv dhe sintetik sikurse e 

gjejmë të Hegeli dhe Marksi, por një konflikt intra subjektiv të kontradiktave të pazgjidhshme.  

Tre janë idetë e mëdha transcendentale, rreth të cilave thyhen shtizat e antinomive të mendjes së 

kulluar: Ideja e Kozmosit, Ideja e Zotit dhe Ideja e Shpirtit.  Qysh nga fillimet e saj metafizika 

tradicionale, duke mos u mjaftuar me njohjen e fenomeneve të veçanta kozmologjike ka aspiruar 

të bëjë të njohur edhe totalitetin e këtyre fenomeneve të quajtur kozomos apo univers. Mirëpo 

edhe përkundër problemit se ky totalitet asnjëherë nuk na është i dhënë në përvojë metafizika 

tradicionale ka pretenduar të na japë njohuri mbi të. Por ajo çka ka rezultuar, sipas Kantit, është 

vetëm një tërësi idesh të pambështetura dhe të papërligjura në aspektin epistemologjik dhe 

racional. Njëra prej këtyre ideve, apo konflikti i parë i ideve transcendentale kozmologjike është 

konflikti metafizik mbi zanafillën e botës, një problem rreth të cilit vërtitet e gjithë filozofia e 

lashtë greke dhe teologjia mesjetare. Ky konflikt për Kantin është ndeshje e dy tezave, njëres që 

thotë se ―Bota e ka fillimin në kohë dhe nga hapësira është e mbyllur brenda kufijve‖ dhe tjetrës, 

që në fakt është antiteza, sipas të cilës ―Bota nuk ka kurfarë fillimi në kohë e as çfarë do kufij në 
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hapësirë, por, si nga koha, ashtu edhe nga hapësira, është e pafund‖
148

. Të dy këto teza për Kanti 

janë njësoj të paprovueshme dhe të dyja bazohen mbi premisa të gabueshme për faktin se 

totaliteti të cilës i referohen ato nuk përbën një objekt të dhënë në përvojën tonë dhe rrjedhimisht 

në mungesë të kësaj mendja nuk mund të prodhoj kurfarë njohje. Ne mund të mendojmë vetëm 

mbi objektet, por totaliteti i tyre nuk është një objekt. Ai nuk është një e dhënë ndijore. Neve 

thotë Kanti na është dhënë vetëm bota ndijore. ―Mundus inteligibilis nuk është asgjë tjetër veçse 

një koncept i përgjithshëm i një bote në përgjithësi, në të cilin bëhet abstrakimi i të gjitha 

kushteve të të perceptuarit të kësaj bote dhe, duke pasur parasysh atë, atëherë absolutisht nuk 

është i mundshëm kurfarë propozicioni sintetik: as pohues e as mohues‖
149

. Me fjalë të tjera ne 

nuk jemi në gjendje të dijmë asgjë me siguri mbi atë nëse bota ka fillim apo jo në kohë, e as nëse 

është e kufizuar apo e pakufizuar në hapësirë. Konstitucioni i arsyes njerëzore nuk e mundëson 

një gjë të tillë. Në rastin kur ne e injorojmë këtë konstitucion atëherë pashmangësisht bijmë në 

lajthitje gnoseologjike. Një gjë e tillë vlenë edhe për totalitetin e dukurive psikike të cilin e 

quajmë Shpirt, e për të cilin përpiqet të na japë njohuri psikologjia racionale. Ne kurrë nuk mund 

ka kapim si të dhënë ndijore këtë totalitet dhe të prodhojmë njohje mbi të, dhe në këtë pamundësi 

e vetmja mundësi është ajo e rëshqitjes së mendjes në iluzione, hipoteza të gabuara dhe lajthitje. 

Për Kantin kura më e mirë imunizuese ndaj rrezikut të këtyre lajthitjeve është agnosticizmi. 

Morali i këtij lloj agnosticizmi është se më e mirë është vetëdija për mosdijen dhe pranimi i saj, 

se sa aventura e dijeve të rrejshme. Ky moral ka për qëllim që siç thotë Kanti palëve në kontestin 

mbi zanafillën dhe pafundësinë e Botës, dhe atyre mbi ekzistencën ose mos ekzistencën e shpirtit 

‗tu bëhet me dije se ato, meqenëse njëra tjetrën e përgënjeshtrojnë për bukuri, fjalosen rreth 

kurçkahit dhe se njëfarë dukje transcendentale i bën ato të shohin ndonjë njëmendësi aty ku në të 

vërtetë nuk mund të ketë kurfarë njëmendësie‖
150

. Këtu ne e rigjejmë shpresën e madhe të 

iluminizmit se me shëmbjen e kanoneve të dijeve të rrejshme njerëzimit do ti hapen horizontet e 

emancipimit dhe lirisë. Në këtë kontekst Kritika e Mendjes së Kulluar e Kantit mund të shihet si 

vazhdimësi dhe ngritje në një nivel më të lartë shqyrtimi i ―Ligjëratë mbi Metodën‖ të Dekartit 

dhe ―Organonit të Ri‖ të Beconit.  
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Por si qëndron çështja me antinominë rreth atomizmit? Në këtë rast teza është se ―çdo substancë 

e përbërë në botë përbëhet nga pjesët e thjeshta dhe, pra, gjithkund ekziston vetëm e thjeshta ose 

ajo që është e përbërë nga kjo‖, ndërsa në kundërshtim me të antiteza pohon se ―asnjë gjësend në 

botë nuk është i përbërë nga pjesët e thjeshta dhe, prandaj, në të nuk ekziston asgjë e thjeshtë‖
151

. 

Edhe tezat e konfliktuara rreth kësaj çështj bijnë sipas Kantit në të njejten grackë të dukjes 

transcendentale, do të thotë aplikimit të gabueshëm të kategorive të arsyes, të vlefshme vetëm 

për përvojën e mundshme, në një fushë jashtë empirike. Dy antinomitë tjera, të quajtura antinomi 

dinamike janë njërë mbi determinizmin dhe indeterminizmin, dhe tjetra mbi teizmin dhe 

natyralizmin. Tek antinomia e parë dinamike kemi pozicionin indeterminist i cili konsideron se 

përveç kauzalitetit të ligjeve të natyrës, falë të cilit ne mund ti shpjegojmë dukuritë e natyrës, 

ekziston edhe një kauzalitet në mbështetje të lirisë dhe opozicionin determinist që mohon çdo 

mundësi lirie në botën e kauzalitetit të ligjeve të natyrës. Teza e kësaj antinomie i referohet idesë 

së lashtë se bota duhet të ketë fillimin e saj tek një shkak i parë i cili mendohet  ose sipas 

formulës së famshme të Aristotelit për njëlloj lëvizësi i palëvizshëm ose sipas përfytyrimit judeo-

kristian mbi krijimin e botës nga vullneti i lirë i Zotit. Ndërkaq antiteza shihet se ka të bëjë me 

idenë tjetër, poaq të vjetër, mbi përhershmërinë e botës, tezë e zhvilluar sistematikisht në 

determinizmin absolut të  Spinozës i cili e shikonte natyrën si causa sui, si shkak të vetëvetës.  Të 

dy këto teza janë njësoj të paprovueshme racionalisht ngase kauzaliteti, si kategori e arsyes vlenë 

vetëm për përvojën ndijore të dhënë, ndërsa liria është vetëm një postulat i mendjes praktike, por 

jo edhe i mendjes teorike. Liria ka të bëjë me ligjet e morale, e jo me ligjet e natyrës. Në fakt 

ngatërrimi i këtyre përbën bazën mbi të cilën është ndërtuar e gjithë godina e teologjisë dhe 

religjioneve. Kësisoj e lidhur ngushtë më antinominë e lirisë është edhe antionimia e dytë 

dinamike, që në esencë është antinomia mbi Zotin. Kjo antinomi është ndërtuar nga teza që thotë 

se ‗botës i takon –qoftë si pjesë apo si shkak i saj- një qenie absolutisht e domosdoshme‖ dhe 

antitezës që thotë se ―as në botë e asj jashtë saj asesi nuk ekziston ndonjë qenie absolutisht e 

domosdoshme si shkak i saj‖. Kontesti metafizik në këtë rast është në mes teologjisë natyrore e 

cila konsideron se duke njohur natyrën në arrijmë deri tek argumentet mbi ekzistencën e Zotit 

dhe natyralizmit i cili konsideron se shpjegimi i natyrës nuk ja jep asnjë argument mbi 

ekzistencën e këtij Zoti. Edhe kjo antinomi për Kantin nuk ka zgjidhje. Arsyet janë të njejta: ne 

përpiqemi të mendojmë Zotin përmes instrumenteve mendore të cilat vlejnë vetëm për objektet e 
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përvojës ndijore. Por Zoti nuk është objekt, sepse po të ishte objekt kjo do të thotë të mendosh 

qenien e tij brenda kohës dhe hapësirës dhe  një gjë e tillë nënkupton limitimin e tij kohor dhe 

hapësinore, me çka ai pushon se qeni Zoti me atributet e përhershmërisë dhe pakufizueshmërisë. 

Rrjedhimisht Zoti është i pamendueshëm, që do të thotë se është i panjohshëm. Të dy pozicionet, 

ai teizmit dhe natyralizmit, janë njësoj të gabueshme, prandaj rruga më racionale mbetet ajo e 

agnosticizmit, e cili mohon mundësinë e mendjes njerëzore për të thënë një ―po‖ apo një ―jo‖ 

lidhur me ekzistencën e Zotit. ―Pesëqind vjet pas Toma Akuinit, hodhi poshtë përpjekjet e tij për 

të provuar ekzistencën e Zotit, dhe njëqind vjet para Ludwig Feurbach-ut ai tregoi se është e 

pamundur të provosh se Zoti nuk ekziston‖
152

. E tërë kjo përfundon me tezën themelore të 

Kritikës së Mendjes së Pastër se një shkencë mbi Zotin është e pamundur. Kanti ka zhvilluar një 

elaborim të thuktë të kësaj teze duke rimarrë në shqyrtim argumentet e ofruara përgjatë historisë 

së metafizikës mbi ekzistencën e Zotit. Kanti thotë se ekzistojnë vetëm tre lloj provash për 

ekzistencën e Zotit të prodhuara nga mendja spekulative. Ato janë prova ontologjike, prova 

fizikoteologjike dhe prova kozmologjike
153

. Më e famshmja prej tyre natyrisht është prova 

ontologjike, e cila e nxjerr ekzistencën e Zotit nga koncepti i qenies së përsosur, e që fillimisht u 

zhvillua në mesjetë nga teologu Anselmi i Cunterbury-it, dhe në fillimet e modernitetit u rimorr 

nga Dekarti. Meqë ne e mendojmë një qenie absolutisht më të lartë dhe të përsosur, kjo do të 

thotë se kësaj qenie nuk i mungon asnjë atribut, prandaj Zoti duke qenë i përsosur e posedon 

edhe atributin e ekzistencës. Por thotë Kanti ekzistenca nuk është ndonjë predikat real e se është 

krejtësisht e pamundur që ndonjë gjë të dalë vetëvetiu prej një koncepti. ―Qenësimi
154

 nuk mund 

të bëhet ―shenjë‖ e cilitdo nocion, madje asnjë objekti nuk mund t‘i atribuojmë qenësimin në 

bazë të vetë nocionit të tij. A ekziston ndonjë objekt i shqisave tona, mund ta përcaktojmë vetëm 

me anë të përceptimeve ; kur është fjala për objektet e mendimit të thjeshtë, nuk ka kufarë mjeti 

që të konstatohet se a ekzistojnë ato‖
155

.  Konceptet pa materialin empirik janë boshe e nga kjo 

nuk bën përjashtim as koncepti i qenies më të lartë dhe të përsosur. Të menduarit pa shqisat i 

ngjanë mekanizmit industrial të fabrikës që në mungesë të lëndës së parë nuk mund të prodhoj 

asgjë tjetër përveç zhurmës sterile. Duke hedhur poshtë provat mbi ekzistencën e Zotit Kanti jep 
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një prej konstatimeve më të fuqishme në Kritikën e Mendjes së Kulluar: ― Të gjitha përpjekjet  

lidhur me një përdorim të kulluar spekulativ të mendjes rreth çështjeve të teologjisë janë 

krejtësisht sterile dhe, sipas vlerës së tyre të brendshme, të pavlefshme, kurse parimet e 

përdorimit natyror të saj asesi nuk qojnë deri të kurfarë teologjie dhe, pra, nëse nuk i marrim për 

bazë ligjet morale ose nëse nuk udhëhiqemi sipas tyre, atëherë fare nuk mund të bëhet fjalë për 

ndonjë teologji të mendjes, sepse të gjitha propozicionet themelore sintetike të arsyes, sipas 

përdorimit të tyre, janë imanente, kurse për njohjen e ndonjë qenie më të lartë nevojitet 

përdorimi i tyre transcendental, gjë për të cilën arsyeja jonë aspak nuk është e përgaditur‖
156

. 

Thënë ndryshe nuk është e mundur të flasim as për një teologji spekulative, e cila vërtitet rreth 

provave të tilla si prova ontologjike, e as për një teologji natyrore, e cila vërtitet rreth provave 

kozmologjike e teleologjike. Në këtë ne mund të shohim goditjen përfundimtare që iluminizmi ia 

jep skolastikës mesjetare, qëllimi madhor i të cilës ishte që përmes aparatit konceptual të 

filozofisë racionaliste greke të vërtetoj pohimet e shkrimeve të shenjta, ose nëse flasim me terma 

të Leo Strauss përmes Athinës (mendja) ti japë të drejtë Jerusalemit (besimit). Në perspektivën 

kantiane kjo nuk është e mundur. Për me tepër Kanti do të shkoj edhe më tutje kur ligjin moral të 

Jerusalemit ( Dekalogun dhe revolucionin etik të Abrahamit) do ti rinxjerr, jo nga lartësitë e 

eterit hyjnor, por nga brendësia e mendjes njerëzore. Mendja nuk është vetëm ligjdhënëse e 

natyrës, por edhe e moralitetit. Rendi moral i botës i iluminizmit themelohet pikërisht mbi këtë 

atribut të dytë të mendjes. 

 

4.3. Imperativi kategorik : Fondamenti moral i emancipimit modern 

 

Vepra tjetër e rëndësishme e Kantit padyshim është ―Kritika e Mendjes Praktike‖. Derisa 

―Kritika e Mendjes së Kulluar‖ na jep përgjegje në pyetjen se çfarë mund të dijmë dhe deri ku 

shkojnë kufijtë e njohjes sonë, ―Kritika e Mendjes Praktike‖ ka për qëllim të na japë përgjegje në 

pyetjen se çfar mund të bëjmë? Veprimi të cilit i referohet kjo pyetje është veprimi moral. Në 

çfarë kushtesh është i mundur ky veprim?  
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Sikurse në rastin e Kritikës së Mendjes së Kulluar edhe këtu kërkohen kushtet apriori të 

mundësisë. Kritika e Mendjes Praktike është shqyrtimi i fuqisë ligjdhënëse të mendjes në fushën 

e moralit njerëzor. Në këtë fushë nuk kemi të bëjmë me raportin e subjektit me objektin, por me 

raportin e subjektit ndaj subjektivitetit të një subjekti tjetër. Kjo do të thotë se problemi 

fondamental i etikës dhe moralit është problemi i tjetrit, problemi se si duhet ta trajtojmë 

tjetërsinë e Tjetrit. Parimi themelor i etikës kërkon nga subjekti që të vendosë  ekuivalencën në 

mes vetes së tij dhe tjetërsisë së tjetrit. Ky parim gjendet gjithandej traditave të vjetra morale të 

cilat i kërkojnë njeriut që të sillet ndaj tjetrit, ashtu sikurse ai dëshiron që tjetri të sillet ndaj tij. 

Zoti i Abrahamit dhe Hyu i Besëlidhjes së Re kërkojnë të njejtën gjë. 

 Filozofia morale e Kantit e rimerr këtë parim, por e vendosë në baza të reja, dhe pikërisht në 

bazat e racionalizmit iluminist,  cili kërkon që gjithçka të rithemelohet mbi principet e mendjes. 

Në fakt Kritika e Mendjes Praktike është vetëm një sistematizim, sipas qasjes së përdorur në 

veprën Kritika e Mendjes së Kulluar, të temave që Kanti i kishte trajtuar më herët në veprën 

―Bazat e Metafizikës së Moralit‖, e cila vlerësohet të jetë kontributi më i rëndësishëm i Kantit në 

filozofinë e moralit
157

.  

Para se të shohim këto tema duhet theksuar se Kanti me mendje praktike nënkupton idenë e një 

objekti si një efekt i mundëshëm i prodhuar me anë të lirisë
158

. Një qartësim tjetër duhet bërë mbi 

atë se kur flet për mendje të pastër dhe mendje praktike Kanti nuk është duke folur për dy 

mendje, por në fakt për dy funksione të ndryshme të së njejtës mendje, njëri teorik dhe tjetri 

praktik
159

. Duke e përcaktuar thelbin e mendjes praktike përmes konceptit të lirisë Kanti e bën 

këtë të fundit kusht apriori të veprimit moral. Pa lirinë nuk mund të ketë asnjëlloj morali. Por ajo 

që e bën të dallueshme etikën kantiane nga rrymat tjerë në etikën filozofike perëndimore është 
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dimensioni i saj deontologjik. Në bazë të këtij dimensioni kjo etikë themelohet si etikë e detyrës 

morale, e cila për Kantin është në kundërshtim me etikën e qëllimeve. Mbi bazën e këtij 

diferencimi Kanti përcakton standardin e etikës së tij, e i cili është standardi i vullnetit të mirë. 

Lidhur me këtë Kanti shkruan: ―Është e pamundur të mendohet në botë e, në përgjithësi, edhe 

jashtë saj, diçka që mund të konsiderohet si e mirë pa kufizime, me përjashtim, vetëm, të 

vullnetit të mirë‖
160

. Vetëm vullneti i mirë është në gjendje të prodhoj një veprim moral, 

validiteti universal i të cilit nuk mund të cenohet dhe ky vullnet thotë Kanti ―është i mirë , jo për 

atë që prodhon ose ndërton, jo për aftësinë e tij për të arritur një qëllim të çfarëdoshëm të 

paracakatuar, por për dëshirën si të tillë‖
161

. Vullneti i mirë kërkon të veprojmë thjeshtë dhe 

vetëm për hirë të detyrës morale e cila kërkon nga ne të veprojmë në pajtim me ligjin moral. 

Vetëm në këtë rast veprimi ynë është meriton atributin e të qenit veprim moral. Nuk mund të 

cilësohet veprim moral nëse bëjmë mirë ngase duam të arrijmë ndonjë qëllim të caktuar për 

vetën tonë, qoftë ky vlerësimi i shoqërisë apo të fituarit e mëshirës hyjnore ose parajsës në botën 

tjetër. Qëllime të tilla e korruptojnë veprimin moral, ngase brenda tyre fshihen interesa të 

caktuara  e aty ku hyjnë në lojë interesat aty rrënohet çdo vlerë morale, sepse interesat gjithmonë 

kanë të bëjnë me simpati dhe prirje të lidhura me subjektivitetin tonë, derisa veprimi moral 

gjithmonë ka të bëjë me tjetërsinë e tjetrit. Interesat na kushtëzojnë me një përfytyrim 

instrumental për botën. Një pëfytyrim i tillë është antipodi i moralitetit.  ―Vlera morale e 

veprimit nuk gjendet, pra, në efektin që pritet prej tij e as, madje, në një parim të çfarëdoshëm 

veprimi, që mund të nxjerrë një motiv nga ky efekt i pritur. Të gjitha efektet, në fakt, ( kënaqësia 

nga një gjendje vetjake, ose edhe promovimi i lumturisë së tjetrit), mund të prodhohen edhe nga 

shkaqe tjera, pa qenë e nevojshme ndërhyrja e vullnetit të një qenie racionale ; po vetëm brenda 

këtij mund të gjendet e mira supreme dhe e pakushtëzuar‖
162

. Kjo e mirë supreme është ligji 

moral të cilin e përcakton mendja praktike përmes autonomisë së vullnetit. Ky ligj moral mund të 

jetë universal vetëm për aq kohë sa dervohet prej mendjes, sepse vetëm mendja është instanca që 

përcakton universalitetin e diçkaje. Kësisoj Kanti rithekson idenë bazike të iluminizmit se e mira 

supreme nuk banon diku larg në ndonjë qiell spekulativ platonik e as në ndonjë qiell 

transmundan judeo-krisitian, por në brendinë e subjektivitetit njerëzor. Kjo e mirë buron nga vetë 
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autonomia e vullnetit të këtij subjektiviteti. Në këtë kontekst Kanti hudhë poshtë të gjitha teoritë 

heteronomiste për moralin, por edhe të gjitha ato ide që e lidhin origjinën e moralit me ndonjë 

dimension tjetër jomendor të qenies njerëzore, duke qëndruar në pozicionin e një racionalizmi 

rigoroz. Në lidhje me këtë ai shkruan : ―të gjitha konceptet etike e kanë selinë dhe origjinën e 

tyre krejtësisht apriori në arsyen ; dhe kjo ndodhë si në arsyen më të zakonshme njerëzore, si në 

atë spekulativisht më të stërvitur ; se ato nuk mund të nxirren nga asnjë njohje empirike e prandaj 

pastërtisht rastësore ; se në këtë pastërti të origjinës së tyre ndodhet, pikërisht, dinjiteti i tyre si 

parime praktike supreme për ne ; se sa herë kësai i shtohet diçka empirike, po aq zvogëlohet 

ndikimi i tyre autentik dhe vlera e pakushtëzuar e veprimeve‖
163

.  

Po cili është ligji më i lartë moral të cilin e jep mendja e pastër praktike?  

Kanti e quan këtë ligj Imperativi Kategorik. Termin ―Imperativ” Kanti e merr në kuptimin e 

urdhëresës apo komandës, ndërsa përmës cilësorit ―kategorik‖ ai merr kuptimin e një urdhërese 

të pakushtëzuar dhe apodiktike.   

Pikërisht ky dimension e dallon imperativin kategorik kantian nga llojet e imperativave tjerë të 

cilët janë pjesë e rëndësishme e ekzistencës njerëzore. Para elaborimit të thelbit të imperativit 

kategorik Kanti bën pikërisht analizën e këtyre imperativave, në mesin e të cilëve ai dallon dy 

më të rëndësishmit. Njëri është imperativi i zotësisë dhe tjetri imperativi hipotetik. Imperativi i 

zotësisë ka të bëjë esencialisht me aftësitë e nevojshme të një subjekti për të arritur një qëllim të 

menduar. ―Çështja këtu nuk shtrohet  nëse qëllimi është i arsyeshëm apo i mirë, por vetëm se 

çfarë duhet bërë për ta arritur‖
164

. Një fushë e rëndësishme e jetës njerëzore që do të mund të 

shërbej si ilustrim për aplikimin e këtij lloj imperativi është ajo e edukimit, ku njerëzit në mënyrë 

sistematike aftësohen në funksion të një koncepcioni që ata kanë mbi qëllimet që duan ti arrijnë 

në jetë. Në bazë të kësaj mund të thuhet se imperativi i zotësisë në fakt është një imperativ teknik 

dhe në njëfarë mënyrë ai lidhet me atë që më vonë Horkheimer e quan mendja instrumentale. 

Nëse do të kesh këtë apo atë gjë duhet të aftësohesh për të- ky do të ishte një formulim i këtij lloj 

imperativi. Ndërkaq kur është fjala tek imperativi hipotetik situata nuk është më ajo e zotësisë së 

subjektit për të arritur një qëllim, por situata objektive e arritjes së qëllimit nën kushtet e një 

veprimi të caktuar. Ky imperativ quhet hipotetik sepse parimi i tij është parimi logjik që vendosë 

                                                           
163

 . Kant, po aty, fq.89 
164

 . Kant, po aty .fq.95 



raportin e korelacionit kushtëzues në mes një veprimi dhe një qëllimi : nëse A atëherë S. Me fjalë 

të tjera kjo do të thotë se nëse dua të jem i lumtur në jetë duhet të bëjë këtë ose atë veprim, të 

përdorë këtë apo atë mjet. ―Imperativi, që i referohet zgjedhjes së mjeteve  për lumturinë vetjake, 

domthënë norma e urtësisë, mbetet gjithnjë vetëm hipotetik, sepse veprimi urdhërohet jo në 

mënyrë absolute, po thjeshtë si mjet për një finalitet të ndryshëm‖
165

.  

Në sintezën e tyre mund të shohim se të dy imperativët në fjalë i referohen botës empirike 

njerëzore, një bote ku njeriu është i mbërthyer në raporte interesi të cilat gjithmonë rregullohen 

përmes relacioneve në mes mjeteve dhe qëllimeve. Në këtë botë njerëzit e perceptojnë njëri 

tjetrin si mjete për qëllimet e tyre jetësore. Sipër kësaj bote është ajo e imperativit kategorik, i 

cili ―nuk ka të bëjë me materien e veprimit apo atë çka mund të rezultoj prej tij, po me formën 

dhe parimin, të cilëve u bindet veprimi ; dhe mirësia thelbësore e vetë veprimit konsiston në 

synimin, cilido qoftë më pas përfundimi i tij‖
166

. Një imperativ i tillë është imperativi i veprimit 

moral. Në botën e tij nuk ka mjete teknike dhe qëllime subjektive. Në të ka vetëm qëllime, do të 

thotë ka vetëm subjekte. Ajo është sipas shprehjes kantiane ―mbretëria e qëllimeve‖. Janë tre 

koncepte që i japin kuptim kësaj mbretërie : koncepti i personalitetit, koncepti i dinjitetit dhe 

koncepti i trajtimit të tjetrit si qëllim. Personaliteti për Kantin është element esencial i qenies 

racionale. Një qenie racionale njerëzore ka personalitet në gjendjen kur ai nuk mund të përdoret 

ekskluzivisht për një qëllim. Të kesh personalitet do të thotë të jesh qëllim në vete. Kjo e bën 

konceptin e e personalitetit të pandashëm me atë të dinjitetit. Kur analizon këtë të fundit Kanti 

vendosë dallimin e famshëm në nës konceptit të çmimit dhe atij të dinjitetit, dallim që që do të 

ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në idealizmin gjerman postkantian dhe në filozofitë post-

hegeliane, prej nga doli edhe vetë marksizmi i cili këtë dallim e ngriti në nivelin e një programi 

të transformimit radikal ekonomiko-social të shoqërisë njerëzore. Ja si e paraqet Kanti dallimin 

në fjalë : ―Në mbretërinë e qellimeve çdo gjë ka një çmim apo një dinjitet. Ka një çmim gjithçka, 

në vendin e së cilës mund të vendoset diçka tjetër, ekuivalente ; nga ana tjetër, ajo që ngrihet mbi 

çdo çmim e, prandaj, nuk mund i gjenden ekuivalente, ka një dinjitet‖. Por kush ajo që ngrihet 

mbi çdo gjë tjetër, e me të cilën nuk mund të këmbet asgjë tjetër? Për Kantin kjo gjë është 

autonomia e njeriut, liria e tij. Njeriu si qenie racionale ka dinjitet e jo çmim dhe ligji moral ka 

për objekt të tij pikërisht këtë dinjitet. Mbi bazën e kësaj ndërtohet edhe formula e imperativit 
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kategorik. Këtë formulë Kanti e paraqet e artikulon në dy mënyra. Në mënyrën e parë imperativi 

kategorik urdhëron : ―Vepro vetëm sipas asaj maksime, të cilën ti mund ta duash, në të njejtën 

kohë, të kthehet në ligj universal‖
167

. Por cila është ajo maksimë e veprimit tonë që ne do donim 

të bëhej një ligj universal?  Brenda teorisë së famshme të sekularizimit mendohet se Kanti në 

këtë formulim nuk është duke thënë diçka të re përpos një riformulimi të normës së vjetër etik-

religjioze e cila i kërkon njeriut që ndaj njeriut tjetër të sillet ashtu sikurse do dëshironte që njeriu 

tjetër të sillet ndaj tij. Kjo normë gjendet edhe në etikën biblike. Mirëpo edhe pse ―në esencë, kjo 

edhe është ashtu,… dallimet janë të qarta. Rregulla ungjillore, me fjalë të tjera, prapësepraë 

apelon në interesin personal dhe kënaqësinë si shkas për të cilin duhet respektuar njeriun tjetër, 

në të mbetet një akcent i hedonizmit dhe egoizmit. Kanti, ndërkaq, nuk niset as nga individi, as 

nga efekti i veprimit në pikëpamje të kënaqësisë, por përpiqet që formulimin e vet të ligjit moral, 

që është universal, ―ta arsyetojë‖ dhe bazojë logjikisht‖
168

.  Dallim tjetër është se në kontekstin 

biblik moraliteti është heteronom, ndërsa moraliteti kantian është autonom, dhe si rrjedhojë 

veprimi moral në të parin ndodhë në shenjë të nënshtrimit ndaj Zotit, ndërsa në të dytin në shenjë 

të respektit ndaj vetë detyrës morale si të tillë e cila është imanente në mendjen njerëzore. Në 

këtë hetohet pesha e iluminizmit, e cili duke rrënuar bartësin transcendent të shpresave njerëzore, 

besonte se përmbushja e tyre duhet kërkuar tek fuqia e kësaj mendje. Derisa formulimi i parë i 

imperativit kategorik është tejet abstrakt, në formulimin e dytë kemi një dozë më të shtuar të 

konkretizimit
169

. Në të imperativin kategorik e gjejmë të formuluar në këtë mënyrë : ―Vepro në 

atë mënyrë që njerëzimin, qoftë në personin, ose në personin e kudo tjetër, gjithmonë në të 

njejtën kohë, ta trajtosh si qëllim, e kurrë vetëm si mjet.
170

‖. Kjo do të thotë se në esencën e tij 

imperativi kategorik i kërkon njeriut që të pranojë dhe të respektojë subjektivitetin e tjetrit, ta 

pranojë tjetrin si subjekt të barabartë me vetën. Scruton mendon se një gjë e tillë mbështetet në 

idenë se ―qenia racionale është e shtrenguar nga arsyeja të bindë të tjerët për qëllimet e veta, jo 

për t‘i skllavëruar, shkelur me këmbë, apo shfrytëzuar, por gjithmonë për të pranuar se ata 

përmbajnë në vetveten përligjen e ekzistencës së tyre vetiake, dhe të drejtën për pavarësi‖
171

.  
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Një pikëpamje analoge e gjejmë edhe te Herman Cohen i cili konsideron se imperativi kategorik 

kantian ―përmbanë programin moral të kohës së re dhe të çdo ardhmërie të historisë botërore‖. 

Rrjedhimisht, kur këtë imperativ e vendosim në relacion me politikën ai shndërrohet në politikë 

të emancipimit dhe është pikërisht kjo politikë që përcakton gjithë dinamikën e modernitetit. I 

gjithë moderniteti vlon nga një dëshirë e pafrenueshme subjektivimi: gjithkush dëshiron të jetë 

ose bëhet subjekt, e të trajtohet si i tillë. Të gjitha variacionet e politikës moderne të emancipimit 

e gjejnë zanafillën e tyre në këtë dëshirë, që nga nacionalizmat çlirimtarë që duan ti nxjerrin 

popujt nga perandoritë mesjetare 
172

 e ato koloniale
173

, e ti bëjnë subjekte të pavarura, e deri tek 

feminizmi që të njejtën gjë synon ta bëjë me femrat që për shekuj me rradhë në rendin patriarkal 

janë trajtuar vetëm si mjete të egos së burrave.  Kështu do të mund të thuhej se derisa 

nacionalizmi çlirimtar është një kantianizëm i intepretuar për popujt
174

, feminizmi është një 

kantianizëm i intepretuar për femrat. Metafizika e Subjektit dhe Politika e Emancipimit janë dy 

anët e të së njejtës medalje që quhet modernitet. 
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 . Ky është rasti i popujve të Europës lindore e juglindore, të cilët moderniteti i gjeti nën pushtetin e perandorive të 
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 .  Balibar shkruan se nacionalizmi në fillim ka asociuar me idenë se nuk duhet të ekzistojnë dallime natyrore apo 
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kundërshtim me koncepte të tilla si ai i kastave, dallimeve në status social apo privilegje lokale (shih: Etienne 

Balibar, Masses, Classes, Ideas / Studies on Policis Before and After Marx, Routledge, New York and London, 

1994. fq.193  



 

II. EMANCIPIMI SI ENTELEHI E HISTORISË  

 

1. Feja e progresit : ngritja dhe herezia e parë 

 

Në njëfarë mënyre mund të thuhet se e gjithë filozofia perëndimore mund të ndahet në dy 

kategori. Njëra mund të quhet filozofia e së përhershmes, dhe tjetra filozofia e ndryshimit. Në 

kategorinë e parë mund ti klasfikojmë të gjitha ato filozofi që për synim themelor kanë pasur 

arritjen e njohjes mbi atë që të qenia është e përhershme, e përjetshme e pashkatërrueshme dhe e 

pandryshueshme. Nuk është fare e vështirë të shihet se në këtë kategori mund të hyjnë shumica, 

për të mos thënë të gjitha, filozofitë e epokës antike dhe asaj mesjetare që nga ―Qenia e 

Pandryshueshme‖ e Parmenidit apo ―Ndryshimi i Përhershëm‖ i Heraklitit, e përmes ―Ideve të 

Përjetshme‖ të Platonit, deri tek ―Zoti Perenial‖ i Toma Akuinit.  

Sikurse shkruar Benoist ―për grekët vetëm eterniteti është real‖ e se ―qenia autentike është e 

pandryshueshme‖. Kjo mund të hetohet edhe në vetë mitologjinë e tyre : Zeusi u bë i përjetshëm 

vetëm pasi mundi të atin, kronin - perëndinë e kohës. E gjithë metafizika greke sikur synon të 

përseris Zeusin, të mposhtë konceptualisht kohën duke identifikuar atë që koha nuk mund ta 

gëlltisë në rrjedhën e saj të pandalshme  

Në kategorinë e dytë, ndërkaq, hyjnë të gjitha ato filozofi që konsiderojnë se ndryshimi përbën 

natyrën e qenies dhe mbi këtë perspektivë synimi i tyre themelor është shpjegimi dhe 

interpretimi i ndryshimit.  

Përcaktimi i kategorisë së dytë në fakt është përcaktimi i vetë filozofisë moderne, e cila 

rehabiliton konceptin e ndryshimit, aq i nënçmuar nga të lashtët, duke e bërë koncept qendror të 

refleksionit e të njohjes
175

.  
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 . Nuk është e rastësishme pse në filozofinë moderne dhe atë bashkëkohore zë vend qëndror edhe një koncept i 

lidhur esencialisht me konceptin e ndryshimit. Ai është koncepti i ―ngjarjes‖. Që nga ngjarja karteziane e Cogitos e 

deri tek ―Event -i‖ i Alain Badiou-s ne mund të vërejmë përqendrimin e filozofisë moderne e bashkëkohore në këtë 

koncept. 



Në këtë kontekst lindin një mori pyetjesh në të cilat filozofia moderne merr përsipër të përgjegjet 

: Cila është natyra e ndryshimit? Cilët janë shkaktarët e ndryshimit? Cilat janë drejtimet e 

lëvizjes së ndryshimit? Cili është qëllimi i ndryshimit?  

Një nga përgjegjet më të famshme të filozofisë moderne në këto pyetje padyshim është 

Interpretimi i Ndryshimit si Progres. Kjo përgjegje ka dominuar imagjinatën moderne 

perëndimore duke lënë në hije përgjegjet tjera, aq sa i ka shtyrë shumë mendimtarë të 

konstatojnë shndërrimin e idesë së progresit në një fe të vërtetë në kohën e një averzioni të 

përgjithshëm ndaj feve tradicionale. Këto fe ishin margjinalizuar në dinamikën marramendëse të 

shoqërisë moderne por sfidat e tyre kishin mbetur pas, e të tilla, mbi të gjitha, ishin problemi i të 

keqes dhe vuajtjeve njerëzore. Ideja e Progresit do të shndërrohet në fe pikërisht në momentin 

kur do të ballafaqohet me këtë problem. Por cilat janë elementet që e konstituojnë këtë ide të 

madhe të botës moderne?   

Për Benoist ―progresin‖ mund ta përcaktojmë apo kuptojmë si një lloj procesi kumulativ, proces 

në të cilin faza aktuale perceptohet ose si më e preferuar, ose si më e mirë, apo kualitativisht 

superiore ndaj fazës paraprake. ―Ky definicion përmbanë një element deskriptiv ( ndryshimi 

ndodhë në një drejtim të dhënë) dhe një element aksiologjik ( progresi është interpretuar si një 

ngritje ). Kështu ai (progresi) i referohet një ndryshimi që është i orientuar, (drejt më të mirës), i 

domosdoshëm ( askush nuk mund ta ndalojë progresin) dhe i pakthyeshëm( rikthimi i plotë tek e 

kaluara nuk është i mundur)‖
176

. Këto elemente i gjejmë edhe në përkufizimin që Kanti i bën 

konceptit të progresit.  Ky koncept për të përmbanë tre elemente : idenë e një qëllimi drejt të cilit 

synohet, krijimin (themelimin) e një principi, për të shkuar pas tij dhe ndjekjen e synimit i cili 

zgjatë pandërprerje
177

. Duket se momenti i orientimit drejt një finaliteti të caktuar e bën 

diferencën e konceptit të progresit nga konceptet tjera të përafërta më të, sikurse janë koncepti i 

evolucionit dhe ai i zhvillimit. Morris Ginsberg që është marrë më këtë dimension ka bërë 

përpjekje të përvijoj dallimet e nevojshme në mes këtyre koncepteve. Derisa zhvillimi, për të, 

nënkupton procesin gjatë të cilit ajo që ekziston potencialisht realizohet apo aktualizohet dhe 

evolucioni nënkupton procesin nëpërmes të cilit përmbajtje të reja sociale apo kulturore dalin 

nga ato që tashmë merren si të vjetra, progresi nënkupton ose një zhvillim ose një evolucion që 
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ndodhë në një drejtim të caktuar, e që kënaqë një kriter racional të vlerësimit 
178

. Ky kriter 

vlerësimi është i lidhur me një qëllim të caktuar që projektohet në një moment futurologjik. 

Përmbajtja e tij mund të jetë ose morale, ose politike, ose teknologjike, ose të gjitha bashkë. 

Këisoj e lidhur ngushtë me konceptin e progresit është ideja e kohës që rrjedh në mënyrë lineare 

nga e kaluara, përmes të tashmes, drejt të ardhmes. Progresi nënkupton superiorizimin e kësaj të 

fundit ndaj dy të tjerave dhe në procesin e këtij superiorizimi përfytyrimi i gjendjes ideale, apo 

asaj që në mitologjinë greke njihet si ―epoka e artë‖ zhvendoset nga e kaluara tek e ardhmja. Në 

lidhje me këtë në vitet 20 të shekullit të kaluar W.R.Inge shkruante : ― paganët antikë e 

vendosnin epokën e tyre të artë në të kaluarën, ne e vendosim tonën në të ardhmen. Grekët e 

vlerësonin veten mbi të qenit pasardhës të degjeneruar të perëndive, ne mbi të qenit pasardhësit 

më të lartë të majmunëve. Romakët përpiqeshin të ruanin urtësinë dhe virtytin e së kaluarës, ne 

përpiqemi të anticipojmë urtësinë dhe virtytin e të ardhmes‖
179

.  

E tërë kjo prodhon një lloj obsesioni për risinë, sepse çdo risi konceptohet si një hap më afër të 

ardhmes së idealizuar e glorifikuar. Kërkimi i risisë kësisoj kanonizohet dhe shndërrohet në atë 

që paradoksalisht është quajtur ―tradita e të resë‖
180

. Në estetikën moderne ekuivalenti i kësaj 

është avangarda, në politikën moderne padyshim ideja e revolucionit si prodhim i modeleve të 

reja sociale pas pastrimit të gërmadhave të modeleve të vjetra, ndërsa në ekonominë industriale 

përfeksionimi i pandalshëm i makinerisë prodhuese, në trajtën e progresit marramendës 

teknologjik. Nëse do të shpreheshim me terma të Ernst Bloch atëherë mund të thuhet se progresi 

është lëvizja e novumit drejt optimumit. Optimumi është momenti ontologjiko-historik i 

emancipimit universal të njeriut. Progresi është formula përmes të cilës moderniteti synon të 

zgjidhë përfundimisht brengën e madhe të emancipimit të njerëzimit. Për modernitetin ky 

progres është i brendashkruar në natyrën njerëzore dhe në vetë procesin e historisë botërore të 

njerëzimit. Ai nuk është një dhuratë transcendente, por një prirje imanente e qenies njerëzore që 

nuk mund as të frenohet e as të kthehet pas. Krejt çka ne duhet të bëjmë në këtë rast është të 

njohim këtë prirje dhe të ndihmojmë në përshpejtimin e aktualizimit të saj përmes njohjes. Dija 

vendoset kështu në shërbim të progresit. Edukimi po ashtu. Universitetet rithemelohen për t‘iu 

përshtatur frymës së iluminizmit.  
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Përgjatë ngritjes së modernitetit, si formë e re botëkuptimit, ne mund të identifikojmë tre 

momente përmes të cilave ka kaluar procesi i etablimit të besimit të ri perëndimor në progresin.  

Momenti i parë është momenti i Rilindjes Europiane. Gjatë këtij momenti ndodh një hap i madh, 

por jo përfundimtar, në çlirimin kulturor europian nga hegjemonia e teocentrizmit skolastik 

mesjetar, por sensibiliteti i Rilindjes nuk mund të quhet ende sensibilitet i progresit, ngase 

Rilindja esencialisht lidhej me admirimin dhe referimin tek vlerat e antikitetit. ―Ajo i referohej 

këtij antikiteti derisa shikonte drejt të ardhmes‖
181

. Rilindja ishte kështu e paralizuar nga vetë 

koncepti i asaj, e robëruar në vetë përcaktimin e saj esencial. Këtë më se miri e shprehë metafora 

e krijuar prej saj mbi njeriun rilindës i cili i ngjanë xhuxhit që qëndron mbi shpatullat e gjigantit 

antik. ―Rilindja vetë ishte e paaftë të shkonte përtej zëvendësimit të autoritetit të kishës me 

autoritetin e lashtësisë. Madje mund të themi – për aq sa vetë mesjeta e ka pranuar autoritetin e 

lashtësisë greko-romake në çështjet jo teologjike – se Rilindja në disa aspekte ishte më pak e 

çliruar prej traditave mesjetare nga sa besohet sot.. Tërthorazi, Rilindja krijoj një bllok 

argumentesh racionale dhe kritike për t‘u shkëputur jo vetëm nga njëra, por nga të gjitha format e 

autoritetit intelektual ; dhe lufta e saj kundër disa modeleve kulturore mesjetare e bëri të zbulonte 

dhe përsoste armët e saj ideologjike që fare mirë mund të përdoreshin – dhe në të vërtetë më 

vonë do të ishin- kundër po atyre të lashtëve, të cilër Rilindja pritej t‘i merrte nën mbrojtje‖
182

. 

Këto armë do të përdoreshin në një moment të dytë në rrugëtimin modernist deri tek ideja e 

progresit dhe ky moment përbën atë që njihet si ―grindja në mes të lashtëve dhe modernëve‖. Kjo 

grindje, në kuptimin e ngushtë, i referohej debatit të madh estetik protagonistë të të cilës ishin 

shkrimtarët e klasicizmit francez në pjesën e fundit të shekullit XVII, por në një kuptim më të 

gjerë ajo shënonte thelbin e debateve intelektuale dhe filozofike gjatë tërë këtij shekulli në 

Europën perëndimore. Rilindja kishte kontestuar një autoritet dhe në këtë moment ishte në pajtim 

me frymën e iluminizmit që po konsolidohej, por kishte rënë në kundërthënie me këtë frymë 

duke vendosur një autoritet të ri paramodern dhe para mesjetar. Kësisoj shtrohet nevoja e heqjes 

edhe të këtij autoriteti për të çliuar tërësisht mendjen dhe më pas për të lëvizur drejt fronëzimit të 

vetë asaj. Grindja me e modernëve me të lashtët kishte pikërisht këtë funksion. Sikurse vëren 

Callinescu kjo grindje solli çlirimin e arsyes jo vetëm prej tiranisë së skolastikës mesjetare, por 

edhe prej prangave shtrënguese  të imponuara mbi të prej idhujtarisë rilindëse të lashtësisë 
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klasike. Si shembuj të shquar të këtij çlirimi ai sjell një sërë veprash të asaj kohe si  ―Esetë‖ të 

Montenjit, ―Përparimi i Mësimit‖ dhe ―Novum Organum‖ të Bekonit, pastaj ―Ligjëratë mbi 

Metodën‖ të Dekartit 
183

. Etosi i të gjitha këtyre veprave është etosi i kritikës radikale ndaj 

trashëgimisë intelektuale të antikitetit. Brenda kësaj kritike goditet pamëshirshëm ikonografia e 

rilindjes në krye me Aristotelin e Platonin. Idetë e tyre filozofike e shkencore shikohen si 

pengesa serioze në përparimin e kërkuar të mendimit shkencor. Me kritikën e tyre Dekarti dhe 

Bekoni e shkatërrojnë metaforën e xhuxhit dhe gjigantit. Në këtë mënyrë merr udhë filozofia 

moderne e cila gjeneron procesin e vendosjes së  supremacisë së subjektivitetit human, 

ndërrmarrje që arrinë kulmin në periudhën e lavdishme të idealizmit gjerman ndërmjet viteve 

1781-1831. 

Një nga produket e grindjes së modernëve me të lashtët duket të jetë edhe skematizimi treadik  i 

historisë universale Ky skematizim e fuste gjithë totalitetin e historisë botërore brenda një 

procesi të zhvilluar në tre epoka të mëdha, të antikitetit, mesjetës dhe modernitetit. Kjo triadë zë 

fill aty nga viti 1685 në shkrimet e historianit gjerman Christopher Cellarius
184

, por ajo ende nuk 

përmbanë konotacionin e lëvizjes progresive. Ky konotacion do të vendoset tek në shekullin 

XVIII gjatë të cilit do të kemi momentin e tretë të lëvizjes e cila e shndërron doktrinën në një 

besim të ri që ka të gjitha tiparet e një besimi popullor. Artikuluesi i parë sistematik i besimit të ri 

është Anne-Robert-Jacques Turgot, i cili në vitin 1750 do të botoj veprën ―Një rishikim filozofik i 

përparimit  suksesiv të mendjes njerëzore”. Derisa polemika me të lashtët kishte krijuar 

hapësirën për të menduar idenë e një progresi shkencor dhe artistik, Turgot në filozofinë e tij do 

të shkoj më tutje duke projektuar këtë ide në të gjithë fushëveprimtarinë e ekzistencës njerëzore. 

Çdo gjë njerëzore tash shikohet si e përfshirë në një progres të vazhdueshëm e të pandalshëm. E 

gjithë ajo, që antropologët e quajnë ‗sistem vleror‖, që nga institucionet dhe ligjet, e deri kodet 

morale dhe format e prodhimit ekonomik, është e mbarsur me progresin
185

. Ky projektim i 

përgjithshëm i idesë së progresit bartë konsekuenca radikale praktike, ngase përmes tij 

delegjitimohen të gjitha format institucionale që thirren në shenjtërinë e tyre të përjetshme e të 

pandryshueshme. Jemi më pak se katër dekada para Revolucionit të vitit 1789. Ideja e progresit 
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është kusht mental i këtij revolucioni politik e social, por edhe i çdo revolucioni tjetër. Turgot do 

të bëhet insipiruesi i promovuesit më të entuziast të doktrinës së progresit Markezit De 

Condorcet. Teksti tij ―Skicë për një paraqitje historike të progresit të shpirtit njerëzor”, e 

shkruar në vitet e Revolucionit Francez, në një situatë gati paradoksale ngase Condorcet ishte i 

burgosur i vetë revolucionarëve, përgjithësisht merret si teksti më me ndikim në zhvillimin e 

idesë së progresit. Në fakt teksti është pjesë e një vepre më të madhe në të cilën Condorcet 

paraqet filozofinë e tij të progresit historik, e njohur si teoria e dhjetë epokave. Kjo është vepra 

―Një përmbledhje e pikëpamjes historike mbi progresin e mendjes njerëzore‖
186

. Teksti i skicës 

këtu figuron si elaborim filozofik i epokës së dhjetë të progresit historik nën titullin ―E ardhmja e 

progresit njerëzor‖. Në këtë vepër Condorcet e projekton idenë e progresit përgjatë gjithë 

rrjedhjës historike. Kjo rrjedhë historike fillon me bashkësitë e para njerëzore, apo siç i quan 

Condorcet ―njerëzit e bashkuar në horda‖, e që sot në antropologjinë kulturore njihen si 

bashkësitë nomadike të gjuetarëve dhe mbledhësve të fryteve të gatshme të natyrës, dhe pastaj, 

sipas tij, ndodhë një avancim progresiv në të cilin njerëzimi hyn në epokën e shoqërive pastorale 

dhe agrare 
187

 . Në këto dy epoka progresi i mendjes njerëzore është minimal, gati i 

pavërejtshëm. Ndërkaq me epokën e tretë Condorcet e lidhë shpikjen e shkrimit alfabetik, 

shpikje e cila mundëson nisjen e progresit real të dijes dhe mendjes njerëzore, që arrrinë një nivel 

të konsiderueshëm në Greqinë e vjetër, përfshirë këtu edhe periudhën e Aleksandrit të Madh. 

Progresin e mendjes në historinë helenike Condorcet e identifikon si epokë të katërt në historinë 

universale të progresit. Kjo pasohet nga dy epoka të tjera, të cilat Condorcet i paraqet si epoka të 

ndaljes së progresit dhe rënies së shkencave dhe edukimit njerëzor në përgjithësi. Duke qenë një 

mendimtar iluminist Condorcet i identifikon këto dy epoka me periudhën e mesjetës, e cila duke 

filluar me Rilindjen e më pas me Iluminizmin u portretizua me imazhin e një periudhe të rënies 

së madhe kulturore, si një periudhë e errësirës dhe obskurantizmit fetar. Tre epokat e mëpasme 

Conodercet i paraqet si epoka të ringritjes së shkencës, çlirimit të tyre nga hegjemonia e 

autoritetit fetar të kishës dhe ngjarjes revolucionare në Francën e vitit 1789
188

. Këtu Condorcet 

shfaqet si një mendimtar frankocentrik, ngase historia botërore kulminon në ngjarjet politike të 
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atdheut të tij, pjesëmarrës dhe viktimë e të cilave është edhe vetë ai. Epoka e dhjetë ndërkaq, i 

është rezervuar të ardhmes së progresit njerëzor.  

Ajo që mund të vërehet vazhdimisht tek Condorcet është njëlloj soteriologjie scientiste. Nuk 

kemi tek ai as subjekte transcendente të progresit, as subjekte impersonale dhe imanente të tij, 

por e gjithë shpresa për avancimin e progresit është e bartur tek zhvillimi i shkencës dhe 

edukimit. Subjekti i progresit të Condorcet është bashkësia shkencore, avangarda e organizimit 

racional të shoqërisë. Kështu tek ―Skica‖ Condorcet shkruan se nepërmes zbulimeve të reja në 

shkenca dhe arte lloji njerëzor domosdoshmërisht e përmirëson vetën. Rezultat i këtyre 

zbulimeve, për të, në mënyrë të pashmangshme, do të jetë ngritja e mirëqenies individuale dhe 

prosperitetit të përbashkët, progresi në principet e sjelljes dhe praktikën e moralitetit, si dhe 

optimizimi i kapaciteteve morale, intelektuale dhe fizike të njeriut 
189

. Kësisoj progresi shkencor 

në të njejtën kohë është edhe progres moral dhe tekonologjik i njerëzimit. Përmes shkencës ne do 

të bëhemi njëkohësisht sundues të natyrës dhe të vetes sonë, në kuptimin etik të kësaj fjale
190

 . 

Arsyeja dhe moraliteti rriten bashkë, në një simbiozë të pashkëputshme. Ky ishte besimi 

themelor i iluminizmit, apo i një forme të tij që Gellner, e quan ―iluminizëm vulgar‖, ose thënë 

ndryshe iluminizëm jokritik. Ky iluminizëm ndërton një lloj soteriologjie pedagogjike të cilës i 

besohet shtyerja e njerëzimit përpara në ―rrugën e të vërtetës, virtytit dhe lumturisë‖. ―Edukimi 

mund të bëjë çdo gjë‖ është parulla e kësaj soteriologjie, tek e cila Condercet vendosë krejt 

shpresat për zgjidhjen e tre problemeve themelore me të cilat sipas tij do të ndeshet e ardhmja 

njerëzore. Këto probleme janë : shkatërrimi i pabarazisë mes kombeve, progresi i barazisë 

brenda secilit popull dhe përmirësimi real i njerëzimit
191

. Në elaborimin e tyre Condercet shfaqet 

hapur si një mendimtar antikolonialist duke kritikuar Europën për ―eksploatimin e turpshëm‖ të 

kontinentit afrikan dhe si një mendimtar feminist duke kritikuar strukturat patriarkale të 

shoqërisë. Zgjidhja e dy problemeve të para nënkupton shtrirjen e principeve të revolucionit 

francez në të gjitha relacionet njerëzore, principe që janë vetë principet e iluminizmit
192

. Ai bën 
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thirrje që në kolonitë europiane të Afrikës e Azisë, të shndërruara në avantposte të plaçkitësve 

europian, të shndërrohen në vende ku përhapen ―principet dhe praktikat e dijs, lirisë dhe arsyes 

europiane‖. Zgjidhja e problemit të tretë, ndërkaq, vie natyrshëm si rezultat i eleminimit të dy 

problemeve të para. Esenca e saj qëndron në një gjë të vetme : globalizimin dhe universalizimin 

e iluminizmit.  Të gjithë mendimtarët progresist të shekullit të XIX do ti mëshojnë në vazhdimësi 

kësaj ideje. 

Besimi në progresin përmes dijes, që për një shekull e gjysëm, në Europën perëndimore, do të 

ketë, pothuajse, përmast e një feje popullore, do të futet në krizën e besimit në dekadën e dytë të 

shekullit XX, por herezia ndaj tij daton qysh në kohën e ngritjes së tij. Heretiku i parë do të jetë 

Rusoi, veprat e të cilët kanë influencuar aq shumë iluminizmin dhe vetë Revolucionin Francez. 

Herezia e tij shfaqet pikërisht në vitin kur Turgot boton tekstin në të cilin shpallet besimi tek 

progresi. Teksti i Rusoit ―Dikursi mbi shkencat dhe artet” doli si përgjigjie në pyetjen të cilën e 

kishte shtruar Akademia e Dizhonit në kontekstin e debatit mbi konsekuencat sociale dhe morale 

të  përparimit të shkencave dhe arteve. Pyetje ishte e thjeshtë : restaurimi i shkencave dhe arteve 

a ka kontribuar në rafinimin e karakterit moral? Pyetja prekte esencën e vetë iluminizmit. Në 

atmosferën e dominuar prej tij përgjegja e Rusoit ishte shokuese dhe dramatike : nuk ka 

kontribuar, përkundrazi vetëm e ka përkeqësuar karakterin moral. Elaborimin e argumentit të tij 

Rusoi e fillon me një paraqitje të  fuqishme të klimës intelektuale iluministe të kohës së tij : ― 

ç‘shfaqje madhështore e sublime të shohësh njeriun të nxjerrë veten, si të thuash nga hiqi vetëm 

me këmbënguljen e mundit të vet, të shpërndajë më dritën e arsyeshmërisë së tij perdet e territ, 

me të cilat e kishtë mbështjellë natyra, të ngrihet dora dorës mbi veten, të depërtojë më sytë e 

mendjes deri në hapësira e paanë të fushave qiellore, të përshkohet me hapa gjigantë në rrugën e 

diellit, rrugët e paskajshme të gjithësisë! Dhe ajo që është edhe më e mahnitshme dhe e 

ngatërruar njëkohësisht, të përqendrohet në vetvete, për të studiuar njeriun, për të njohur natyrën 

e tij, për të kuptuar detyrat, për të gjetur me intuitë finalitetin! Të gjitha këto mrekulli janë parë të 

përseritën në rrjedhën e pak brezave‖
193

.  

Këtu në e gjejmë momentin e daljes dhe të vetëemancipimit të njeriut, si përcaktim esencial të 

iluminizmit, gjë që përseritet në analizën e mëvonshme të Kantit, dhe entuziazmin triumfalist të 
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njeriut iluminist, i cili tashmë është i bindur se ka gjetur rrugët e vërteta për t‘i dhënë zgjidhje 

njëherë e përgjithmonë brengave të tij sociale dhe historike. Këto rrugë kishin vetëm një emër- 

lulëzimin e shkencave. Njeriu iluminist, mendon Rusoi, projekton të ky lulëzim shpresën ―për të 

përsosur tek njerëzit ndjenjën e shoqërizimit, duke i frymëzuar ata me deshirën për ta parë njëri 

tjetrin të pëlqyeshëm me vepra të denja për miratim të ndërsjellë‖
194

.  

Por, kjo shpresë për Rusoin, është iluzore, ngase ideja për një lidhje kushtëzuese në mes 

progresit shkencor dhe progresit moral është e pabazuar. Argumenti fillestar që e rrënon këtë ide 

është argumenti mbi origjinën e vetë shkencave dhe artave. Kjo origjinë sipas Rusoi nuk ka asnjë 

lidhje me ndonjë pasion moral apo humanist. Është vesi dhe jo virtyti ai që qëndron në origjinën 

e shkencave tek të cilat iluminizmi ka bartur të gjitha shpresat për shpëtimin dhe emancipimin e 

njerëzimit. ―Astronomia është bijë e bestytnisë. Elokuenca zë fill nga ambicia, nga urrejtja, nga 

lajkatimi, nga gënjeshtra. Gjeometria buron nga koprracia. Fizika është produkt i një kureshtje të 

pamend. Të gjitha më pas, edhe vetë morali, rrjedhin nga mendjemadhësia njerëzore. Kështuqë 

shkencat dhe artet janë frut i veseve tona‖.
195

  

Janë dy momente interesante në këtë pjesë të shtjellimit të argumentit rusoist dhe këto dy 

momente ndërlidhen me dy kritika të fuqishme që i janë bërë më vonë iluminizmit. Momenti i 

parë është se ne tekstin e Rusoit ne e gjejmë kritikën niçeane të moralit. Ideja bazë e kësaj kritike 

është se ne nuk mund të flasim për moralin si për një dukuri objektive dhe në vete. Nuk ka, thotë 

Niçe, fenomene morale, ka vetëm interpretime morale të dukurive jomorale. Të njejtën gjë po e 

thotë Rusoi : moral është produkt i një dukurie jomorale, mendjemadhësisë njerëzore.  

Momenti i dytë ka të bëjë me atë se brenda tekstit të Rusoit ne gjejmë kritikën e mendjes 

instrumentale të cilën e zhvillon Max Horkheimer, në kontekstin e analizës së dialektikës së 

iluminizmit, e cila nënkupton procesin e shndërrimit të vlerave iluministe në të kundërten e tyre. 

Mendja, e projektuar nga iluminizmi si instancë supreme e gjykimit dhe vlerësimit të gjeravë ka 

përfundur e instrumentalizuar nga qëllime dhe gjëra jomendore. Shkenca emancipuese ka 

përfundur si instrument në duart e instancave represive dhe dominuese. Qëllimi i shkencave, 

thotë Rusoi, e vërteton origjinën e tyre nga vesi. Çfarë do na duhet jurisprudenca pa padrejtësitë 
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njerëzore, ose historia nëse nuk do të kishim tiranët, luftërat dhe komplotistët. Shkencat janë në 

funksion të interesave joshkencore, johumane, joemancipuese dhe burim i veseve të pafundme.  

Duke insistuar mbi këtë Rusoi anticipon pothuajse njëqind vite para Marksit funksionin 

ideologjik të shkencave dhe arteve : ‖ndërsa qeverisja dhe ligjet kujdesen për sigurinë dhe 

mirëqenien e pjestarëve( të shoqërisë), Shkencat, Letrat dhe Artet, më pak despotike, por ndoshta 

më të pushtetshme, përhapin kurora me lule mbi vargonjët e hekurt që i lidhin, shtypin në zemrën 

e tyre ndjenjën e asaj lirie të zanafillës prej së cilës do duhej të kishin lindur, arrijnë ti kthejnë në 

dashurues të skllavërisë së tyre, dhe ia dalin të krijojnë ato që quhen popuj të qytetëruar. Nevoja i 

ka vendosur mbretërit ; shkencat dhe artet i kanë bërë të qëndrueshëm‖
196

. Këtu kemi 

përshtypjen se jemi duke lexuar Marksin dhe ―Ideologjinë Gjermane‖, apo Parathënien e veprës 

―Rreth kritikës së ekonomisë politike‖. Marksi njësoj si Rusoi vëren se shkencat dhe artet janë të 

ndërlidhura me interesa konkrete sociale në formën e funksionit ideologjik të racionalizimit apo 

justifikimit të këtyre interesave. Ato janë suprestruktura ideologjike e bazës ekonomike të 

shoqërisë ; lindin nga kjo bazë dhe i shërbejnë asaj. Termi i Rusoit për ―të bërit të qëndrueshëm 

të sundimit‖ ka pikërisht konotacionin marksist të ideologjisë, ngase një formë sundimi bëhet e 

qëndrueshme për aq sa arrinë të bindë të sunduarit për arsyeshmërinë e saj. Rusoi na përkujton 

edhe idenë e Antonio Gramshit mbi hegjemoninë kulturore si faktor vendimtar në 

qëndrueshmërinë e një forme sundimi. Nuk mjafton vetëm forca për të sunduar, duhet edhe 

bindja. Për Rusoin, ky është funksioni i shkencave dhe arteve dhe me lulëzimin e tyre nuk duhet 

të presim ndonjë ngritje morale të njerëzimit. Në këtë pikë me Rusoin pajtohet edhe Kanti i cili 

konsideron se ―vërtetë artet dhe shkencat nuk çojnë në mënyrë të natyrshme drejt nxitjes 

(përkrahjes) së moralitetit‖, por megjithkëtë, sipas tij, ato në një mënyrë të tërthortë mund të 

ndihmojnë moralitetin duke nxitur gadishmërinë  për të pranuar ndjenjat morale. Në këtë 

kontekst Kanti shkruan : ― Nga zhvillimi i të parave ( shkencave dhe arteve) nuk mund të presim 

( shpresojmë) në të vërtetë asnjë asistencë të drejpërdrejtë për moralitetin ; luksi i përdorimit të 

tyre është gjithashtu i lidhur shpesh dhe pothuajse zakonisht me shthurjen më të madhe në fushën 
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e moralit. Prapë se prapë ato mund të kontribuojnë për të parandaluar kthimin prapa (regresin) 

nga e mira që ka mbirë tashmë‖
197

.  

Ajo që mund të vërejmë te mendimi i Kantit është se ai nuk e absolutizon anën e përdorimit të 

dëmshëm të arteve dhe shkencave edhe pse e pranon faktin se ―ato çojnë lehtësisht drejt regresit 

në barbari‖
198

, dhe me këtë krijon hapësirën e të menduarit edhe për një funksionalizim të tyre, 

qoftë edhe të tërthortë, në projeksionet e qëllimeve të moralitetit. Këtu ne mund të shohim se si 

Kanti i vendosë shkencat brenda dialektikës morale të së mirës dhe të keqes, brenda tensionit që 

zhvillohet në këtë dialektikë, tension të cilin më vonë George Steiner do ta emërtoj si ―paradoksi 

i kulturës‖, i cili e rrënon mesianizimin scientist të ilumnizmit. 

Në këtë mënyrë ne mund të shohim se si tek herezia antiiluministe e Rusoit gjenden anticipimet e 

pothuajse të gjitha kritikave të mëvonshme që i bëhen iluminizmit dhe doktrinës së tij themelore, 

doktrinës së progresit moral me anë të dijes dhe shkencës
199

. Në pluralitetin e madh të 

intepretimeve mbi origjinën e kësaj doktrine mund të identifikohen dy interpretime më influente. 

Intepretimi i parë e sheh këtë doktrinë si një modifikim sekularist të eskatologjisë judeo të 

krishterë, ndërsa intepretimi i dytë e vendosë lindjen e saj në konteksin e nevojave klasore të 

shoqërisë moderne.  

Pra kemi progresin e interpretuar si ―krishterim i laicizuar‖ dhe progresin si ―invencion 

ideologjik i klasës borgjeze‖.  

Interpretimi i parë është shfaqur në mënyrë fragmentare tek shumë autorë, mirëpo artikulimin më 

sistematik e ka zhvilluar filozofi gjerman Karl Lowith, ndërsa interpretimin e dytë, ndoshta për 

herë të parë, e gjejmë tek Georges Sorel, i cili e sheh idenë e progresit, si ―një mit borgjez‖, por 

që në mënyrë më të thelluar elaborohet nga filozofi bashkëkohorë Ernest Gellner.  
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Për të kuptuar idenë themelore të tezës së Lowith fillimisht duhet zbërthyer vetë koncepti i 

sekularizimit. Në kontekstin e kësaj trajtese sekularizimi nuk merret në kuptimin e tij sociologjik 

apo institucionalo-legalist
200

, por në kuptimin filozofik të tij. Në këtë kuptim, sekularizimi, duke 

ju refuar mendimit të Leo Strauss, ka të bëjë me ―temporalizimin‖ e sprituales, ose të eternales. ― 

Ai është përpjepje për të integruar eternalen në një kontekst temporal. Prandaj ai presupozon se 

eternalja nuk mund të kuptohet më si eternale. ―Sekularizimi‖, me fjalë të tjera, presupozon një 

ndryshim radikal të mendimit, një tranzicion të mendimit  nga një plan në një plan krejtësisht të 

ndryshëm. Ky ndryshim radikal shfaqet në formën e tij të keqdrejtuar më ngritjen e filozofisë 

moderne ose shkencës ; ai nuk është parasegjitash ndryshim brenda teologjisë. Ajo çfarë 

paraqitet si sekularizim i koncepteve teologjike duhet kuptuar, në analizë të fundit, si një adaptim 

i teologjisë tradicionale në klimën intelektuale të prodhuar nga filozofia moderne dhe shkenca, si 

ajo natyrore edhe ajo politike‖
201

. Ky proces adaptimi nënkupton njëlloj aufhebungu hegelian, 

gjatë të cilit temat teologjike akceptohen brenda filozofisë moderne, por hudhen subjektet dhe 

mënyrat teologjike të trajtimit të këtyre temave dhe vendin e tyre e zënë subjekte dhe zgjidhje të 

tjera, që tanimë nuk janë eternale, por tokësore. Në kontekstin e këtij adaptimi dhe zëvendësimi 

lindë edhe doktrina e progresit. Kjo doktrinë sipas Lowith lindë si zëvendësim i doktrinës së 

providencës hyjnore. ―Providenca është zëvendësuar nga progresi ...në fund të shekullit të 

shtatëmbdhjetë dhe në fillim të shekullit të tetëmbdhjetë. Ajo është shënuar nga transicioni prej 

―Dikursi mbi Historinë Universale‖ (1681) të Bossuet-it, e cila është teologjia e fundit e 

historisë, sipas modelit të Augustinit, tek ―Ese mbi sjelljet dhe mendjen e kombeve‖ të Volterit 

(1756), e cila është e para ―filozofi e historisë‖, term ky i shpikur nga vetë Volteri. Inaugurimi i 

filozofisë së historisë është një emancipim nga interpretimi teologjik dhe në princip është 

antireligjioz‖
202

.  Pothuajse në të njejtën kohë ndodhin edhe zëvendësime të tjera : teologjia 

natyrore zëvendësohet me filozofinë e religjionit, ndërs Kanti përpiqet ta bëjë të njejtën gjë me 

metafizikën tradicionale duke inauguruar në vend të saj shkencën filozofike  ―Kritika e Mendjes 

së Pastër‖.  
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Derisa providenca nënkuptonte një shpalosje graduale historike të planit transcendental hyjnor, 

tash progresi nënkupton një aktualizim gradual dhe imanent të prirjes njerëzore për përsosuri. Ky 

përcaktim i progresit esencialisht është antireligjioz, ngase në diskursin religjioz përsosshmëria 

është një atribut i rezervuar vetëm për Zotin, ndërsa tash ky atribut i merret atij dhe i mvishet 

natyrës njerëzore, por edhe historisë universale të saj.  

E njejta gjë ndodhë edhe me atributin e gjithëmirësisë ( omnibenevolenca). Përmes progresit ky 

atribut projektohet në finalitetin e marshimit linear progresiv të historisë universale të njerëzimit. 

Ky finalitet është substitut i eskatonit të krishterë. Lowith konsideron se mendimtari i cili 

artikuloj në mënyrë më të qartë përcaktimet antireligjioze të besimit në progres është mendimtari 

francez Zhozef Prudon
203

. ―Prudoni ka arritur depërtimin më të mprehtë në implikimet 

antikristiane të religjionit modern të progresit. Ai është teolog i progresit dhe si i tillë kritiku më 

radikal i providencës ; për të ideja e pranimit dhe nënshtrimit qoftë ndaj fatit pagan, qoftë ndaj 

providencës kristiane është inkompatibile, në princip, më besimin në progres i cili është 

esencialisht revolucionar dhe tokësor. Krishterimi ― revolta e madhe ndaj fatit pagan‖ zëvendësoi 

fatin impersonal me providencën personale ; qëllimi i revolucionit modern, sipas Prudonit, është 

defatalizimi i kësaj të fundit dhe marrjes në duart e njeriut të drejtësisë njerëzore dhe drejtimit të 

të gjitha çështjeve njerëzore. Njeriu ka zëvendësuar Zotin dhe besimi në progresin njerëzor ka 

zëvendësuar besimin në providencë‖.
204

. Ky progres është avancim dhe shtrirje e drejtësisë në të 

gjitha dimensionet dhe relacionet e ekzistencës njerëzore, drejtësi që është identike me barazinë. 

Për Prudonin kjo ndodhë përmes kataklizmave të mëdha sociale, përmes krizave revolucionare. 

Në konceptimin e tij të progresit ai identifikon tre kriza të mëdha të cilat e kanë shtyrë përpara 

kauzën universale njerëzore. E para është kriza e shkaktuar nga Krishti, i cili vendosi barazinë e 

njerëzve para Zotit. E dyta vjen nga Reformacioni dhe Dekarti që vendosën barazinë e të gjithëve 

para arsyes dhe e treta është rezultat i Revolucionir francez që vendosi parimin e barazisë të të 

gjithë njerëzve para ligjit. Kriza e ardhshme do të jetë në pikëpamjen e Prudonit edhe më 

radikale ngase ajo do të shtrijë parimin e barazisë edhe në relacionet ekonomike dhe sociale të 

jetës njerëzore duke u dhënë fund njëherë e mirë epokës fetare, artistokratike dhe borgjeze
205

. 

Duke qëndruar në kontekstin e përcaktimeve antifetare të doktrinës moderne të progresit, jo 
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vetëm tek Prudoni, por edhe të mendimtarët e tjerë të kësaj doktrine hetohet në vazhdimësi ideja 

e një konflikti, herë implicite e herë eksplicite, të njeriut me Zotin. Ky konflikt, brenda kulturës 

intelektuale perëndimore, zanafillohet qysh në mitologjinë greke ku njerëzit përpiqen të sfidojnë 

perënditë por pa sukses. Do të jetë moderniteti që do ta sjellë këtë sukses dhe sekularizimi e 

besimi në progres do të jenë treguesit më të shquar të tij. 

Teoria e Lowith për progresin si sekularizim i providencës së krishterë është kritikuar nga shumë 

anë, mirëpo kritikën më sistematike të saj e ka zhvilluar filozofi gjerman Hans Blumenberg, në 

veprën e tij ―Legjitimiteti i Epokës Moderne‖ .  

Kjo kritikë ka prodhuar atë që njihet si ―Debati Lowith-Blumenberg‖ për tezën e sekularizimit. 

Stephen A.Mcknight mendon se janë tre elemente në kritikën që Blumenberg ja bën Lowith-it. E 

para kë të bëjë me barazimin që vendosë Lowith në mes idesë së mbretërisë transcendentale të 

Zotit dhe idesë së sekularistëve për botën imanente të përsosur. Për Blumenberg paralelet që 

vendosë Lowith në mes këtyre dy ideve apo koncepteve nuk janë vetevidente e të gatshme dhe 

për me tepër Lowith nuk ofron as dëshmi as dokumente që e provojnë procesin historik të 

transformimit të ideve kristiane në konstrukte sekulare. Elementi i dytë i kritikës së Blumenberg, 

sikurse vëren Mcknight, ka të bëjë me një  relevancë të gabuar të cilën e vendosë Lowith në 

kuadrin e shqyrtimit të modernitetit. Kjo relevancë lidhet me filozofitë e historisë. Për 

Blumenberg këto filozofi nuk janë pjesë qendrore e modernitetit, por vetëm disa përpjekje 

anësore për të zgjidhur disa probleme të vjetra dhe të dala mode të epokës së kaluar.  

Ndërkaq në elementin e tretë të kritikës së tij Blumenberg  konsideron se zelli i madh i Lowith 

për të lidhur gjithçka të modernitetit me sekularizimin e ideve kristiane e shtynë atë të mos e 

shohë ose vlerësojë një varg të gjërë e kompleks të ngjarjeve që kanë shënuar transicionin nga 

epoka e mesjetës në epokën moderne
206

. Duke u nisur pikërisht nga kjo kritikë Blumenberg në 

analizën e tij të modernitetit përpiqet të shquaj veçantitë e tij, origjinalitetin e specifikave të tij të 

errësuara nga teoria e sekualarizimit e cila në instancë të fundit e redukton modernitetin në një 

surrogat të eskatologjisë judeo-kristiane
207

.  
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Ky reduktim anashkalon potencialin kreativ filozofik dhe ideologjik të modernitetit, potencial që 

ndoshta evidentohet në teorinë e George Sorel, në të cilën konsiderohet se doktrina e progresit 

është një krijim  epokës borgjeze.  

Sorel konsideron se çdo lëvizje ose formacion social i përfshirë në dinamikën konfliktuale të 

shoqërisë, në mënyrë që të avancoj interesat e saj ka nevojë për një mit në të cilin beson e 

derivon fuqinë mobilizuese. Ky mit është ekuivalent i ideologjisë. Ideja e progresit është njëlloj 

ideologjie e lidhur në mënyrë gjenetike dhe funksionale me klasën borgjeze që po ngrihej gjatë 

pjesë së dytë të shekullit XVIII 
208

. Rrjedhimisht dominimi i saj në mendimin europian gjatë 

shekullit të XIX është tregues se kjo klasë tanimë e kishte konsoliduar pushtetin e saj social.  

Në të njejtën mënyrë  e shohim të intepretuar idenë e progresit edhe tek Ernest Gellner. Kjo ide, 

për Gellner, është përgjithësim i një prej veçorive themelore të shoqërisë moderne, veçori që e 

diferencon radikalisht këtë shoqëri nga shoqëritë e mëhershme. Ajo ka të bëjë me parimin e 

rritjes (zhvillimit). ― Kishte dalë tanimë në skenë një shoqëri, e cila për herë të parë në histori 

mbështetej mbi rritjen e pandërprerë njohëse dhe ekonomike. Tek hidhte vështrimin pas, kjo 

shoqëri mendonte se mund të shquante një prirje të vazhduar përmirësimi, që arrinte kulmin te 

vetë ajo…Vështrimi përpara i bënte disa mendimtarë ta ndjenin të përligjur  pritmërinë e tyre se 

ky përmirësim i pandalshëm do të vazhdonte. Përmirësimi i paprerë nuk kufizohej, sipas 

mendimit të disave, në lëmenjët e njohjes dhe të prodhimit, Edhe morali edhe politika, bashkë 

me të gjitha aspektet tjera të jetës do të merrnin pjesë në këtë vrull të madh përpjetë. Kjo po i 

jepte jetës një kuptim të ri. Ajo po ngrente një teodice të re, një përligjie për të gjitha heqakeqjet 

që kish kaluar njerëzimi.. Lumturia në një të ardhme mbi tokë, e jo në atë botë, po shpërblente 

tani të gjitha ato padrejtësi dhe rropama të jetës‖.
209

  

Ky ishte vizioni i progresit, një gjeneralizim, historizim dhe ontologjizim i sensibilitetit të jetës 

borgjeze dhe klasës së mesme. Në kontekst të kësaj, sipas Gellner, ne shohim se si besimi i 

klasës së mesme në shkollimin e pandërprerë
210

 dhe ne vetëpërmirësimin e njeriut shndërrohet në 
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idenë e historisë si ―Edukim i Racës Njerëzore‖, ose mobiliteti social që e bën jetën borgjeze një 

karrierë, ku secili përpiqet të ngrihet më lart në status e në pasuri, shndërrohet në idenë se edhe 

vetë bota, historia apo universi janë të përshirë në një proces të tillë ngritjeje
211

. Kësisoj historia 

botërore i ngjanë ose kapitalistit që përpiqet të akumuloj panderprerë pasuri, ose burokratit që 

lufton të ngjitet sa më lart në kierarkinë shtetërore, ose qytetarit që përpiqet ta bëjë të njejtën gjë 

në piramidën e stratifikimit social. Njësoj si akumulimi i kapitalit që është i pafundëm edhe 

progresi historik i njerëzimit është i tillë.  Njësoj sikurse ndërrmarrja kapitaliste bazohet në atë që 

Gellner e quan ―Operacioni çaj rrugë me Inciativë‖, edhe në idenë e progresit  historia botërore 

shihet si një proces i çlirimit të njeriut nga vuajtjet dhe e keqja me anë të përpjekjeve të vetë atij. 

Kjo e bën të pavlefshme idenë e një shpëtimtari transcendent. ―Feja e progresit vërtetë jep një 

zgjidhje të shkëlqyer për problemin e të Keqës. E keqja mposhtet tekembramja nga parimi bazë 

që funksionon brenda botës‖
212

.  

Mendimtarët e progresit, duke i bërë një projektim historik dhe ontologjik sensibilitetit të jetës 

borgjeze, rivendosën, sipas Gellnerit, bashkimin e vjetër në mes faktit dhe vlerës. Ky bashkim 

shpie në një ―rihumanizim të botës‖, pasi natyralizmi modern e kishte shkatërruar më parë 

humanizimin abrahamik të saj. Interpretimi më i fuqishëm i historisë njerëzore që shfaqet në 

kontekstin e këtij rihumanizimi është ai që Gellner e quan ―versioni hegeliano-marksist‖. 

 

2. DIALEKTIKA E EMANCIPIMIT NË FENOMENOLOGJINË E FRYMËS 

( SHPIRTIT )  

 

2.1 . Konteksti historiko-filozofik i fenomenologjisë së Hegelit 

 

Fenomenologjia e Frymës përbën, ndoshta, veprën më të famshme të Hegelit. Intepretimet e saj 

janë aq të shumta saqë në njëfarë mënyre i ngjajnë një lloj ―industrie hermeneutike‖. Në një hark 

kohor që nga leksionet e Alexandre Kojeve në vitet 30 të shekullit të kaluar, e deri interpretuesit 
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bashëkohor amerikan, si Beiser, Pinkard e Pippin, kjo vepër ka qenë epiqendra e studimeve 

hegeliane. Duket se një nga arsyet më të rëndësishme që e shpjegon këtë fakt është interpretimi i 

Fenomenologjisë si një narrativë e emancipimit të njeriut, intepretim që zë fill me leksionet e 

Kojeve, por që në një farë mënyre mund të gjurmohet edhe tek shkrimet e hershme të Marksit, të 

cilat u shkruan në ditët e polemikave të mëdha në mes të djathtës dhe të majtes hegeliane mbi 

thelbin e filozofisë hegeliane. Ky interpretim ka influencuar shumë qasje dhe drejtime teorike, ku 

mund të përfshihen marksizmi, psikanaliza, studimet postkoloniale
213

, por sikurse mendojnë të 

tjerë në njëfarë mënyre edhe kritikën e patriarkatit në studimet e relacioneve gjinore
214

. 

Fenomenologjia u shkrua në një periudhë tepër të trazuar të historisë europiane. Ishte viti 1806. 

Ende nuk ishin bërë dy dekada nga Revolucioni Francez, me të cilin  ishte inauguruar 

moderniteti politik dhe Napoleoni po marshonte me ushtritë e tij nëpër Europë nën flamurin e 

idealeve të këtij revolucioni kundër atyre forcave që ende thirreshin në legjitimitetin sakral. E 

tërë kjo atmosferë e trazuar natyrshëm do të reflektohet në refleksionet e Hegelit. Vetë Hegeli e 

sheh filozofinë si shprehje konceptuale të frymës së kohës në të cilin ajo lindë
215

. Madje ka një 

rrëfim që thotë se veprën e tij Hegeli e përfundoi në prag të betejes së Jenës, betejë në të cilën 

Napoleoni mposhti trupat prusiane. Të nesermen e betejes Napoleoni marshoi nepër qytet dhe  

Hegeli duke përshkruar pamjen e këtij marshimi u shpreh se ― e pashë mendjen botërore të hipur 

mbi kalë‖. Kjo mendim metaforik i Hegelit do të shfaqet më vonë te filozofia e historisë në idenë 

e famshme të ―dinakrisë së mendjes‖, si mekanizëm që e shpie përpara vetëdijen për lirinë.  

Në kontekstin filozofik ―Fenomenologjia e Frymës‖ u shkrua si rezultat i tentativave disa vjeqare 

të Hegelit për të formësuar sistemin e tij filozofik, gjë të cilën tashmë e kishte bërë miku i tij dhe 

më vonë kritiku i tij, Schellingu, por edhe Fichte e Kant më herët. Kjo e shpjegon edhe arsyen 

pse titulli fillestar i veprës nuk është ky që njohim. Ky titull, sikurse thotë Heidegger, është bërë 

titull përfundimtar i veprës vetëm pas vdekjes së Hegelit, përkatësisht duke filluar nga viti 1832 

kur miqtë e tij filluan editimin e opusit filozofik të Hegelit
216

. Kur vepra u botuar për herë të parë 

nga vetë Hegeli në vitin 1807 titulli i saj ishte ―Sistemi i Shkencës : Pjesa e Parë, 
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Fenomenologjia e Frymës‖, me nëntitull ―Shkenca mbi Eksperiencën e Vetëdijës‖. Vetë ky titull 

e qartëson idenë e Hegelit për dizajnimin e një sistemi të madh filozofik, brenda të cilit 

Fenomenologjia do të kishte funksionin e hyrjes në këtë sistem. Por, si duket gjërat ndryshuan. 

Pesë vite më vonë Hegeli nisi botimin e një vepre tjetër të madhe të tij, Logjikës, kompletimi i të 

cilës u bë në vitin 1816. Heidegger shkruan se askund kjo vepër nuk shihet si pjesa e dytë e 

sistemit të shkencës i paralajmëruar nga Hegeli me 1807.  Një vit pas daljes së vëllimit të dytë të 

Logjikës, me 1817, Hegeli boton veprën ―Enciklopedia e Shkencave Filozofike‖ ku ne e gjejmë 

më në fund të elaboruar në tërësi sistemin filozofik të tij. Ky sistem është organizuar në tre pjesë 

të madhe, ku pjesa e parë është Logjika e cila ka për objekt shqyrtimin Idenë Absolute në Vete, 

pjesa e dytë është Filozofia e Natyrës që shqyrton Idenë Absolute të Tjetërsuar dhe pjesa e tretë 

që është Filozofia e Frymës, ku Ideja Absolute shtjetërsohet dhe mendohet Në Vete dhe Për Vete. 

Brenda këtij sistemi vendi i Fenomenologjisë ka ndryshuar krejtësisht. Ajo më nuk paraqet 

pjesën e parë të sistemit, por vetëm një moment në pjesën e tretë të këtij sistemi, përkatësisht në 

dialektikën e zhvillimit të frymës, e cila ndahet në Frymë Subjektive, Frymë Objektive dhe 

Frymë Absolute. Këtu Fenomenologjia figuron vetëm si një moment i frymës subjektive. Në këtë 

perspektivë  Enciklopedia mund të shihet si një lloj margjinalizimi i Fenomenologjisë. 

―Enciklopedia paraqet tërësinë e sistemit të ri. Ajo nuk e pranon Fenomelogjinë as si pjesë të 

pavarur as si pjesë themeluese të sistemit, por vetëm si segment të një segmenti të pjesës së 

tretë‖
217

. Kësisoj mund të shohim se si Fenomenologjia ka një topologji të dyfishtë në tërësinë e 

filozofisë së Hegelit, por edhe një pozicion të dyfishtë në raport me Enciklopedinë dhe kjo duhet 

parë në kontekstin e tentativave të Hegelit për t‘i dhënë formë sistemit të tij filozofik. Në tërësinë 

e këtyre tentativave, ne mund të shquajmë, ato që Heidegger i sheh si katër format e sistemeve 

ose planeve të tyre, prej të cilave u përfundua vetëm sistemi i Enciklopedisë. Tre të parat, 

Sistemi i Frankfurtit, Sistemi i Jenës dhe Sistemi i Fenomenologjisë nuk u kompletuan
218

. Sa i 

përket raportit të dyfishtë të Fenomenologjisë me Enciklopedinë mund të thuhet se duke mos 

qenë pjesa e parë e sistemit filozofik të enciklopedisë, por vetëm një segment brenda këtij 

sistemi, fenomenologjia duket qartë se përbën njëlloj hyrje në këtë sistem, ngase ajo përfundon 

me diturinë absolute, e cila është refleksion mbi idenë absolute, e kjo përbën fillimin e Shkencë 

së Logjikës, si sistem i mendimit të pastër. Këtë pikëpamje e mbron edhe njëri nga njohësit më të 
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mirë të marrdhënieve konceptuale ndërmjet veprave të Hegelit, filozofi amerikan Stanley Rosen, 

i cili shkruan se ― fillimi i Shkencës së Logjikës është konkluzioni i Fenomenologjisë së 

Frymës‖
219

. 

 

 

2.2. Konceptet themelore  të fenomenologjisë së Hegelit  

 

Para se të arrijmë tek momenti i dialektikës së emancipimit, e cila zhvillohet brenda 

―Fenomenologjisë së Frymës (Shpirtit)‖, është i domosdoshëm zbërthimi i aparatit tejet të 

ndërlikuar konceptual me të cilin operon Hegeli.  Ky zbërthim fillon me konceptet 

―fenomenologji‖ dhe ―shkencë‖ të cilët i përdorë Hegelin, për të vazhduar pastaj me zbërthimin e  

koncepteve të ―eksperiencës‖ e të ―frymës‖(Geist). Leximi i Fenomenologjisë nuk është i 

mundur nëse këto koncepte nuk merren në kuptimin të cilin e kishte parasysh Hegeli. Një rrezik i 

tillë është shumë i madh duke u nisur nga fakti se kuptimet tona për këto koncepte sot janë të 

ndikuara pothuajse krejtësisht nga pozitivizmi natyralist, i cili konsideron se vetëm shkencat 

natyrore janë shkenca të njëmendëta dhe i ashtuquajturi ―materializëm eliminativ‖, i cili të gjitha 

përmbajtjet e vetëdijes i shikon si epifenomene të fiziologjisë cerebrale humane. Nga perspektiva 

e kësaj fiziologjie të gjitha konceptet hegeliane mund të futen në kuadrin e asaj që materialistët 

eliminativ e quajnë Folkpsikologji. Të nisim nga termi fenomenologji! 

Koncepti ―fenomenologji‖ ka lindur në kontekstin e idealizmit gjerman, përkatësisht në 

diskutimet në mes matematicientit J.Lambert dhe Imanuel Kantit. Ideja fillestare e Kantit ishte 

që të shkruante një ―Fenomenologji të Përgjithshme‖, qëllimi i të cilës do të ishte përcaktimi i 

validitetit dhe limiteve të sensualitetit në kuadrin e aparatit gnoseologjik. Ky qëllim përputhet me 

qëllimin e pastajmë të projektit filozofik të ―Kritikës së Mendjes së Kulluar‖, e cila përfundon në 

gnoseologjinë fenomenaliste
220

. Kësisoj ―Kritika e Mendjes së Kulluar‖ fillimisht është menduar 

si ―Fenomenologji e Mendjes së Kulluar‖. Termi që nuk haset të Fihte e Shelingu, rimerret nga 
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Hegeli në kuptimin e shqyrtimit të shfaqjes dialektike të trajtave të vetëdijes. Ky shqyrtim,  sipas 

Paul Redding, bëhet në kuadrin e konceptimit të fenomenologjisë nga Hegeli, më shumë si një 

propedeutikë e filozofisë se sa si ushtrim i saj. Ajo i ngjanë një ―bildungsroman-i‖, një novele 

edukative qëllimi i të cilës është të aftësoj lexuesin për mendimin e pastër konceptual të 

filozofisë
221

.  

Në anën tjetër konceptin ―shkencë‖, Hegeli e përdorë në kuptimin me të cilin e gjejmë edhe tek 

Fihte
222

. Në këtë kuptim nuk haset dallimi pozitivist në mes shkencës dhe filozofisë, dallim i cili 

ia mohon kësaj të fundit statusin epistemologjik të shkencës, duke u nisur nga parimi i 

verifikacionizmit apo parimi poperian i përgënjeshtrimit. Filozofia për Fihten dhe Hegelin është 

shkencë e dijeve më të larta dhe më esenciale, shkencë e dijes absolute. Nga kjo perspektivë tek 

―Leksione mbi Historinë e Filozofisë‖ Hegeli shkruan : ―çka ne shohim në historinë e filozofisë 

është një suksesion i mendjeve të larta, një galeri e heronjëve të mendimit që me fuqinë e 

mendjes kanë penetruar në qenien e gjërave, të natyrës dhe shpirtit, në qenien e Zotit,  dhe me 

punën e tyre na kanë sjellë thesarin më të lartë,  thesarin e dijes racionale‖
223

. Hegeli hedhë 

poshtë modestinë intelektuale që fshihet brenda fjalës greke ―filo-sofia‖, modesti që e redukton 

filozofinë vetëm një dashuri për dijen, do të thotë në një pozicion ku ne nuk e posedojmë dijen, 

por vetëm e duam dhe e kërkojmë atë. Për Hegelin, filozofia nuk është dashuri për dijen, por 

prodhim i dijes, madje formës më të lartë të saj. E vërteta të cilën e synon dhe e arrin filozofia 

është tërësia e momenteve të zhvillimit të frymës absolute, prandaj çdo filozofi shkencore duhet 

të shfaqet në formën e sistemit
224

.  

Pasi që  e përcakton Fenomenologjinë si shkencë mbi eksperiencën e vetëdijes ne duhet të 

shohim edhe përmbajtjet konceptuale të cilat Hegeli i projekton në termat ―Eksperiencë‖ dhe 

―Geist‖. Eksperienca tek Hegeli nuk e ka konotacionin e thjeshtë empirist. Domethënia hegeliane 
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këtij termi është e lidhur me termat e gjuhës gjermane që shenjojnë eksperiencën. Në këtë gjuhë 

ndeshim dy terma për këtë : Erfahren dhe Erfahrung. Erfahren është kompozitë  e prefiksit er 

dhe fjales ―fahren‖ e që ka kuptimin ―shkon‖, ―endet‖, ―për të marrë në‖, dhe kuptimin të 

udhëtosh ose të shkosh në një udhëtim apo rrugë. Në këtë mënyrë kuptimi rrënjsor i Erfahren 

është ― të vendosësh të shkosh në një udhëtim për të eksploruar diçka‖. Erfahrung ndërkaq 

përfshinë dy momentet e kësaj gjëje, procesin e eksplorimit dhe rezultatin e tij 
225

.  

Duke u nisur nga kjo mund të kuptohet ideja e Hegelit për Fenomenologjinë si shkencë mbi 

eksperiencën e vetëdijes, që në thelb është shkenca mbi rrugëtimin eksplorues të zhvillimit dhe 

ngritjes së vetëdijes nga nivelet më të ulta deri tek ato më të lartat të njohjes së vetes dhe botës.  

―Geist‖ në anën tjetër duke qenë koncepti qëndror i filozofisë së Hegelit, ka provokuar debatet 

më të ashpra në historinë e interpretimit të kësaj filozofie. Geist ka kuptim të dyfishtë, ajo i 

referohet edhe mendjes edhe frymës. Ky kuptim i dyfishtë ka nxitur polemikat e fuqishme 

menjëherë pas vdekjes së Hegelit, në mes të djathtës dhe të majtës hegeliane. Hegelianët e 

djathtë duke instistuar në interpretimin e ―Geist si frymë” synonin të argumentonin tezën e tyre 

mbi përputhshmërinë e filozofisë hegeliane me krishterimin.  

Në anën tjetër të majtit duke e akceptuar ―Geist-in si mendje” i mëshonin interpretimit panteistik 

dhe antropologjik të filozofisë hegeliane, duke parë tek Geist-i principin e mendjes njerëzore që 

krijon historinë dhe i jep kuptim asaj
226

.  

Geist-i hegelian është zhvilluar në dialektikën e tejkalimit të mangësive si të substancializmit 

inert spinozian ashtu edhe të subjektit jo substancial fichtean. Kjo dialektikë konstituon atë që te 

fenomelogjia Hegeli e quan Substanca që njëkohësisht është Subjekt
227

. Uniteti i Substancës dhe 

Subjektit përben thelbin e Geist-it, si principi dinamik i gjithçkaje. Ky princip i jep jetë edhe 

rrugëtimit të frymës në fenomologji, që në thelb është progresioni i vetëdijes nga nivelet më të 

ulta deri tek ato më të lartat të njohjes së vetes e të botës.  

Tre momentet e mëdha të këtij progresioni janë Vetëdija, Vetëdija për Veten dhe Mendja. 

Dialektika e Emancipimit shfaqet në momentin e dytë. Në momentin e vetëdijes ne hasim 
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relacionin e thjeshtë të Unit me një objekt, në formën e gjësendit. Këtu para nesh është një 

gjesend (gegenstand). Ky gjësend me cilësitë e tij përben, për Hegelin, objektin e vetëdijes. 

Vetëdija përpiqet ta  njohë këtë gjësend, fillimisht përmes asaj që Hegel e quan ―siguria 

shqisore‖, kufizimet e të cilës tejkalohen me anë të perceptimit i cili synon të kapë momentin e 

universalitetit brenda gjësendit duke anashkaluar veçantitë e tij të evidentuara nga siguria 

shqisore dhe në këtë mënyrë edhe ai i nënshtrohet limitimit. Në momentin e tretë të vetëdijes ne 

gjejmë intelektin, e cili përmes aufhebungut
228

, i mohon mangësitë e sigurisë shqisore dhe 

perceptimit, i ruan (conservare) momentet e tyre progressive dhe i sintetizon ato në një përcaktim 

më të lartë (elevare) në zhvillimin e njohjes. Tërësia e sigurisë shqisore, perceptimit dhe 

intelektit përbën të vërtetën e vetëdijes, si formë e njohjes së realitetit të jashtëm. Këtu duhet të 

kemi parsysh faktin se Hegeli me realitet nënkupton unitetin e esencës së gjërave dhe 

ekzistencën e tyre. Përmes këtij koncepti për realitetin Hegeli synon të tejkaloj dualizmin e lashtë 

platonian në mes aparencës dhe thelbit, në mes esencës dhe ekzistencës.   

Duke interpretuar pjesën e Fenomenologjisë për vetëdijen Gadamer mendon kjo pjesë është në 

funksion të problemit themelor të fenomenlogjisë, problemit të vetëdijes për veten. ―Në analizën 

finale, kapitulli i Hegelit mbi fenomenologjinë e vetëdijes është i dominuar nga çështja se si 

vetëdija është  vetëdije për veten, se si vetëdija bëhet e vetëdijshme për faktin se ajo është 

vetëdije për veten. Teza që vetëdija është vetëdije për veten është doktrinë qendrore në filozofinë 

moderne prej Dekartit dhe kësisoj ideja e fenomenologjisë e Hegelit shtrihet në traditën 

karteziane‖
229

.  

Kjo traditë do të zhvillohet fuqishëm brenda idealizimit gjerman, sidomos me Kantin dhe Fihten. 

Mirëpo, në dallim nga kartezianizmi, tezën se vetëdija është vetëdije për vetën, Hegeli e zhvillon 

jo brenda kornizave të filozofisë së refleksionit individual, por përmes dialektikës së raportit në 

mes dy vetëdijeve për veten. Vetëdija për vetën lind jo nga raporti i unit me objektin, por nga 

raporti i unit me një unë tjetër.  
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Në këtë pikëpamje Inwood thekson se ideja e Hegelit mbi vetëdijen për veten ka tre dimensione 

të rëndësishme.  

E para është se vetëdija për veten nuk është një çështje gjithçka ose asgjë, por diçka qe procedon 

përmes fazave adekuate.  

E dyta, ajo është esencialisht interpersonale dhe kërkon pranimin reciprok të qenieve të 

vetëdijshme për veten.  

E treta, ajo është më shumë praktike se sa kognitive: ajo e gjen veten në tjetrin, përvetëson tjetrin 

e huaj, përvetësim në të cilin konsiston vetëdija për veten, involvon krijimin dhe operimin e 

institucioneve sociale, por edhe hulumtimin shkencor e filozofik.
230

  

Analizën e Invood për natyrën e vetëdijes për veten të Hegeli e gjejmë edhe në intepretimin e 

njohur të ―Fenomenologjisë‖ të zhvilluar nga filozofi francez Jean Hyppolite. Në pikëvështrimin 

e tij ―vetëdija për veten është esencialisht praktike ; ajo është vetëdija e transcendimit të dijes së 

tjetrit‖
231

. Këtë prakticitet Hyppolite e vendosë në kontekstin e debatit të famshëm të zhvilluar 

brenda idealizmit gjerman mbi raportin në mes mendjes teorike dhe mendjes praktike. Kështu, 

vëren Hyppolite, sikurse në Kritikën e Mendjes Praktike vetëdija për vetën, autonomia është 

konceptuar si negacion i natyrës,  apo në ―Shkencën e Diturisë‖ Uni praktik është konceptuar si 

përpjekje e pafundme për të ribashkuar identitetin primal, Uni i barabartë me Unin, edhe në 

Fenomenologji vetëdija për veten manifestohet në opozicionin e saj me vetëdijën. Në këtë 

opozicionim kemi dialektikën e shndërrimit të pozitivitetit të vetëdijes në negativitetin e 

vetëdijes për veten.
232

 Forma më e thjeshtë apo më fillestare e këtij negativiteti shfaqet në formën 

e dëshirës, mirëpo me këtë sikurse mendon Hyppolite është hapur rruga për tek format më të 

lartë të vetëdijes praktike, që në rastin konkret janë forma e relacionit të Zotëriut dhe Robit dhe 

forma e vetëdijes universale për vetën. Sëbashku me dëshiren këto tre forma shfaqen si momente 

të konstituimit të vetëdijes për veten 

Dialektika e këtyre momenteve është në fakt vetë dialektika hegeliane e emancipimit. Ajo fillon 

me momentin e parë pra atë të deshirës. Në elabormin e saj ne do të ndjekim linjën e dy autorëve 
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intepretimet e të cilëve kanë pasur dhe kanë ndikim shumë të madh në studimet hegeliane. 

Intepretimi i parë është i Alexandre Kojeve, ndërsa i dyti i filozofit bashëkohor amerikan 

Fredrick Beiser. Brenda këtyre interpretimeve natyrshëm do të ketë edhe interferime të tjera 

hermenuetike të autorëve të tjerë që po ashtu kanë bërë lexime të rëndësishme të Hegelit. 

 

2.3. Kojeve : bildungu emancipues hegelian 

 

Duke potencuar karakterin praktik të konstituimit të vetëdijes për veten tek Hegeli, Kojeve 

konsideron se baza e vërtetë e vetëdijes për veten, pra e ekzistencës së vërtetë njerëzore, nuk 

është kontemplacioni i pastër pasiv e kognitiv, por dëshira. Dëshira është momenti i parë i 

vetëdijes për veten. Në zanafillën e saj ajo është dëshirë e pandashme nga jeta biologjike dhe 

shtazore. Ajo shfaqet si uri apo etje që synon të përvetësoj, ta gllabëroj apo përbrendësoj 

objektin. Në këtë pikëpamje ajo shfaqet si një fuqi mohuese dhe transformuese në raport me të 

dhënën natyrore, por ky transformim mbetet ende në nivelin animalo-biologjik. ―Dëshira 

shtazore- uria, për shembull- dhe aksioni që rrjedh prej saj e mohon, e shkatërron të dhënën 

natyrore. Duke e mohuar dhe modifikuar atë, duke e bërë të veten atë, kafsha e ngritë veten mbi 

këtë të dhënë. Sipas Hegelit kafsha e realizon dhe zbulon superioritetin e saj mbi bimët duke i 

ngrënë ato. Por duke u ushqyer me bimë kafsha varësohet prej tyre dhe kësisoj nuk mundet 

realisht të shkoj për tej tyre. Thënë në përgjithësi, lakmia e zbraztë- ose Uni-që është zbuluar prej 

dëshires biologjike është i mbushur – prej aksionit biologjik që ka dalë prej tij – vetëm me 

përmbajtje natyrore dhe biologjike. Prandaj Uni, ose pseudo -Uni, i realizuar nga statifaksioni i 

kësaj dëshire është vetëm një unë natyral, biologjik dhe material‖
233

. Kësisoj dëshira ende nuk 

është bërë humane. Kjo për Hegelin është e mundur, vëren Kojve, vetëm në situatën kur dëshira 

orientohet jo drejt një qenie të dhënë, por drejt një joqenie. Momenti i parë i këtij orientimi është 

çlirimi nga robëria e dëshirës nga e dhëna. ―Të dëshirosh jo qenien do të thotë të çlirosh vetën 

nga Qenia, të realizosh Autonominë tënde, Lirinë tënde‖
234

. Momenti i dytë është se të dëshirosh 

joqenien do të thotë të dëshirosh një dëshirë tjetër. Në këtë moment fillon humanizimi i dëshirës. 
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Për Kojeve, ajo që Hegeli synon të transmetoj është se të jesh human nuk do të thotë të veprosh 

në kërkim të nënshtrimit të një gjëje, por të kërkosh nënshtrimin e një dëshire tjetër. Kjo 

nënkupton relacionin e Unit me një Unë tjetër. Njeriu lindë në këtë relacion, relacion që merr 

trajtën e asaj që Hegel e quan ―Lufta për Pranim‖, sepse njeriu është vetëdije për veten dhe 

―vetëdija për veten… ekziston vetëm si një entitet që është pranuar‖
235

. Në këtë luftë për pranim 

një vetëdije për veten, një Unë, kërkon të pranohet si i tillë nga një vetëdije tjetër për veten, nga 

një Unë tjetër. Ky intersubjektivitet shkakton luftën për jetë a vdekje, por kjo nuk është një luftë 

në kuptimin hobsian si një luftë e të gjithëve kundër të gjithë për hirë të mbijetesës. Në fakt 

përfytyrimi hegelian i luftës për pranim është tejkalim i këtij përfytyrimi hobsian. Derisa të 

Hobsi lufta bëhet për hirë të sigurisë biologjike, te Hegeli kemi të kundërten. Këtu jeta dhe 

siguria biologjike vihen në rrezik për të kënaqur një dëshirë jobiologjike, dëshirën për pranim 

dhe prestigj të pastër. Në këtë pikëpamje të Hegelit ne gjejmë dy momente interesante. Në 

momentin e parë ne shohim se duke vënë në epiqendër kategorinë e luftës për pranim si kategori 

fondamentale në interpretimin e realitetit human Hegeli në fakt e përmbysë paradigmën e luftës 

për vetëruajtje, të vendosur nga themeluesit e filozofisë politike moderne, Makiaveli dhe 

Hobsi
236

.  

Derisa të Makiaveli i gjithë realiteti social e human dizajnohet nga lufta e pamëshirshme për 

pushtetin, si mekanizmi më i sigurtë për vetëruajtje, tek Hobsi instinkti i vetëruajtjes shpie në 

luftën e të gjithëve kundër të gjithëve dhe në fund edhe në vetëfrenimin e të gjithëve, prej nga del 

kontrata sociale dhe vetë shteti.  

Ndërkaq në momentin e dytë tek kategoria e luftës për pranim ne shohim se si Hegeli merr anën 

e hipotezës sociale në debatin e madh të mendimit perëndimor mbi thelbin e natyrës njerëzore. 

Ky debat është konfrontim i dy hipotezave, njërës sociale, që thotë se njeriu në thelb është një 

kafshë sociale dhe tjetrës e cila konsideron se njeriu parasegjithash është një kafshë individuale. 

Zanafilla e hipotezës sociale gjendet qysh te Aristoteli, ndërsa e dyta shfaqet në mënyrën më 

sistematike tek mendimtarët e liberalizmit klasik, si Hobsi e Loku. Të gjitha teoritë e kontratës 

sociale e presupozojnë idenë e individit parasocial. Hegeli është një kritik i rreptë i këtyre teorive 

pikërisht duke u nisur nga perspektiva teorike e hipotezës sociale. Individi human lindë në 
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shoqëri dhe gjithë kohën është i përfshirë në një luftë për tu pranuar prej saj. Kjo luftë, në një 

situatë të menduar primordiale ka tiparet e një lufte  për jetë a vdekje në të cilën ndeshen dy 

dëshira të barabarta për pranim. Lufta përfundon me humbjen e njëres palë dhe fitoren e palës 

tjetër. Fitimtari ka triumfuar mirëpo ai nuk mund ta vrasë të mundurin sepse kjo bie në 

kundërshtim me dëshirën e tij për pranim. Vrasja e kthen atë në gjendjen e animalitetit biologjik. 

Ajo i ngjanë  dëshirës biologjike për gllabërimin e objektit. Vrasja mund të ndodhë vetëm nëse i 

munduri refuzon të pranoj fitimtarin. Në këtë situatë ai vendosë para dy zgjidhjeve : të humbë 

jetën ose të pranoj nënshtrimin. Frika nga vdekja e bën të përqafoj zgjidhjen e dytë. ―Njeriu 

bëhet skllav sepse ai ka frikë vdekjen‖.
237

 Kësisoj tek figura e fitimtarit kemi njerëzoren që 

ngrihet mbi animalitetin biologjik, ndërsa tek figura e të mundurit frika nga vdekja ka bërë të 

kundërten, animalitetin e ka vendosur mbi njerëzoren. ―I munduri i‘a ka nënshtruar dëshiren 

humane për pranim dëshirës biologjike për të ruajtur jetën e tij. Fitimtari ka rrezikuar jetën e tij 

për një qëllim jovital: dhe kjo është ajo që e determinon dhe zbulon – për të dhe për të mundurin- 

superioritetin e tij mbi jetën biologjike dhe rrjedhimisht edhe mbi të mundurin‖
238

. Kësisoj  fillon  

e merr jetë dialektika në mes fitimtarit të luftës për pranim, që tash është bërë Zotëri dhe 

humbësit të luftës që tash është bërë Rob. Kjo dialektikë në kushtet e paqës merr formën e 

dialektikës së relacioneve në mes Padronit dhe Punëtorit. Padroni është pronar i natyrës dhe i 

Robit, ndërsa  roli i këtij është të jetoj dhe punoj për Padronin. Kësisoj ai vendoset në raportin 

mes Padronit dhe Natyrës. Kjo vendosje prodhon një hendek, një shkëputje të raportet të 

drejpërdrejt të Padronit me Natyrën. Një shkëputje e tillë shpërfaqë shkëndijat e para të rënies së 

Padronit. ―Superiotiteti i Zotëriut mbi natyrën, bazuar mbi rrezikimin e jetës së tij në luftën për 

prestigj, është realizuar me faktin e Punës së Robit. Kjo punë është vendosur ndërmjet Padronit 

dhe Natyrës. Robi transformon kushtet e dhëna të ekzistencës dhe këtë e bën sipas kërkesave të 

Padronit. Natyra, e transformuar nga puna e Robit, i servohet Padronit pa qenë nevoja e tij për ti 

shërbyer asaj në anën tjetër. Ana robëruese e interaksionit me Natyrën bie më shumë të Robi: 

duke e robëruar dhe detyruar me forcë Robin të punoj Padroni robëron natyrën dhe kështu 

realizon lirinë e tij në Natyrë. Në këtë mënyrë ekzistenca e Padronit mbetet ekskluzivisht 

ushtarake : ai lufton, por nuk punon. Sa për Robin, ekzistenca e tij është reduktuar tek Puna 
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(arbeit), të cilën ai e bën në shërbim të Padronit( dienst). Ai punon, por nuk lufton‖
239

. Kësisoj 

vendoset relacioni në mes atyre që Gadamer i quan Kodi i Nderit dhe Kodi i Punës. 
240

. Mund të 

mendohet se Hegeli duke folur për relacionet në mes Padronit dhe Robit është duke shpjeguar 

lindjen e shoqërisë moderne dhe ndeshja mes këtyre dy kodeve nënkupton ndeshjen në mes 

arsitokracisë mesjetare dhe borgjezisë moderne, ndeshje që shënon trancizionin e madh nga 

feudalizmi në kapitalizëm. Lidhur me këtë Gadamer shkruan : ―Kur Hegeli argumenton që 

konfirmimi i realizimit të vetëdijes për veten në qenien e Zotërisë nuk mund të jetë vetëdije e 

vërtetë për veten dhe që vetëdija për veten në robin që punon është më e lartë se ajo e Zotërisë që 

vetëm kënaqet, nuk është pa konfirmim në praktikën sociale. Borgjezia që lindë nga virtyti i 

punës e vendosë veten mbi kodin aristokratik të nderit… Kështu, është historikisht korrekte të 

thuhet se eksiztenca e një kodi të tillë të nderit është paraqitje simbolike e rezultatit të luftës për 

jetë a vdekje, në të cilin është vendosur çarja në mes zotërimit dhe robërisë. Por ajo që paraqet 

Hegeli është një ―konstruksion ideal‖ i relacioneve të zotërimit dhe robërisë i cili thjeshtë 

ilustrohet nga background-i historik i shfaqjes së zotërimit‖
241

.  

Natyrisht Hegeli nuk tenton të bëjë punën e një sociologjie historike, mirëpo duke pasur parasysh 

premisën e tij metodologjike se çdo filozofi është shprehje mendore e frymës së kohës në të cilën 

lindë atëherë mund të gjurmojmë prapa dialektikës së Zotëriut dhe Robit tensionet e lindjes së 

modernitetit nga gërmadhat e feudalizmit
242

. Mirëpo kjo nuk është pikëpamja e Kojeve. Për të 

vlera e dialektikës së zotërimit e robërisë dhe lufta për pranim që zhvillohet në këtë dialektikë 

nuk është partikulare në kuptimin e të qenit valide për një kontekst të caktuar historiko-social, 

por një dialektikë që shpjegon thelbin universal të të gjithë historisë njerëzore. Pikëpamja e tij 

gjenë mbështetje edhe nga Jean Hyppolite, i cili konsideron se Lufta për Pranim është kategori e 

jetës historike, por jo kategori e një momenti specific apo të lidhur me një datë të caktuar 

historike, ose me parahistorinë. ―Ajo është gjendje e eksperiencën humane, të cilën Hegeli e ka 
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zbuluar përmes studimit të tij të kushteve të zhvillimit të vetëdijes për vetën‖
243

. Në fakt duket se 

vetë Hegeli në tekstin e tij për relacionet në mes Zotërimit dhe Robërisë lë hapësirë interpretimi 

për të dy pikëpamjet, si për atë të validitetit partikular historik të këtij teskti, ashtu edhe për 

pikëpamjene e kundërt, atë të validitetit universal historik të tij. Këtë e vëren Andrew Bovie i cili 

në analizën e tij shkruan se ―në njëren anë, argumenti i Fenomenologjisë duket të jetë historik, 

sepse termat kryesore janë ato që përdoren për të përshkruar relacionet e pushtetit në feudalizëm, 

relacione të cilat ndryshojnë në prag të revolucionit anglez dhe francez. Në anën tjetër Hegeli 

përshkruan një fazë të vetëdijes e cila mund të luaj gjithmonë rol në çdo relacion ndërmjet 

subjekteve ku pushteti është shpërndarë në mënyrë të pabarabartë‖
244

.  

Por të kthehemi te Kojeve dhe trajtimi i raportit në mes luftës dhe punës. Për të ideja hegeliane  

është se lufta përbën kushtin e domosdoshëm të progresit historik, por puna është ajo që  e 

realizon dhe përmbushë këtë progres. Puna është rruga mbretërore drejt emancipimit universal. 

Por puna te Hegeli nuk është një akt i thjeshtë eksternal ( i jashtëm,) i aktivitetit njerëzor, apo i 

subjektit human mbi objektin natyror. Puna është një aufhebung i vërtetë që ngërthen 

përnjëherësh në aktualizimin e potencialit të saj transformues si objektin natyror ashtu edhe 

subjektin human. ―Puna është Bildung, në kuptimin e dyfishtë të fjalës : në njëren anë ajo e 

formon, e transformon Botën, e humanizon atë duke ia përshtatur Njeriut ; në anën tjetër ajo 

transformon, formëson dhe edukon njeriun, e humanizon atë duke e sjellë atë në një konformitet 

madhështor me idenë që ai ka mbi vetën, një ide që –në fillim- është vetëm një ide abstrakte, një 

ideal‖
245

. Në këtë mënyrë Bildung-u Hegelian shfaqe si bildung esencialisht emancipues. Ai 

është motori i ndryshimit të botës, mekanizmi përmes të cilit përmbyset raporti në mes zotërisë 

dhe robit. Mirëpo derisa të ndodhë kjo përmbysje, subjekti i kësaj pune- Robi, duhet të kaloj 

nëpër një mori situatash në të cilat ai duhet të përballet me kontradiktën e fuqishme në mes idesë 

së lirisë dhe realitetit të robërisë. Në mungesë të fuqisë reale për të zgjidhur këtë kontradiktë robi 

sajon forma të ndryshme të zgjidhjeve imagjinare. Kojeve i quan këto zgjidhje ideologji të robit 

(skllavit). Funksioni i tyre është justifikimi i robërisë përmes pajtimit të idesë së lirisë me 

realitetin e robërisë. Në serinë e këtyre ideologjive e para është ajo e stoicizmit. Në stoicizëm 

robi përpiqet të bindë vetën se është i lirë duke u nisur nga fakti elementar se ai e di që është i 
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lirë, duke qenë se ka në mendjen e tij idenë abstrakte të lirisë. ―Kushtet reale të ekzistencës  nuk 

kanë rëndësi në asgjë: nuk është me rëndësi në je perandor romak apo skllav, i pasur ose i varfër, 

i sëmurë apo i shëndetshëm ; është e mjaftueshme të keshë idenë e lirisë, ose më saktë, të 

autonomisë e të pavarësisë absolute nga të gjitha kushtet e dhëna të ekzistencës‖
246

. Në këtë 

kontekst liri do të thotë liri e mendimit. Asgjë me shumë. Mirëpo ky koncept i lirisë duke qenë 

një justifikim ideologjik për pafuqinë e veprimit kundër dominimit dhe shtypjes kthehet barrierë 

për të menduar çdo lloji mundësie për veprim. Mungesa e veprimit dhe pakuptimësia e tij 

shndërrohen në mërzi. Mërzitja e destabilizion gjendjen e njeriut, e lëkundë subjektivitetin e tij. 

Në këtë destabilizim dhe lëkundje rilindë tendenca për veprim. ―Mërzitja e shkaktuar nga 

karakteri stoik e shtyn Njeriun të kërkoj diçka tjetër. Në fakt, Njeriu mund të kënaqet vetëm 

përmes veprimit.Tash, të veprosh do të thotë të transformosh atë çka është reale. Dhe të 

transformosh atë që është reale do të thotë të mohosh të dhënën. Në rastin e Robit të veprosh 

efektivisht do të thotë të mohosh Robërinë- që do të thotë të mohosh Zotërinë dhe prandaj të 

rrezikosh jetën në një Luftë kundër Zotërisë. Por Robi ende nuk guxon ta bëjë këtë‖
247

. Në këtë 

mënyrë ai e orienton negacionin e tij ndaj gjithë realitetit. Si rezultat lindë ideologjia e dytë e 

robërisë-skepticizmi. Në skeptizëm dyshimi ndaj realitetit vjen si kompenzim për pafuqinë e 

ndryshimit të tij. Derisa stocizmi ishte ideologjia e injorimit të realitetit të robërisë përmes 

valorizimit të lirisë së mendimit si esencë të lirisë, skepticizmi është mohim i këtij realiteti 

përmes vënies në dyshim të tij, ngase të dyshosh në diçka do të thotë të mendosh në 

joekzistencën e saj. Robi skeptik njëhohësisht është rob nihilist. Në të dy rastet kemi 

konfrontimin e mendimit me realitetin, tentativën që ky realitet të transcendohet vetëm përmes 

mendimit dhe kur kjo përpjekje e mundimshme dështon ngase realiteti i robërisë me gjithë 

vrazhdësinë e tij është po aty, atëherë Robi ndërrmerr një përpjekje të tretë transcendentimit të 

kontradiktës. Meqë në këtë botë zgjidhja e kësaj kontraditike, pra pajtimi në mes idesë së lirisë 

dhe realitetit nuk është i mundur duhet menduar një botë tjetër ku kjo gjë konfirmohet. Kështu 

lindë ideologjia e  tretë e Robit, ajo që Hegel e quan Vetëdija e Palumtur (das unglückliche 

Beëußtsein). ―Në këtë pikë Robi nuk e mohon karakterin kontradiktor të ekzistencës së tij. Por ai 

përpiqet të justifikoj atë duke thënë se e gjithë ekzistenca domosdoshmërisht dhe pashmangshëm 

implikon kontradiktën. Për këtë qëllim ai imagjinon një ―botë tjetër‖ i cili është ―përtej‖(Jenseits) 
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botës natyrore të shqisave. Këtu poshtë ai është Rob dhe ai nuk bën asgjë për të çliruar vetën. Por 

ai ka të drejtë, sepse në këtë botë gjithçka është Robëri, madje edhe Zotëria është i robëruar më 

shumë se sa që është vetë Robi. Por Liria nuk është një fjalë e zbraztë, një ide e thjeshtë 

abstrakte, një ideal i parealizuar si në Stoicizëm dhe Skepticizëm. Liria është reale, por reale në 

Përtej‖
248

. Ky është koncepcioni i krishterimit. Vetëdija e palumtur është vetëdija e krishterimit, i 

cili sipas Kojeve, i devalvon mundësitë e realizimit të lirisë në këtë botë për ti projektuar ato në 

botën tjetër. Elementet e këtij devalvimi përfshijnë hiqësimin e botës, kotësimin e saj dhe 

pranimin e rendit të saj si një rend i krijuar nga Zoti transcendent. Kjo botë është një luginë 

lotësh për të cilën nuk ja vlen të mundohesh. Një devalvim i tillë paralizon në totalitetin e tyre 

mundësitë për aksion emancipuese. Vendin e këtij aksioni e ka zënë ikja, arratisja metafizike. 

Por e kjo arratisje është vetëm iluzion i lirisë dhe çlirimit, sepse ―çlirimi pa luftë të përgjakshme 

është metafizikisht i pamundur‖. Kojeve konsideron se kjo pamundësi metafizike ndodhet brenda 

vetë ideologjisë kristiane, në të cilën Robi e çliron vetën nga Zotëria njerëzor vetëm përmes 

robërimit nga Zotëria hyjnor i Botës tjetër dhe kësisoj ai nuk pushon se qeni Rob. Liri nuk do të 

thotë të ndërrosh një sundimtar me një tjetër. Për me tepër kjo robëri e Robit të krishterë është 

edhe më e thellë sepse tash Zotëria është absolut, i pakundërshtueshëm, omnipotent, prandaj 

edhe Robëria është absolute. Ky absolutizëm përfshinë edhe vetë deshirën për jetën e cila në 

konfrontimin e saj më frikën nga vdekja pranon humbjen e Identitetit të saj me Lirinë dhe tash 

merr formën e dëshires për jetë eternale. Dëshira për jetë eternale do të thotë frikë absolute nga 

vdekja.  

Esencën e vetëdijës së palumtur si arratisje metafizike e Robit nga realiteti i robërisë ndoshta më 

se miri e shohim në jetën asketike të ermitëve. Eremiti arrasitet nga bota dhe në praninë e 

munguar të saj tenton të gjejë Zotin dhe të bashkohet me të. Kjo tentativë kalon përmes atyre që 

Hyppolite i identifikon tek Hegeli si tre relacionet e vetëdijes së palumtur. Ato fillojnë me 

hebrenjt, i cili për Hyppolite është populli më i palumtur sepse ai paraqet refleksionin e parë total 

të vetëdijes së larguar nga jeta. ―Judaizmi, i cili është vetëdija e ndarjes së njeriut nga Zoti, shpie 

të Inkarnimi, i cili është vetëdija e bashkimit të tyre‖
249

. Në relacionin e parë ne kemi vetëdijen e 

cila e kundërvendosë veten me të pandryshueshmen. Në këtë kundërvenie dallimi është radikal : 

njeriu është asgjë, ndërsa Perëndia është Zotërues dhe Gjykatës. Në terminologjinë e Hegelit kjo 
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është Mbretëria e Atit. Ky dallim radikal është në të njejtën kohë hendeku radikal në mes 

gjithçkasë së pafundme dhe asgjësë se fundme. Judaizmi paraqet tensionin e vetëdijes së këtij 

hendeku. Në relacionin e dytë kemi një ndryshim. Tash, siç vëren Hyppolite, Zoti - figura e të 

pandryshueshmes merr formën e ekzistencës specifike dhe kështu ai vishet me modalitetin ndijor 

të ekzistencës përmes Inkarnimit. Kjo është Mbretëria e Birit. Krishti është figura përmes të cilit 

është kapërcyer hendeku në mes transcendences dhe imanences, në mes të përgjithshmes dhe të 

veçantes, në mes Zotit dhe njeriut dhe kështu është arritur bashkimi i tyre. Në relacionin e tretë 

ndërkaq ekzistenca bëhet frymë. Kjo është Mbretëria e Shpirtit
250

.  

Këto tre relacione te Hegeli u korrepondojnë tre figura të vetëdijes së palumtur. Relacioni i parë  

korespondon figurës së ndarjes absolute të vetëdijes brenda vetes, i dyti figurës të së 

pandryshueshmes dhe relacioni i tretë figurës së pajtimit përmes të cilës vetëdija e palumtur 

tenton të vetëtejkalohet
251

. Roger Garody, në librin e tij ―Mendimi i Hegelit‖ duke u ndalur te 

këto momente të vetëdijes së palumutur  konsideron se tentativa për të ikur nga bota për tu 

bashkuar me Zotin përmes Krishtit është e destinuar të dështojë. ―Posa bëhet përpjekje të 

shtrëngohet Krishti, hasim vetëm veçantinë e tij specifike, varrin e tij të zbraztë…Absolutja nuk 

mund të shkoqitet përmes një pranie ndijore. Pranimi i botës, i një bote  e cila ka qenë 

shenjtëruar në saje të Inkarnimit dhe në të cilën çdo gjë është një ―figuracion‖ ose një shenjë e 

Zotit, as ky pranim nuk e bën të mundshëm pajtimin e vetëdijes me vetveten. Duke vepruar mbi 

botën i krishteri ia mvesh Zotit parimin e veprimit të vet. Edhe njëherë vetëdija nuk përputhet me 

esencën e vet : veprimi i saj ngel i  posaçëm, ndërsa shëmbëllimi i saj i pamjaftueshëm. Mbetet 

vetëm një rrugë: ajo e braktisjes së vullnetit të veçantë, ajo e asketizmit në saje të të cilit i 

krishteri orvatet të çlirohet nga veçantia. Orvatje e kundërthënshem dhe e dënuar të dështojë 

sepse kapërcimi i kufishmërisë realizohet vetëm në saje të vdekjes. Veçantia mbetet pra, madje 

edhe bnrenda vullnetit që do të heqë dorë nga ajo dhe ky vullnet e bën edhe më të hidhur 

ndjenjen e ndarjes nga Zoti, pamundësinë që ai të bashkohet me të. Ky dështim i trefishtë vë në 

pah kotësinë e përpjekjeve të bëra në kërkimin e shpëtimit të transcendenca…Mbetet vetëm një 

rrugë : ajo e pajtimit me Tokën‖
252

. Ky pajtim me tokën nisë me rikthimin tek realiteti pas 

odiesadës së injorimit (Stoicizmi), mohimit ( Skepticizmi) dhe arratisjes prej tij (Krishterimi) dhe 
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merr formën e rikonfrontimit me të përmes etablimit të idesë se modernitetit mbi mundësinë e 

transformimit të tij. Moderniteti, pasi lë pas vetëdijen fiziocentrike të helenizmit sipas të cilës 

lumturia e njeriut është jeta në pajtim me natyrën, dhe vetëdijen teocentrike të krishterimit 

mesjetar që konsideronte të lumtur vetëm jetën në pajtim me vullnetin e Zotit të pakapshëm 

transcendent, vendosë vetëdijen për jetën e lumtur si si jetë të jetuar nga njeriu në pajtim me 

vullnetin e tij. Nëse bota nuk përputhet me këtë princip atëherë ajo duhet ndërruar. Kjo vetëdije, 

esencialisht antropocentrike, do të zhvillohet historikisht prej Rilindjes për të arritur 

kulminacionin në Revolucionin Francez të vitit 1789. Moderniteti paraqet momentin e tretë në 

lëvizjen dialektike të zhvillimit të vetëdijes për veten, momentin e vetëdijes universale për veten, 

në të cilën dëshira për pranim përmes mohimit të tjetrit është shndërruar në mendimin e pranimit 

reciprok ―Vetëdija universale për veten është intuicioni i vetes jo si ekzistencë partikulare e 

dalluar prej të tjerëve, por si Unë implicit universal. Kështu ajo njeh veten dhe vetëdijet tjetra për 

veten brenda saj dhe në kthim është e pranuar prej tyre… Kjo vetëdije për veten is baza e çdo 

virtyti, e dashurisë, nderit, miqësisë, trimërisë, e të gjithë sakrificave dhe e gjithë 

reputacionit‖
253

. Si e tillë vetëdija universale për veten është kapërcimi i dialektikës së zotërisë 

dhe robit. Aktualizimi i saj ndodhë në bashkësinë  moderne të qytetarëve të lirë. Atë do ta 

ndeshim sërish në fundin e progresit të vetëdijes për lirinë të elaboruar nga Hegeli në Filozofinë 

e Historisë.  

 

2.4. Beiser : emancipimi logjik hegelian 

 

Frederick Beiser përbën një nga emrat më të njohur bashkëkohorë në studimet hegeliane dhe ato 

që mbulojnë fushën e idealizmit gjerman në kontekstin e akademisë amerikane. Beiser është 

nxënës i Charles Taylor i cili riktheu vëmendjen e kësaj akademie tek Hegeli në vitet 

shtatëdhjetë të shekullit të kaluar me botimin e studimit të tij, tashmë të mirënjohur, mbi 

Hegelin
254

. Ajo që e shquante Taylorin nga interpretuesit e tjerë të filozofisë hegeliane ishte 

qasja sistematike, do të thotë tentativa për të dhënë një interpretim sistematik, organik dhe sa më 
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të plotë të saj, gjë që kishte munguar më herët tek interpretuesit europian, qoftë francez apo 

gjerman.  

Një qasje e tillë hetohet edhe tek intepretimet e Beiser. Dialektikën e Zotërimit dhe Robërisë 

Beiser e vendosë në kontekstin e atij që ai e quan relacioni në mes solipsizmit dhe 

intersubjektivitetit. Solipsizmi është përfundimi logjik i vetëdijes që mjaftohet me vetminë e saj 

teorike.  Pjesa e Fenomenologjisë së Frymës ku elaborohet evolucioni i vetëdijes e përmbanë 

këtë rrezik. Pjesa e dytë, ajo mbi vetëdijen për veten do ta eleminoj përfundimisht këtë rrezik. 

Kjo do të thotë se ka vetëm një rrugë për ti ikur solipsizmit, e ajo është intersubjektiviteti. ― Pas 

eksperiencës së tij në ―vetëdijen‖ Uni ndjehet i justifikuar në pretendimin se vetënjohja e tij është 

absolute, se të njohësh diçka do të thotë të njohësh vetëm veten. Ai ka zbuluar, nepërmes disa 

fazave të eksperiencës – ―sigurisë shqisore (kapitulli I), ―Perceptimit‖(kapitulli II)  dhe ―Forcës e 

Intelektit‖ (Kapitulli III) – që njohja e tij e objektit është thjeshtë një jashtësim  i vetënjohjes së 

tij. Në kapitullin IV Uni kërkon të konfirmoj rezultatin e eksperiencës së tij paraprake. Qëllimi i 

tij është të vërtetoj që gjithçka në eksperiencen e tij është vetëdija e tij për veten e jo vetëdija e 

një objekti të jashtëm…Ky Unë dëshiron të shoh se i gjithë realiteti dhe gjithçka që ekziston 

ekziston vetëm për të…‖
255

.  Kjo nënkupton idenë hegeliane se vetëdija për veten është e vërteta 

e vetëdijes, e vërteta e pretendimeve të saj. Kjo e vërtetë arrihet përmes kalimit dialektik nga 

vetëdija teorike në vetëdijen praktike, ose thënë ndryshe nga mendja teorike solipsiste në 

mendjen praktike intersubjektive. Gjatë këtij kalimi, thotë Beiser, Uni pushon të shqisoj, 

perceptoj e eksplikoj dhe fillon të veproj ngase veprimi është testi deciziv për pretendimin e tij se 

i gjithë realiteti është nën kontrollin e tij dhe i nënshtrohet vullnetit të tij. Në këtë moment 

analiza e Hegelit është në relacion me filozofinë e Unit të Fihtes. ―Në shndërrimin e veprimit në 

test per tezën e Unit, Hegeli sigurisht ka në mendje Fihten dhe deduksionin praktik të vetëdijes 

në Pjesën e III të Vissenschaftslehre të vitit 1794 ku Fihte argumenton se Uni provon se është i 

gjithë realiteti nëpërmes përpjekjeve të pafundme të tij për të kontrolluar Jounin. Kështu 

dialektika e kapitullit IV nuk është asgjë me pak sesa një kritikë internale e idealizmit të Fihtes. 

Hegeli e teston Unin e Fihtes me anë të standardit të tij : veprimit‖
256

. Ky veprim testues i Unit 

fillon me trajtën e dëshires, e cila në zanafillën e saj manifestohet thjeshtë si dëshirë animale për 

të kontrolluar realitetin e jashtëm përmes shkatërrimit të tij në formën e konsumimit. Por 
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statisfaksioni i kësaj ndjenje të kontrollit shpejt davaritet, ngase thotë Beiser, egërsia e qelqtë nuk 

është e mjaftueshme për pavarësinë absolute. Në këtë situatë dëshira bie ndërmjet dy ekstremeve 

të papërshtatshme. Në njërën anë dëshira është ende e varur mbi një objekt të pavarur, një objekt 

që është krejtësisht i huaj për të, por dëshira prej vetë thelbit të saj është dëshirë për diçka që nuk 

e kemi. Natyrisht dëshirat kënaqen ; por kjo varësi mbi një objekt të pavarur është e 

pashmangshme sepse deshira regjenerohet dhe ajo gjithmonë kërkon një objekt tjetër për ta 

konsumuar dhe përbrendësuar. Në këtë situatë, për Beiser, ndodhë një  një regres i pafundëm, një 

cikël i pafundëm brenda të cilit dëshira ndjek dëshiren, e objekti ndjek objektin. Në anën tjetër 

Uni nuk varet më nga objekti të cilin e ka konsumuar. Ajo që ndodhë në këtë gjendje është 

rikthimet e vetëidentitetit të tij të zbraztë
257

. Në këtë mënyrë përmes konsumimit Uni ka dështuar 

të konfirmoj se ai është i gjithë realiteti. Dëshira është vetëm konfirmim i natyrës së tij 

individuale, ende biologjike por jo edhe konfirmimi i vetëdijes për veten. Kjo kërkon kushtin e 

intersubjektivitetit, kusht i cili Tjetrin- objekt, e shndërron në Tjetrin -subjekt. Ky kusht është 

formular qartë nga vetë Hegeli në idenë se Vetëdija për veten realizon statisfaksionin e saj  

vetëm në një Vetëdije tjetër për veten : ― Vetëdija për veten ekziston, në dhe për veten, kur dhe 

prej faktit, se ajo ekziston për një tjetër ; ajo ekziston vetëm në të qenit e pranuar‖
258

. Objekti i 

vdekur nuk e ka këtë kapacitet, ai nuk mundet as të rezistoj e as të pranoj subjektivitetin tënd. 

Njeriu është i konfirmuar vetëm mes gjërave të gjalla të pajisura me racionalitet, mes njerëzve të 

tjerë. Robinsonadat e liberalizmit klasik janë vetëm fiksione imagjinare. Dialektika e këtij 

konfirmimi, për Beiser, kalon nëpër gjashtë faza dramatike, e para nga të cilat ka të bëjë me 

nevojën për pranim.  

Premisat e kësaj faze lidhen me faktin se nëse Uni synon të konfirmoj pavarësinë e tij ai duhet të 

marrë pranimin e të tjerëve. Këta të Tjerë, shkruan Beiser, shikohen fillimisht si qenie të gjalla. 

Vetëafirmimi i Unit si zotërues i botës, i realitetit të saj, mund të jetësohet për aq kohë sa Uni 

arrinë të krijoj gjendjen në të cilën këto qenie të gjalla i binden vullnetit të tij komandues. Në rast 

se kundërshtohet kjo tregon pafuqinë e këtij vullneti. ―Kjo nevojë për pranim tashmë duket të 

presupozoj ekzistencën e qenieve tjera racionale. Është e rëndësishme të shihet, sidoqoftë, që në 

këtë fazë të argumentit, që Uni ende nuk e ka të dhënë ekzistencën e pavarur dhe të barabartë të 

tjetrit. Ai ende nuk kërkon pranimin nga një agjent tjetër racional që ai beson se qëndron në të 
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njejtën pozitë me të. Çfarë ai kërkon në kërkesen e tij për pranim është që tjetri, çfarë do që 

mund të jetë, ti bindet urdhërit të tij, ose së paku që ai të mos interferoj më aktivitetin e tij. 

Gjithçka që Uni di në këtë fazë është se tjetri mund të jetë ende një robot ose kafshë‖
259

. Kjo 

njohuri minimale sipas Beiser nuk e përjashton faktin se tashmë Hegeli ka futur në lojë 

konceptin e qenies racionale. Me konstatimin e nevojës për pranim dhe fillimin e tentativave për 

përmbushjen e saj përmbyllet episodi i parë i dramës. Në episodin e dytë, apo fazën e dytë 

sikurse e quan Beiser, drama ashpërsohet, ajo merr trajtën e një lufte për jetë a vdekje. Uni që 

kërkon të pranohet nga qenie tjera racionale që poashtu janë Unë të tjerë  dhe që kërkojnë të 

njejtën gjë pashmangshëm duhet të hyjë në një luftë të ashpër me ta. Secili kërkon prej tjetrit atë 

që tjetri kërkon prej tij. ―Uni nuk mund të vendosë pavarësinë e tij po të mos e mbrojë veten 

kundër tjetrit dhe po të mos e prevenoj tjetrin që ta dominoj atë. Kjo luftë është çështje e jetës 

dhe vdekjes ku Uni rrezikon jetën e tij, për atë se vetëm në të rrezikuarit e jetës së tij ai e 

demonstron statusin e tij racional, që do të thotë se ai ka pushtet mbi fushën e jetës së thjeshtë 

biologjike dhe dëshirave të saj shtazore‖
260

. Këtu edhe Beiser pajtohet me mendimin se Hegeli 

ndahet nga Hobsi në pikëpamjen e konceptimit të luftës. Derisa luftëtarët e Hobsit luftojnë për 

shkak dhe qëllim të instinkteve të tyre natyrore, shtazore, luftëtarët e Hegelit luftojnë për shkak 

të afirmimit të tyre si qenie racionale, të mbivendosura mbi animalitetin e ekzistencës natyrore. 

Në këtë mbivendosje qëndron liria e tyre. Liria nuk është një e dhënë natyrore por një rezultat i 

intersubjektivitetit konfliktual. Me përfundimin e këtij konflikti merr fund episodi i dytë i dramës 

për ti hapur rrugë episodit të tretë. Fazën e tretë Beiser e identifikon si faza e ―mëshirës për 

armikun‖. Fitimtari e ka mundur armikun e tij, por ai nuk mund ta vrasë atë, ngase vdekja e 

armikut zhdukë subjektin që duhet të përmbushë nevojën e tij për pranim. ―Një kufomë nuk 

mund të të nderoj. Prandaj ai (fitimtari) duhet që armikut të tij ti falë sëpaku jetën‖
261

. Me aktin e 

faljes të dy palët hyjnë në një rend të ri. Bazat e këtij rendi janë se i munduri në këmbim të faljes 

së jetës duhet të pranoj robërinë në funksion të subjektivitetit të fitimtarit dhe kjo robëri është 

kusht i domosdoshëm që rezultati i luftës të mos rrezikohet që të përmbyset në të ardhmen. 

―Fitimtari dhe i munduri tash janë njëri me tjetrin si Zotëria dhe Robi. Edhe pse Zotëria ia ka 

falur jetën Robit ai ende nuk e konsideron atë të barabartë me veten apo si qenie racionale, edhe 

pse ai e respekton robin si qenie të gjallë – për shembull ai pranon dëshirat e robit përmes lejimit 
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të ushqimit – ai ende nuk e respekton robin si një qenie tjetër racionale, ngase ai e përdorë atë si 

mjet për qëllimet e tij‖
262

. Këtu mund të shohim motivin kantian të imperativit kategorik brenda 

këtij momenti të dialektikës së zotërisë dhe robit. Të jeshë njeri do të thotë të kesh statusin e 

qenies racionale, e të jeshë e tillë do të thotë të kërkosh të trajtohesh si qëllim e jo si instrument. 

Instrumentalizimi e shkatërron esencën e njeriut dhe e animalizon ekzistencën e tij. Zotëria e ka 

shndërruar robin në një kafshë dhe robi e ka pranuar këtë për arsye të mos humbjes së jetës. Ai 

ka pranuar jetën e zhveshur, në kuptimin që këtij termi i jep Agamben, do të thotë një jetë e 

zhveshur nga të gjitha atributet e së drejtës. Jeta e zhveshur është jeta me detyrime por pa asnjë 

të drejtë. Jeta e zhveshur është jeta e shkëputur nga subjektiviteti, mirëpo desubjektivizimi i robit 

megjithatë është një moment më i lartë se sa momenti i dëshirës animale, ngase robi nuk mund të 

konsumohet nga uni i fitimtarit,  i cili ja ka pranuar atij statusin e qenies së gjallë. Ky pranim për 

Beiser shënon një hap deciziv jashtë qarkut të vetëdijes dhe kontrollit të vetëdijshëm të unit. ― 

Tash Uni ka zbuluar, megjithatë, se ka një qenie të gjallë që është jashtë kontrollit të  tij të 

vetëdijshëm. Kjo është kështu sepse ai nuk mund ta vrasë ose konsumoj këtë krijesë, në 

përputhje me dëshirat e tij ; për më tepër ai duhet ti respektoj dëshirat e tij si krijesë e gjallë. Ta 

vrasë atë, ose të trajtoj atë vetëm si një objekt dëshire, do të thotë të minoj nevojat e tij për 

pranim‖
263

. Kjo pamundësi fillon gradualisht të dridhë ngapak rendin e zotërimit dhe robërisë. 

Me këtë dridhje përfundon episodi i këtër i dramës. Në episodin e pestë dridhja shndërrohet në 

kolaps. Kolapsi i raportit në mes Zotërisë dhe Robit përbën substancën e fazës së pestë. Ky 

kolaps, për Beiser, vjen pikërisht nga fakti se Zotëria duke e degraduar robin në pothuajse 

statusin e një kafshe dhe instrumenti të thjeshtë në funksion të dëshirave të veta njëkohësisht ka 

ulur vlerën e pranimit nga ana e kësaj qenie të degraduar. ―Prandaj, pranimi i robit është me vlera 

të pakata, nëse jo krejt i pavlefshëm për të (zotërinë). Ai nuk është pranim i lirë i një qenie tjetër 

racionale, por vetëm dorëzim i përulur i një kafshe. Pranimi nuk e ka gjithë vlerën e tij nëse ai 

vjen prej dominimit apo shtypjes ; ai ka vlerë vetëm kur derivon prej gjykimit dhe zgjedhjes së 

lirë të tjetrit. Ngase zotëria përçmon robin ai nuk e ka të sigurtë se e njejta gjë nuk ndodhë 

anasjelltas‖
264

.  Totaliteti i këtij përçmimi dhe trajtimi të robit e ka kthyer pas procesin dialektik 

duke e afruar atë me fazën e hershme të dëshirës animale. Beiser identifikon dy arsye për këtë. E 

para ka të bëjë më instrumentalizimin e vrazhdë të robit nga zotëria për të kënaqur dëshirat e tij 
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dhe e dyta ka të bëjë me faktin se ai e kalon kohën duke konsumuar të mirat e krijuara nga puna 

e robit dhe kësisoj pavarësia e tij mbi objektet nuk realizohet nepërmes punës, siç e realizon robi 

duke punuar për të dhe rrjedhimisht humbë pavarësinë duke u bërë i varur nga puna e robit për të 

përmbushur kënaqësitë e tij. ―Kështuqë nëse robi nuk është i denjë për të dhënë pranimin, zotëria 

nuk është i denjë për ta pranuar atë‖
265

. Kjo mungesë e dyanshme dinjiteti rrënon gjithë 

ngrehinën e raportit në mes Zotërisë dhe Robit. Në këtë pikë Beiser diferncohet nga Kojeve, 

ngase derisa tek ky i fundit kolapsi i raportit në mes Zotërisë dhe Robit është rezultat final i 

punës (bildung) së robit, tek Beiser ky kolaps është rezultat logjik i inkoherencës që zhvillohet në 

brendi të vetë këtij raporti. Është kontradikta brenda qendrimit të zotërisë ajo që e rrëzon vetë 

atë. Me këtë kolaps procesi hyn në fazën e gjashtë, atë që Beiser e identifikon me çlirimin e 

robit. Ky çlirim nuk është rezultat i një akti revolucionar, por rezultat i zgjidhjes logjike të 

kontradiktës, zgjidhje e cila nënkupton se dëshira e zotërisë për tu pranuar si qenie e lirië 

përmbushet vetëm atëherë kur ai e pranon edhe robin si një qenie të tillë. Pranimi ka vlerë vetëm 

nëse ndodhë në një raport qeniesh racionale e të barabarta, e jo në një raport të përuljes 

degraduese. Degradimi gjeneron dehumanizimin i cili sa më shumë që thellohet aq më shumë e 

ulë vlerën e pranimit, prandaj duhet ecur në kahun e kundërt, pikërisht në kahun në të cilin 

afirmohet ideja se zotëria është qenie racionale për arsyen se ka pranuar tjetrin e tij qenie si të 

tillë. Në këtë moment dëshira e zotërisë për pranim kërkon deinstrumentalizimin e robit, 

shndërrimin e tij në qëllim në vete. Beiser konsideron se në prapavijë të kësaj faze të procesit 

dialektik që zhvillohet në mes zotërisë dhe robit e ndeshim një temë kantiane dhe rusoiste. Kjo 

temë nënkupton idenë se ―Uni e demonstron se ai është racional vetëm kur ai vepron në pajtim 

me ligjet universale që ia ka imponuar vetes, e të cilat e obligojnë atë jo me pak se të tjerët. Nëse 

Uni vepron në pajtim me të tilla ligje, janë dy arsye pse ai duhet të jetë racional : e para, sepse 

vetëm një qenie racionale vepron në pajtim me idenë e ligjit ( universalitetin e tij ) ; dhe e dyta, 

sepse vetëm një qenie racionale i kufizon dëshirat e saj për hir të ligjit. Në kontekstion e 

dialektikës së zotërisë dhe robit zotëria afirmon racionalitetin e tij kur përfundimisht e pranon 

realitetin e pavarur dhe të barabartë të robit…Zotëria e afirmon lirinë e tij jo përmes dominimit të 

robit, por përmes trajtimit të barabartë të tij. Kështu Hegeli argumenton urtësinë e që fshihet 

prapa sentencës së famshme të Rusoit: ―Ai që beson se është zot i të tjerëve ai është më skllav se 
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ata‖
266

. Këtë moment rusoit Beiser e shikon si thelbin e gjithë përmbajtjes së kapitullit mbi 

dialektikën e zotërisë dhe robit, e cila përmes fazave të ndryshme që ka kaluar nga lufta për 

pranim, përmes pranimit me anë të nënshtrimit, ka arritur në përfundimin se pranimi është i 

mundur vetëm si pranim reciprok. Ky pranim reciprok mes qenieve të lira racionale përbën 

thelbin e vetëdijes universale për veten, që realisht është një emër tjetër për imperativin kategorik 

kantian. Ideja themelore e kësaj vetëdije është se afirmimi i lirisë së unit tonë në dëm të tjetrit e 

ka të pamundur të funksionoj. Që kjo të mundësohet është e domosdoshme që liria jonë të jetë 

njëkohësisht edhe liri e tjetrit. 
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3. HISTORIA E VETËDIJES PËR LIRINË SI Condicio Sine Qua Non PËR HISTORINË 

E EMANCIPIMIT 

 

3.1.Konteksti i historicizmit 

 

Vepra e Hegelit ―Leksione mbi Filozofinë e Historisë‖ paraqet njëren prej veprave me ndikimin 

me të madh brenda kontekstit të shumësisë së shqyrtimeve mbi historinë dhe relacionin e saj me 

lirinë. Në fakt liria është tema themelore e kësaj vepre. Shikuar në perspektivën e historisë së 

filozofisë kjo vepër shënon kulminacionin në zhvillimin e literaturës filozofike mbi historinë, 

zhvillim që nisë qysh në mesjetën e hershme me tekstet teologjike të Shën Augustinit, në trajtën 

e asaj që njihet si teologjia e historisë. Kjo teologji ka qenë përpjekje që përmes aparatit 

konceptual filozofik të provohet racionaliteti i vizionit judeo-kristian të emancipimit të njeriut.  

Në kohën e iluminizmit, si rrjedhojë zëvendësimit sekularist të temave dhe termave të tyre, 

teologjia e historisë zëvendësohet me filozofinë e historisë. Mirëpo meqë në këtë zëvendësim 

ruhen temat, e ndërrojnë vetëm termat dhe konceptet e diskursit mbi këto tema atëherë ndodhë që 

filozofia e historisë të mbetet brenda paradigmës së vendosur nga teologjia kristiane e historisë. 

Duke pasur parasysh këtë Agamben shkruan se filozofia e historisë, përfshirë edhe atë të 

Marksit, mbetet esencialisht një disiplinë e krishterë
267

. Ky dimension esencial i saj do të 

shpërfaqet edhe në vetë filozofinë e historisë së Hegelit. Kjo vepër është përgjegjie në dilemat e 

krijuara nga dy ide të rëndësishme kulturore dhe filozofike të fundit të shekullit 18 dhe fillimit të 

shekullit 19. Njëra është ideja iluministe e progresit dhe tjetra është ideja e historicizmit. E para 

ka të bëjë me shumë me arealin filozofik francez, e dyta me atë gjerman. Hegeli do t‘i sintetizoj 

këto dy ide në një rrëfim madhështor të përmbushjes së idesë së lirisë.  

Historicizmi në fakt lindë si një reaksion filozofik ndaj përbuzjes që iluminizmi artikulonte ndaj 

së kaluarës. E kaluara duhet fshirë dhe instrumenti për këtë është revolucioni. Konceptualiteti që 

fshihet prapa Revolucionit Francez ende nuk është i ndërlidhur me konceptet e ndonjë logjike të 
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brendshme të realitetit objektiv historik. Sikurse shkruan Slavoj Zhizhek jakobinët nuk e 

mbështesin legjitimitetin e veprimit të tyre revolucionar në ndonjë kategori të tillë si 

―domosdoshmëria historike‖, sikurse bëjnë bolshevikët. Për ta kjo kategori është ende e 

panjohur.  

Problemi i historicizmit lindë pikërisht në vitet e Revolucionit Francez. Ai lidhet me emra të tillë 

si Haman,  Herder, e Schlegel. Bile këtij të fundit i atribuohet shpikja e vetë termit ―historismus‖ 

në vitin 1797
268

. Ajo çka problematizonte historicizmi ishte abstrakimi që iluminizmi u bënte 

ideve nga konteksti historik, sidomos të vetë mendjes. Si shembuj të kësaj mund të merren 

koncepcionet ahistorike për mendjen te Dekartit dhe Kantit. Nga ky problematizim historicizmi 

do të derivoj konceptin e tij të ―historicitetit të mendjes‖
269

, apo siç e quan ndryshe Habermas 

konceptin e ―situimit të mendjes‖
270

. Më pas historiciteti i mendjes zgjerohet duke përfshirë edhe 

natyrën e ekzistencës njerëzore. Në perspektivën historiciste kjo ekzistencë merr karakter 

esencialisht historik
271

. Kjo ide e rrënon eternalitetin e natyrës njerëzore. Beiser në analizën e tij 

të historicizmit identifikon tre elemente themelore të tij. Natyrisht elementi i parë është vetë 

objekti i referencës së historicizmit : historia. Në këtë element kemi idenë se gjithçka që 

përfshinë horizontin e ekzistencës njerëzore. Ligjet dhe institucionet, besimet apo praktikat tjera 

sociale, kanë një histori. Faktin se kanë një histori, konsideron Beiser, do të thotë se ato i 

nënshtrohen procesit të ndryshimit Ky ndryshim gjithmonë është i lidhur me një situatë të 

caktuar kohore dhe hapësinore. E tërë kjo shpie të elementi i dytë të cilin Beiser e identifikon në 

konceptin e historicizmit, e ai është konteksti. Qasja historiciste na orienton në atë që të gjithë 

pluralitetin e formave të shfaqjes së ekzistencës njerëzore duhet ta shohim si produkt të një 

konteksti të caktuar historic. Ky kontekst është origjina dhe kuptimësimi i këtyre formave. 

Ndoshta këtij elementi të historicizmit më se miri i përshtatet sentenca e Derrides se ―nuk ka 

asgjë jashtë kontekstit‖. Kontekstualizimi prodhon relativizmin historik, i cili në formën e tij 

radikale përjashton krejtësisht universalizmin historik. Vetë Hegeli do të ballafaqohet me këtë 

problem në filozofinë e tij të historisë, por edhe në historinë e filozofisë. Dhe në fund kemi 
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elementin e tretë, të cilin Beiser e identifikon si elementi i organicizmit. Historicizmi organicist e 

vështron shoqërinë si një tërësi e gjallë organike, ku të gjitha elementet janë në varësi reciproke 

me njëra tjetrën. Kjo tërësi e gjallë organike është e përfshirë në një process ta vazhdueshëm 

zhvillimi, ngritje dhe rënie
272

.  Të tre këto elemente do ti ndeshim në rrëfimin hegelian për 

historinë botërore, ku zhvillimi organicist i historisë njerëzore bashkohet me idenë e progresit në 

marshin botëror të vetëdijes drejt universalizimit të lirisë. 

 

3.2. Koncepti i Hegelit për filozofinë e historisë 

 

Hegeli e përcakton filozofinë e historisë si ―shqyrtim mendor të historisë‖. Ky shqyrtim 

nënkupton dy anët e termit ―histori‖. ―Në gjermanisht  termi për ―historinë‖ (Geschichte) është 

derivuar nga fjala ―të ndodhur‖( geschehen). Kështuqë termi kombinon anën objektive dhe atë 

subjektive : ai denoton ngjarjet aktuale ( në latinisht res gestae) si dhe rrëfimin e ngjarjeve ( në 

latinisht historiam rerur gestarum). Ky unitet i dy kuptimeve duhet vlerësuar si diçka më e madhe 

se sa vetëm si një rastësi. Prandaj ne duhet të themi se rrëfimi i historisë ka lindur në të njejtën 

kohë me ngjarjet dhe veprimet e para që janë vërtetë historike‖
273

. Në këtë kontekst filozofia e 

historisë shqyrton si ngjarjet historike ashtu edhe vetë rrëfimin mbi këto ngarje. Mbi bazën e 

kësaj ajo është diferencuar në epistemologji të historisë dhe metafizikë të historisë
274

. Derisa 

epistomologjia e historisë shqyrton statusin shkencor të historiografisë, mundësinë apo 

pamundësinë për të arritur një njohje shkencore mbi të kaluarën, metafizika e historisë ka qëllim 

të zbërthej, jo diskursin mbi historinë, por vetë realitetin e saj objektiv, prezencën ose mos 

prezencën e një logjike të brendshme në totalitetin e këtij realiteti. Metafizika e historisë është 

teoria e kuptimit të përgjithshëm të realitetit historik.  

Në hyrjen e veprës ―Leksione mbi Filozofinë e Historisë‖ Hegeli analizon mënyrat e ndryshme 

se si i qasemi shqyrtimit të historisë apo mënyrës se si e shkruajmë atë. Ai dallon tre mënyra 
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themelore : historinë origjinare (burimore), historinë reflektive dhe historinë filozofike. E para 

prej këtyre pra historia burimore është ajo që rëndom njihet nën emrin ―kronika të kohës‖. Kjo 

formë e të shkruarit ka lindur në Greqinë e vjetër. Ajo është histori e dëshmive dhe dëshmitarëve. 

Si e tillë synimi i saj është të përshkruaj veprimet dhe ngjarjet historike mbi bazën e raportimit të 

fakteve nga dëshmitarët e këtyre ngjarjve, qofshin ata vetë shkruesit e historisë ose dëshmi të 

dhëna e të lëna për këta shkrues nga ata që kanë marrë pjesë në ato ngjarje. Hegeli merr si 

shembuj të këtij shkrimi të historisë veprat e Herodotit dhe Tukididit. Këto vepra shënonin një 

hap të rëndësishëm në çlirimin e mendjes nga mënyra mitike të menduarit dhe të rrëfyerit të 

gjërave. Për dallim nga epet homerike ku historia është ndërthurje veprimesh në mes perëndive, 

heronjve dhe njerëzve, në veprat e Herodotit, dhe sidomos Tukididit në skenen e historisë 

shfaqen vetëm njerëzit me interesat dhe pasionet e tyre tokësore. ―Legjendat, këngët folklorike, 

traditat – këto janë përjashtuar nga historia burimore, sepse ato janë mënyra të errta të kujtesës, 

veçori e popujve para literal. Në të kundërten, në historinë burimore ne kemi të bëjmë me popuj 

që e dijnë se çka janë dhe çfarë duan. Baza e realitetit të vëzhguar dhe të vëzhgueshëm përben 

një terren më të fortë se sa toka e përkohshme në të cilën janë rritur legjendat dhe epikat‖
275

. 

Përparësia e historisë burimore është në të njejtën kohë edhe mangësia e saj. Duke qenë një 

rrëfim i dëshmisë së vetë autorit historia burimore mbetet e mbyllur brenda rrethanave në të cilat 

autori jeton. Ai është aktori dhe spektatori. Ai rrëfen çka sheh dhe çfarë bën ai dhe të tjerët 

përreth tij. Ai është kronikan i kohës në të cilën merr pjesë përtej të cilës ai nuk shkon dot. 

―Kultura e autorit dhe ngarjet në veprën e tij, shpirti i autorit dhe veprimet që ai rrëfen janë një 

dhe të pandashme‖
276

. Ky identitet i autorit dhe ngjarjes përjashton dimensionin e refleksionit 

mbi ngjarjet, ngase vetëm distanca nga ngjarjet na mundëson një gjë të tillë. Prandaj mënyra e 

dytë e të shkuarit të historisë ka pikërisht funksionin e kompensimit të kësaj mungese të historisë 

burimore. Ajo është historia reflektive, e ndarë në histori universale, pragmatike, kritike dhe 

speciale. Qëllimi i saj për Hegelin është të shkoj për tej të tanishmës së rrëfyer. Në variantin 

universal historia reflektive mëton të ndërtoj një panoramë ku shihet e gjithë historia e një 

populli, vendi, apo edhe vetë botës si tërësi. Ajo që i mungon kësaj historie është principi 

universal që i jep kuptim tërësisë. Në variantin pragmatik historia reflektive përbën atë qasje 

historiograike që synon të nxjerrë nga ngjarjet e së kaluarës leksione morale për sundimtarët, 
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popujt dhe shtetarët. Por thotë Hegeli ―ajo çka eksperienca dhe historia na kanë treguar është se 

kombet dhe qeveritë kurrë nuk kanë mësuar ndonjë gjë nga historia ose vepruar në pajtim me 

mësimet e derivuara prej saj‖
277

. Këtë Hegeli konsideron se janë në pyetje dy faktorë që e 

determinojnë një gjë të tillë. I pari ka të bëjë me atë se secila epokë karakterizohet nga rrethana 

partikulare e situata individuale dhe kjo determinon faktin se vendimet mund të merren vetëm 

brenda këtyre rrethanave dhe situatave. Faktori tjetër lidhet me faktin se nën presionin e 

ngjarjeve botërore nuk mund të kërkohet ndihmë nga principet e përgjithme ose nga kujtesa e 

situatave të ngjashme nga kohërat e kaluara, ngase një kujtesë e zbehtë nuk mund të bëjë asgjë 

kundër lirisë dhe vitalitetit të së tashmes.
278

  Hegeli i quan të pashije, për shembull, rimarrjen e 

shembujeve grek e romak gjatë kohës së Revolucionit Francez për të paraqitur ngjarjet e këtij 

revolucioni. Historia pragamtike nuk e heton dallimin e frymës së një epoke nga një epokë tjetër, 

e sidomos atë në mes antikitetit dhe modernitetit. Nuk ka dallim që mund të jetë më i madh se ai 

në mes popujeve antik dhe kohës sonë, shkruan Hegeli.  

Në variantin kriticist të historisë reflektive objekt shqyrtimi nuk janë vetë ngjarjet historike, por 

mënyra e të shkruarit mbi to. Ky është kriticizmi i teksteve historike, metodave të tyre, 

shpjegimeve të tyre dhe vlerave të tyre epistemologjike. Ai i përgjigjet asaj që sot njihet si kritikë 

historiografike dhe epistemologji e historisë. Varianti i fundit i historisë reflektive është historia 

e specializuar, ngase përbën mënyrën e të shkruarit për historinë e fushave të veçanta të 

ekzistencës njerëzore, sikurse janë arti, religjioni, ligjet, e të tjera.  

Këtë variant Hegeli e shikon si një tranzicion nga historia reflektive tek historia filozofike 

botërore, e cila përbën mënyrën e tretë dhe më të lartë të të menduarit mbi historinë. E meta 

themelore e historisë reflektive është se ajo i vlerëson dhe interpreton ngjarjet e së kaluarës nga 

perspektiva e së tashmes. Kjo e metë kapërcehet nga historia filozofike e cila çdo ngjarje 

historike e shikon si moment në zhvillimin e një totaliteti organik , zhvillim që ndodhë në bazë të 

një principi universal, të cilin Hegeli e quan  ―Mendja Botërore‖. Ky princip shtrihet matanë 

aparencës kaotike të ngjarjeve historike që na ofrojnë qoftë historia burimore, qoftë historia 

reflektive. Historia filozofike është kësisoj kërkimi i logosit të brendshëm të historisë universale 

të njerëzimit. 
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3.3 Mendja Botërore dhe Vetëdija për Lirinë  

 

Historia Botërore për Hegelin nuk është një grumbull i pafundëm ngjarjesh kaotike dhe të 

pakuptimta, që prodhohen në rrjedhën e kohës si rezultat i ndeshjes së partikulariteteve 

njerëzore. Përtej aparencës së këtij grumbulli ngjarjesh Historia Botërore është realiteti i një 

rendi racional dhe teleologjik. Ky rend është i mbështetur në principin e Mendjes, e cila për 

Hegelin është vetë Sovrani i Botës, e pra edhe i historisë së saj. Kjo nuk është mendja subjektive 

karteziano-kantiane, por mendja objektive, struktura e brendshme racionale e realitetit objektiv, 

demiurgu imanent i këtij realiteti. Mendja subjektive përbën vetëm një moment në punën 

botërore të këtij demiurgu. Historia botërore është vetë demiurgjia e mendjes botërore. ―Në 

njëren anë Mendja është substanca e Universit…prej të cilit dhe në të cilin ka subsistencën dhe 

qenien e tij. Në anën tjetër, ajo është Energjia e Pafundme e Universit… Ajo është kompleksi 

infinit i gjërave,  e Vërteta dhe Esenca e tyre e plotë‖
279

. Në këtë moment e rigjejmë konceptin e 

famshëm hegelian të Substancës Subjekt. Në kontekstin e këtij përcaktimi të mendjes lindë edhe 

një nga tezat themelore hegeliane për historinë botërore: historia botërore është një proces 

racional. Në thelbin e këtij procesi ndodhet aktualizimi i planit të Mendjes Botërore.  

Por para se të shohim se cili është ky plan ne duhet të qartësojmë se kush është kjo Mendja 

Botërore. A mos është ajo vetë Zoti i krishterë, subjekti transcendent që ndërhynë në histori për 

t‘i dhënë asaj kahjen e tij të preferuar?  

A mos Hegeli është duke na paketuar rrëfimin e vjetër judeo-kristian me një ambalazhim të ri, 

sikurse mendon Niçe që e akuzon Hegelin se nuk ka bërë gjë tjetër përpos ndërtimit të një 

teologjie të fshehtë?  

Hegelianët e djathtë do të përgjegjeshin pozitivisht në këtë pyetje. Mendja botërore është vetë 

Zoti dhe askush tjetër. Në anën tjetër vetë Hegeli ka lënë shumë hapësirë hermeneutike për të 

menduar një gjë të tillë. Në filozofinë e tij të religjionit ai e bën identifikimin e filozofisë me 
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teologjinë : ―Zoti është fillimi dhe fundi i të gjitha gjërave ; gjithçka fillon prej Zotit dhe kthehet 

te Zoti…Zoti është një dhe i vetmi objekt i filozofisë…Prandaj filozofia është teologji‖.
280

  

Hegelianët e majtë ndërkaq konsiderojnë se Zoti hegelian është i ngjajshëm më Zotin spinozian, i 

cili identifikohet me natyrën. Përmes panteizmit ata përpiqen ta largojnë Hegelin nga krishterimi 

duke e shtyrë drejt një interpretimi humanist dhe pse jo edhe ateist të filozofisë së tij. Për ta, 

Hegeli ―Deus sive Natura‖ të Spinozës e shndërron në ―Deus sive Humanitas‖.  

Në një aspekt tjetër duhet qartësuar koncepti që Hegeli ka për teologjinë. Filozofia e religjionit, 

thotë ai, është një emër tjetër për teologjinë natyrore, e cila është krejtësisht e dallueshme nga 

teologjia e revelacionit e shkrimeve të shenjta. Teologjia natyrore synon që me anë të mendjes 

dhe njohjes së natyrës e botës të arrijë deri tek qenia e Zotit. Për me tepër kjo teologji konsideron 

se vetëm kjo rrugë është e hapur drejt njohjes së Zotit. Një gjë e tillë e determinon kushtëzimin e 

Zotit nga Bota, kushtëzim që shprehet hapur nga vetë Hegeli : ―Zoti pa Botën nuk është Zot‖. 

Kjo do të thotë se ai merr kuptim, bëhet Zot në botë dhe vetëm përmes botës. Ky përcaktim i 

qeniesisë së Zotit i jep fund dimensionit transcendent të tij. Fundi i këtij dimensioni krijon një të 

çarë të madhe në mes Hegelit dhe teologjisë së krishterë, e cila e projekton Zotin matanë kohës 

dhe hapësirës. Zoti për krishterimit është Zot edhe para krijimit të Botës. ―Në kundërshtim me 

krishterimin tradicional…Hegeli e koncepton Zotin si imanent. Zoti e zbulon ose mishëron vetën 

në botën e kufizuar dhe ai është i pandashëm nga mishërimet e tij në natyrë dhe në histori. Është 

e rëndësishme të theksohet se megjithatë ai nuk është i reduktueshëm të mishërimet e tij, edhe 

pse ai mendohet se nuk i transcendon ato. Saktësisht sepse ai është baza, substanca dhe burimi i 

të gjitha mëshirimeve të tij ai është më diçka më shumë se ato dhe kështu i pareduktueshëm tek 

to. Në  cilësinë e pandashmërisë së Zotit nga Bota, Hegeli e natyralizon dhe historicizon 

hyjnorën, por në cilësinë e pareduktueshmërisë së tij te bota, ai e divinizon historinë dhe 

natyrën‖
281

.  

E tërë kjo sikur ngjanë me pozicionin panteist, por Hegeli distancohet nga identifikimi me këtë 

pozicion teorik dhe mbrohet kundër akuzave se përmes panteizmit ai praktikisht ka rënë ne 

ateizëm. Beiser mendon se Hegeli hedhë poshtë akuzën për panteizëm jo pse do të pajtohet me 

pozicionin teorik ortodoks, por se akuza i është bërë mbi bazën e panteizmit të keqkuptuar dhe 

                                                           
280

 . G.W.F.Hegel, Lectures on the Philosophy of Religion, Volume I, University of California Press, 1984, fq. 84. 
281

 . Frederick Beiser, Hegel, Routledge, London, 2005, fq.143. 



në anën tjetër se panteizmi, duke mos qenë fals, është i domosdoshëm, por edhe pamjaftueshëm 

për shpjegimin e Zotit. ―Hegeli pajtohet me panteistët se ekziston një substancë e vetme 

universale që është esenca dhe burimi i të gjitha gjërave të kufishme ; por ai nuk pajtohet me ta 

në dy aspekte fundamentale. E para, ai nuk mendon se fusha e të fundshmërisë zhduket ne 

absoluten ; për me tepër ai mendon se kjo fushë realisht e zbulon absoluten dhe në të vertetë 

absolutja  realizohet vetëm nepërmes saj… E dyta, ai konsideron se e pakufishmja nuk është 

vetëm substancë, por gjithashtu edhe subjekt ; të thuash se gjithashtu ajo është edhe Subjekt do të 

thotë që (1) ajo e zbulon vetën jo vetëm në natyrë, por në mënyrë të veçantë edhe në sferën e 

kulturës dhe historisë ; dhe (2) ajo nuk është vetëm organike, por gjithashtu edhe shpirtërore, do 

të thotë se ajo konsiston jo vetëm në jetën, por edhe në vetënjohjen e jetës‖
282

.  

Duke mos qenë panteist, duket se Hegeli në filozofinë e tij ka akceptuar një pozicion tjetër, të 

njohur si panenteizëm. Panenteizmi nënkupton një ndërlidhje tjetër të Zotit me gjërat e kufishme 

që e përbëjnë universin, dhe pikërisht atë që vetë termi e nënkupton, do të thotë një zot që është 

brenda çdo gjëje dhe çdo gjë që është brenda këtij zoti ( pan- en- theos). Përmes kësaj brendësie 

të dyfishtë Hegeli kapërcen antinomitë abastrakte në mes të përgjithshmes dhe te veçantës, në 

mes transcendencës dhe imanencës, në mes të pakufishmes dhe të kufishmes, në mes aparencës 

dhe esencës dhe ndërton konceptin e Absolutes që vetëkrijohet, vetëzhvillohet në një mënyrë 

organike. Kjo Absolute në fushën e historisë botërore është Mendja Botërore, që njëkohësisht 

është impersonale, do të thotë e ndryshme nga personalizmi i Zotit kristian dhe imanente në 

zhvillimin e proceseve të kësaj historie, procese që zhvillohen në bazë të një plani universal që 

ka për qëllim ngritjen e vetëdijes për lirinë në rrjedhen progresive të kohës historike. Ky plan 

është vetë esenca e mendjes botërore, ngase thotë Hegeli ashtu si graviteti është esenca e 

materies, liria është esenca dhe substanca e Mendjes. Kjo determinon faktin se duke duke 

aktualizuar vetën ajo aktualizon vetë lirinë. Ky aktualizim ndodhë në historinë universale, e cila 

―nuk është asgjë tjetër veçse progresi në vetëdijen për lirinë‖. Një progres i tillë për Hegelin 

ndodhë përmes një domosdoshmërie të hekurt historike, që do të thotë se kemi të bëjmë me një 

progres që nuk mund të ndalet, apo të kthehet pas. Domosdoshmëria është pashmangësi. Historia 

nuk është një rrjedhë kontingjente e ngjarjeve humane, por një proces teleologjik, gjatë të cilit, 

subjekti udhëheqës, pra mendja botërore, përmes aufhebungut të saj tejkalon momentet historike 
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të pengimit të progresit, i ruan dhe i sintetizon momentet historike që e shtyjnë përpara këtë 

proges drejt rezultatit final. Në rrjedhën e pandalshme të këtij progresi njerëzit hap pas hapi 

arrijnë deri të njohja se esenca e tyre është liria- fuqia e vetëpërcaktimit dhe vetëvendosjes.  

Ky hapërim progresiv ndodhë sipas Hegelit përgjatë tre epokave të mëdha, të cilat e përfshijnë 

ekzistencën historike të njerëzimit nga fillimet e qytetërimeve të para deri në botën moderne. Në 

perspektivën gjeografike ky hapërim është lëvizja e historisë botërore nga Azia drejt Europës. 

Azia, thotë Hegeli, është fillimi i Historisë, ndërsa Europa është caku final i saj. Epoka e parë i 

takon Azisë, ndërsa dy të tjerat i takojnë Europës. Në botën e lashtë aziatike niveli i vetëdijes për 

lirinë, si esencë e qenies njerëzore, është në pikën zero të saj. Njerëzit nuk janë të vetëdijshëm 

për esencën e tyre. ―Orientalët nuk kanë arritur dijen se Mendja-Njeriu si i tillë, është i lirë; 

ngaqë ata nuk e dijnë këtë ata nuk janë të lirë. Ata e dijnë se vetëm një është i lirë. Por kjo liri e 

Njëshit është vetëm kapriç i tij : egerësi, pasion apo guxim brutal…‖
283

. Për Hegelin liria e një 

Njëshi të tillë është vetëm liria e despotit të pamëshirshëm që për ligj themelor të shtetit ka 

vetëm vullnetin e tij arbitrar, prandaj edhe forma politike e një vetëdije të tillë për lirinë është 

despotizmi. Në këtë formë politike vetëm despoti e di se është i lirë, jo nga fakti se është njeri, 

por nga të qenit despot, ndërsa gjithë të tjerët janë vetëm shërbëtorë ose skllevër të tij. Këta të 

fundit nuk e kundërshtojnë rendin despotik dhe i nënshtrohen brutalitetit të tij, pikërisht sepse 

nuk e dijnë se duke qenë njerëz ata janë dhe nëse nuk janë duhet të jenë të lirë. Jeta e tyre në 

skllavëri u duket si një rend natyror i gjërave, edhe pse kjo jetë konsumohet në gjendjen e një 

ndarje radikale në mes esencës njerëzore në njëren anë dhe ekzistencës konkrete njerëzore në 

anën tjetër. Kjo ndarje radikale është e errësuar nga mungesa e vetëdijes për lirinë. Edhe në 

situatën hipotetike kur shpërthejnë revolta apo kryengritje qëllimi i tyre nuk është vendosja e 

lirisë në relacionet ndërnjerëzore, por vetëm zëvendësimi i despotit me një despot tjetër. Historia 

është qarkullim ciklik i despotizmave. Lëvizja nga pika zero e vetëdijes për lirinë drejt një 

avancimi të saj, për Hegelin, ndodhë në historinë greke dhe atë romake. Në këtë terren historik 

shfaqet për herë të parë vetëdija për lirinë. Në kontekstin e përgjithshëm të historisë botërore 

grekët dhe romakët shënojnë një hap më lartë se aziatikët, por të pamjaftueshëm, ngase ata 

singularitetin despotik e kanë tejkaluar vetëm përmes partikularitetit aristokratik. Kjo do të thotë 

se ata e dijnë se jo një, por disa janë të lirë. Kjo dije ende nuk është vetëdije se njeriu si i tillë 
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është i lirë. Madje thotë Hegeli këtë nuk e dinin as Platoni dhe Aristoteli
284

. Kësisoj esenca 

njerëzore mbetet e fshehur për botën greko-romake . Forma politike që reflektohet nga gjendja e  

vetëdijes për lirinë në këtë botë është aristokracia , ndërsa rendi i përgjithshëm social është i 

mbështetur fuqishëm mbi institucionin e skllavërisë. Brenda një rendi të tillë thotë Hegeli liria 

është diçka aksidentale, e përkohshme, e kufizuar, diçka e jashtme për njeriun. Në anën tjetër 

skllavëria përbën një fakt social të natyralizuar. Vetë Aristoteli do ta artikuloj filozofikisht këtë 

natyralizim në veprën e tij ―Politika‖. Nga pikëpamja e sotme një qëndrim i tillë i Aristotelit do 

të na zëmronte tej mase, në kuptimin se si është e mundur që një mendimtar i madh si ai të 

justifikonte skllavërinë. Por, do të thoshte Hegeli, nuk duhet harruar se çdo filozofi është 

shprehje mendore e kohës së saj. Aristoteli nuk mund të kapërcente dot kohën e tij dhe ne nuk 

mund të akuzojmë atë për diçka të cilën nuk e dinte, e kjo gjë është liria si esencë e qenies 

njerëzore. Vetëdija për këtë, mendon Hegeli, arrihet vetëm në epokën e popujve gjermanik, të 

cilët nën influencën e krishterimit të parët e arrijnë vetëdijen që njeriu si njeri është i lirë. ―Kjo 

është liria e mendjes që konstituon esencën e saj. Kjo Vetëdije për herë të parë shfaqet në 

religjion, në regjionin më intim të mendjes‖
285

. Por kjo shfaqje nuk pasohet edhe me realizim. 

Me konsolidimin e krishterimit nuk merr fund skllavëria. Ajo që merr fund është errësimi i 

ndarjes në mes esencës njerëzore dhe ekzistencës njerëzore. Tash kuptohet se këto dy gjëra nuk 

janë në pajtueshmëri me njëra tjetrën. Prej natyre njeriu është qenie e lirë, ndërsa në jetën 

praktike sociale ndodhet në gjendje robërie e keqtrajtimi. Do të jetë moderniteti ai që do provoj 

të pajtoj këto dy anë të jetës njerëzore. Moderniteti e shpie trajektorën e lëvizjes historike të 

vetëdijes për lirinë në një hap më tej. Tash jo një, as disa, por të gjithë njerëzit e dijnë se janë të 

lirë. Vetëdija për lirinë është bërë universale dhe me këtë progresi historiko-botëror ka arritur 

finalitetin e tij. Me këtë finalitet mbyllet historia e vetëdijës për lirinë, por jo vetë historia 

praktike ngjarjeve njerëzore. Kjo e fundit tash e tutje zhvillohet si një histori e përpjekjeve për të 

ruajtur unitetin e esencës dhe ekzistencës njerëzore, e aty ku është prishur ky unitet për ta 

rindërtuar. Kjo do të thotë se nëse e kemi lirinë gjëja më e rëndësishme është që ta ruajmë atë, e 

nëse e kemi humbur gjëja më e rëndësishme është që ta rifitojmë përseri. Vetëdija universale për 

lirinë është faktori më esencial në shpjegimin e faktit pse moderniteti vlon nga konfliktet, luftërat 

e përpjekjet që kanë në epiqender të tyre idenë e lirisë. Një dëshirë e pafrenueshme për 
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subjektivizim përshkon gjithçka brenda modernitetit. Kjo do të thotë se çdo gjë, individët dhe 

kolektivitetet e të gjitha trajtave, synojnë të bëhen subjekte, sepse të jesh subjekt do të thotë të 

ekzistosh në pajtim me esencën tënde. Vetëm brenda frymës së modernitetit mund të lindej 

metafizika e subjektivitetit e cila në trajtën e lirisë së subjektivitetit bëhet baza e jetës politike. 

Hegeli konsideron se forma institucionale që merr kjo jetë në epokën e vetëdijes universale për 

lirinë është monarkia kushtetuese. Në rendin modern kushtetues të fundit të historisë kemi 

antipodin despotizmit të fillimeve të historisë. Derisa në këtë të fundit shteti ishte vetëm shprehje 

e vullnetit arbitrar të sundimtarit në rendin modern kushtetues ―shteti është mishërim i Lirisë 

Racionale, realizim dhe pranim i saj në formë objektive‖. Kësisoj progresi në vetëdijen për lirinë 

ka ndjekur një trajektore racionale dhe logjike duke kaluar prej singularitetit despotik aziaktik, 

përmes partikularitetit aristokratik greko romak për të arritur në finalen e universalitetit monarkik 

kushtetues në botën moderne. Më këtë finale aktualizohet në tërësinë e tij Logosi i Historisë 

Botërore.  

Por cila është ana operative e këtij aktualizimi? Si vepron Mendja Botërore? Cili është raporti i 

saj me partikularitetet njerëzore që veprojnë në skenën e madhe të historisë, me popujt, shtetet, 

grupet sociale, individët?  

Përgjegjen në këto pyetje Hegeli e jep përmes një teze tjetër të rëndësishme në filozofinë e tij të 

historisë. Ajo është teza për ―Dinakërinë e Mendjes‖ (die List der Vernunft). Në kuptimin e 

përgjithshëm dinakëria e mendjes përshkruan situatën në të cilin një subjekt përdorë një subjekt 

tjetër pa dijen e këtij të fundit. Ndërkaq tek Hegeli dinakëria e mendjes nënkupton raportin në 

mes qëllimeve universale të mendjes botërore dhe qëllimeve apo veprimeve partikulare të 

aktorëve njerëzor në historinë botërore. Mendja Botërore është sovrani i botës, instanca supreme 

që dikton kursin e historisë, mirëpo në këtë histori veprojnë partikularite njerëzore që nuk janë të 

vetëdijshëm për këtë. Ato veprojnë duke menduar se në histori po  përmbushin pasionet, qëllimet 

apo objektivat e tyre, por në realitet nuk bëjnë asgjë tjetër përveçse përmbushin një qëllim tjetër 

për të cilin nuk janë të vetëdijshëm dhe të cilin nuk e kanë menduar. Në këtë mënyrë ata bijnë 

pre, apo instrumentalizohen nga mendja botërore për qëllimin e saj universal. Aleksandri i Madh 

mendon se duke pushtuar Azinë po e përmbushë pasionin e tij perandorak, mirëpo në fakt 

rezultati i punës së tij është krejt tjetër. Përmes kësaj pune ai ka dërguar në në truallin e vetëdijes 

singulare për lirinë, vetëdijen partikulare greke për lirinë. Pasioni i tij dhe vepra e tij është 



zhdukur, por rrënjosja e lirisë ka ndodhur. Në anën tjetër Napoleoni duke pushtuar gjithë 

Europën nga brigjet e atlantikut, deri në portat e Moskës, mendon se po përmbushë etjen e tij për 

lavdi, e në fakt rezultati prap është tjetër : lavdia e tij kthehet në disfatë, por vetëdija universale 

për lirinë e rrënjosur në frymën e Revolucionit Francez përhapet përgjatë gjithë Europës që ende 

nuk e kishte përvetësuar këtë vetëdije.  

Hegeli konsideron se pasionet njerëzore janë një levë e fuqishme në historinë botërore, e se asgjë 

e madhe në histori nuk është arritur pa pasione, mirëpo këto pasione kanë vlerë historiko-

botërore vetëm për aq kohë sa aktualizohen në pajtim në logjikën e brendshme universale të 

historisë. Me këtë është i lidhur vlerësimi i Hegelit për ata që njihen si ―personalitete të mëdha 

historike‖, apo njerëz të mëdhenj në histori. ―Njerëz të mëdhenj në histori janë atë në qëllimet 

partikulare të të cilëve gjendet vullneti substancial e që është vullneti i Mendjes Botërore‖
286

. Ata 

mund të quhen heronj, sepse me veprimet dhe pasionet e tyre shkojnë përtej rendit të zakonshëm 

të gjërave duke mundësuar shpalosjen e përmbajtjeve ende të paaktualizuara të mendjes botërore 

(Weltgeist). Heronjt e historisë për Hegelin janë në të vërtetë, sipas shprehjes së Marcuses, 

―agjentët e mendjes botërore‖
287

 dhe duke qenë të tillë ata janë edhe heronj të kauzës universale 

të lirisë. Heroi është i tillë, vetëm dhe vetëm për aq kohë sa vepron në pajtim me principin e 

lirisë, qoftë edhe në mënyrë të pavetëdijshme. Pa këtë princip heroizmi i tij nuk ka vlerë. ; ai 

reduktohet në një guxim irracional dhe shtazarak. Guximi i bishës nuk është guxim i heroit. 

Heroi diferencohet nga të tjerët me veprat e tij të jashtëzakonshme, por në perspektivën 

hegeliane këtë epitet e meritojnë vetëm ato vepra që ndikojnë në avancimin e progresit në 

vetëdijen për lirinë. E njejta gjë vlenë edhe popujt dhe shtetet, historitë e të cilëve janë pjesë e 

historisë botërore. ―Historia e një kombi duhet gjykuar  sipas kontributit të tij në progresin e 

gjithë njerëzimit drejt vetëdijes për lirinë. Kombet e ndryshme nuk kontribuojnë njejtë ; disa janë 

promotorë aktiv të këtij progresi. Këta janë kombet historiko-botërore (Welthistoriche 

Volksgeister). Kapërcimi vendimtar në një formë të re dhe më të lartë të jetës ndodhë në 

historinë e tyre, derisa kombet tjerë luajnë role më minore‖
288

. Mendja Botërore nuk i përdorë 

vetëm pasionet dhe talentet njerëzore, kombet dhe shtetet, por edhe gjithë përvojën historike 

njerëzore, luftërat dhe konfliktet, gjakderdhjet dhe sakrificat e shumta të jetës njerëzore në 
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funksion të objektivit të saj final. Hegeli e di qe historia botërore nuk është një teatër i lumturisë 

njerëzore,  se faqet e lumturisë janë faqe të zbrazta në histori, e që historia është një thertore e 

madhe e njerëzimit, por nuk pranon pakuptimësinë universale të këtij teatri-kasaphanë. Gjaku i 

derdhur nepër histori nuk është gjak i humbur, i derdhur kot ; mizoritë dhe padrejtësitë e 

pafundme nuk kalojnë pa u ndëshkuar, ngase në instancë të fundit ―Historia Botërore është Gjyqi 

i Botës‖. Këtu hasim paradoksin e madh moral të mendjes botërore: duke lëvizuar në një rrafsh 

mbimoral, në një rrafsh matanë së mirës dhe së keqës, përgjatë historisë ajo sakrifikon vlerat dhe 

kriteret morale të veprimit me qëllim që në fundin e historisë të përmbushë një objektiv 

esencialisht moral – vetëdijën universale për lirinë, vetëdijen se të gjithë njerëzit janë të lirë, me 

vetë faktin se janë njerëz dhe kudo e gjithmonë duhen trajtuar si të tillë. Kësisoj përmes një kursi 

amoral historia përmbyllet në imperativin kategorik të etikës së idealizmit gjerman. Marksi këtë 

përmbyllje do ta interpretoj si fund të parahistorisë njerëzore, por ndryshe nga Hegeli do ta 

projektoj në një horizont tjetër historik. Hegeli natyrisht nuk mendon se parajsa ka zbritur në 

tokë, e as se njerëzimi ka arritur paqen dhe drejtësinë. Puna e emancipimit nuk ka përfunduar, 

por është përmbushur kushti themelor, condicio sine qua non,  që kjo punë së pari të mund të 

mendohet dhe së dyti të filloj kryhet në terrenin e historisë reale njerëzore. Ky kusht është 

vetëdija universale për lirinë. Aty ku përfundon historia e ngritjes së saj, aty fillon historia e 

emancipimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tregimi marksist i emancipimit 

 

4.1.Raporti i Marksit me Hegelin 

 

Një histori filozofike e idesë së emancipimit nuk mund të mendohet pa marksizmin, i cili përbën 

ndoshta rrëfimin më influent për emancipimin e njeriut, si në rrafshin teorik ashtu edhe në atë 

praktik. Kur është fjala të rrafshi teorik marksizmi, në shkallë globale, përbën njëren prej 

rrymave më pruduktive të mendimit filozofik dhe politik të dy shekujeve të fundit, e kur është 

fjala të rrafshi praktik tashmë është e qartë se si asnjë filozofi tjetër marksizmi ka influencuar 

rrjedhën historike botërore, sidomos në shekullin e XX. Ndikimi i tij krahasohet me atë të feve të 

mëdha botërore. Njësoj si krishterimi në fillimet e tij marksizmi ishte vetëm njëri nga variantet e 

shumta të rrëfimit për emancipimin e njeriut në shekullin në të cilin u lind.  Shekulli i XIX, 

vlonte nga utopitë e shumta dhe nga projeksione nga më të ndryshmet letrare, fetare e filozofike 

mbi të ardhmen e njerëzimit.  

Si a doli pra marksizmi ti errësoj të gjitha këto variante e projeksione duke u bërë rrëfimi më i 

fuqishëm për  fatin njerëzor?  

Duket se përgjegjia duhet kërkuar të fuqia e sintezës teorike që realizoi Marksi në filozofinë e tij. 

Në fakt kemi të bëjmë me dy sinteza të mëdha në këtë filozofi. E para, ka të bëjë me shkrirjen në 

një bllok koherent teorik të tre shkollave të mëdha të mendimit europian të shekullit XIX, 

idealizmit gjerman, socializmit francez dhe ekonomisë politike angleze
289

. E dyta ka të bëjë me 
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unfikimin e ëndërrave të lashta të njerëzimit për drejtësi me scientizmin, besimin e ri të cilit i 

kishte dhënë jetë Iluminizmi. Në këtë unifikim Marksi ofronte një justifikim dhe siguri 

shkencore të pritjeve eskatologjike të njerëzimit për triumfin e drejtësisë dhe të mirës mbi të 

keqën e padrejtësinë. Ai ofronte një lloj religjioni të shpëtimit tokësor (Morin).  

Këto dy sinteza përbëjnë boshtin e rrëfimit marksist të emancipimit. Në kontekst të tërë kësaj një 

nga raportet më të rëndësishme padyshim është raporti i Marksit me Hegelin. Ky raport përbën 

një nga çështjet më të debatura në historinë e bujshme të marksizmit. Brenda kësaj historie 

Marksi herë është afruar me Hegelin, herë është shkëputur prej tij, herë është parë si pasues i 

mendimit hegelian, e herë si antipodi i këtij mendimi
290

. Pas vdekjes së Marksit nisi edhe procesi 

i kanonizmit të pikëpamjeve të tij, i shndërrimit të tyre në dogma të pakontestueshme
291

. Ky 

proces rezultoi me krijimin e të ashtuquajturit ―marksizmi ortodoks‖, cili sipas shprehjes se 

Lukacs parasegjitash i referohet metodës. Çka do të thotë kjo? Marksizmi ortodoks konsideron se 

metoda marksiste, materializmi dialektik dhe ai historik ( terma të papërdorur nga Marksi) 

përbëjnë të vetmet metoda valide për njohjen shkencore të realitetit. Në këtë ekskluzivizëm 

metodologjik nuk kishte vend për askënd tjetër, e aq më pak për Hegelin dhe idealizmin e tij. 

Këtu Marksi mendohet se ka kryer një shkëputje radikale dhe revolucionare me Hegelin. Një 

pikëpamje e tillë ka dominuar si Marksizmin e Internacionales së Dytë Socialiste, ashtu edhe 

Marksizmin zyrtar të vendeve komuniste, si Bashkimi Sovjetik apo Kina komuniste. Çuditërisht 

njëri nga themeluesit e Bashkimit Sovjetik, Lenini, nuk bashkohej me një pikëpamje të tillë. Ai 

vërente një lidhje të fuqishme të mendimit të vonshëm të Marksit me filozofinë e Hegelit. Kush 

do të kuptoj Kapitalin e Marksit, shkruante Lenini, duhet më parë të lexoj Logjikën e Hegelit
292

. 

Ndoshta nuk është rastësi pse mendimtari i cili i bëri një artikulim filozofik leninizmit
293

, u bë 

edhe një nga themeluesit e njëres prej rrymave më kreative në filozofinë e shekullit XX, 
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marksizmit perëndimor
294

, që për dallim nga ai ortodoks ritheksonte lidhjen e fortë të mendimit 

marksist me atë hegelian
295

. Ky mendimtar është hungarezi George Lukacs. Në veprën e tij 

―Historia dhe vetëdija klasore‖ Lukacs problematizonte brenda dilemave marksiste një temë 

esencialisht hegeliane, temën e vetëdijes, në formën e saj klasore, temë që ishte lënë krejtësisht 

pasdore në ekonomizmin fatalist të Internacionalës së Dytë Socialiste. Nuk mund të kishte 

emancipim të proletariatit pa vetëdijen paraprake të këtij emancipimi. 

Duke mos dashur të hyjmë më në thellësi të debatit të mëdh për lidhjen në mes Marksit dhe 

Hegelit, për qëllimet e këtij studimi, ne do të ndalemi në elaborimin e disa analogjive filozofike 

të këtyre dy mendimtarëve, nga më të rëndësishmit në historinë e idesë perëndimore të 

emancipimit.  

Momenti i parë në këto analogji padyshim është historia. Ajo zë një vend qendror si te Hegeli 

ashtu edhe te Marksi. Ajo është terreni ku krijohen dhe zgjidhen të gjitha problemet dhe dilemat 

që e mundojnë ekzistencën njerëzore. Howard Williams ka bërë analizën e analogjisë së Marksit 

me Hegelin në trajtimin e Historisë. Ai konsideron se përkundur shumë dallimeve në detaje, dhe 

përkundër dallimit themelor që i ndanë Hegelin dhe Marksin, e që është dallimi në mes 

idealizmit dhe materializmit, pikëpamjet e tyre mbi historinë janë shumë të ngjajshme. Williams 

renditë tetë analogji të këtyre pikëpamjeve
296

.  E para është se të dy, si Hegeli si Marksi 

akceptojnë idenë se historia njerëzore është një zhvillim që kalon nepër faza të ndryshme apo 

epoka. E dyta ka të bëjë me faktin se të dy mendimtarët besojnë se kjo lëvizje historike nepër 

epoka të ndryshme paraqet një lëvizje ndryshimi dhe zhvillimi nga lindja drejt perëndimit. Të dy 

duket se janë mendimtar eurocentrik, madje për Marksin mund të thuhet edhe se është 

westernocentrik, ngase në fund të jetës së tij ai insistonte se domosodshmëria historike që kishte 

përshkruar ai vlente vetëm për vendet e Europës Perëndimore. Ky qëndrim gjendet në letren e tij 

të famshme dërguar aktivistes ruse Vera Zasulich. Në analogjinë e tretë, thotë Williams, të dy si 

Hegeli si Marksi e shohin historinë si një proces progresiv. Në këtë proces ka një ngritje të 

njerëzimit nga gjendja primitive, në nivelet më të avancuara të civilizimit. Të dy mendimtarët 

konsiderojnë se kjo ngritje është jo vetëm materiale, por edhe kulturore dhe morale (analogjia  e 

                                                           
294

 . Termi është futur në vokabularin filozofik fillimisht nga Karl Korsch në veprën e tij ―Marksizmi dhe Filozofia‖ 

dhe më pas nga filozofi francez Maurice Merleau Ponty, në veprën e tij ―Aventurat e Dialektikës‖. 
295

 . Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, Verso, London, 1989. 
296

 . The Hegel – Marx Connection, Tony Burns and Ian Fraser (ed), Palgrave Macmillan, 2000, fq.198 



katërt ) dhe se në këtë ngritje e zhvillim progresiv liria përbën një nga qëllimet kryesore ( 

analogjia e pestë). Si Hegeli si Marksi besojnë se historia progresive e njerëzimit kulminon në 

një pikë vendimtare, ku gjithë puna e epokave të mëparshme është shpaguar ( analogjia e 

gjashtë), por ata ndahen në përcaktimin e këtij momenti vendimtar. Për Hegelin ai është bota e 

protestantizmit gjermanik, e për Marksin është komunizmi i shoqërive post-kapitaliste 

perëndimore, por tek te dy gjendet konceptimi i këtij momenti vendimtar, i kësaj pike fundore si 

një proces dinamik dhe kontinual ( analogjia e shtatë). Kjo do të thotë se fundi i historisë nuk 

është vdekja e saj, por lindja e mundësisë për një mënyrë tjetër të bërjes së historisë. Në fund ajo 

që i përbashkon të dy mendimtarët është koncepcioni teleologjik për historinë. Të dy besojnë se 

ngjarjet që mbushin historinë botërore në instancë të fundit janë në funksion apo i shërbejnë 

përmbushjes së një qëllimi të madh historik, e se kjo përmbushje ndodhë përmes një 

domosdoshmërie historike (analogjia e tetë). Ndonëse të dy janë teleolog të historisë, ata 

dallojnë, siç vëren Williams në identifikimin e dramatis personae të dramës së madhe të historisë 

botërore. Për Hegelin është mendja botërore (WeltGeist) që end skenarin e kësaj drame, nga 

prologu deri te epilogu, për Marksin janë klasat sociale dhe forcat prodhuese që e bëjnë këtë 

punë
297

. Heroizmi hegelian është heroizmi i personaliteteve të mëdha historiko-botërore që janë 

agjent të mendjes botërore, ndërsa herozimi marksist është heroizmi i proletariatit që ka për 

mision ti japë fund njëherë e përgjithmonë historisë së eksploatimit të njeriut nga njeriu. Mirëpo 

ky dallim është relativ ngase ai vlenë vetëm në raportin e pikëpamjes së Marksit me filozofinë e 

historisë të Hegelit, por jo edhe në raportin e saj me Fenomenologjinë e Frymës ku puna e robit 

është fuqia emancipuese e njerëzimit. Dialektika konfliktuale hegeliane e zotërimit dhe robërisë 

ka shumë analogji me dialektikën konfliktuale marksiste të forcave prodhuese dhe 

marrëdhënieve në prodhim. ―Marksi përdorë metodologjinë hegeliane për të paraqitur relacionet 

klasore nën kapitalizëm. Lufta e proletariatit kundër klasave të pasura është perceptuar nga 

Marksi në termat e modalitetit zotëri-skllav‖
298

. 

 Yvonne Sherratt, në studimin e tij ―Filozofia kontinentale e shkencës sociale‖ ka bërë një 

analizë të analogjive në mes Marksit dhe Hegelit nga perspektiva e teologjisë së krishterë. Në 

fakt, vëren Sherratt, analogjia në mes këtyre dy mendimtarëve buron nga njëra prej ideve bazike 

të krishterimit, e kjo është ideja e tjetërsimit të njeriut. Kjo ide depërton në filozofinë e Hegelit 
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për shkak se idealizmi gjerman synonte të gjejë një modus pajtimi në mes iluminizmit dhe 

religjionit. Derisa Kanti e kishte gjetur këtë modus duke i bërë vend religjionit në fushën e 

mendjes praktike, pasi një gjë e tillë ishte pamundësuar në fushën e mendjes teorike, Hegeli e 

kishte gjetur modusin në fjalë në terrenin e historisë botërore. Ideja e krishterë e tjetërsimit të 

njeriut është pjesë e rrëfimit biblik për fatin e njerëzimit. Ky fat kalon nepër tre faza të mëdha. 

―Së pari, në historinë biblike të krijimit, në fillim ekziston një unitet i padiferencuar i njerëzve 

me Zotin. Ky unitet është paraqitur në Kopshtin idilik të Parajsës. Brenda këtij uniteti të pastër e 

të lumtur me Zotin njerëzit nuk e kanë vetëdije reale mbi mundësinë e ndarjes nga Zoti. Ky është 

një unitet i përsosur‖
299

. Sipas Sherrat, Hegeli ndjek këtë ide të unitetit primordiale të njerëzimit 

duke e aplikuar atë në ngjarjet reale të historisë së tij. Faza e unitetit për Hegelin ka të bëjë me 

shoqëritë e lashta, me shoqëritë mitike ku njerëzit jetojnë në një unitet spontan e pothuajse të 

pavetëdijshëm  me botën e cila i rrethon. Dihet se edhe vetë Logjika e Hegelit fillon me unitetin 

e padiferencuar të qenies, me qenien e pastër dhe hiqin e pastër. Uniteti i përsosur biblik i njeriut 

me Zotin prishet kur ai vendosë të thyej urdhërin e Zotit dhe shijon frytin e ndaluar të pemës se 

njohjes. Ata e thyjnë vullnetin e Zotit, bijnë në mëkat dhe kështu ndahen prej tij dhe dëbohen nga 

parajsa. ― Për Hegelin, në historinë njerëzore, faza e dytë, faza e rënies, ndodhë kur uniteti mitik 

është rrënuar nga mendimi refleksiv. Filozofia e Greqisë antike, e Sokratit, paraqet për Hegelin 

fillimin e gjithë mendimit njerëzor – kur ne nuk e akceptojmë thjeshtë botën për rreth nesh, por 

fillojmë të reflektojmë mbi të. Filozofia sokratike shpie të rrënimi i komuniteteve të vjetra të cilat 

bazohen mbi forma spontane, zakonore dhe jomendore të sjelljes‖
300

.  

Faza e dytë është faza e tjetërsimit dhe e ndarjes së dyfishtë, ajo është ndarje e njeriut nga natyra 

dhe bashkësia humane. Si e tillë ajo është fazë e konfliktit të dyfishtë. Në rrëfimin biblik 

mundimet e ndarjes e të tjetërsimit të njeriut tejkalohen me ardhjen e Krishtit në histori. Zoti 

është bërë njeri në Krishtin dhe kësisoj sërish është  rikthyer unitetit i njerëzve me Zotin. Njerëzit 

dhe Zoti janë pajtuar. Ky pajtim të Hegeli merr formën e pajtimit të njeriut me botën në të cilën 

jeton pasi ka zbuluar se kjo botë është racionale. Duke njohur botën mendja njeh veten, ngase 

gjithçka është racionale është reale dhe gjithçka reale është racionale. Është moderniteti ai që 

përmbushë këtë pajtim racional të njeriut me botën e tij. Sherrat konsideron se ky rrëfim uniteti, 

prishje dhe ripajtimi përmes Hegeli ka kaluar edhe tek Marksi, duke zënë vend bazik në rrëfimin 
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e tij për historinë njerëzore. Uniteti biblik dhe hegelian i gjendjes parake të njerëzimit te Marksi 

merr formën e unitetit material. ―Historia fillon me unitetin e një lloji primitiv të komunizmit, ku 

nuk ka pabarazi në formën e pronësisë dhe jopronësisë mbi mjetet e prodhimit. Për me tepër kjo 

formë komunizmi është shumë e pazhvilluar dhe forcat prodhuese të kësaj shoqërie janë 

minimale‖
301

. Njeriu është në unitet të plotë me natyrën dhe shoqërinë. Ky unitet për Marksin 

prishet me zhvillimin e forcave prodhuese ( ekuivalenti i pemës së njohjes), të cilat e shkëpusin 

njeriun nga natyra dhe me lindjen e pronës private, e cila i shkëputë dhe ndanë njerëzit nga njeri 

tjetri ( ekuivalenti i konfliktit biblik të Abelit dhe Kainit). Kjo është faza e rënies dhe e 

tjetërsimit. Sistemet e skllavërisë, feudalizmit dhe kapitalizmit i përgjigjen asaj. Tejkalimi i saj 

ndodhë në fazën e tretë kur përmes një revolucioni botëror njeriu ripajtohet me veten dhe me 

natyrën. Bota e këtij ripajtimi është bota e komunizmit post-historik, rigjetja e parajsës së 

humbur.  

Në tërë këtë mund të vërehet se si tek të tre rrëfimet, të krishterimit, hegelianizmit dhe 

marksizmit shfaqet dituria si faktorë i prishjes së unitetit primordial të njerëzimit. Tek Hegeli ajo 

mbetet edhe faktorë pajtimi, kurse tek krishterimi deri tek pajtimi arrihet përmes besimit në 

ngjarjen madhështore të ardhjes së Krishtit, e tek marksizmi përmes besimit tek ardhja e 

Revolucionit Madhështor që do ndryshoj rendin ontologjik botëror. Kësisoj krishterimi dhe 

marksizmi janë vizione të lidhura pandashmërisht me idenë e një ngjarje të madhe që ndanë në 

dysh linearitetin historik. Ato marrin fund nëse kjo ngjarje, qoftë si ide, qoftë si ndodhi reale,  

devalorizohet. 

 

 

4.2. Prologu i emancipimit : kritika e ideologjisë 

 

Filozofia e Marksit lindë në një ambient intelektual të dominuar nga idealizmi gjerman, i cili 

përmes filozofisë së Hegelit e kishte quar deri në konsekuencat e fundme filozofinë e 

subjektivitetit e të vetëdijes të nisur me Dekartin. Në këtë kontekst refleksioni marksist nuk 
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kishte rrugë tjetër përveçse të fillonte si një ballafaqim me problemin e kudo ndodhur të 

vetëdijes. Në këtë ballafaqim Marksi do të synoj të përmbys supremacinë e vetëdijes dhe hapi i 

parë në këtë ndërrmarrje padyshim është kritika e formave të ndryshme të saj. Vetë Marksi e 

përcakton këtë kritikë si kritikë të ideologjisë gjermane. Ky term duhet sqaruar në mënyrë që të 

mos shkaktohet konfuzion dhe gjëja e parë në këtë sqarim ka të bëjë me termin ideologji. Këtë 

term Marksi e huazon nga debatet akademike dhe politike franceze ku për herë të parë është 

përdorur, por për dallim nga nga përdorimi akademik e politik francez, ai i jep termit një kuptim 

të ndryshëm. Marksi operon me këtë term për herë të parë në tekstin e veprës ―Ideologjia 

gjermane‖. Në këtë vepër gjenden ato që Allen W.Wood i quan ―tre kuptimet marksiste të termit 

ideologji‖.  

Në të parin prej tyre me termin ―ideologji‖ nënkuptohet një lloj besimi në ―sundimin e 

mendimit‖(Gedankenherrschaft). Në thelb të këtij besimi qëndron ideja se bota drejtohet e 

determinohet nga idetë e konceptet. Në këtë rrafsh ideologë janë ata filozofë apo intelektualë që 

mësojnë a promovojnë këtë lloj doktrine. Ata nuk dallohen nga idealistët, prandaj siç vëren 

Wood, në kuptimin e parë termi ―ideologji‖ për Marksin nënkupton vetë idealizmin
302

. 

Rrjedhimisht kritika e ideologjisë gjermane do të thotë kritika e idealizmit gjerman. Vetë Marksi 

lidhur me këtë shkruan : ―Idealizmi gjerman nuk ka asnjë dallim specific nga ideologjia e të 

gjithë popujve të tjerë. Kjo e fundit gjithashtu mendon se idetë sundojnë mbi botën, idetë dhe 

konceptet ajo i konsideron si parime përcaktuese, mendimet e caktuara – si mister të botës 

materiale, i cili mund të kuptohet vetëm nga filozofët‖
303

.   

Hapi i parë në emancipimin e njeriut për Marksin është kryengritja kundër Gedankenherrschaft-

it, i cili themelohet mbi faktin e vetëtjetërsimit të njeriut. Ky vetëtjetërsim është rezultat i rrugëve 

të gabuara që ka ndjekur njeriu për të arritur të vëtetën për jetën dhe qenien e tij. ―Gjer më sot 

njerëzit kanë krijuar kurdoherë përfytyrime imagjinare për vetveten, për atë se ç‘janë ose ç‘duhet 

të jenë. Në bazë të përfytyrimeve të tyre për zotin, për njeriun normal etj, ata kanë ndërtuar 

marrëdhëniet e tyre. Pjellat e kokës së tyre janë bërë më të forta se ata. Ata, krijuesit, janë 

përgjunjur përpara krijesave të tyre. T‘i çlirojmë ata nga iluzionet, nga idetë, nga dogmat, nga 
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qeniet imagjinare, nën zgjedhën e të cilave lëngëojnë. Të ngremë krye kundër këtij sundimi të 

mendimeve‖
304

.  

Ky program iluminist për Marksin fillimisht mund të arrihet përmes gjurmimit të bazës së vërtetë 

mbi të cilën ndërtohet ideologjia. Kjo në shpie tek kuptimi i dytë i termit ideologji të cilin e  

gjejmë të Marksi. Tash me ideologji duhet kuptojmë një tërësi mendimesh apo idesh që janë 

gjenetikisht dhe funksionalisht të lidhura me një gjendje të caktuar të relacioneve që e përbëjnë 

jetën reale sociale të njerëzve. Ata i krijojnë ideologjitë për t‘u shërbyer në forma të ndryshme 

interesave të tyre reale materiale. Idetë janë armë, vegla, asgjë më tepër. ― Prodhimi i ideve, i 

përfytyrimeve, i ndërgjegjës parasegjithash plekset drejtpërdrejtë me veprimtarinë materiale dhe 

relacionet materiale të njerëzve, me gjuhën e jetës reale. Formimi i përfytyrimeve, të menduarit, 

relacionet shpirtërore midis njerëzve janë këtu ende rrjedhim i drejtpërdrejtë i marrëdhënive 

materiale të njerëzve. e njejta gjë vlen edhe për prodhimin shpirtëror, ashtu si shprehet ai në 

gjuhën e politikës, ligjeve morale, fesë, metafizikës etj. të këtij ose atij populli. Njerëzit janë 

prodhues të përfytyrimeve, të ideve të tyre etj..-por është fjala për njerëz të vërtetë, veprues të 

kushtëzuar nga një zhvillim i caktuar i forcave të tyre prodhuese dhe nga relacionet që i 

përgjigjen këtij zhvillimi, deri në format e tyre më të gjëra. Vetëdija (das Bewusstsein) kur nuk 

mund të jetë tjetër veçse qenia e pasqyruar në vetëdije ( das bewusste Sein), dhe qenia e njerëzve 

është procesi real i jetës së tyre‖
305

.  

Janë dy momente që mund të dallon në këtë pikëpamje të Marksit. I pari prej tyre ka të bëjë me 

faktin se duke gjurmuar bazën reale ku zë fill ideologjia, Marksi rrënon pavarësinë e vetëpohuar 

të saj, mbretërinë e saj ideokratike, ndërsa në të dytin ne shohim se termi ideologji është zgjeruar 

duke përfshirë pothujase gjithë spektrin e prodhimit jomaterial të njeriut. Marksi i bën një 

shpjegim funksionalist këtij prodhimi : ai del nga baza materiale e shoqërisë dhe kthehet për t‘i 

shërbyer asaj. Këtu e ndeshim edhe kuptimin e tretë të ideologjisë me të cilin operon Marksi në 

analizën e tij. Tash ideologjia është një tërësi iluzionesh dhe mistifikimesh të realitetit social ; ajo 

është vetëdije e gënjeshtërt mbi këtë realitet. Ideologjia është falsifikim i realitetit. Kjo 

parasegjithash ka të bëjë me ideologjitë e klasës sunduese. Mendimet e kësaj klase, konsideron 

Marksi, janë në çdo epokë mendime sunduese. Klasa që ka pushtetin real material në një shoqëri 
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ka edhe pushtetin shpirtëror në atë shoqëri, do të thotë pushtetin mbi prodhimin e ―vlerave 

shpirtërore‖ ; ―shpirti i kombit‖ është vetëm një epifenomen i trupit material të tij . Mirëpo ky 

prodhim shpirtëror nuk është i paanshëm, nuk është një prodhim shpirtëror për hirë te vetë atij. 

Në këtë mungesë paanësie e vetëqëllimësie shfaqet mekanizmi i falsifikimit ideologjik të 

realitetit ngase ―mendimet e klasës sunduese nuk janë tjetër veçse shprehje ideale e 

marrëdhënieve materiale sunduese, marrëdhëniet materiale sunduese në formë mendimesh ; pra 

ato janë shprehje e atyre marrëdhënieve qe e bëjnë klasë sunduese vetëm këtë klasë, janë, pra, 

mendimet e sundimit të saj‖
306

. Këto mendime kanë për qëllim të përjetësojnë këtë sundim. Në 

funksion të këtij qëllimi mendimi ideologjik operon me dy strategji të falsifikimit të realitetit: 

njëra është strategjia e natyralizimit dhe tjetra strategjia e përgjithësimit. Përmes strategjisë së 

natyralizimit ideologjia e klasës sunduese synon që sundimin e saj, rendin social të dominuar 

prej saj ta shndërroj në një rend natyror dhe të pafajshëm të gjërave. Zoti apo Natyra e ka 

përcaktuar që ne të sundojmë përjetësisht ; ne jemi klasa e zgjedhur e tyre. Natyralizimi pakëson 

ose zhdukë fare forcat e kundërvënies e të rezistencës, sepse kundër natyrës apo Zotit nuk 

luftohet. Marksi sjell një shembull për të ilustruar mënyrën se si operacionalizohet strategjia e 

natyralizimit të sundimit: nëse në një periudhë të caktuar historike, në një vend të caktuar, 

pushteti mbretëror, aristokracia dhe borgjezia grinden për sundimin dhe si rezultat ky sundim 

është ndarë mes tyre në atë situatë sociale mendimi sundues është doktrina për ndarjen e 

pushteteve. Këtë doktrinë ideologët e shndërrojnë në ligj të përjetshëm të shoqërisë
307

. Kësisoj 

një konstruksion social me validitet partikular historik e politik reifikohet
308

. Strategjia e dytë 

është ajo e përgjithësimit. Ideologët, thotë Marksi, që kurdoherë janë mendimtarë të klasës, janë 

shumë të aftë për përgjithësime. Ata përpunojnë iluzione për klasën të cilës i shërbejnë me 

synimin për të arritur një qëllim të dyfishtë : të bindin klasën sunduese se interesi i saj është 

interesi i përgjithshëm i gjithë shoqërisë dhe klasën e sunduar se gjendja e saj reale është në 

përputhje me këtë interes. Në këtë mënyrë produkti i tyre - ideologjia - një interes partikular e 

maskon si interes të përgjithshëm ; ajo vendosë një kongruencë false në mes të veçantes dhe të 

përgjithshmes, në mes benefitit grupor dhe parimit universal të drejtësisë. Besimi në këtë 

kongruencë funksion më se shumti në kohë përmbysjesh historike, kur një klasë sunduese 
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zëvendësohet me një klasë tjetër. Kur borgjezia del në rrugë për të luftuar kundër aristokracisë 

feudale dhe për të marrë pushtetin social e politik ajo flet në emër të të gjithë njerëzve dhe 

qytetarëve. Kështu në rrafshin e prodhimit ideologjik ajo shpallë Deklaratën Universale të të 

Drejtave të Njeriut e të Qytetarit. Ajo thotë se po lufton të emancipoj njerëzimin por në fakt krejt 

çka do është të çliroj vetën nga prangat e fundit të rendit të ngurtë mesjetar që pengojnë 

zhvillimin e saj. ―Klasa që bën revolucion, - për vetë faktin se del kundër një klase tjetër, - qysh 

në fillim del jo si klasë, por si përfaqësuese e tërë shoqërisë ;  ajo paraqitet si e tërë masa e 

shoqërisë përballë të vetmes klasë sunduese. Kjo ndodhë ngaqë në fillim i saj është vërtetë ende i 

lidhur pak a shumë me interesin e përbashkët të të gjitha klasave tjera josunduese, meqenëse 

ende nuk ka arritur, nën presionin e marrëdhënieve që kanë sunduar deri në këtë kohë,  të 

zhvillohet e të bëhet interes i veçantë i një klase të veçantë‖
309

. Por me të konsoliduar pushtetin e 

saj klasa e re sunduese përjashton bazën e gjërë klasore të përkrahjes së kauzës së saj, ngase 

pushteti nuk mund të ndahet me të gjithë. Menaxhimin e iritimit të klasave tjera të përjashtuara e 

marrin përsipër ideologët të cilët nisin të prodhojnë iluzione të reja për gjendjen e re. Përmes 

këtyre iluzioneve ata duhet të racionalizojnë e legjitimojnë faktin e shndërrimit të një klase 

revolucionare në klasë konservatore, pranda çdo luftë e re kundër klasës sunduese patjetër duhet 

të filloj si luftë kundër këtyre iluzioneve. Vetë marksizmi është një luftë e tillë. Iluzionet 

ideologjike të cilat ai synon ti rrënoj janë ato të borgjezisë, klasës sunduese në formacionin 

kapitalist të shoqërisë. Në këtë qëllim është e foksuar e gjithë kritika marksiste e ekonomisë 

politike. Ekonomia politike për Marksin është esencialisht një ideologji e kapitalizmit, ngase në 

pikëvështrimin e saj rendi kapitalist përbën formën finale, absolute dhe të përjetshme të 

prodhimit social, e jo një shkallë zhvillimi historikisht kalimtare‖
310

.  

Profesionistët e kësaj ekonomie,  ―përfaqësuesit shkencor të borgjezisë‖,  me arsyetimet e tyre  

nuk bëjnë tjetër gjë pos  prodhimit të ideologjisë. Ata i reifikojnë ( sendëzojnë) dhe natyralizojnë 

kategoritë abstrakte ekonomike. ― Për ta ka ka vetëm dy lloj institucionesh : artificiale dhe 

natyrore. Institucionet feudale janë artificiale, borgjezet janë natyrale. Në këtë rast ekonomistët u 

shembëllejnë teologëve, të cilët gjithashtu përcaktojnë dy lloj fesh. çdo fe e huaj është e trilluar 

nga njerëzit, ndërsa feja e tyre është një emanacion i Zotit.  Kur thonë se marrëdhëniet ekzistuese 

– marrëdhëniet e prodhimit borgjez – janë natyrale, ekonomistët duan të thonë se këto janë ato 
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marrëdhënie, në të cilat krijohet pasuria dhe zhvillohen forcat prodhuese në përputhje me ligjet e 

natyrës. Pra, vetë këto marrëdhënie janë ligje natyrale të pavarura nga ndikimi i kohës. Këto janë 

ligje të përjetshme, të cilat duhet ta drejtojnë gjithnjë shoqërinë. Kështu deri tani ka pasur histori, 

kurse tani nuk ka më. Deri tani ka pasur histori, sepse ka pasur institucione feudale dhe sepse në 

këto institucione feudale ne gjejmë marrëdhënie prodhimi krejt të ndryshme nga marrëdhëniet e 

prodhimit të shoqërisë borgjeze, të cilat ekonomistët i paraqesin si natyrale, prandaj, të 

përjetshme‖
311

.  

Akceptimi i këtij pikëvështrimi të ekonomisë politike e bën të pamundur komunizmin dhe çdo 

lloj politike të emancipimit të njeriut nga kushtet e rënda të mjerimit social të cilin e reprodukon 

kapitalizimi paralel me reprodukimin e mirëqenies dhe pasurisë. Prandaj puna e parë që duhet 

bërë është kontekstualizimi i kapitalizmit në rrjedhën tranzicionale të historisë botërore. Ky 

konstekstualizim e çmonton eternalitetin ideologjik të tij, e zhveshë atë nga përjetësia e rrejshme, 

e bën një zot të vdekshëm. Vetëm duke e bërë kapitalizmin një zot të vdekshëm ne mund të 

luftojmë kundër tij dhe të bëjmë histori. Rrugët që ka ndjekur historia e njerëzimit, varrezat e 

formacioneve ekonomiko-sociale anash këtyre rrugëve, janë  afirmim i mundësisë për ta bërë 

këtë luftë. Synimi final i saj është që në përmes instrumentit të politikës franceze- revolucionit, - 

ekonomia politike angleze ti nënshtrohet principit të imperativit kategorik të idealizmit gjerman. 

Ky imperativ përbën universalitetin e vërtetë në kundërshtim me universalitetin e rrjeshëm 

ideologjik, nën të cilin fshihen interesa partikulare që duan që historia të mbyllet me to. Thelbi i 

gjithë marksizmit klasik konsiston pikërisht në këtë kombinatorikë operacionale të këtyre tre 

shkollave të mëdha të mendimit modern europian. 

 

4.3. Historia, tjetërsimi, shfrytëzimi dhe emancipimi 

 

Historia për Marksin është një proces progresiv, i pandalshëm dhe ireversibil. Emancipimi i 

njeriut është i brendashkruar në këtë proces. Por ky proces nuk është një dramë që zhvillohet 

vetëm në kokat e njerëzve, e as ndonjë dramë e endur nga entitete misterioze që fshihen prapa 

skenës ku luhet fati i ekzistencës njerëzore. Marksi e hudhë krejtësisht imazhin për historinë 
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njerëzore si një teatër kukullash ( Puppet Theatre), imazh që në kulturën perëndimore zë fill qysh 

në epet homerike. Kjo histori është produkt i drejpërdrejtë i veprimtarisë konkrete materiale të 

qenieve njerëzore. Marksi niset pikërisht nga kjo konkretësi në elaborimin e pikëpamjes së tij për 

historinë. Në këtë pikënisje mund të vërehet një ngjajshmëri e madhe e Marksit me mendimtarët 

e liberalizmit klasik, si Hobsi e Loku, që poashtu e marrin individin si premisë apo bazament mbi 

të cilin ndërtohet shoqëria, ligjet e shteti. Kjo qasje ndryshe njihet si individualizëm 

metodologjik, mirëpo Marksi e braktisë shpejt këtë pikënisje sapo fillon zbërthimin e 

veprimtarisë njerëzore. ― Premisa e parë e çdo historie njerëzore është, natyrisht, ekzistenca e 

individëve njerëzor të gjallë. Prandaj i pari fakt konkret që duhet konstatuar është organizmi 

trupor i këtyre individëve dhe raporti që ai u krijon atyre me pjesën tjetër të natyrës‖
312

. Individi 

njerëzor parasegjitash është qenie natyrore, ai është qenie brenda botës dhe jo një shpirt i ardhur 

nga mbretëria transcendente e hyjnisë apo qielli spekulativ i metafizikës. Por kjo 

përcaktueshmëri natyrore e individit njerëzor ende nuk është përcaktueshmëri historike. 

Historiografia, thotë Marksi, duhet të niset nga kjo bazë natyrore, por puna e saj e vërtetë fillon 

në një moment tjetër, në ata që Marksi e quan ―akti i parë historik‖. ― I pari akt historik i këtyre 

individëve, me anë të të cilit ata dallohen nga kafshët, nuk është se ata mendojnë, por se ata 

fillojnë të prodhojnë mjetet e domosdoshme të jetesës… Njerëzit mund ti dallosh prej kafshëve 

nga ndërgjegja, nga feja – përgjithësisht nga çfarë të duash. Vetë ata fillojnë ta dallojnë vetën nga 

kafshët sapo fillojnë të prodhojnë mjetet e domosdoshme të jetës‖
313

.  Në këtë mund të shohim se 

si Marksi e vendosë jetën, gjallërimin konkret të qenies njerëzore, si themelin mbi të cilin lindë 

dhe zhvillohet historia njerëzore, prandaj kjo histori në pikëpamjen e Marksi praktikisht merr 

tipare e njëlloj biohistorie. Historia e shoqërisë njerëzore është rezultat i prodhimit dhe 

riprodhimit të jetës njerëzore. Kësisoj rruga për të kuptuar dhe zgjidhur problemin e kësaj 

historie i bie nëpër terrenin e pashkelur më parë nga mendimtarët, nëpër terrenin e ekonomisë. 

Kjo pikëpamje mbi historinë është quajtur ―determinizëm ekonomik‖ ose ―materializëm 

historik‖. Vetë Marksi nuk i përdorë këta dy terma, por domethënia e tyre është paraqitur prej 

vetë atij në një tekst të thuktë, që figuron si parathënie e veprës së tij ―Rreth kritikës së 

ekonomisë politike‖. Kjo vepër paraqet një fryt të punës përgaditore para fillimit të projektit të 

madh të veprës ―Kapitali‖. Mes tjerash në tekstin e parathënies thuhet : ―Në prodhimin shoqëror 
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të jetës së tyre njerëzit hyjnë në marrëdhënie të caktuara, të domosdoshme, të pavarura nga 

vullneti i tyre- në marrëdhënie prodhimi të cilat i përshtaten një shkalle të caktuar të zhvillimit të 

forcave prodhuese materiale të tyre‖
314

. Në këtë tekst Marksi hudhë poshtë të gjitha iluzionet 

liberaliste, idilet e robinsonadave të cilat e konceptojnë njeriun në vetëmjaftueshmërinë e tij 

natyrore, duke riafrimuar kështu tezën sociale për natyrën njerëzore. Qysh nga fillimi njerëzit 

janë të zhytur brenda një konteksti social që është i pavarur prej tyre. Ata nuk kanë tjetër rrugë 

përveçse të veprojnë brenda tij, brenda kompleksitetit të marrëdhënieve të këtij konteksti. 

―Tërësia e këtyre marrëdhënieve në prodhim përbën strukturën ekonomike të shoqërisë, bazën 

reale mbi të cilën ngrihet superstruktura juridike e politike dhe së cilës i përgjigjen forma të 

caktuara të ndërgjegjes shoqërore. Mënyra e prodhimit të jetës materiale e kushtëzon procesin 

social, politik dhe shpirtëror të jetës në përgjithësi‖
315

. Kjo është metafora e famshme 

arkitekturore e Marksit për shoqërinë. Mirëpo kësaj ngrehine të shoqërisë i mungon njëri nga 

parimet themelore të arkitekturës, e pikërisht parimi i  qëndrueshmërisë. Brenda ngrehinës së 

Marksit gjithçka është e paqëndrueshme, jo stabile, gjithçka është e përfshirë në një proces 

termodinamik. Burimi i kësaj energjie është konflikti radikal që gjallëron në themele të ndërtes. 

Ky konflikt ka një natyrë të dyfishtë : ai është konflikt strukturor dhe konflikt klasor. Konflikti 

strukturor nënkupton situatën e kontradiktës në mes zhvillimit të forcave prodhuese dhe 

marrëdhënieve në prodhim. Në këtë pikëpamje mund të identifikohet ideja e njohur si 

determinizëm teknologjik, sipas të cilës kursin apo rrjedhen e ngjarjeve historike dhe sociale e 

kushtëzon niveli i caktuar i zhvillimit të teknologjisë, e cila kurdoherë është e lidhur me procesin 

e prodhimit të jetës materiale të njeriut. ―Në një shkallë të caktuar të zhvillimit të tyre  forcat 

prodhuese materiale të shoqërisë bien në kundërshtim me marrëdhëniet ekzistuese në prodhim, 

ose – gjë që është vetëm shprehja juridike e këtyre të fundit- me marrëdhëniet e pronës, brenda të 

cilave ato ishin zhvilluar deri në këtë kohë. Nga forma të zhvillimit të forcave prodhuese këto 

marrëdhënie bëhen pranga për to‖
316

. Kjo kontradiktë nënkupton një çarje të madhe të hapur në 

trupin e ngrehinës sociale. Në këtë çarje superstruktura institucionale, politike dhe ideologjike 

nuk e shprehë më realitetin e ndryshuar materiale në bazën e shoqërisë. Si rezultat, thotë Marksi, 

revolucioni bëhet i paevetiueshëm. Me këtë është i lidhur dimensioni tjetër i konfliktit radikal që 

zhvillohet në substancën e kësaj baze dhe pikërisht dimensioni klasor. Marksi konsideron se në 
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pluralitetin e formave të interaksionit konfliktuoz njerëzor, forma më fundamentale është 

konflikti klasor, lufta e klasave. Të gjitha trajtat tjera të konfliktit janë epifenomene të kësaj lufte. 

Marksi e përgjithëson këtë ide duke parë gjithë historinë njerëzore si rezultat të luftës së klasave. 

―Historia e të gjitha shoqërive që kanë ekzistuar deri më sot është historia e luftës së klasave. I 

liri dhe skllavi, patrici dhe plebeu, çifligari dhe bujkrobi, mjeshtri dhe shegerti, shkurt-shtypësi 

dhe i shtypuri kanë qenë në antagonizëm të përjetshëm me njëri tjetrin, kanë bërë një luftë të 

parreshtur, herë të mbuluar, herë të hapët, që ka përfunduar kurdoherë me një transformim 

revolucionar të gjithë godinës shoqërore ose me zhdukjen e përbashkët të klasave në luftë‖
317

.  

Si në këto fjali të Manifestit, ashtu edhe në ato të parathënies së vepres ―Rreth kritikës së 

ekonomisë politike‖ ne mund të gjejmë një koncept imanentist të Marksit për revolucionin 

social. Në këtë koncept revolucioni  është një rezultat që derivon nga vetë dinamika e brendshme 

e konflikteve dhe kontradiktave klasore, e jo një rezultat i prodhuar nga një ndërhyrje nga jashtë 

shoqërisë. Ky është momenti i dallimit të Marksit në konceptimin e revolucionit nga konceptimet 

tjera brenda traditës së mendimit socialist e komunist, si p.sh. koncepti i blankizmit ku 

revolucioni është një akt i një grupi konspirativ që godet në befasi rendin politik të kapitalizmit, 

ose koncepti leninist i grupit të revolucionarëve profesionistë që marrin pushtetin politik dhe 

pastaj nisin revolucionin. Në fakt leninizmi, si teori i organizimit të revolucionit, shpeshherë 

është akuzuar se më shumë se me marksizmin ka ngjajshmëri me blankizmin. I ndryshëm nga 

koncepti i Marksit mbi imananecen e revolucionit duket të jetë edhe koncepti maoist i 

revolucionit kulturor, në të cilin transformimi revolucionar i shoqërisë mendohet të arrihet 

përmes ndërhyrjes direkte në superstrukturën ideologjike të saj, anipse baza ekonomike dhe 

forcat prodhuese brenda saj ende kanë mbetur të pandryshuara. Zhvillimi i këtyre forcave që bën 

të pashmangshëm revolucionin, për Marksin, gjithmonë është i lidhur me një proces tjetër të 

madh historik, me procesin e ndarjes së punës. Ky proces determinon edhe format e caktuara të 

pronës. Tek ―Ideologjia Gjermane‖ Marksi diferencon tre forma të pronës para kapitaliste : 

pronën fisnore, e cila i përgjigjet atij që njihet si komunizëm primitiv, pastaj prona antike e 

komunës dhe shtetit, ku skllavëria njerëzore ka arritur përmasat ekstreme e ku shembulli më i 

shquar është Perandoria Romake, dhe forma e tretë që është prona feudale, që përbën themelin e 
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formacionit ekonomik feudalist
318

. Gjatë evolucionit historik që ka mundësuar tranzicionin nepër 

këto forma të pronës protokomuniste, skllavopronare dhe feudaliste shfaqen edhe fenomenet 

historike të cilat përbëjnë motivin e vetë historisë së emancipimit. Në mesin e tyre dy më të 

rëndësishmet janë fenomeni i tjetërsimit të njeriut dhe ngjitur me të fenomeni i shfrytëzimit të 

njeriut. Kapitalizmi që zë vendin e feudalizmit nuk bën gjë tjetër veçse e transformon natyrën e 

këtyre fenomeneve. Prandaj historia e emancipimit merr kuptim pikërisht nga përpjekja për një 

eleminim historik dhe ireverzibil të këtyre fenomeneve nga jeta njerëzore.  Kjo histori në thelbin 

e saj është historia e shtjetërsimit të njeriut. Në këtë pikëpamje Marksi mbetet tërësisht brenda 

terrenit teorik të idealizmit gjerman dhe temave të mëdha të tij ku bën pjesë edhe ajo e 

tjetërsimit. Në fakt koncepti i tjetërsimit ka hyrë në idealizmin gjerman përmes tematizimit të tij 

në fushën e teologjisë së krishterë. Në këtë teologji një nga idetë themelore është ajo e rënies së 

njeriut në mëkat dhe tjetërsimi i tij pas dëbimit nga parajsa. Rrëfimi për dëbimin e njeriut 

implikon idenë e dy gjëndjeve të tij ontologjike, të cilat në filozofinë politike moderne 

sekularizohen dhe eksplorohen masivisht. Fjala është sidomos për mendimtarët e kontratës 

sociale të cilët flasin faktikisht për tjetërsimin e njeriut nga gjëndja natyrore në gjëndjen civile 

ose politike. Ndonëse ishte një kritik i madh i idesë së kontratës sociale si mekanizëm i kalimit të 

njeriut nga njëra gjendje në tjetrën Hegeli operon me konceptin e tjetërsimit, mirëpo në kuptimin  

se ai e ontologjizon atë. Tjetërsimi për Hegelin nuk është vetëm një proces antropik, por një 

proces metafizik që ka të bëjë me tërë qenien, si dhe parimin dinamik e internal të saj që është 

fryma absolute. Sistemi filozofik i Hegelit që ka për synim të paraqes gjithë zhvillimin dhe 

aktualizimin e kësaj fryme është ndërtuar pikërisht mbi bazën e tjetërësimit. Ky zhvillim i frymës 

absolute është procesi i tjetërsimit dhe shtjetërsimit të saj. Në zanafillë kemi idenë absolute në 

vete, idenë e patjetësuar. Logjika ka për qëllim të na rrëfej të gjithë përmbajtjen konceptuale të 

kësaj gjendje. Në një fazë të dytë kemi idenë absolute jashtë vetës, të tjetërsuar në formën e 

natyrës. Natyra për Hegelin është ideja e tjetërsuar. Me këtë merret filozofia e natyrës. Dhe në 

fazën finale kemi frymën e cila shtjetërson idenë absolute përmes ripërvetësimit të natyrës. 

Filozofia e frymës do të na tregoj odiseadën e këtij ripërvetësimi.  

Marksi e përmbysë këtë denatropologjizim hegelian të tjetërsimit duke e antropologjizuar sërish 

atë. Në këtë duket të kenë ndikuar dy pikëpamje të cilat i akcepton vetë Marksi. E para është 
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pikëpamja e Fojerbahut mbi tjetërsimin fetar të njeriut, pikëpamje që ka influencuar esencialisht 

mendimet e Marksit mbi fenë. Për Fojerbahun, Zoti nuk është asgjë më shumë se sa një imazh i 

tjetërsuar i njeriut. Pikëpamja e dytë, sikurse vëren Roger Scruton, është ajo e Kantit mbi 

imperativin kategorik, si ligj themelor i moralit njerëzor  i cili na urdhëron që njeriun ta trajtojmë 

gjithmonë si qëllim e kurrë si mjet, do të thotë të respektojmë tjetërsinë e tjetrit si subjekt. Për me 

tepër, shton Scruton, pikëpamja e Marksit për tjetërsimin e njeriut nuk mund të kuptohet pa idenë 

kantiane të imperativit kategorik, e cila na mundëson edhe qasjen hermeneutike në dialektikën e 

zotëriut dhe robit në Fenomenologjinë e Frymës te Hegelit, dialektikë e cila ka influencuar 

jashtëzakonisht shumë vetë marksizmin : ―Sipas një formulimi të imperativit kategorik të Kantit, 

qenia racionale është e shtrënguar ti trajtojë të gjithë të tjerët e llojit të vet si qëllime e kurrë 

vetëm si mjete. Tek Hegeli pamë orvatjen për ta gjetur këtë imperative në një analizë të qenies 

zot e rob si ―momente‖ të domosdoshme në vetëdijen e qenies racionale. Aq sa e trajton tjetrin si 

mjet, aq njeriu bëhet mjet për veten. Duke shfrytëzuar tjetrin ai shfrytëzon veten, dhe e humbë 

lirinë në një formë nënshtrimi që  bëhet edhe më e madhe nga paaftësia për ta njohur sit ë tillë. 

Është kjo teori që shërben si mbështetje për mëtimin e Marksit se tjetërsimi, duke qenë formë 

veçimi nga jeta shoqërore, përjetohet si tjetërsim nga vetja‖
319

. Mirëpo përkundër influencës 

Marksi nuk mbetet brenda limiteve morale kantiane dhe atyre antropologjike fojerbahiane, e as 

brenda limiteve të dialektikës hegeliane të vetëdijes. Marksi shkon më tutje duke konsideruar se 

enigma e tjetërsimit të njeriut nuk fshihet as në moral, as në antropologji, apo politikë, por 

pikërisht në domenin ekonomik të qenies së tij. Format e tjetërsimit politik e fetar janë vetëm 

trajta superstrukturale të tjetërsimit ekonomik të njeriut. Kritika e religjionit, sikurse bën 

Fojerbahu, nuk mjafton ngase dekonstruimi i iluzionit fetar, pa zbërthimin e kushteve reale që 

prodhojnë nevojen për këtë iluzion, është punë e lënë përgjysmë. E njejta vlen edhe për kritikën e 

shtetit dhe politikës. Duhet shkuar tek rrënjet, e ato gjenden në bazën ekonomike të shoqërisë. 

Aty zhvillohen edhe format më të vrazhda të tjetërsimit të qenies njerëzore. këto forma kanë të 

bëjnë me tjetërsimin e punës njerëzore, e cila për Marksin përbën determinantën themelore të 

ekzistencës së njeriut dhe të vetë shoqërisë. Marksi dallon katër forma të këtij tjetërsimi : 

tjetërsimin e njeriut (punëtorit) nga produkti i punës së tij, tjetërsimin e njeriut (punëtorit) nga 

akti i punës së tij, tjetërsimin e njeriut nga esenca e qenies së tij, tjetërsimin e njeriut ( punëtorit) 
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nga njerëzit e tjerë (punëtorët e tjerë). Njeriu prodhon por frytet e punës së tij në formën e 

sendëzimit konstituohen si një botë e jashtme dhe e huaj për të. Sa më shumë rritet dhe zgjerohet 

kjo botë, aq më shumë zvogëlohet dhe tkurret njeriu. Marksi e krahason këtë raport me atë të 

njeriut me zotin : ― Sa më tepër të vë njeriu në Zotin aq më pak mban për vete‖. Ky tjetërsim 

shpie të forma tjetër, tjetërsimi i njeriut nga vetë puna e tij, ku ndodhë një çarje e madhe, 

radikale, në mes esencës së tij njerëzore dhe ekzistencës së tij sociale. Njeriu për Marksin 

esencialisht është qenie prodhuese dhe krijuese, por në kushtet e tjetërsimit ekonomik këtë 

përcaktueshmëri të tij esenciale ai e përjeton si diçka të jashtme për qenien e tij. Puna është bërë 

detyrim për njeriun, jo vetëafirmim e vetëpërbushje e esencës së tij si njeriu. E gjithë 

superstruktura ideologjike e formacioneve ekonomike parakapitaliste është përkujdesur që këtë 

tjetërsim të punës ta justifikoj dhe përligjë. Këtë e gjejmë qoftë në miti biblik të dëbimit nga 

parajsa, qoftë tek shkrimtarët e rendit skllavopronar dhe atij feudalist. Por pjesë e esencës së 

njeriut nuk është vetëm dimensioni krijues i qenies së tij. Ky dimension është i pashkëputshëm 

nga dimensioni i socialitetit. Njeriu është qenie krijuese, por këtë përcaktueshmëri e aktualizon 

vetëm në dhe përmes shoqërisë, prandaj tjetërsimi i fuqisë krijuese të njeriut në të njejtën kohë 

është edhe tjetërsim i tij nga njerëzit e tjerë. Njeriu nuk i shikon më tjetrin si përplotësues të 

qenies së tij, por si rrezik, si kërcenim, si pengesë. Kësisoj gjendja e tjetërsimit të njeriut nga 

shfaqet si gjendja e një përçarje radikale të ekzistencës njerëzore, një përçarje e trefishtë, përçarje 

e njeriut me fytet e punës së tij, përçarje e njeriut me vetën e tij dhe përçarje me shoqërinë në të 

cilën jeton. Në totalitetin e tyre esenca dhe ekzistenca kanë humbur çdo kongruencë mes tyre. 

Puna e madhe e emancipimit ka të bëjë pikërisht me rikthimin e kongruencës dhe pajtimin në 

mes esencës dhe ekzistencës. Marksi beson se revolucioni social që do ti jap fund edhe 

kapitalizmit, formës më të zhvilluar të tjetërsimit të punës njerëzore, do të jetë subjekti që do të 

gjeneroj procesin historik të këtij pajtimi.  

I lidhur ngushtë me fenomenin e tjetërsimit është fenomeni shfrytëzimit. E gjithë ngrehina 

teorike e marksizmit bazohet mbi analizën e këtij fenomeni, përfshirë edhe projeksionin për 

emancipimin universal të njerëzimit. Emancipimi në thelb është i barabartë më heqjen e 

shfrytëzimit dhe konstituimit të një rendi social parimi i të cilit është imperativi kategorik 

kantian.  



Pikërisht koncepti i shfrytëzimit i ka shtyrë shumë studiues të konsiderojnë se Marksi ngatërron 

analizën objektive historiko-ekonomike me vlerësime e gjykime morale, ngase konotacioni 

moral i termit shfrytëzim duket evident.  

Mirëpo këtu nuk është fjala për ndonjë ngatërrim për shkaqe të defekteve metodologjike, por në 

fakt për vetë qasjen e filozofisë praktike të Marksit, e cila konsideron se vlera e njohjes konsiston 

në efektet e saj praktike. Njohja duhet të jetë gjithmonë njohje kritike
320

. Teza e njëmbëdhjetë e 

Marksit mbi filozofinë e Fojerbahut e thotë më se miri këtë : filozofët deri me tani vetëm e kanë 

shpjeguar botën, por çështja është që ajo të ndryshohet. Mirëpo koncepti i ndryshimit të botës 

nuk mund të kuptohet pa një projeksion moral mbi botën, e te Marksi ky projeksion merr formën 

e një projeksioni mbi një botë përtej çfarëdolloj rendi të shfrytëzimit të njeriut nga njeriu.  

Marksi konsideron se ky projeksion nuk mbështetet vetëm në vullnetin moral të njeriut, por edhe 

në vetë rrjedhjen globale në kohë të historisë njerëzore. Marksi beson se është në shprehje një 

tendencë progresive në procesin historik të zëvëndësimit të formacioneve ekonomiko-shoqërore. 

Formacioni skllavopronar është një avancim në krahasim me komunizmin primtiv, edhe pse me 

çmimin e lartë të skllavërisë, e në anën tjetër feudalizmi është një formacion më i avancuar se 

formacioni skllavopronar, ngase rendi i bazuar mbi skllavërimin total të qenies njerëzore është 

zëvendësuar nga rendi feudal i bujkrobërisë ku robëria është pak më e zbutur. Kapitalizmi do ta 

shpie më tutje procesin e kësaj zbutje. Ai do ti emancipoj fizikisht dhe mentalisht punëtorët, por 

do të ruaj shfrytëzimin e fuqisë së tyre punëtore. Komunizmi ndërkaq ka për mision ta rrënoj 

edhe këtë kështjellë të fundit të shfrytëzimit të njeriut nga njeriut.  

Michael Heinrich ka zhvilluar një analizë komparative të moduseve të shfrytëzimit që shfaqen në 

formacionet ekonomiko-shoqërore të hulumtuara nga Marksi. Aty vërehet një dallueshmëri e 

theksuar në mes shfrytëzimit kapitalist të njeriut në njëren anë dhe shfrytëzimit skllavopronar e 
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feudalist në anën tjetër. Kësisoj , sipas Heinrich, në shoqëritë parakapitaliste shfrytëzimi është i 

bazuar mbi relacionin e varësisë dhe dominimit personal. Në këtë kontekst skllavi është pronë e 

pronarit të tij dhe robi është i lidhur me zotëriun e tij. Ky i fundit ushtron në mënyrë të 

drejtpërdrejtë autoritetin mbi robin e tij. Në kushtet e ushtrimit të këtij autoriteti ai ka të drejtën 

të përvetësoj një pjesë të produktit të robi e prodhon me punën e tij. Në anën tjerër, thotë 

Heinrich, në kushtet e relacioneve kapitaliste, punëtorët me pagë hyjnë në një kontratë me 

kapitalistin. Formalisht atë janë të lirë, që do të thotë se ata nuk e bëjnë këtë kontratë të detyruar 

me anën e forcës, dhe formalisht janë të barabartë me kapitalistin ngase kontrata nuk merr 

parasysh avantazhet e statusit social. Kështuqë kapitalizmi dallohet nga formacionet tjera ngase 

relacionet personale të forcës nuk diktojnë shfrytëzimin ekonomik
321

. Mungesa e këtij faktori për 

Heinrich bën që shoqëria kapitaliste, e njohur si shoqëri borgjeze  e qytetarëve të lirë e të 

barabartë të dallohet nga shoqëria mesjetare e bazuar në rendin e kastave, pabarazisë së 

privilegjeve dhe varësisë personale. Mirëpo për Marksin kjo dallueshmëri nuk është zgjidhje e 

problemit të shfrytëzimit, ngase liritë formale juridiko-politike të shoqërisë borgjeze i lënë të 

paprekura relacionet kapitaliste të prodhimit. Për më tepër këto liri shërbejnë edhe si instrumente 

ideologjike për të përligjur rendin kapitalist të shfrytëzimit. Në këtë përligjie liritë formale të 

shoqërisë borgjeze shfaqen si liri përmbajtësore të jetës njerëzore. Mund të jesh i uritur por me e 

rëndësishme është se ke lirinë e mendimit e të shprehjes dhe falë kësaj je njeri. Këto liri të 

mundësojnë të kritikosh pabarazinë dhe padrejtësitë ekonomike, por nuk të lejojnë ti prekësh ato, 

mënyrën e tyre të funksionimit. Me terma të Marksit kjo i bie të kesh të drejtë na armët e kritikës 

(p.sh.liria e shtypit, e protestës) por jo edhe në kritikën me armë ( revolucioni).  

Heinrich tërheqë edhe një vijë tjetër dallimi në mes shfrytëzimit parakapitalist dhe atij kapitalist 

të njeriut. Në formacionet parakapitaliste shfrytëzimi i klasës së sunduar parasegjithash është në 

funksion të konsumit të klasës sunduese, luksit të saj, mirëqenies së saj ose edhe fuqizimit të 

kapaciteteve të saj militare. Në anën tjetër nën kushtet e kapitalizmit prodhimi dhe shfrytëzimi i 

njeriut bëhet për qëllime të tjera dhe pikërisht për rritjen dhe zgjerimin e vetë kapaciteteve 

prodhuese. Konsumi dhe luksi janë në plan të dytë. Kapitali rritet për hirë të vetë kapitalit
322

. 

Nëse ai nuk e bën këtë ai shkatërrohet. Por kjo rritje kërkon që gjithçka të shndërrohet në kapital, 
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në mall, përfshirë këtu edhe vetë qenien njerëzore. Kapitalizmi është një mbretëri mallrash ku e 

―drejta e anëtarësimit‖ fitohet përmes aftësisë për tu bërë mall, do të thotë aftësisë për tu shitur. 

Vetë Marksi tek shkrimet ekonomiko-filozofike shoqërinë e sunduar nga logjika kapitaliste e 

mallit e quan një shoqëri e prostitucionit të përgjithësuar, që do të thotë një shoqëri ku gjithçka 

blihet dhe shitet. Sot ky term gjenë jehonë në termin ―shoqëri e tregut‖
323

. Kjo mbretëri 

kapitaliste mallrash përbën antipodin e mbretërisë së imperativit kategorik kantian ku njeriu 

thuhet se ka dinjitet e jo çmim. Refleksioni marksist gjallëron në hapësirën ndërmjet këtyre dy 

mbretërive. Si nxënës i humanizmit iluminist dhe etikës së idealizmit gjerman Marksi beson se 

ka një rrugë drejt gjendjes ku mbretëria e mallit është zëvendësuar me mbretërinë e dinjitetit. Kjo 

gjendje është ajo e komunizmit. Ajo për Marksin nuk është një ideal abstrakt, apo një gjendje që 

krijohet. ―Ne quajmë komunizëm levizjen reale që i jep fund gjendjes së tanishme‖.
324

 Me termin 

―gjendje e tanishme‖ Marksi i referohet pikërisht gjendjes së rendit kapitalist, në marrëdhëniet e 

të cilit ―njeriu është qenie e poshtëruar, e skllavëruar, e pafuqishme , e përbuzur, …marrëdhënie, 

të cilat nuk mund të karakterizohet më mirë përveçse me fjalët që tha një francez kur po bëhej 

projekti për të vënë një taksë mbi qentë: ― të shkretët qen! Duan t‘ju trajtojnë juve ashtu si 

trajtojnë njerëzit!‖
325

.  

Për Marksin është imperativ kategorik, me parimin e tij se njeriu është qenia më e lartë për 

njeriun, që urdhëron përmbysjen e këtyre marrëdhënieve antihumane. Në fakt duke qenë nën 

influencën e fuqishme të historicizmit hegelian Marksi e historifikon imperativin kategorik 

kantian, do të thotë e shikon atë si një parim të brendashkruar në vetë procesin universal të 

historisë botërore. Është pikërisht kjo imanencë që ushqen shpresat për emancipimin universal 

dhe ardhjen e komunizmit. Në këtë moment Marksi sikur bie në kurthin në të cilin kanë rënë 

pothuajse të gjithë mendimtarët modern të progresit historik. Ky është kurthi i teodicesë pa zot. 

Qëllimet e mira të Zotit mbesin, por Zoti si instanca që mundëson përmbushjen e tyre hiqet. 

Natyrisht që vendi i lënë bosh duhet mbushur dhe vetë Marksi propozon një figurë për këtë punë. 
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Ajo është figura e proletariatit.  Proletariati është populli i zgjedhur i historisë botërore për të 

përmbushur misionin e saj. Por proletariati është një hero me zemër, por pa kokë. Marksi 

fillimisht konsideron se filozofia duhet të jetë koka e këtij heroi dhe pastaj partia komuniste. Ky 

relacion do të mund të përshkruhej me një perifrazim të Kantit : proletariati pa filozofinë është i 

verbërt, dhe filozofia pa proletariatin është e zbraztë. Marksizmi në gjithë historinë e tij do të 

përballet vazhdimisht me kantianizmin e këtij relacioni. 

 

4.4. Manifesti i Partisë Komuniste : Ungjilli sipas Marksit  

 

Raporti i modernitetit me religjionin përbën një nga raportet më të debatuara në filozofi dhe 

shkencat humane në përgjithësi, qysh nga kohët e ngritjes së iluminizmit. Ky i fundit në 

riafirmimin e mendjes, si instancë sovrane dhe përfundimtare në shqyrtimin e të  gjitha çështjeve 

e devalvonte religjionin në tërësinë e tij. Në kontekstin e këtij devalvimi mendohej se 

sekularizimi e racionalizimi i botës dhe shoqërisë njerëzore do të shpinin në eleminimin total të 

vetëdijes religjioze të njeriut. Por heqja e religjionit linte bosh një vend të madh.. Ideologjitë e 

dala vrullshëm nga Revolucioni Francez i vitit 1789 u futën në garë për të zënë këtë vend bosh. 

Ato pretendonin të merrnin përsipër funksionet e dikurshme të religjionit. Si rrjedhojë e këtij 

pretendimi, sikurse mendojnë mendimtarë të tillë, si Karl Lowith
326

, Eric Voegelin
327

, Raymond 

Aron
328

, e të tjerë, lindën disa substitute të religjionit, që përgjithësisht njihen si religjione 

sekulare, religjione politike, apo sikurse i quan Edgar Morin, ―religjione të shpëtimit tokësor‖
329

. 

Komunizmi padyshim bënte pjesë në grupin e këtyre religjioneve. Ai ofronte një rrugë të re për 

shpresat e vjetra, prandaj joshja ishte e papërballueshme. Si çdo religjion tjetër edhe komunizmi 

duhej të kishte katekizmin e tij, librin e shenjtë, ku kohët mblidhen brenda lajmit të madh për 

fatin e njerëzimit. Ky katekizëm ishte ―Manifesti i Partisë Komuniste‖. Ai u shkrua nga Marksi 

dhe Engelsi në vitin 1848, pikërisht në vitin e vlimeve revolucionare në vendet e Europës 

Perëndimore. Që nga rënia e Bastijes Europa ishte në një tension të përgjithshëm radikal. Asesi 
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nuk po gjente qetësi. Ndjesia se diçka edhe më e madhe, një dridhje edhe më e madhe se ajo e 

vitit 1789 po vinte ishte e shumë përhapur. Fraza e famshme në hyrje të Manifestit e tregon qartë 

këtë ndjesi : ―Një fantazmë po sillet nepër Europë…‖ Natyrisht Marksi mendon se kjo fantazmë 

është ajo e komunizmit. Manifesti ofronte brenda një hapësire të ngushtë tekstuale tre gjëra të 

mëdha : intepretimin dualisto-maniheist të historisë, rrëfimin për ngritjen revolucionare të 

kapitalizmit dhe udhëzimin programor për veprim emancipues të Viktimës së re të rendit 

shfrytëzues kapitalist – Proletariatit.  

Në interpretimin dualisto-maniheist të historisë ne gjejmë idenë për historinë njerëzore si një 

ndeshje të pamëshirshme që ndodhë në mes dy forcave të mëdha: në njërën anë kemi forcat  e 

shfrytëzimit, e në anën tjetër forcat e emancipimit. Historia është një betejë e parreshtur për 

shfrytëzim dhe emancipim. Kjo betejë është motori real, material që vë në lëvizje gjithçka, tërë 

procesin e ekzistencës njerëzore. Këto forca antagoniste Marksi i emërton si klasa sociale. 

Ndonëse ky term hyri në diskursin politik dhe akademik të botës perëndimore aty kah fundi i 

shekullit XVIII, si term zëvendësues për termat mesjetar të stratifikimit të shoqërisë, Marksi i jep 

atij një kuptim përgjithësues, duke e bërë një instrument interpretimi për tërë historinë njerëzore: 

për Marksin e historia e të gjitha shoqërive që kanë ekzistuar deri më sot është historia e luftës së 

klasave. Në këtë luftë janë ndeshur, herë në mënyrë të hapur, e  herë në mënyrë të heshtur, 

pronarët dhe ata që nuk kanë pasur pronë, të lirët dhe skllevërit, çifligarët dhe bujkrobërit, 

kapitalistët dhe punëtorët me pagë. Pasojat gjithmonë kanë qenë radikale : ose shoqëria është 

transformuar krejtësisht në mënyrë revolucionare, ose ajo është zhdukur krejtësisht nga lufta e 

pamëshirshme. Kështu te Marksi qysh në fillim ne gjejmë riafirmimin e një konceptit bellecistik 

(luftarak) për shoqërinë dhe historinë njerëzore. Realiteti më fundamental i qenieve njerëzore 

nuk është paqja e harmonia, por konflikti dhe lufta. Marksi e merr seriozisht idenë hegeliane se 

―faqet e paqës e të lumturisë janë faqe të zbrazta në historinë botërore‖. Ky koncept luftarak i 

zhvilluar fillimisht në fragmentet poetiko-filozofike të Herkalitit, u përvetësua nga Marksi, 

përmes Hegelit, i cili në filozofinë e tij luftën  apo antagonizmin e të kundërtave e shndërroi në 

një ligj suprem dhe absolut që determinon realitetin e gjithëmbarshëm, së bashku me dy parimet 

tjera, të ashtuquajturat ―ligjet e dialektikës‖, e që janë parimi i kalimit të ndryshimeve sasiore në 

ndryshime cilësore dhe anasjelltas, dhe parimi i negacionit të negacionit.  



Por derisa të Hegeli kjo luftë e  të kundërtave është esencialisht një motor logjiko-spekulativ i 

lëvizjes së qenies dhe historisë, te Marksi kjo luftë mishërohet, trupëzohet në subjekte materiale, 

sikurse janë klasat socio-ekonomike. Kjo diferencë është quajtuar dallimi në mes idealizmit 

hegelian dhe materializmit marksist. Kështu procedimi logjik hegelian përmes tezes, e cila 

mohohet nga antiteza dhe kjo e fundit sëbashku me të parën mohohen në sintezë, te Marksi 

shndërrohen në një klasë sunduese e cila pohon veten në formën e eksploatimit, gjë që mohohet 

nga një klasë e sunduar e cila e pohon qëndrimin e saj mohues ndaj shfrytëzimit dhe ndeshja 

pasuese në mes pohimit dhe mohimit prodhon një mohim të mohimit që ka trajtën materiale të 

një rendi të ri social, ekonomik e politik. Ky rend i ri njëkohësisht hudhë diçka nga dy klasat e 

rendit të vjetër dhe ruan diçka prej tyre. Historia botërore është një aufhebung gjigant që ruan 

(conservare) anët e vlefshme të përvojës njerëzore, hudhë( negare) anët e dëmshme të saj dhe i 

ngritë (elevare) në një nivel të lartë përmes sintezës ato që ka ruajtuar. Shpresat marksiste mbi 

komunizmin janë të mbështetura pikërisht mbi bindjen filozofike mbi historinë botërore si një 

një aufhebung objektiv. Triada marksiste e kësaj historie është e qartë : komunizmi primitiv 

është pohimi, sistemet e pronës private( skllavopronaria, feudalizmi, kapitalizmi) janë mohimi 

dhe komunizmi post-kapitalist është mohimi i mohimit, sinteza e të gjitha sintezave. Komunizmi 

post-kapitalist në njërën merr nga komunizmi primitiv unitetin, egalitarizmin dhe harmoninë e 

dyfshitë të njeriut, me natyrën dhe me shoqërinë, por hudhë nivelin e ultë të zhvillimit kulturor të 

tij, e në anën tjetër nga sistemet e pronës private merr shkallën e lartë të zhvillimit kulturor dhe 

teknologjik, por hudhë format e shtypjes e të eksploatimit të krijuara prej tyre. Kësisoj ky 

komunizëm në esencën e tij nuk është tjetër veçse një rezultat i një logjike maniheiste të 

historisë, në të cilën forcat e të mirës e dritës gradualisht triumfojnë mbi forcat e të keqës dhe 

errësirës. Në procesin e gjatë të këtij triumfi gjithçka e mirë që ka krijuar përvoja historike e 

njeriut ruhet dhe gjithçka e keqe që ka dalë nga kjo përvojë zhduket. Në këtë kontekst Marksi 

bën pjesë në grupin e profetëve ungjillor, profetëve që sjellin lajme të mira për botën.  

Teksti i Manifestit është njëkohësisht një tekst ungjillor dhe apokaliptik. Në rast e tij Marksi 

ndjek parimin tradicional : ungjilli është për të shtypurit- punëtorët- apokalipsa për shtypsit- 

kapitalizmin. Filozofi amerikan Richard Rorty ka analizuar pikërisht këtë dimension të 

Manifestit duke vendosur momente analogjie mes tij dhe Testamentit të Ri. Elaborimin e këtyre 

momenteve Rorty e zhvillon në tekstin ―Profecitë e dështuara, Shpresat e mëdha‖, botuar tek 

përmbledhja e eseve me titull ―Filozofia dhe shpresat sociale‖. Rorty konsideron se të dy 



dokumentet, si ai i Testamentit të Ri dhe ai i Manifestit, përmbajnë profeci të dështuara, por kjo 

nuk do të thotë se ato duhet hudhur krejtësisht. Shpesh, sipas Rorty-it, profeci të tilla mund 

nxisin lexime të paçmueshme frymëzuese. Në njëren ka mijëra vite që pritet Rikthimi i Krishtit, 

ardhja e dytë e tij, por kjo nuk është duke ndodhur, ashtu sikurse profetizon Testamenti i Ri, e në 

anën tjetër fundi apokaliptik i kapitalizmit dhe ardhja e komunizmit i profetizuar nga Manifesti 

poashtu nuk duket gjëkundi në horizont. Kjo thotë Rorty ka nxitur përqeshje e tallje me këto dy 

profeci, por jo vetëm kaq. Ato janë akuzuar edhe se ne emër të çlirimit të njerëzimit nga vuajtjet 

kanë prodhuar vuajtje të tjera për të. Testamenti i ri është akuzuar për Inkuizicionin mesjetar, e 

Manifesti i Partisë Komuniste për krimet e KGB-së sovjetike, mes tjerash. Por dështimi nuk na 

privon nga mundësia për leximin frymëzues të këtyre dokumenteve në raport me shpresat 

njerëzore. ―Vlera frymëzuese e Testamentit të Ri dhe e Manifestit Komunist nuk zvogëlohet nga 

fakti se miliona njerëz janë robëruar, tortuar, ose vdekur nga uria për shkak se individ të sinqertë, 

moralisht të ndershëm, kanë recituar pjesë nga njëri apo tjetri tekst për ti justifikuar veprimet e 

tyre. Kujtimet e qelive të Inkuzicionit dhe dhomave të hetuesisë së KGB-së, kujtimet e lakmisë 

së pamëshirshme e arrogancës të klerit kristian dhe nomenklaturës komuniste duhet në të vërtetë 

të na bëjnë ngurrues që t‘u japim pushtet individëve që pretendojnë  se e dijnë se cçka dëshiron 

Zoti apo Historia. Por ka një dallim në mes dijes dhe shpresës. Shpresa shpesh merr formën e një 

parashikimi të rrjeshëm, sikurse ndodhë në të dy dokumentet. Por shpresa për drejtësi sociale 

është megjithatë e vetmja bazë për një jetë të vlefshme njerëzore‖
330

. Si e tillë ajo duhet të 

kultivohet në vazhdimësi. Në fakt Rorty i mëshon idesë së shpresat për përmirësimin e gjendjes 

së njerëzimit nuk duhen braktisur edhe pse tentativat e mëdha për të arritur këtë synim mund të 

kenë dështuar. Sot, sipas tij, shumica prej nesh nuk i marrim seriozish kacafytjet e një marksisti 

ose krishteri, por kjo nuk do të thotë se duhet ta prevenojmë vetën nga gjetja e kurajos dhe 

inspirimit tek Testamenti i Ri dhe Manifesti. ―Të dy dokumentet janë shprehje të njejtes shpresë : 

që një ditë ne do të jemi të gatshëm dhe në gjendje ti trajtojmë nevojat e të gjitha qenieve 

njerëzore me respektin dhe konsideratën me të cilën i trajtojmë nevojat e atyre që janë të afërt me 

ne, të atyre të cilët i duam. Të dy tekstet kanë grumbulluar fuqi të madhe frymëzuese në vitet pas 

tyre. Secili prej tyre është dokument themelues i një lëvizje që ka bërë shumë për barazinë dhe 

lirinë njerëzore‖
331

. Në këto lëvizje, shkruan Rorty, një numër i madh i njerëzve, burrave dhe 
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grave kanë sakrifikuar jetën e tyre  për të bërë të mundur që gjeneratat e ardhshme të mos 

përjetojnë vuajtjet e panevojshme. Të dy këto dokumente kanë martirët dhe heronjtë e tyre: 

Testamenti i Ri ka frymëzuar një mik të të varfërve si Shën Françeskun e Asizit, ndërsa 

Manifesti një grua si Roza Luksemburgu. Rorty konsideron se këto dy tekste mbi të gjitha kanë 

vlerë edukative dhe prindërit e mësuesit duhet që të inkurajojnë të rinjët ti lexojnë ato. ―Një i ri 

që e bën këtë ndihet moralisht më mirë‖. Kjo për arsyen e thjeshtë se këto tekste frymëzojnë me 

idenë se shpresat sociale nuk janë gjëra të kota që duhen braktisur, sepse është krejtësisht reale 

mundësia për ti bërë gjërat më mirë, për ta bërë shoqërinë më të drejtë se sa që është. Mundësia 

për të zvogëluar dhimbjen dhe vuajtjen e qenieve njerëzore nuk është utopi. Të dy tekstet na 

frymëzojnë të hapemi përballë vuajtjeve të të tjerëve. Kjo mundësi mund të zhduket nëse 

përvetësojmë atë që Fukujama në veprën e tij antimarksiste ―Fundi i Historisë‖ e quan ―jetë prej 

qeni e njeriut post‘historik‖. Ky njeri i ngjanë qenit i cili pasi është ngopur për vete, është shtrirë 

nën rrezet e diellit dhe fare nuk brengoset se në skajin tjetër të botës qenë të tjerë janë duke 

ngordhur urie.  

Por përkundër momenteve analogjike Rorty konsideron se të dy tekstet në fjalë kanë edhe 

momente ndryshimi mes tyre. Fjalët e të dy teksteve japin një sasi të barabartë frymëzimi dhe 

inkurajimi,- mendon Rorty, por në disa aspekte Manifesti është një libër më i mirë për ti dhënë 

më shumë një të riu se sa Testamenti. Kjo lidhet me faktin sepse Testamenti i Ri e ofron çlirimin 

nga vuajtja vetëm në botën tjetër dhe kjo prodhon efektin e shvlerësimit të kësaj bote. Ky 

shvlerësim shpesh shpie në heqjen dorë nga përpjekjet për të përmirësuar këtë botë dhe sëbashku 

me këtë edhe njëlloj justifikimi për veprimet e atyre që shkaktojnë vuajtje dhe padrejtësie, 

sikurse janë pushtetet e ndryshme.‖Shumë pjesë në Ungjijtë sugjerojnë  se skllavopronarët kanë 

të drejtë t‘i përbuzin skllevërit e tyre dhe i pasuri të drejtë të dënojë me uri të varfërin‖
332

. Rorty 

konsideron se kjo përparësi e Manifestit qëndron në faktin se ky i fundit është shkruar në një 

epokë krejtësisht të ndryshme nga ajo në të cilën është shkruar Testamenti i Ri. Ky i fundit është 

dokument i botës antike, e cila ka përvetësuar qëndrimin e filozofëve grek sipas të cilit vetëm 

kontemplacioni i të vërtetave universale është jeta ideale për njeriun. ―Ky qëndrim është i bazuar 

në premisën që kushtet sociale të jetës njerëzore kurrë nuk ndryshojnë në ndonjë aspekt të 

rëndësishëm: ne do ta kemi gjithmonë të varfërin me ne- dhe ndoshta edhe vetë skllavin. Ky 
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qëndrim i shtyn shkrimtarët e Testamentit të ri të kthejnë vëmendjen e tyre prej mundësisë për 

një të ardhme më të mirë njerëzore drejt shpresës në qiell pasi ne të vdesim. E vetmja utopi që 

këta shkrimtarë mund të imagjinojnë është ajo e një bote krejtësisht tjetër‖
333

. Në këtë kontekst 

për Rorty-in ne modernët jemi superiorë si ndaj paganëve ashtu edhe të krishterëe antikë, me 

vetë faktin se jemi në gjendje të mendojmë përmbushjen e një utopie këtu në tokë. Lindja e këtij 

të menduari zë fill në shekujt e XVIII dhe XIX, kur siç thotë Rorty, në vendet e Europës dhe 

Amerikës Veriore ndodhë një zhvendosje masive e shpresës njerëzore nga përjetësia drejt 

ardhmërisë, nga spekulacionet mbi atë se si të fitojmë favoret hyjnore drejt planifikimeve për 

lumturinë e gjeneratave të ardhshme ―Kjo ide që e ardhmja njerëzore mund të bëhet ndryshe nga 

e kaluara njerëzore, pa ndihmën e fuqive jonjerëzore, është shprehur në mënyrë madhështore te 

Manifesti‖
334

.  

Të njejtin vlerësim e gjejmë edhe tek historiani i njohur i marksizmit, filozofi polak Leszek 

Kolakowski, i cili konsideron se në themel të marksizmit qëndrojnë tre motive të mëdha, në 

mesin e të cilave është edhe motivi që Kolakowski e quan ―motivi faustiano-prometean‖
335

. 

―Ideja prometeane që shfaqet në mënyrë konstante në veprën e Marksit është besimi në fuqinë e 

palimituar të njeriut si vetëkrijues, përbuzja për traditën dhe adhurimin e të kaluarës, ideja për 

historinë si vetërealizim i njeriut nepërmes punës…‖
336

. Analiza që Marksi ia bën ngritjes së 

furishme të kapitalizmit përbën pikërisht afirmimin e kësaj ideje. Borgjezia për Marksin, klasa 

sunduese në rendin kapitalist, për herë të parë i tregoi njerëzimit se çfarë mund të bëjë puna e 

njeriut
337

. Gjatë procesit të ngritjes së saj si fuqi sunduese në shoqëri borgjezia sipas Marksit ka 

shkaktuar një transformim revolucionar të gjendjes njerëzore. ―Kudo që ka marrë fuqinë, 

borgjezia i ka shkatërruar të gjitha marrëdhëniet feudale, patriarkale, idilike. Ajo i bëri copë 

pamëshirë prangat e shumëllojshme feudale, që e lidhin njeriun me ―eprorët e natyrëshëm‖ të tij 

dhe nuk la midis njerëzve asnjë lidhje tjetër veç interesit të zhveshur, vç pagesës së pashpirt me 

para në dorë. Ajo i mbyti në ujin e akullt të llogarisë egoiste drithërimat e shenjta të ekstazës 

fetare, të entuzizmit kalorsiak dhe të sentimentalizmit mikroborgjez. Ajo e shndërroi dinjitetin 
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personal të njeriut në një vlerë këmbimi dhe në vend të lirive të panumërta të fituara pas aq 

përpjekjesh e mundimesh, vuri vetëm lirinë e paturpshme të tregtisë. Me një fjalë, shfrytëzimin e 

mbuluar me iluzione fetare dhe politike ajo e zëvendësoi me shfrytëzimin e hapët, të paturpshëm, 

të drejtpërdrejtë dhe brutal‖
338

. Në këto fraza të fuqishme, të cilat sipas Umberto Eco-s  

―alternojnë tone apokaliptike me ironi, parulla të fuqishme me shpjegime të qarta‖, ne mund të 

gjejmë influencimin e mendimit të Marksit nga areali kulturor dhe filozofik i vendlindjes së tij, 

Gjermanisë së pjesës së parë të shekullit XIX. E rigjejmë brengosjen etike të idealizmit gjerman 

për dinjitetin e njeriut dhe brengosjen romantike për brutalitetin e botëkuptimit të pastër 

komercialist të cilin po e instalonte borgjezia në procesin e ngritjes së saj në pushtet. Ky është 

motivi romantik të cilin Kolakowski e gjurmon në themelet teorike të marksizmit. ―Në linjat 

kryesore të kriticizmit të tij të shoqërisë kapitaliste Marksi është një trashëgimtar i lëvizjes 

romantike. Romantikët e sulmonin shoqërinë industriale nga pikëpamja konservative, e vajtonin 

humbjen e besnikërive dhe lidhjeve ―organike‖ dhe faktin se qeniet njerëzore tash ballfaqohen 

me njëri tjetrin jo si individ, por si përfaqësues të institucioneve dhe forcave impersonale, ose 

pushtetit monetar‖
339

. Shkatërrimi i individualitetit të njeriut, shndërrimi i tij në vlerë të matshme 

monetare dhe bashkë me këtë edhe e jetës kolektive morale të shprehur në komunitetin organik 

të ekzistencës njerëzore, të gjitha këto për romantikët ishin pasojë e rendit të ri kapitalist dhe 

industrial. Në vend të botëkuptimit organik ky rend i ri po instalonte një botëkuptim mekanist për 

botën dhe jetën njerëzore. Kjo brengosje romantike, sipas Kolakowskit tematizohet filozofikisht 

që na Rusoi e Fihte e deri të Konti. Ata ëndërrojnë për rigjetjen e harmonisë së humbur organike 

në mes njeriut e shoqërisë dhe në mes njeriut e natyrës
340

. Marksi për Kolakowskin akcepton 

përfundimet e këtij tematizimi. Argument për këtë është teoria e Marksit për tjetërsimin e njeriut, 

refleksioni mbi efektet e pushtetit të parasë, por edhe kriticizmi që Marksi zhvillon ndaj njëri prej 

dokumenteve themelore të shoqërisë industriale, dokumentit të të drejtave individuale dhe lirive 

të njeriut
341

. ―Jo vetëm në këtë, por edhe aspektet kryesore të utopisë komuniste gjithashtu janë 

huazuar nga romantikët. Principi themelor i Marksit është që të gjitha ndërmjetësimet në mes 

individit dhe njerëzimit duhet të pushojnë së ekzistuari...Kur individi vullnetarisht e identifikon 
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 . Frederick Beiser konsideron se edhe filozofia e Hegelit në thelbin e saj është shprehje e botëkuptimit organik të 

lëvizjes romantike. Shih : Frederick Beiser : Hegel, Routledge, London, 2005, fq.80 
341
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veten me komunitetin, shtypja bëhet e panevojshme dhe burimet e konfliktit zhduken‖
342

. Në 

këtë mënyrë arrihet unitetit individit me komunitetin. Tek ―Manifesti‖ Marksi e formulon 

parimin e këtij uniteti në një frazë shumë të njohur : ―Zhvillimi i lirë i secilit është kusht për 

zhvillimin e lirë të të gjithëve‖
343

. Mirëpo për Kolakowskin , Marksi nuk mbetet deri në fund 

brenda limiteve të kriticizmit romantik të shoqërisë moderne. Ai del nga ngashërimet e 

nostalgjisë romantike për unitetin e humbur të qenies njerëzore dhe si rezultat i kësaj, kërkesa për 

rindërtimin e këtij uniteti te Marksi nuk është një kërkesë për rikthimin prapa tek ―parajsa e 

humbur romantike‖, por kërkesa që ky unitet të jetësohet në të ardhmen e njerëzimit. Këtë 

shkëputje nga romantizmi e mundëson ajo që Kolakowski e quan motivi i tretë, i cili qëndron në 

themele të marksizmit. Ky është motivi i iluminizmit racionalist dhe determinist. Iluminizmi 

përbënte një alternativë teorike dhe kulturore të kundërt me romantizmin. Në thelbin e tij ai 

përbënte një besim të plotë tek shkenca dhe fuqia e arsyes për t‘i trajtuar e zgjidhur të gjitha 

problemet dhe brengat e qenies njerëzore. Iluminizmi e kombinonte gloriofikimin e të ardhmes 

me averzionin ndaj së kaluarës. Ky kombinim bazohej në idenë e progresit, sipas të cilës historia 

njerëzore është një marshim linear dhe progresiv drejt një gjendje të përsosurisë morale e cila e 

pret njeriun në të ardhmen.. Një marshim i tillë sipas iluministëve kishte forcën e ligjeve të 

natyrës të cilat nuk mund të thyhen apo frenohen. Marksi e akcepton krejtësisht këtë ide, prandaj 

ai beson fuqishëm se vëzhgimet e tij do të nxjerrin në dritë ligjin e madh të historisë universale. 

Ndjesia e këtij besimi përshkon gjithë entuziazmin ungjillor të Manifestit të Partisë Komuniste. 

Pasi na rrëfen dramën e madhe maniheiste të së kaluarës, dhe atë të ngritjes në fuqi të tiranit të ri, 

të quajtur kapitalizëm, Manifesti na jep edhe lajmin e madh të çlirimit të madh. Umberto Eco 

shkruan për këtë : ―Në fund të kësaj ligjërate solemne përlavdëruese
344

…ja ku vjen përmbysja 

dramatike: shtrigani është i pazoti të zotërojë forcat e nëndheshme që ka ndjellë 
345

, fitimtarit i 

zihet fryma prej mbiprodhimit të vet, është i detyruar të nxjerrë nga gjiri, të pjellë nga rropullitë, 

varrmihësit e vet, proletarët‖
346

. Këta janë klasa e re e të shtypurve dhe të shfrytëzuarve, të cilët, 

dikur, aleat të borgjezisë në luftën kundër feudalizmit tani flakën tutje në pamëshirën e ligjeve 
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 . Umberto Eco, Për letërsinë, Dituria, Tiranë 2007, fq.29 



impersonale të tregut të cilat njohin vetëm vlerën e mallit dhe kapitalit. Kushti i tyre për të 

mbetur gjallë është aftësia e tyre për ti ndihmuar kapitalit që të rritet pandërprerë. Proletariati 

është ―klasa e punëtorëve të sotëm, të cilët mund të rrojnë vetëm kur gjejnë punë, dhe gjejnë 

punë vetëm kur puna e tyre shton kapitalin. Këta punëtorë që detyrohen të shesin vetën me copë, 

janë mall tregu, si të gjitha mallrat e tjera, dhe prandaj janë në mëshirën e të gjitha të papriturave 

të konkurrencës, e të gjitha lëkundjeve të tregut‖
347

. Ky është momenti ky zë fill komunizmi, 

fillimisht si protestë morale ndaj trajtimit johuman të qenieve njerëzore dhe më pas si 

koncepcion politik për një rend tjetër social, ku njerëzorja bëhet parimi të cilit i subordinohet 

gjithçka, e ku dora e padukshme e tregut ia lë vendin dorës së dukshme të planifikimit humanist 

të prodhimit shoqëror. Ky planifikim që përbën njërin nga dimensionet themelore të të gjithë 

projeksionit komunist është derivacion direkt i idesë iluministe për organizimin racional të 

shoqërisë. Miqtë iluminist të lirisë dhe bashkë me ta edhe Marksi duke investuar të gjitha 

shpresat eskatologjike tek kjo ide nuk arrinin me gjasë të shihin kërcenimin ndaj vetë lirisë që 

fshihej brenda kësaj ideje. Përvoja historike shekullit XX, i cili mori përsipër ti ekspermentoj 

projeksionet utopike të shekullit XIX, do ta dëshmoj tragjikisht mosvëmendjen e tyre ndaj këtij 

kërcenimi. Në këtë kontekst Manifesti i Partisë Komuniste do të jetë njëri nga tekstet më të 

akuzuara për krimet masive që do të përgjakin botën e mbërthyer nga grindjet e ideologjive të 

mëdha
348

. 

 

4.5. Mbi dëmin dhe dobinë e marksizmit për historinë. 

 

Vetëm pak kohë pas vdekjes së tij, pikëpamjet e Marksit u shndërruan në një fuqi të madhe, 

njëkohësisht teorike dhe praktike. Ndonëse veprat më të rëndësishme të tij mbetën të 
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papërfunduara besnikët e Marksit filluan procesin e kanonizmit , doktrinarizimit dhe rrjedhimisht 

edhe shndërrimit të tyre në vepra udhëzuese për veprime praktike në lëvizjen e madhe punëtore e 

cila sa vinte e rritej në vendet e Europës Perëndimore dhe më gjërë. Kështu lindi i ashtuquajturi 

―Marksizmi Ortodoks‖
349

, me dy shtyllat e tij ―Materializmin Dialektik‖
350

 dhe ―Materializmin 

Historik‖
351

. Padyshim meritat më të mëdha në këtë drejtim u takojnë pasuesve gjerman të 

Marksit, sikurse janë Fridrih Engels
352

 e Karl Kaucki dhe atyre rus më në krye George 

Plehanovin dhe Vladimir Iliq Leninin. Këtë mendimtarë formojnë ato që Korsch i quan versioni 

gjerman i marksizmit ortodoks, i lidhur me socialdemokracinë e Internacionales së Dytë 

Socialiste, dhe versioni rus i lidhur me komunizmin bolshevik
353

. Në perspektivën e marksizmit 

ortodoks Marksi i kishte thënë të gjitha, kishte dhënë të gjitha përgjegjet, kishte përcaktuar rrugët 

e qarta dhe të tjerëve u mbetej vetëm të ecnin nepër to. Çështja fundamentale që kishte shtruar 

Marksi tek Tezat mbi Fojerbahun, çështja e ndryshimit të botës ishte bërë çështje e ditës. Por 

lëvizja punëtore ndërkombëtare nuk ishe një lëvizje homogjene. Qysh moti kishin nisur përçarjet 

brenda saj dhe në këtë mes ajo më e madhja ishte në mes ekonomizmit fatalist të Internacionales 

së Dytë dhe voluntarizmit politik të Internacionalës së Tretë
354

. I ashtuquajturi ―Papa i 

Marksizmit‖, udhëheqës i Internacionales së Dytë, Karl Kaucki, mendonte se duhej pritur 

―Domosdoshmëria Historike‖ që të sjellë Revolucionin e Madh, ndërsa lideri i Internacionales se 

Tretë, Lenini, insistonte se nuk kishte kohë për të pritur, e së ky revolucion duhej bërë 

mënjeherë. Pjesë e kësaj mosmarrëveshje ishte edhe ajo mbi titullarët e trashëgimisë së 

marksizmit. Derisa sa Lenini e akuzonte Kauckin për tradhti ndaj marksizmit, ky i fundit shihte 

te leninizmi një devijim të madh nga linjat e mendimit marksist. Mirëpo me triumfin e 
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 .  Karl Korsch : Marxism and Philosophy, Monthly Review Press, New York and London, 2008, fq.142 
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 . Martin Jay, Marxism and Totality, University of California Press, Los Angeles, 1984, fq.2. 



revolucionit rust të vitit 1917 gjërat ndryshuan krejtësisht : Moska u bë qendra jo vetëm e 

lëvizjes komuniste ndërkombëtare, por edhe qendra teorike e kësaj lëvizje. Kominterni do të jetë 

organizata që do të ushtroj pushtetin praktik dhe ideologjik mbi këtë lëvizje nën emrin e 

Marksizëm-Leninizmit. Ndërlidhja idologjike e Marksizmit dhe Leninizmit natyrshëm shkaktoj 

efektin e bërjes së Marksit pjesë të përgjegjësisë për të gjitha pasojat e regjimit komunist, qoftë 

nën drejtimin e Leninit, e më pas nën atë të Stalinit. I gjithë debati filozofik dhe ideologjik mbi 

marksizmin në  shekullin e XX është debat mbi këtë përgjegjësi. Kolakowski dallon tre linja 

mendimi brenda këtij debati
355

 . Njëra linjë mendimi konsideron se komunizmi modern, 

komunizmi real është një mishërim perfekt i marksizmit, me çka dëshmohet si marksizmi është 

një doktrinë që shpie në skllavëri, tirani dhe krime. Kolakowski thotë se kjo linjë është ajo e 

antikomunizmit ortodoks tradicional. Këtë linjë e gjejmë të zhvillohet në qarqet akademike dhe 

politike që mbrojnë pikëpamjet e kapitalizmit liberal. Brenda këtyre qarqeve zhvillohet gjerësisht 

teoria mbi regjimet totalitare, të cilat bëhen përgjegjese për rrënimin e lirive njerëzore dhe 

shkaktimin e miliona viktimave në emër të projeksioneve totalitueze për ribërjen e shoqërisë 

njerëzore. Sipas këtyre teorive ekziston një kauzalitet logjik që shpie nga Marksi deri tek 

Gullagu ; stalinizmi është produkt i marksizmit. Mjafton këtu të përmendim dy vepra me ndikim 

ku artikulohet ky qëndrim: ―Rruga drejt Robërisë‖ e Frederik Hayek
356

 dhe ―Shoqëria e Hapur 

dhe armiqtë e saj‖ e Karl Poper
357

.  Brenda po të njejtës linjë është zhvilluar pikëpamja e cila 

vendosë njëlloj ekuivalence në mes komunizmit dhe fashizmit. Këtë pikëpamje e gjejmë të 

zhvilluar gjerësisht edhe në veprën e madhe ―Orgjinat e Totalitarizmit‖
358

 të Hannah Arendt, por 

edhe tek historianë të njohur sikurse është rasti i Ernst Nolte
359

, i cili tek nazizmi sheh asgjë më 

shumë se ―një mimikri të bolshevizmit‖
360

.  Të dy këto ideologji shikohen si ideologji totalitare 

që mbajnë përgjegjësinë direkte për humbjen e jetëve të miliona njerëzve, si në Luftën e Dytë 

Botërore, ashtu në politikat e kolektivizimit të dhunshëm stalinist e maoist. Mendimtari liberal 

Zbigniev Brzezinski ka bërë një bilanc tronditës të shifrave të këtyre viktimave: ―Përpjekjet e 
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dështuara për ndërtimin e komunizmit në shekullin e XX konsumuan jetën e rreth 60.000.000 

qenieve njerëzore, duke e bërë komunizmin dështimin më të kushtueshëm në gjithë historinë‖
361

. 

Linja tjetër e mendimit brenda debatit në fjalë, sipas Kolakowskit, është ajo që konsideron se 

komunizmi real është mishërim perfekt i marksizmit, i cili mbi të gjitha është një shpresë për 

emancipimin dhe lumturinë e njerëzimit. Ky është pozicioni i komunizmit ortodoks, që 

konsideron se revolucioni rus dhe të gjitha revolucionet tjera që kanë sjellë në pushtet partitë 

komuniste përbejnë një lëvizje të madhe progresive dhe emancipuese në rrjedhen e historisë. 

Komunizmi e ka ndryshuar botën dhe atë për të mirë. Dhe linja e tretë e mendimit është ajo e cila 

konsideron se komunizmi real është një deformim fondamental i mësimeve të Marksit, një 

tradhti ndaj themeleve të socializmit marksist. Ky pozicion, sipas Kolakowskit, është pozicioni 

që e mbajnë të gjitha ato qarqe akademike  që njihen ―Marksizmi perëndimor‖
362

,  ―Marksizmi 

revisionist‖, apo ―Marksizmi kritik‖
363

. Ky është në fakt edhe pozicioni ideologjik i të majtës së 

re që lindi në vitet ‘60 të shekullit të kaluar dhe i një varianti të saj që njihet si 

―Eurokomunizëm‖
364

. Argumentet e këtij lloj marksizmi janë në esencën e tyre argumente kritike 

ndaj dy pozicioneve të tjera. Si i tillë ai është njëkohësisht antistalinist dhe antiliberal. Në 

qëndrimin e tij antistalinist marksizmi perëndimor insiston mbi hendekun e dallimeve që e 

ndajnë Marksin nga idetë dhe praktikat staliniste
365

, ndërsa në qëndrimin antiliberal marksizmi 

perëndimor dëshiron të provojë qëndrueshmërinë e pikëpamjeve të Marksit mbi efektet negative 

të kapitalizmit liberal për shoqërinë dhe jetën njerëzore. Marksizmi perëndimor e akcepton 

Marksin e periudhës së para kanonizimit, sidomos periudhën e hershme të krijimtarisë së tij,  e 

herë herë edhe Leninin e periudhës së bolshevizmit para ardhjes në pushtet. Në instancë të fundit 
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Marksizmi perëndimor e shfajëson Marksin për krimet e stalinizmit, ndërsa në raport me 

praktiken e regjimeve komuniste është i prirur të konceptoj një vlerësim përtej skemave 

ideologjike bardh e zi të Luftës së Ftohtë.   

Në këtë kontekst mendimtari i njohur Goran Therborn numëron katër ―merita‖ ose ―kontribute‖ 

që lëvizja komuniste dhe revolucionet e mëdha që dolën prej saj, i kanë dhënë në zhvillimet 

progresive në botë.   

Së pari, sipas Therborn, sfida që doli prej këtyre revolucioneve ka ushtruar një impakt krucial në 

reformat e pas luftës brenda botës kapitaliste. ―Rishpërndarja e tokës në Japoni, tajvan, Kore të 

Jugut ; zhvillimi i të drejtave sociale në Europën perëndimore; dhe reformat e ―alenacës për 

progres‖ në Amerikën Latine – të gjitha këto janë inspiruar nga kërcenimi komunist‖.
366

   

Së dyti, sipas Therborn, ekzistenca e një blloku të fuqishëm rival ndaj kapitalizmit, i pajisur me 

një ideologji të fuqishme, ka ndikuar shumë në dobësimin e kolonializmit dhe racizmit euro-

amerikan
367

. Kjo lidhet me frikën e fuqive kapitaliste nga mundësia që lëvizjet antiraciste e 

antikolonialiste të shndërrohen në lëvizje komuniste, me faktin se kjo e fundit e shikonte 

kolonializmin si efekt të kapitalizmit brutal dhe racizmin si instrument të justifikimit ideologjik 

të ti. 

 Së treti, konsideron Therborn, edhe pse mund të flitet për autoritarizmin brutal të liderve të 

regjimeve dhe lëvizjes komuniste, kjo lëvizje ka prodhuar një numër të jashtëzakonshëm të 

militantëve anë e kënd botës të cilët janë dedikuar dhe vetësakrifikuar në lëvizje të ndryshme 

çlirimtare. Adhurimi i tyre, shkruan Therborn, për Stalinin ose Maon, është kryesisht i gabuar, 

por shumë shpesh këta miltant të panumërt që e kanë ushqyer militantizmin e tyre përmes këtij 

adhurimi kanë qenë, bile  në shumë raste, të vetmit miq të të varfërve e të shtypurve.  

Dhe së katërti, për Therbon, të dy shtetet e mëdha që dolën nga lëvizja komuniste, tashmë nuk 

mund të merren si fener të shpresës për emancipim, por ekzistenca e tyre ka ndihmuar në ruajtjen 

e një pluralizmi gjeopolitik në botë
368

.  
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Pjesë e këtij vlerësimit të kontributeve të lëvizjes komuniste dhe revolucioneve të saj është edhe 

tentativa për të gjetur diferencat substanciale në mes nacionalsocializmit gjerman dhe 

komunizmit sovjetik. Një nga mendimtarët më të njohur aktual, pikëpamjet e të cilit zhvillohen 

brenda paradigmës së marksizmit perëndimor, por jo vetëm,  Slavoj Zhizhek, ka zhvilluar një 

analizë të këtyre diferencave. Ai konsideron se pozicioni liberal i ekuidistancës ndaj 

―totalitarizmit‖ të majtë dhe të djathtë, në kuptimin se të dy vlerësohen si të kqinj të barabartë, 

ngase të dy bazohen në intolerancën politike dhe në hudhjen e vlerave demokratike e humaniste, 

është një pozicion fals dhe ka për efekt relativizimin e fashizmit dhe bashkë me të edhe pohimin 

implicit apo eksplicit të tezës, se fashizmi është një reaksion i kuptueshëm ndaj kërcënimit 

komunist
369

. Kjo lloj ekudistance vendosë një barazim në në mes dy kategorive themelore 

përmes të cilave operon praktika ideologjike dhe politike e fashizmit gjerman dhe komunizmit 

sovjetik. Këto kategori janë ―lufta e racave‖ dhe ―lufta e klasave‖. Zhizhek konsideron se ka një 

dallim substancial në mes këtyre dy kategorive, sepse derisa tek fashizmi gjerman lufta e racave, 

nënkupton antisemtizmin, pra eleminimin fizik të hebrenjve si racë inferiore, te komunizmi lufta 

e klasave nënkupton eleminimin social të klasave të caktuara, por jo edhe zhdukjen fizike të 

pjesëtarëve të tyre, ngase klasa nuk është përcaktim biologjik e fizik, por socialo-struktural. ―Le 

të marrim Stalinizmin në formën e tij më brutale: dekulakizimin e fillimeve të vitit 1930. Slogani 

i Stalinit është që ― kulakët si klasë duhet të likuidohen‖- çka do të thotë kjo? Ajo mund të 

nënkuptoj shumë gjëra- largimin nga prona e tyre (toka), zhvendosjen me forcë të tyre në vende 

të tjera(, thënë, nga Ukraina në Siberi), ose thjeshtë ti dërgosh në gulag – por ajo thjeshtë nuk do 

të thotë ti vrasësh të gjithë ata. Qëllimi është të likuidohen ata si klasë, jo si individë‖
370

. Duke i 

parë viktimat e panumërta të këtij procesi të likuidimit klasor, jo qëllim të këtij procesi, por si 

rrjedhojë të padëshirueshme të tij, në fakt Zhizhek synon të rrëzoj argumentin e relativizimit të 

fashizmit, por si duket bie  në grackën teorike të relativizimit të brutalitetit të vetë stalinizmit, 

grackë në të cilën kanë rënë shumë intelektualë perëndimor të proviniencës së majtë. Këtë më se 

miri e shpreh Raymond Aron në veprën e tij ―Opiumi i Intelektualëve‖. Në fakt fjala është për 

logjikën e mbylljes së syve para të këqijave që vlerësohen si minore në raport më ―Qëllimin e 

Madh të Mirë”, mirëpo është pikërisht kjo logjikë që solli degradimin e regjimeve komuniste e 

në fund edhe diskreditimin dhe rënien përfundimtare të tyre. Vizioni danteskt se për të arritur në 
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parajsë duhet kaluar përmes ferrit nuk u përmbush në rastin e komunizmit. Ai ra viktimë e 

dialektikës së së shndërrimit të çlirimtarit të djeshëm në armikun e sotëm të lirisë. Qysh nga 

antikiteti mendimi perëndimor sfidohet nga kjo dialektikë. Edipi e çliron qytetin nga mortaja e 

përbindshit (sfinksit), por posa hyn në qytet e bën krimin më të madh, mosndëshkimi i të cilit e 

rikthen mjerimin në qytet. Në këtë pikëpamje, ndoshta revolucionarët nuk duhen parë si 

pasardhës të kainit biblik, sikurse mendojnë mendimtarët liberalë, por më shumë si pasardhës të 

Edipit eskilian. 

 

4.6. Kriza aktuale e kapitalizmit dhe ―rikthimi i Marksit‖ 

 

Kriza e madhe që përfshiu ekonominë botërore duke filluar nga viti 2008, e përcjellur nga lëvizje 

e protesta të fuqishme që vinin në shenjestër kapitalizmin e rikthyen përseri në vemendje 

marksizmin dhe problemet ideologjike e filozofike të lidhura me të majtën. Pyetja themelore që 

shtrohej në këtë kontekst është se a mund të flitet për një rilindje ideologjike e së majtës?  Kjo 

pyetje rezulton nga fakti se e majta është esencialisht e lidhur me kritikën ndaj kapitalizmit dhe 

sa herë që kapitalizmi i ka punët keq ajo përjeton një lloj rilindje.  

A është duke ndodhur kjo gjë kësaj radhe? Mendimtarët majtistë duket të jenë optimistë në 

identifikimin e shenjave të kësaj rilindje. Në hyrjen për librin ―Ideja e Komunizmit‖, një nga 

mendimtarët më të rëndësishëm aktual, Slavoj Zhizhek shkruan se ―natës së gjatë të së majtës po 

i vjen fundi‖
371

. Kjo metaforë përshkruan periudhën gati dyzetvjeçare të hegjemonisë ideologjike 

të kapitalizmit liberal, gjatë të cilës të gjitha alternativat e tjera ideologjike i‘u nënshtruan një 

diskreditimi radikal. Goditjen më të madhe nga ky diskreditim padyshim e morën idetë për 

rendin socialist dhe komunist. Këto ide u futën brenda një skeme të madhe manikeiste (bota si 

luftë mes forcave të së mirës dhe të keqes), ku humanizmi liberal triumfon fillimisht mbi 

barbarinë raciste të nazizmit, e pastaj edhe mbi barbarinë me fytyrë njerëzore të quajtur 

komunizëm, për t‘ia bërë të mundur në fund njerëzimit që të hyjë në rendin e natyrshëm të 

kapitalizmit liberal. ―Fundi i Historisë‖ i Frensis Fukujamës shënon paradhomën e hyrjes në këtë 

rend.   
                                                           
371

 . Slavoj Zizek and Costas Douzinas ( ed ) , The Idea of Communism, Verso, London and Neë York, 2010, fq.vii. 



Por entuziazmi i madh i kësaj skeme ideologjike nuk ishte e thënë të zgjaste shumë. Dekada e 

parë e shekullit të ri shënon plasaritjet e para në dekorin e saj, plasaritje që morën formën e 

çarjeve serioze në krizën financiare të tre viteve të fundit. Rezultati i parë i kësaj krize, është ai 

që Zhizhek e quan ―fundi  i shantazhit ideologjik liberal-demokratik‖, shantazh i cili i detyronte 

njerëzit të zgjedhin në mes të qenit ideologjikisht liberal, ose të qenit nëpunës të Gulagut apo 

Aushvicit. Një rezultat i tillë hap mundësi të reja të rimendimit politik dhe ideologjik. 

Aktualizimi i këtyre mundësive përbën ringjalljen ose rikthimin e të majtës si alternativë 

ideologjike. Por ajo çka jemi duke parë në këtë situatë është më shumë një rikthim i të majtës si 

mendim filozofik, e që dikush e quan ―e majta spekulative‖, e pak, për të mos thënë aspak, 

rikthim të të majtës në formën e organizimit politiko-partiak. Partitë e majta gjithandej janë në 

heshtje.  Heshtja e tyre është shenjë e miratimit të qasjes post-politike e cila dominon politikat 

aktuale që kërkojnë zgjidhje për krizën e kapitalizmit. Qasja post-politike është qasja që kërkon 

shpëtimin jo tek rimendimi i bazave ideologjike të sistemit, por tek mendjet e ekspertëve të 

ekonomisë, tek teknokratët. Si rezultat protestat antikapitaliste janë duke u manifestuar si lëvizje 

politike pa parti, që në shumë elemente ngjasojnë me lëvizjet e para antikapitaliste të kohës para 

marksiste. Lëvizje të tilla ose përfundojnë në anarki, ose me kalimin e kohës e humbin vrullin 

dhe shuhen. Me gjasë kjo e dyta do të jetë edhe fati i protestave aktuale. Po të parafrazojmë 

Kantin atëherë mund të thuhet se sensibiliteti ideologjik pa organizim partiak është i verbër, 

ashtu si organizimi partiak pa sensibilitet ideologjik është bosh.  

Në anën tjetër e majta spekulative nuk mund të bëjë punën e të majtës së organizuar partiake. 

Programi i saj është program teorik, që zhvillohet në linjën tradicionale të marksizmit 

perëndimor, i cili është karakterizuar nga ―pasuria e teorisë dhe varfëria e praktikës‖
372

.  

Por në çka konsiston ky program i të majtës së sotme filozofike?  

Nga analiza e veprave të autorëve si Slavoj Zhizhek, Alain Badiou, Terry Eagleton, Eric 

Hobsbaum, Alex Callinicos, e të tjerë, rezulton se janë tre preokupime themelore të mendimit 

aktual majtist.  

Preokupimi i parë është kritika e ideologjisë së kapitalizmit liberal, e dyta është mbrojtja e ideve 

të politikës emancipuese dhe e treta, demargjinalizimi i traditës së filozofisë marksiste. 
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Ta nisim nga e para. Kritika e kapitalizmit është esenca e mendimit majtist. Motivi themelor i 

marksizmit ka qenë kritika e asaj ideologjie e cila e paraqet kapitalizmin si sistemin përfundimtar 

të marrëdhënieve ekonomike njerëzore, kritikë e asaj ideologjie që na rrëfen se kapitalizmi është 

―rendi natyror i gjërave‖. Kjo ideologji për Marksin është ekonomia politike, kritikës së të cilës 

ai ja kushtoj gjithë jetën e tij. Rezultat i kësaj kritike është ideja se rendi kapitalist nuk është një 

rend natyror i gjërave, por një produkt historik, as një rend që vetë-ekuilibrohet, por një rend që 

prodhon kriza të herë pas hershme që mund edhe ta rrënojnë krejtësisht, as një rend që përmes 

dorës së padukshme të tregut u sjell lumturinë të gjithë njerëzve, por një rend që krahas pasurisë 

krijon edhe mjerim e pabarazi ekstreme dhe kësisoj edhe bazat e konflikteve të reja politike e 

sociale. Kriza aktuale financiare ishte një rikonfirmim i kritikës së Marksit, prandaj kohëve të 

fundit kemi parë shumë ekonomist, madje edhe nga tabori i ortodoksisë neoliberale, të citojnë 

Marksin në artikujt e tyre. Sipas tyre na duhet Marksi për të mos harruar se jetojmë në një rend të 

papërsosur, me plot gabime dhe të meta. Është pikërisht ky fakt të cilin hegjemonia neoliberale 

përpiqej ta fshihte ose ta shpallte të mosqenë. Ky është konteksti në të cilin zhvillohet kritika 

aktuale ndaj kapitalizmit. Pikëpamjet e mendimtarëve të tillë si Zhizhek apo Badiou, thënë me 

termat e tyre, mund të karakterizohen si përpjekje për ―destabilizimin e hegjemonisë 

neoliberale‖. Madje Badiou këtë përpjekje e paraqet si funksion bazik të filozofisë : ―filozofia 

është ose e rreptë ( në kuptimin e të qenit një fuqi e destabilizimit të opinioneve dominuese) ose 

është asgjë‖
373

. Në këtë mënyrë destabilizimit financiar të kapitalizimit i është shtuar 

destabilizimi filozofik i dogmave të tij. Zhizhek e përmbledh në këtë mënyrë etosin e këtij 

destabilizimi : ―lufta jonë nuk është kundër individëve të korruptuar, por kundër atyre në pushtet 

në përgjithësi, kundër autoritetit të tyre, kundër rendit global dhe mistifikimit ideologjik i cili e 

mbështet atë‖
374

. 

Preokupimi i dytë i së majtës aktuale filozofike është mbrojtja e ideve të politikës emancipuese. 

E majta në esencë është ideologji e emancipimit kolektiv njerëzor, emancipim që mund të marrë 

forma të ndryshme dhe kjo e bën të majtën një ideologji esencialisht të lidhur me frymën e 

modernitetit.  
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Por pse duhet mbrojtur një politikë e tillë dhe nga kush? Arsyeja qëndron në faktin se 

hegjemonia neoliberale, një nga sukseset e saj ideologjike e ka pasur pikërisht diskreditimin e 

kësaj politike duke e ndërlidhur atë me pasojat e terrorit stalinist apo maoist. Kjo ndërlidhje është 

paraqitur përmes një formule të thjeshtë: ideali komunist shpie në praktikën e kampeve të 

përqendrimit të Siberisë sovjetike, madje në mënyrë logjike, të domosdoshme dhe të 

pashmangshme. Kështu Emancipimi kolektiv është i barabartë me Totalitarizimin dhe ky 

barazim paraqitet me fuqinë e një ligji pothuajse natyror. Konstestimi dhe përgënjeshtrimi i kësaj 

formule përbën esencën e mbrojtjes së ideve të emancipimit nga ana e të majtës aktuale 

filozofike, në kuptimin se nuk ekziston një lidhje e tillë e domosdoshme shkakësore. Për më 

tepër kjo lidhje është vetëm një mit ideologjik i neoliberalizmit dhe konservativizmit, i cili pas 

vitit 1989 është pranuar edhe nga partitë e majta dhe ky pranim e shpjegon pasivitetin e tyre 

ideologjik në situatën e krizës aktuale të kapitalizmit. Në kontekst të dekonstruimit të këtij miti, 

Zhizhek edhe vetë termin ―totalitarizëm‖ e sheh më shumë si një koncept ideologjik, funksioni i 

të cilit është t‘u shërbejë pretendimeve ideologjike të neoliberalizmit në luftën e tij kundër të 

majtës. Debati rreth lidhjes në mes idealeve iluministe të emancipimit dhe praktikës totalitare 

(terrori, katastrofat e luftërave botërore) përbën një nga debatet më të rëndësishme që janë 

zhvilluar në kuadrin e marksizmit perëndimor. Në librin e tij ―Parallax View‖, Zhizhek thotë se 

në këtë debat janë diferencuar tre qasje. E para është qasja e zhvilluar nga Maks Horkheimer dhe 

Teodor Adorno në veprën e tyre ―Dialektika e Iluminizmit‖. Ideja bazë në këtë qasje është se 

ekziston një potencial inherent në vetë Iluminizmin drejt kampeve të përqendrimit, gjenocidit 

dhe shkatërrimit totalitar të lirisë njerëzore; Iluminizmi është totalitar. Dialektika e Iluminizmit 

shpreh pikërisht procesin gjatë të cilit idealet e mëdha në mënyrë dialektike shndërrohen në 

krime të mëdha; shpresat e mëdha të emancipimit përfundojnë në ankthin totalitar, ndërsa 

revolucionarët e djeshëm shndërrohen në armiqtë e sotëm të lirisë.  

Qasja tjetër është e lidhur me filozofinë e Jurgen Habermasit, për të cilin Iluminizmi në vetvete 

është një proces pozitiv emancipues, pa potencial inherent totalitar dhe se katastrofat njerëzore të 

shekullit njëzet janë vetëm një indikatorë se ky proces emancipues është një projekt i pakryer të 

cilin duhet vazhduar. Qasjen e tretë Zhizhek e identifikon me pikëpamjet e filozofit francez 

Etienne Balibar, sipas të cilit moderniteti, pra Iluminizmi, është një fushë e hapur e lirive të reja, 

por në të njëjtën kohë edhe e rreziqeve të reja, dhe se nuk ka një garantues përfundimtar 

teleologjik se kush do të triumfojë. Si rrjedhojë, beteja në mes lirisë dhe rreziqeve kërcënuese 



ndaj saj mbetet një betejë e hapur, me finale të panjohur 
375

.  Qasja e tretë përbën një filozofi 

probabiliste të historisë: nuk ka fatalitet apo pashmangësi të keqe apo të mirë në histori; ka 

shumë rrugë nga mund të shkoj historia dhe kësisoj gjendja njerëzore mund edhe të 

përkeqësohet, por edhe të përmirësohet. Efekti filozofik i qasjes së Habermasit dhe asaj të 

Balibarit është çdemonizimi i idesë së emancipimit universal, heqja e statusit të idesë së 

mallkuar, me çka i hapet rrugë aktivizimit të majtë politik, jo aktivizimit fragmentar dhe 

sporadik, por aktivizimit të organizuar radikal. 

Preokupimi i tretë i mendimit majtist është përpjekja për demargjinalizimin e filozofisë 

marksiste. Në këtë rrafsh ky mendim procedon sipas metodës gjenealogjike të Fukosë, e cila ka 

për qëllim t‘ua rikthejë të drejtat diskursive atyre që Fuko i quan ―dije të nënshtruara‖ e që 

përfshijnë ―një sasi dijesh, të cilat zakonisht janë të përjashtuara apo të skualifikuara si dije 

jokonceptuale‖ nga ana e diskursit dominant, i cili identifikohet me instancën e shkencës
376

. 

Gjatë hegjemonisë neoliberale dijet marksiste i ishin nënshtruar një përjashtimi dhe skualifikimi 

të tillë, duke u reduktuar vetëm vlera muzeale brenda muzeut të madh të quajtur histori e ideve. 

Filozofia e sotme majtiste synon të bëjë të kundërtën duke potencuar aktualitetin e dijeve 

marksiste në debatet më të rëndësishme të politikës dhe shoqërisë bashkëkohore. Një shembull i 

kësaj është leximi i sotëm i faqeve  të para të të famshmit ―Manifesti i Partisë Komuniste‖, si një 

teori e globalizimit dhe mekanizmave të zhvillimit të tij, ose shembulli tjetër që lidhet me 

filozofinë e Slavoj Zhizhek, një pjesë e rëndësishme e të cilës është rikthimi tek autorët e njohur 

marksistë si Lenini, Trocki, Mao etj., rikthim që nga perspektiva diskursive neoliberale duket ose 

marrëzi, ose thirrje për ringjalljen e fantazmave totalitare. Kjo përpjekje për ta nxjerrë dijen 

marksiste nga statusi i dijes së nënshtruar dhe të margjinalizuar, status i dhënë nga hegjemonia 

neoliberale, ndoshta në mënyrën më koncize është artikuluar nga Etienne Balibar: ―Marksi në 

shekullin 21 duhet lexuar jo vetëm si një monument i të kaluarës, por edhe si një autor 

bashkëkohor‖
377

. Kjo do të thotë të ruajmë Marksizmin vetëm në nivelin e teorisë.  

Por çfarë duhet bërë me anën tjetër të rëndësishme të ―unitetit marksist të teorisë dhe praktikës‖, 

pra me praktikën? E majta e sotme filozofike perëndimore, trashëgimtare marksizmit perëndimor 
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të shekullit XX i cili e ―prishte‖ këtë unitet në favor të teorisë, duket të ketë qëndrim mosbesues 

të praktikës marksiste të deritashme. Alain Badiou konsideron se lëvizja komuniste ka pasur dy 

sekuenca kryesore gjatë modernitetit. E para lidhet me shekullin XIX dhe ka të bëjë me lëvizjen 

punëtore, si subjekt i politikës emancipuese, ndërsa e dyta i përket shekullit XX dhe ka të bëjë 

me partinë komuniste si subjekt i kësaj politike. Në situatën aktuale, sipas Badiou, e majta e 

angazhuar në politikën e emancipimit,  duhet të niset nga momenti i vetëdijësimit se sekuenca e 

dytë është mbyllur dhe as rikthimi tek sekuenca e parë nuk është i mundur. ―Çfarë do të ndodhë 

nuk do të jetë dhe s‘mund të jetë vazhdimësi e sekuencës së dytë. Marksizmi, lëvizja punëtore, 

demokracia e masave, leninizmi, Partia e Proletariatit, shteti socialist, të gjitha këto shpikje të 

shquara të shekullit të njëzetë, së fundmi nuk janë më të dobishme. Pa dyshim që ato duhen 

njohur dhe menduar në nivel teorik. Por, në rendin e politikës, ajo janë bërë të 

papraktikueshme‖
378

. Ajo çka duhet bërë sipas Badiou është përpjekja për jetësimin e një 

sekuence të tretë historike të hipotezës komuniste. Arsyeja e kësaj përpjekje mbështetet sipas tij 

në idenë, se vetëm përmes kësaj hipoteze mund të bëjmë diçka në rendin e aksionit kolektiv. Në 

mungesë të saj e ardhmja politike dhe historike humbë çdo lloj rëndësie dhe interesi. Nëse duhet 

braktisur përfundimisht hipoteza komuniste atëherë ―secili le të vazhdojë të merret me punët e tij 

private dhe mos ta vrasim më mendjen këtej e tutje‖
379

. Kjo do të thoshte edhe fund i vetë 

politikës, si fushë e konfliktit mbi përcaktimin e të përbashktës në jetën njerëzore. Kësisoj 

hipoteza komuniste shërben si një instancë kuptimësimi për politikën. Por meqë sekuenca e tretë 

e hipotezës ende nuk i ka marrë format e saj ajo që tash duhet bërë sipas Badiou është përpjekja 

për ta mbajtur gjallë vetë hipotezën, ngase ―sot nuk bëhet fjalë për fitoren e hipotezës, por për 

kushtet e ekzistencës së saj‖
380

, e një prej këtyre kushteve është puna në destabilizimin 

permanent, sëpaku ideologjik, të rendit kapitalist.  ―Dhe kjo ishte çështja e madhe e 

revolucionarëve të shekullit XIX: së pari, ta bësh hipotezën të ekzistojë‖
381

. Kështu ideja 

komuniste është rikthyer në pikën e vet të nisjes të gati dy shekujve më parë, por rrugët e vjetra 

të kaluara dikur tashmë janë mbyllur përfundimisht. E çliruar nga skemat e mëdha të progresit 

linear dhe teleologjisë historike e ardhmja sërish është kthyer në një tokë të pashkelur. Historia 

ka pushuar të së qeni fat ; ajo është bërë aventurë, shkruan Egar Morin. Asgjë nuk i shkon më 
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mire kësaj se sa ajo fjala e vjetër spanjolle e cila thotë : Udhëtar, rrugë nuk ka, rrugët janë bërë 

duke ecur!‖. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesa e tretë 

 

ZBRASTËSIA E INSTANCAVE TË EMANCIPIMIT  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. KRIZA E SUBJEKTIT TRANSCENDENT TË EMANCIPIMIT 

 

1. 1. Vdekja e Zotit  dhe  rënia e rendit moral të botës 

 

Filozofia e Niçes shënon një moment kthese në historinë e metafizikës së emancipimit. Ajo 

manifestohet si një kritikë radikale e themeleve teorike mbi të cilat është e ngritur kjo histori. 

Tek ―Vullneti për Fuqi‖ Niçe flet për fundin e interpretimit moral të botës dhe filozofia e tij 

mund të profilizohet krejtësisht si një refleksion mbi këtë fund. Interpretimi moral  botës është 

metafizika judeo-kristiano-iluministe e emancipimit. Në filozofinë e  Niçes e gjithë kjo 

metafizikë mbështetet dhe frymon përmes një ideje të vetme, idesë judeo-kristiane të Zotit, nga e 

cila ka dalë ideja e rendit moral të botës dhe nga kjo ideja e historisë si një proces objektiv dhe 

universal i shpëtimit e çlirimit të njeriut. Ky rend idesh ka determinuar gjithë mendimin dhe 

përjetimin kulturor në historinë perëndimore deri në modernitet, përfshirë edhe vetë 

modernitetin. Niçe ndërkaq vëren një çarje dramatike në këtë rend idesh, duke filluar nga vetë 

ideja themeltare, pra ideja e Zotit. Momenti i parë  kësaj ka të bëjë me krizën dhe rënien e kësaj 

ideje, që në gjuhën e Niçes shfaqet në formën metaforike si ―vdekja e perëndisë‖. Koncepti që 

gjallëron brenda kësaj metafore është koncepti i shpërbërjes së një episteme të madhe, nëse 

flasim me terma të Foucault, e cila ka mundësuar gjithë diskursin humanisto-emancipues në 

kulturën perëndimore. Zoti është subjekti transcendental, rreth të cilit ky diskurs është ngritur, 

kuptimësuar dhe ka prodhuar praktika të caktuara historike, sociale e politike. Po cilat janë 

atributet e këtij subjekti transcendental dhe çka është momenti i rënies së këtij subjekti? 

Teologjia e përpunuar mbi materialin narrativ të monoteizmit abrahamik na jep konceptin e një 

Zoti që ngërthen në qenien e tij gjithfuqishmërinë dhe gjithmirësinë e mundshme e të 

mendueshme. Atributet e tij janë omnipotenca (gjithëfuqishmëria), omniprezenca (gjithëprania), 

omniscienca (gjithëdituria), omnibenevolenca (gjithëmirësia), simpliciteti (thjeshtësia), 

imutabiliteti (pandryshueshmëria) dhe eternaliteti (përjetësia)
382

. Në tërësinë e tyre këto atribute 
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na japin pamjen e një Zoti totalitar por në të njejtën kohë edhe filantrop. Një despot i iluminuar, 

sipas terminologjisë volteriane.  

Pikërisht  figura e një Zoti të tillë për Niçen është bërë e pamundur në epokën moderne. Këtë 

pamundësi Niçe e paraqet përmes idesë së tij për ngjarjen e madhe të quajtur ―Vdekja e Zotit‖.  

Qysh në fillim duhet shmangur banaliteti i intepretimit biologjik të kësaj ngjarje, ngase Niçe nuk 

është duke folur për një qenie të gjallë që dikur ka ekzistuar dhe tash në një moment ka dhënë 

shpirt. Në fakt Niçe është duke menduar një ngjarje epsitemologjike dhe kulturore brenda 

kontekstit të kulturës perëndimore moderne. Ky është konteksti i iluminizmit, me qëndrimin e tij 

radikal kritik ndaj të gjitha përmbajtjeve ideore fetare. Ngjarja e Vdekjes së Zotit ishte përgaditur 

gradualisht përgjatë rrjedhës së formimit të modernitetit. Dekarti kishte tentuar të pajtojë 

skepticizmin radikal me argumentin ontologjik për ekizstencën e Zotit, por pasuesi i metafizikës 

së tij Spinoza kishte arritur në konsekuenca të tjera, në mesin e të cilave më e rëndësishmja ishte 

panteizmi ( identifikimi i Zotit me Natyrën), i cili nga pikëpamja e kritereve teologjike të 

kishterimit është asgjë tjetër përveçse ateizëm. Më vonë Laibnici kishte tentuar të shpëtojë idenë 

karteziane përmes Monodalogjisë dhe Teodicesë së tij, por pas tij Kanti do të provoj se Zoti është 

vetëm një ide transcendentale e mendjes së kulluar dhe duke e qenë e tillë, në mungesë të 

përmbajtjes empirike, ajo është vetëm një ide e zbraztë. Për të shmangur pozicionin ateist, Kanti 

nxorri përfundime agnosticiste. Mirëpo agnosticizmi, në instancë të fundit, mund të shpjerë në 

ateizëm praktik, sepse nëse nuk mund ta njohim Zotin, kjo do të thotë se nuk mund të mendojmë 

për të, e nëse fillojmë të mos mendojmë për të, një ditë edhe do ta harrojmë krejtësisht. 

Agnosticizmi është braktisje pa zhurmë e Zotit.  

Në anën tjetër në iluminizmin francez dhe atë anglez ishte zhvilluar një formë tjetër e kësaj 

braktisje, nën etiketën e deizmit. Në deizëm Zoti është një qenie që e ka krijuar botën, por pas 

këtij akti bota sillet sipas ligjeve të saj, ligje në të cilat Zoti nuk përzihet. Kjo është si puna e orë 

punuesit, pasi e ka vënë në funksion ora lëvizë pa ndihmën e prodhuesit të saj. Deizmi është në 

thelb natyralizëm ngase përjashton faktorët mbinatyrorë në shpjegimin e gjërave dhe mrekullitë, 

të cilat sipas përkufizimit të David Hume, nënkuptojnë ngjarje që thyejnë ligjet e natyrës. Për 

deistët këto ligje nuk mund të thyhen, prandaj mrekullitë janë tregime të rreme. Konsekuenca në 

këtë rast përseri është radikale për fenë, ngase si mundet të qëndrojnë në këmbë një besim fetar 

pa idenë e mistereve dhe mrekullive?. Në këtë mënyrë mund të shihet se si këto rryma të 



fuqishme në mendimin e fillimeve të modernitetit, panteizmin spinozian, agnosticizmi kantian 

dhe deizmi iluminist, po e shpinin frymën e kulturës europiane drejt ngjarjes së braktisjes së 

Zotit. Ndjesia e kësaj braktisje do të dominojë tërë atë që Hobsbaum e quan ―shekulli i gjatë i 

XIX‖, që fillon me Revolucionin e vitit 1789 dhe përfundon në vitin 1914, kur Europa u përfshi 

nga Lufta e Parë Botërore. Figura niçeane e vdekjes së Zotit është figura që kondenson gjithë 

përmbajtjen e kësaj ndjesie. Por Niçe nuk është i pari që artikulon këtë ndjesi të modernitetit. 

Shumë më herët, para tij, artikulimin e saj e gjejmë në shkrimet e hershme të Hegelit. Në 

konkluzionin e tekstit ―Besimi dhe Dija‖, Hegeli flet për ndjenjën se ―Zoti vetë është i vdekur‖, 

si një ndjenjë mbi të cilën mbështetet ―religjioni i kohëve më të vonshme‖
383

. Në këtë rast Hegeli 

i referohet pikëpamjes së Laibnicit se ―natyra është e tillë që gjithkund nënkupton një Zot të 

humbur si brenda ashtu jashtë njeriut‖. Si duket Laibnici me këtë i referohet natyralizmit, si 

filozofi dhe metodologji dominuese e dijes shkencore në modernitet. Është e njohur se në 

themele të këtij natyralizmi qëndron ideja mbi hipotezën e Zotit si një hipotezë të 

panevojshme
384

. 

Në një kontekst më të gjërë Niçe nuk është as i pari që tematizon idenë e Vdekjes së Zotit. Kjo 

ide ka një histori të gjatë brenda mendimit filozofik e fetar të kulturës perëndimore. E gjejmë 

p.sh. në mitologjinë greke në mitin e perëndisë Pan. Pani ishte perëndi e pyjeve, e barinjëve dhe 

gjahtarëve. Plutarku, historiani i famshëm grek, autor i veprës ―Jetët paralele‖, rrëfen një histori 

të çuditshme për vdekjen e kësaj perëndie. Kjo histori është pak a shumë e tillë : në vitet e 

sundimit të perandorit romak Tiberit, një anije kishte ngecur në ujërat e detit Egje. Në ato 

momente nga brigjet ishte dëgjuar një zë i cili i thërriste timonierit që kur të zbriste në brigje të 

lajmëronte se ―Pani i madh vdiq‖. Timonieri e dëgjoi thirrjen, e lajmëroi vdekjen e perëndisë dhe 

pas kësaj rënkimet dhe dhimbja u përhapen gjithandej
385

. Këtu e ka edhe origjinën termi panikë, i 

cili i referohet një dëshpërimi dhe frike që kaplon të gjithë
386

. Emri ―Pan‖, që fillimisht kishte 

kuptimin e kullotave, mori kuptimin e një tërësie, të gjithëpërfshirjes. Mbi bazën e kësaj vdekja e  

Panit u interpretuaa si vdekje e gjithë perëndive pagane. Ky interpretim gjeti më se shumti 
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mbështetje nga teologët e hershëm të krishterimit, zyrtarizimi i të cilit si fe shtetërore perëndorisë 

romake, pas tre shekujsh përndjekje nga kjo perandori, u kuptua edhe si triumf mbi politeizmin 

dhe paganizmin greko-romak.   

Edhe Marksi i referohet idesë së vdekjes së zotit në kulturën greke në kontekstin e analizës 

filozofike të tij për ndryshimin e epokave historike, të cilat ai i identifikon si formacione 

ekonomiko-shqoërore : ―Historia di ç‘bën dhe kalon nepër shumë faza, para se ta çojë në varr një 

formë të vjetruar jete. Faza e fundit e një forme historike botërore është komedia e saj. Perëndive 

të Greqisë, që u plagosën njëherë për vdekje – në formë tragjike – në ―Prometeun e Lidhur‖ të 

Eskilit, iu desh të vdisnin edhe njëherë – në formë komike në ―Bisedat‖ e Lukianit‖
387

. 

Në anën tjetër ideja e vdekjes së Zotit haset edhe në themele të doktrinës së krishterë, ku Krishti, 

biri i perëndisë që është Zot, vdes në kryq për të shpëtuar njerëzit e vdekshëm nga mëkatet. Mbi 

bazën e kësaj, kjo doktrinë i sheh hebrenjtë si popull deicidal ( zotëvrasës). Dihet se një qëndrim 

i tillë ka influencuar në botën perëndimore një nga format e antisemtizmit, e pikërisht 

antisemitizmin fetar.  

Në modernitet, para Niçes, gjejmë dy interpretime tjera të idesë së vdekjes së Zotit. Njëri 

interpetim ka të bëjë me Hegelin dhe tjetri me Fojerbahun. Intepretimi i Hegelit është quajtur 

intepretim optimist, ngase Hegeli vdekjen e Zotit e kontekstualizon brenda dialektikës botërore 

të aufhebung-ut ku gjejmë raportin në mes jetës dhe vdekjes. Nga kjo pikëpamje, sikurse mendon 

William Franke, te Hegeli vdekja e Zotit është në të vërtetë mënyra përmes të cilës Zoti realizon 

veten e tij duke mohuar veten. ―Vdekja hyjnore është parë nga Hegeli si një mënyrë e 

pashmangshme, e paprecedent dhe madhështore e vetërealizimit të Zotit në botë. Mesazhi 

kryesor i zbulesës së krishterë është mishërimi i plotë i Zotit si njeri, në një njeri të veçantë, 

Jezusin e Nazaretit dhe jeta e tij e plotë në gjendjen njerëzore kulminon në vdekjen në kryq‖
388

. 

Përmes mishërimit Zoti vetëmohon pafundësinë e tij abstrakte, e cila nuk është pafundësi reale, 

ngase Zoti bëhet Zot vetëm përmes botës konkrete, përmes pranisë në të, pastaj përmes vdekjes 

në kryq ai realizon hyrjen e plotë në jetën njerëzore dhe tërë kjo kulminon me ringjalljen, e cila 

për Hegelin do të thotë shpirti që jeton në bashkësinë e besimtarëve.  Kësisoj vdekja e Zotit te 
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Hegeli nuk është ngjarje përfundimtare, por vetëm një moment i domosdoshëm dialektik në 

procesin e realizimit të tij në dhe përmes botës. Ajo është sakrifica që mundëson jetën e shpirtit. 

Ajo që mund të hetohet këtu është se tek Hegeli kemi një rishfaqje, natyrisht me zhargon 

filozofik, të mitit të lashtë për sakrificën në sherbim të jetës: diçka duhet të vdesë që të jetojë 

diçka tjetër. Kjo mund të shpjegohet me faktin e influencës së madhe që ka teologjia e krishterë 

në mendimin e Hegelit, teologji e cila sakrificën,  si marrëdhënie nënshtruese të njeriut ndaj 

hyjnores, e shndërron në të kundërten e saj. 

Ndërkaq te Fojerbahu vdekja e Zotit ka një domethënie krejtësisht tjetër. Derisa te Hegeli vdekja 

e Zotit është moment i dialektikës së pajtimit në mes hyjnores dhe njerëzores, te Fojebahu kjo 

vdekje është moment i ndarjes së plotë në mes tyre. Për Fojerbahun vdekja e Zotit nënkupton 

vetëdijen e njeriut për Zotin si iluzion i mendjes së tij, vetëdijen e njeriut për tjetërsimin dhe 

projektimin e esencës së tij njerëzor në një qenie imagjinare të quajtur zot që rri diku matanë 

botës. Nuk e ka krijuar Zoti njeriun, por njeriu e ka krijuar Zotin, thotë Fojerbahu. Kjo krijesë 

nuk është qenie reale, por vetëm një iluzion që jeton për aq kohë sa njeriu nuk arrinë të njohë 

veten e tij. Kur kjo të arrihet atëherë edhe ky iluzion zhduket. Fojerbahu konsideronte se koha e 

tij ishte momenti final i kësaj zhdukje. Ai besonte se përparimi i shkencës do ta bëjë të pamundur 

besimin tek Zoti, dhe rrjedhimisht teologjia do t‘ia lëshonte vendin antropologjisë, e me këtë 

edhe teolatria vendin humanizmit. Kjo pikëpamje, thellësisht iluministe, do të ndikojë shumë në 

qëndrimin që do të mbajë marksizmi ndaj fesë dhe problemit të Zotit. 

Pas këtyre dy interpretimeve, kemi atë të Niçes. Vdekja e Zotit përbën një temë bazike në 

filozofinë e tij. Ajo është porta hyrëse në universin e ideve të tjera të rëndësishme niçeane, 

sikurse janë ajo e ―Vullnetit për fuqi‖ dhe ―Rikthimi i Përhershëm i së Njejtës‖.  

Tema e vdekjes së Zotit për herë të parë tek Niçe shfaqet në veprën e tij ―Dija Gazmore‖, e cila u 

paraprinë dy veprave tjera të rëndësishme të Niçes, veprës ―Kështu fliste Zarathustra‖ dhe veprës 

―Për tej së mirës e së keqës‖.  

Tek ―Dija gazmore‖ vdekja e Zotit paraqitet në tre seksione, në seksionin 108, 125 dhe 343
389

. 

Në seksionin e parë flitet se si pas vdekjes së Budës, kishte mbetur pas hija e tij dhe njerëzit për 

shekuj me rradhë e tregonin hijen e tij në një shpellë. Kjo ishte një hije pamasë e frikshme. 
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Sikurse Buda, shkruan Niçe, Zoti është i vdekur, por raca njerëzore është e ndërtuar si një shpellë 

ku për shekuj, njerëzit do të tregojnë hijen e këtij Zoti. Kjo hije, ende thotë Niçe, nuk është 

kapërcyer. Duket se  figura e hijes tek Niçe ka domethënien e rrjedhimeve që lë dikush pas vetes. 

Ajo është thelbësore për të kuptuar kritikën e Niçes ndaj idealeve të modernitetit dhe 

iluminizmit. Iluministët janë njerëzit që në besimet e tyre nuk bëjnë gjë tjetër veçse tregojnë 

hijen e mbetur pas të Zotit të vdekur. Për ta kjo vdekje është punë e kryer, por përkundër kësaj 

ata vazhdojnë të besojnë në rendin e përbotshëm moral. Ky rend është hija e zotit.  

Në seksionin 125 Niçe paraqet alegorinë e të marrit. Në këtë alegori Niçe shkruan : ― 

A nuk keni dëgjuar për atë të marrin që në dritën e mëngjesit ndizte një fener, vraponte në treg 

dhe thërriste pandërprerë: ―Po kërkoj Zotin! Po kërkoj Zotin!‖. Duke qenë se rreth tij kishte plot 

njerëz që nuk besonin në Zot, ai shkaktonte shumë të qeshura. Pse, a ka humbur Zoti?, e pyeti 

njëri. A mos vallë edhe ai e humbë rrugën si një fëmijë?, tha një tjetër Apo po fshihet? Mos ka 

frikë nga ne ? Mos ka shkuar diku larg në udhëtim? Apo ka emigruar? Kështu talleshin ata dhe 

qeshnin. I marri hyri në mes tyre dhe i shigjetoi me vështrim. ―Ju a them unë se ku është Zoti‖, 

thirri ai. ―Ju a them unë. Ne e kemi vrarë atë ; ju dhe unë bashkë. Ne të gjithë jemi vrasësit e tij. 

Si e kemi bërë ne këtë? Si mundëm ne ta pinimin krejt detin? Cili na dha neve sfungjerin për të 

fshirë me të krejt horizontin? Ç‘kemi bërë kur e çliruam këtë tokë prej diellit të saj? Ku po shkon 

ajo tani? Për ku jemi nisur ne të shkojmë? Larg prej diejve? A nuk po fundosemi gjithnjë e më 

shumë, paprerë ? A nuk jemi ne duke humbur si në një hiç pa fund? A nuk jemi duke ndjerë 

drithërimën e hapësirës boshe? A nuk është bëra ajo më e ftohtë?  A nuk jemi duke parë që po 

vijnë rresht netët, natë pas nate, pa ditë në mes? A nuk duhet ndezur pra fenerët në mëngjes? A 

nuk e dëgjojmë ne akoma gërvimën e lopatave të varrëmihësve, të cilët po varrosin Zotin? A nuk 

e nuhatim ne erën e dekompozimit të Zotit?  Sepse edhe zotat dekompozohem Zoti ka vdekur. 

Zoti vazhdon të jetë i vdekur. Dhe jemi ne që e kemi vrarë atë‖
390

.  

Në këtë tekst të ngjeshur alegorik, përmes pyetjeve retorike, Niçe derivon të gjitha përgjegjet 

mbi pasojat e vdekjes së Zotit, prej të cilave më e rëndësishmja është nihilizmi, ndjesia e 

fuqishme e hiçit dhe boshllëkut, e ftohtësisë radikale të qenies dhe dezorientimit total të njeriut 

në botë dhe histori, njeriut i cili tanimë në gjendjen e nihilizmit, sikurse shkruan Niçe tek 

                                                           
390

 . Friedrich Nietzsche, The Gay Science, Cambridge University Press, 2001, fq.119-120. 



―Vullneti për fuqi ―lëvizë prej qendres drejt x‖, do të thotë drejt të panjohurës së madhe. Kjo do 

të thotë se me vdekjen e Zotit merr fund edhe pamja jonë mbi horizontin e të ardhmes. Nuk ka 

më ditë në horizontin e saj, por vetë netë që kalojnë njëra pas tjetrës.  

Në konstekstin e alegorisë niçeane të të marrit mund të shtrohet një pyetje e rëndësishme : përse 

lajmin për ngjarjen e vdekjes së Zotit duhet t‘ia tregojë botës pikërish ai, i marri. Duket se ka dy 

përgjegje të mundshme në këtë pyetje. E para prej tyre vjen nga kontekstualizmi i figurës së të 

marrit brenda rrjetit konceptual të filozofisë së Niçes. Në këtë rrjet ne gjejmë kritikën radikale që 

Niçe zhvillon ndaj racionalizmit sokratiko-platonik. Arsyeja, kjo fuqi supreme sokratiko-

platoniko-iluministe, për Niçen nuk ëshë e tillë ; ajo nuk është në gjendje të tregoj të vërtetat dhe 

ngjarjet mëdha. Në kursin historik të kulturës perëndimore kjo arsye ka ndërtuar vetëm iluzione 

të mëdha, të cilat sipas frazës së famshme të Niçes kur janë harruar se janë iluzione janë quajtur 

të vërteta. Prandaj duhet dalur nga mbretëria sokratike e arsyes që të bëhet e mundur për ne të  

kapim ngjarje të mëdha sikurse është vdekja e Zotit. Figura e të marrit shënjon pikërisht këtë 

dalje.  

Përgjegjia e dytë duket se lidhet me natyrën e transmetimit të lajmit të madh. Lajmërimi i të 

marrit është lajmërim profetik, një lajmërim i një ngjarje të madhe botërore, pas të cilës bota 

përfundimisht nuk do të jetë më sikurse ka qenë. Ai është i marrë pikërisht sepse e jep një 

lajmërim të tillë. I tillë ka qenë fati i të gjithë profetëve në fillimet e profecive të tyre, që nga 

Sokrati i Shpellës së Platonit, i cili tallet nga të burgosurit kur kthehet në shpellën nëntokësore 

për ti çliruar ata nga bota e errësirës dhe hijeve, pastaj Jezu Krishtit të Nazaretit, të cilit i 

vendosin kurorën me ferra në kokë, kur jep lajmin e ardhjes së Mbretërisë së Hyut, e deri tek 

talljet e banorëve te Mekes pagane me Muhametin e çmendur që lajmëronte se Zoti ishte 

krejtësisht tjetër nga statujat prej balte që ndërtonin dhe adhuronin ata. I ngjashëm është edhe 

ballafaqimi me turmën i profetit niçean. Marrëzia e tij është parakohshmëria e tij. Duke qenë i 

parakohëshëm ai duket jonormal, i çmendur, i marrë, jashtë rendit të arsyes. Fjalët e tij 

shkaktojnë të qeshura, por edhe habi. ―Më në fund ai hodhi fenerin përtokë dhe ky u thye, e u bë 

copë e çikë. ―Unë kam ardhur shumë herët‖, tha i marri pastaj ; ―koha ime nuk ka ardhur akoma. 

Kjo ngjarje e tmerrshme është akoma duke u zhvilluar, është akoma në rrugë e sipër dhe nuk ka 

mbërritur akoma në veshët e njerëzve‖. Pas rrufesë, do kohë të dëgjohet bubullima, drita e yjeve 

vonon të vijë në tokë, përpara se ato të shikohen. Kjo bëmë është akoma më larg tyre nga sa janë 



edhe yjet më të largët, por prapëseprapë, këta vetë e kanë kryer atë‖
391

.  Paraqitjen e vdekjes së 

Zotit si një ngjarje në zhvillim e sipër e gjejmë edhe në seksionin 343 të veprës ―Dija gazmore‖ : 

―Ngjarja më madhështore e sotme- që ―Zoti është i vdekur‖ ; që besimi në zotin e krishterë është 

bërë i pabesueshëm- tashmë ka filluar të hedhë hijen e saj mbi Europë‖
392

. Në këtë seksion mund 

të shihet një paraqitje më konkrete dhe më pak alegorike e idesë së vdekjes së Zotit. Tash me 

këtë ide Niçe i referohet një gjeografie konkrete- asaj të Europës dhe një situate konkrete- asaj të 

kohës së tij, shekullit të XIX. Niçe e përcakton këtë situatë si ardhje e nihilizmit në kulturën 

europiane. Heidegger mendon se vdekja e zotit tek Niçe është një emër tjetër për të përshkruar 

nihilizmin europian, raporti thelbësor i të cilit është raporti me metafizikën perëndimore. Sipas 

Heidegger-it kur Niçe flet për nihilizmin, ai nuk ka parasysh vetëm një mënyrë të menduari, apo 

një pikëpamje ndryshe, në shumësinë e pikëpamjeve mbi botën. Nihilizmi është diçka më shumë. 

Ai shënon një lëvizje historike europiane, thelbi i të cilës përmblidhet në sentencën ―Zoti është i 

vdekur‖. Përmes kësaj sentence, për Heidegger-in, Niçe do të thotë se ―Zoti i krishterë‖ ka 

humbur fuqinë e tij mbi qeniet dhe determinimin e njeriut
393

. Ky Zot përmbanë një semantikë të 

ngjeshur. Ai nënkupton transcendencën, siç thotë Heidegger, në të gjitha kuptimet e saj të 

ndryshme. Kjo transcendencë është menduar si burim i vetëm i idealeve, normave, parimeve, 

rregullave, qëllimeve dhe vlerave, të cilat në tërësinë e tyre kanë formuar kuptimin e qenies e të 

botës. Vetë emancipimi i njeriut është parë si funksion i kësaj tërësie. Nuk ka shpëtim jashtë 

fesë, thonë etërit e kishës, e cila mendohet të jetë në tokë zëdhënësi i transcendencës. Nihilizmi 

niçean nënkupton pikërisht rrënimin e kësaj transcendence polisemike. Lidhur me këtë 

Heidegger shkruan : ― Nihilizimi është procesi historik nëpërmjet të cilit dominimi i 

―transcendentes‖ bëhet i pavlefshëm dhe bosh, kështu që e tërë qenia humbë vlerën dhe kuptimin 

e saj. Nihilizmi është historia e vetë qenies, nëpërmjet të cilës, Vdekja e Zotit të krishterë vjen 

ngadalë, por pashmanshmërisht në dritë‖
394

. Drita e nihilizmit është drita e një bote që ka 

humbur kuptimin gjithëpërfshirës të saj. Fusha ku përgjatë rrjedhes së shekujve është gjurmuar 

ky kuptim ka qenë metafizika, prandaj nihilizmi niçean nënkupton fundin e metafizikës, që për 
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Heidegger-in është i barabartë me kolapsin e mbretërisë së transcendencës dhe idealit të dalë prej 

saj
395

.  

Por ky kolaps nuk është fundi i historisë. Në fakt ai është hapja e horizontit për një fillim të ri. 

Nihilizmi i Niçes nuk është vetvrasës, sikurse e gjejmë te Albert Kamy, por nihilizëm i çlirimit 

nga barra e transcendencës platoniko-krishtere në funksion të riafirmimit të botës tokësore, një 

çlirim i trupit nga të qenit skllav i shpirtit të pavdekshëm, i pasionit nga të qenit i dirigjuar nga 

arsyeja e ftohtë sokratike. Me fjalë të tjera përmbysje e plotë e platonizmit, dhe variantit të tij 

fetar-krishterimit. Këtë  nihilizëm Niçe e zhvillon edhe në veprën e tij të madhe ―Kështu fliste 

Zarathustra‖. Qysh në fillimin e pjesës së parë të veprës e gjejmë dramën mbi tri metamorfozat e 

shpirtit. Në metamorfozën e parë shpirti shndërrohet në deve, në të dytën në luan dhe në të tretën 

në fëmijë. Filozofi kroat Danko Gërliq jep një interpretim mjaft konciz të idesë themelore, e cila 

fshihet prapa paraqitjes alegorike niçeane : ― Shpirti më parë bëhet deve, shpirt i cili – pasi është 

zhdukur perëndia – ka vullnet që të bartë, që të marrë përsipër gjithçka që është më e vështirë. 

Njeriu, pra, është i detyruar dhe mund t‘i marrë të gjitha mbi shpatullat e veta dhe si deveja që 

bartë barrën, ta bartë të tërë trasncendencën‖
396

.  

Po kush është ky njeri që pas vdekjes së Zotit merr përsipër barrën e trasncendencës, e të cilin 

Niçe e quan ―shpirti punonjës‖. Duket se këtu Niçe ka parasysh njeriun modern, njeriun 

iluminist, i cili ka braktisur Zotin transcendent, por jo edhe qëllimet e mëdha të tij, të cilat tash ai 

i merr përsipër që ti jetësojë. Këtë ai synon ta bëjë përmes punës, principit të deves. Kjo na jep të 

kuptojmë pse puna në modernitet, që nga Luteri, e Loku, nëpërmjet Adam Smithit, Hegelit,  deri 

te Marksi,  është ngritur në nivelin e të qenit kuptimi i qenies dhe historisë njerëzore. Puna në 

modernitet është bërë shenjë e shpëtimit ( Luter), burim i pronës (Loku), i pasurisë ( Smith), i 

çlirimit të skllavit nga zotëria ( Hegel), i çlirimit universal të njerëzimit (Marksi). Por, në ngutinë 

e shpirtit punonjës, në ngutinë e deves që vrapon në shkretëtirë ndodhë metamorfoza e dytë. 

Deveja bëhet luan, ―çlirimtar, bishë grabitqare që – si nihilizmi europian – i rrënon të gjitha 

vlerat e vjetra e nuk mund të krijojë vlera të reja, por që, si inkarnim i vullnetit për fuqi mund t‘i 

krijoj vetes lirinë për krijimtari të re. I leqitur nga zotëria i tij i fundit, perëndia, vetëm kështu 

njeriu lirinë e individit mund ta vërë përmbi traditën. Në vend të ―ti duhet‖ ( Du sollst ) vjen 
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―Unë dua‖( Ich will). Për luanët të gjitha kriteret e moralit heteronom janë të padurueshme, 

prandaj liria duhet të fitohet si shpartallim i të gjitha vlerave të deritashme‖
397

.  Mirëpo në 

aktualizimin e vullnetit për fuqi, të energjisë së pafrenueshme grabitqare, ndodhë metamorfoza e 

tretë e shpirtit, luani transformohet në fëmijë. Fëmija, thotë Niçe, është pafajësi dhe harresë, një 

fillim i ëndërrave, një lojë, një rrotë që rrotullohet nga vetvetja. Ai është lirë nga fajet e të 

kaluarës dhe projeksionet e të ardhmes. Ai jeton në të tashmën dhe botën e kupton si një lojë, 

prapa të cilës nuk fshihet asnjë plan apo qëllim madhështor. Fëmija është jashtë çdo lloj 

teleologjie të linearitetit temporalo-historik. Loja përbën thelbin e rikthimit të përhershëm të së 

njejtës, njëra nga temat themelore të filozofisë së Niçes. Në fakt ideja e rikthimit të përhershëm 

të se njejtës është rezultat logjik i shkatërrimit të transcendencës dhe surogatëve iluministë të saj, 

sikurse janë progresi dhe historia, rrëfimi për të cilat përbën atë që Niçe e quan ―Interpretimi 

moral i botës‖. Për Niçen ky interpretim është bërë i pamundur në kushtet e diktuara nga ngjarja 

madhështore e vdekjes së Zotit të krishterë. Nuk mund të ketë rend të përbotshëm moral, qoftë si 

rend zanafillor që duhet rivendosur, qoftë si ideal që duhet arritur në horizontin e së ardhmes, 

nëse nuk ekziston instanca supreme që e ka projektuar dhe e garanton një gjë të tillë, e meqë nuk 

ekziston një rend i tillë, atëherë edhe historia e kuptuar si një proces linear dhe universal drejt një 

qëllimi të madh, nuk është asgjë tjetër përveçse një iluzion. Është pikërisht ky momenti, në të 

cilin fshihet fara e dështimit të projeksioneve eskatologjike të iluminizmit, sepse ky përpiqet ta 

ruaj historinë universale pa ndihmën e Zotit, pra të mbajë në këmbë ndërtesën edhe në mungesë 

të themeleve. Iluminizmi nuk arrin të kuptojë se vdekja e Zotit është njëkohësisht edhe vdekje e 

kuptimit universal të historisë dhe rendit të përbotshëm moral. Kjo vërejtje përbën atë që është 

quajtur kritikë postmoderne e iluminizmit, rrënjet e të cilës i gjejmë pikërisht tek Niçe.  

Në lidhje me këtë Vattimo shkruan : ―Humbja e kuptimit të njësuar të historisë, e menduar si 

racionalitet objektiv, është një rrjedhim, një aspekt, madje kuptimi i vërtetë dhe i përpiktë i 

vdekjes së Zotit. Kjo është vërtetë ajo çka Niçe e quante nihilizëm, vetëdija se ndryshimi nuk ka 

një kuptim, një pikësynim, apo një formulim logjik çfarëdo. Vdekja e Zotit nuk është një teori 

filozofike, as ―zbulimi‖ i një strukture objektive të botës- sikur të kishim mësuar se Zoti nuk 

ekziston. Ajo është një ngjarje e përbotshme historike, për të cilën sipas Niçes, ne jemi njëherësh 

dëshmitarë dhe protagonistë ; ne sot, shumë më tepër se sa ai që mbahet vetëm si profet i një 
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ngjarje të tillë‖
398

. Pikërisht shkëputja apo thënë ndryshe çlirimi i ndryshimit nga teleologjia 

shënon hyrjen në horizontin e rikthimit të përhershëm të se njejtës.   

Ndonëse e paralajmëruar në veprat më të hershme të Niçes, idenë e këtij rikthimi e gjejmë në një 

formë më të zgjeruar tek vepra ―Vullneti për Fuqi‖. Aty Niçe e quan këtë ide një konceptim të ri 

të botës. Brenda këtij konceptimi bota është një tërësi dinamike që bëhet, shpërbëhet dhe ribëhet 

përseri në një pafundësi formash, përgjatë një procesi që nuk ka as fillim e as fund. Kjo botë, 

thotë Niçe, është e pavarur në të bërit e saj ; ajo jeton prej vetvetes; mbeturinat e veta i shërbejnë 

si ushqim asaj. ―Kjo botë është një përbindësh energjie, pa fillim, pafund, një madhësi e hekurt 

dhe e palëvizshme force, që nuk bëhet as më e madhe, as më e vogël, që nuk harxhohet, por 

vetëm shndërrohet, si një e tërë dhe pashmagshmërisht e madhe, është një gjë pa harxhime as 

humbje, por edhe pa rritje, e përfshirë në rrotullim nga ―asgjëja‖ si nga kufiri i saj, nuk është një 

gjë që shuhet e shkatërrohet, nuk është pafundësisht e shtrirë, por e futur si një forcë e përcaktuar 

në një hapësirë të përcaktuar, jo në një hapësirë që në ndonjë pikë është ―boshe‖, por mbi të 

gjitha e future, si një forcë, si lojë forcash dhe valë forcash që është njëkohësisht një e vetme dhe 

e shumfishtë, që këtu grumbullohet dhe njëkohësisht zvogëlohet, një det forcash rrjedhëse dhe 

lëvizës brenda vetes përjetësisht në shndërrim, rrjedhëse në përjetësi në drejtimin prapa, një botë 

që ka vite të panumërt kthimi, një vërshim i pavdekshëm i formave të saj‖
399

. Këtu ne rigjejmë 

përfytyrimin heraklitian të ndryshimit të përhershëm të gjendjeve të kozmosit, mirëpo Niçe nuk 

është tërësisht heraklitian gjatë zhvillimit të idesë së rikthimit të përhershëm të se njejtës, sepse 

derisa tek Herakliti ndryshimi i përhershëm i nënshtrohet logosit, që do të thotë një ligjshmërie 

objektive, tek Niçe ndryshimi i përhershëm merr formën e një ndryshimi kaotik. Në afirmimin e 

rikthimit të përhershëm të se njejtës si të ndodhur i përhershëm kaotik Niçe i qëndron konsekuent  

refleksionit të tij themelor mbi vdekjen e Zotit. Një pranim jokritik i Heraklitit do të na shpinte 

sërisht tek ideja e Zotit, dhe përseri do të niseshim rrugës së gjatë të interpretimit moral të botës 

që kalon nga Platoni, përmes krishterimit, deri tek Hegeli dhe panlogjizmi i tij.  

Një gjë të tillë e thekson edhe Heideggeri në studimin e tij të madh për filozofinë e Niçes. Sipas 

Heideggeri-it paraqitja e totalitetit të botës si një ―kaos‖ nga Niçe është bërë për të ndërtuar një 

mbrojtje kundër ―humanizimit‖ të qenies në tërësi 
400

. Ky humanizim nënkupton shpjegimin 
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moral të botës, por edhe shpjegimin teknik të saj, sepse prapa këtyre dy shpjegimeve qëndron 

ideja e demiurgut, zejtarit të madh të botës, i cili ka projektuar një mori qëllimesh morale dhe 

teknike në krijesën e tij. Humanizimi i botës për të cilin flet Heideggeri, është i ashtuquajturi 

―bashkimi i vlerës dhe faktit‖, bashkëautor të të cilit janë dy armiqtë kryesor të Niçes : Platoni 

dhe Krishterimi. Është Platoni i cili në filozofinë greke e ontologjizon të mirën si vlerë themelore 

etike duke e bërë atë princip themelor të qenies, dhe krishterimi, duke vazhduar në linjën e 

judaizmit, që eticizon qenien e Zotit. E gjithë  filozofia e Niçes është çekiçi që rrënon ngrehinën 

e këtij bashkimi. Mesazhi kryesor që del prej saj është lakonik : qiejt janë bosh ; askush nuk do të 

vijë prej andej që të na nxjerrë nga balta e vendimeve tona njerëzore në emër të ―botës së 

vërtetë‖. Në gjendjen e nihilizmit kjo botë, bota e transcendencës, është shndërruar në përrallë 

dhe gjithë historia e saj nuk është tjetër gjë veçse historia e një gabimi
401

. Në fillim të kësaj 

historie gabimi, shkruan Niçe, ―bota e vërtetë‖, është e kapshme nga i urti, nga fetari, nga i 

virtytshmi. Ky është momenti i platonizmit me figurën e Sokratit. Më pas ―bota e vërtetë‖ bëhet 

e pakapshme, por e lejuar për të urtin, fetarin, të virtytshmin dhe mëkatarin që pendohet. Tani 

jemi në krishterim. Vetëm këta , predikon Krishti, do të hyjnë në mbretërinë e hyut. Pas 

krishterimit vjen moderniteti. Momenti i tij është momenti kantian. Në këtë moment ―bota e 

vërtetë‖ e pakapshme, nuk mund të tregohet, as të premtohet, por mund të ruhet vetëm si një 

ngushëllim, detyrim apo imperativ moral. Por si mund të mbahet në këmbë një ngushëllim apo 

detyrim duke u thirrur mbi të pakapshmen? ―Bota e vërtetë‖ – e pakapshme? Në çdo rast ende e 

paarritur. Dhe meqë nuk është e arritur, është e panjohur. Si rrjedhim, ajo nuk ngushëllon, nuk 

shpëton, nuk detyron më : si mund të na detyroj një gjë e panjohur?...‖
402

. Kantianizmi ngrihet 

mbi një boshllëk ontologjik dhe bashkë me të edhe të gjithë ato projeksione që ndonëse pranojnë 

zhdukjen e ―botës së vërtetë‖, përpiqen të ruajnë ―botën e dukjes‖. Këto janë projeksionet e 

iluminizmit. Por jo, mendon Niçe, bashkë me ―botën e vërtetë‖ zhduket edhe ―bota e dukjes‖. Ky 

është fundi i esencializmit perëndimor. Është pikërisht qasja antiesencialiste, e cila do ta shpëtojë 

Niçen nga rënia në ―mëkatet‖ e ideologjive esencialiste të modernitetit.  

 

 1.2. Niçe dhe  nacionalsocializmi gjerman  
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Ashtu si pothuajse të gjithë mendimtarët e mdhenj të modernitetit, edhe Niçe dhe filozofia e tij 

nuk i ka shpëtuar intepretimeve ideologjike, qoftë nga e majta, qoftë nga e djathta. Biles mund të 

thuhet se Niçe e ka pasur fatin më të keq në këtë aspekt, ngase të dy kampet ideologjike duket se 

kanë pasur njëlloj konsensusi mbi përkatësinë ideologjike të tij. E djathta ekstreme është mburrur 

me Niçen duke pretenduar se është mendimtar i saj, ndërsa e majta ekstreme është distancuar 

prej Niçes duke parë në filozofinë e tij vetëm një ideologji reaksionare të ekstremit të djathtë. 

Shembull i mburrjes djathtiste me Niçen janë ideologët nazistë, ndërsa si shembull i akuzave të 

ekstremit të majtë mund të merret vepra ―Shkatërrimi i Arsyes‖, e filozofit të njohur marksist, 

George Lukacs, vepër ku  Niçe paraqitet si themelues i irracionalizmit gjerman, që për Lukacs-in 

nuk është asgjë tjetër veçse ideologji e imperalizmit gjerman, i cili fajësohet për dy luftërat 

botërore që rrënuan Europën në pjesën e parë të shekullit XX
403

. Qasja e Lukacs është në fakt 

qasja e vetë marksizmit ortodoks, i cili është i prirur të vlerësojë brenda filozofisë gjermane 

vetëm filozofinë e Marksit dhe gjithçka tjetër brenda saj ta flakë ose si të pavlerë, ose si të 

rrezikshme. Kjo qasje dhe vetë vepra në fjalë e Lukacs është kritikuar shumë nga marksistë të 

tjerë, sidomos nga ata të qarqeve akademike të atij që njihet si marksizmi perëndimor, siç është 

Adorno i cili konsideron se vepra ―Shkatërrimi i Arsyes‖ nuk është paraqet shkatërrimin gjerman 

të arsyes, por në fakt shkatërrimin e vetë arsyes së Lukacs-it, apo Kolakowski, i cili konsideron 

se kjo vepër e Lukacs-it është fryt i periudhës staliniste të krijimtarisë së tij
404

. Derisa Stalini, në 

rrafshin politik, për gjithçka fajësonte gjermanët, përjashto komunistët gjermanë, Lukacs në 

rrafshin filozofik fajësonte gjermanët për të gjitha ―fajet teorike‖, përjashto Marksin, faje të cilat 

sipas tij i dhanë rrugë nacionalsocializmit. 

Por sa është i bazuar ky ―konsensus‖ i të majtës ekstreme dhe të djathtës ekstreme mbi 

përkatësinë politiko-ideologjike të Niçes?  

A është Niçe dhe antihumanizmi i tij kozmik dhe historik një burimi frymëzimi i 

nacionalsocializmit, kësaj ideologjie e cila në thelbin e saj përbën një sulm radikal ndaj idesë 

perëndimore të emancipimit?  
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Përgjegjiet në këto pyetje nuk janë aspak të lehta. Debati i gjatë rreth tyre nuk ka prodhuar 

rezultate përfundimtare konsensuale. Duket se dy faktorë kanë determinuar në masë të madhe një 

gjë të tillë. Njëri ka të bëjë me abuzimin e madh propagandistik që vetë nacionalsocializmi ka 

bërë me veprën e Niçes. Pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në këtë abuzim ka qenë edhe vetë lideri 

nazist, Adolf Hitleri i cili në vitin 1934 bëri një vizitë shumë të mediatizuar në Arkivin e Niçes 

në Waimar, ku para bustit të filozofit u fotografua me motrën e tij, Elisabeth Forster –Nietzsche, 

drejtoreshë e arkivit. Gazetat gjermane e publikuan fotografinë me një mbishkrim të tillë : 

―Fyhreri para bustit të filozofit gjerman, idetë e të cilit kanë u kanë dhënë jetë  dy lëvizjeve të 

mëdha popullore : Nacionalsocializmit të Gjermanisë dhe lëvizjes fashiste të Italisë‖
405

. Edhe pse 

të vepra e tij ―Main Kampf‖, Hiteri nuk u referohet ideve të Niçes, një mediatizim i tillë do të 

mjaftojë që interpretimi nazifikues i veprës së Niçes të lulëzoj nën Gjermaninë Naziste.  

Faktori i dytë lidhet me vetë natyrën e filozofisë së Niçes, të cilën e karakterizon mungesa e një 

metode të elaborimit sistematik dhe koherent të ideve e pikëpamjeve, gjë e cila lë shteg për 

kundërthënshmëri brenda ideve të tij. Kjo sidomos vlenë për temat jo themelore të cilat Niçe i 

trajton në veprat e tij, ndërsa kur është fjala tek temat e mëdha, sikurse janë ―Vdekja e Zotit‖, 

―Vullneti për fuqi‖, ―Rikthimi i përhershëm si një njejtës‖, megjithatë Niçe ruan një linjë të qartë 

koherence logjike.  

Por janë pikërisht temat jobazike dhe trajtimi shpeshherë kundërthënës i tyre nga ana e Niçes ato 

që përbëjnë lëndën kryesore të abuzuesve ideologjikë të filozofisë së tij.  

Që të mund të dekonstruohet ky abuzim sëpari duhet parë se cilat janë shtyllat e ideologjisë dhe 

regjimit nazist. Ndonëse, sikurse shkruan Franz Neumann, në veprën e tij ―Behemoth - Strukura 

dhe Praktika e Nacionalsocializmit‖, nacionalsocializmi nuk ka një teori politike koherente të 

vetën, as një filozofi politike
406

, megjithatë ai identifikohet me disa tema të cilat i konsumon në 

mënyrë konstante, si instrumente legjitimimi të praktikave të tij politike. Në mesin e këtyre 

temave janë nacionalizmi ekspansionist, racizmi, antisemitizmi, antikomunizmi, antiliberalizmi 

dhe antiparlamentarizmi të mishëruar në partinë dhe shtetin totalitar. Nacionalizmi ekspansionist 

ka të bëjë me njëren nga komponentet themelore të nacionalsocializmit gjerman, me të 
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ashtuquajturën Lebensraum ( hapësirë jetësore). Lebensraum është politika e zgjerimit territorial 

të Gjermanisë në emër të dominimit të racës superiore ariane të mishëruar në kombin gjerman. 

Kjo politikë është shkaku kryesor në shpërthimin e Luftës së Dytë Botërore. Në analizën 

komparative duket qartë se Niçe nuk është mendimtar që do të nënshkruante një politikë të tillë. 

Në pikëpamjet e tij ai shfaqet hapur si një mendimtar antinacionalist. Ka disa shembuj të 

fuqishëm që e mbështesin këtë. Tek vepra ―Ecce Homo, Si bëhet njeriu ai që është‖, Niçe e 

paraqet nacionalizmin si një absurditet dhe neurozë nacionale, nga e cila është duke vuajtur 

Europa. Për me tepër Niçe fajëson gjermanët për përhapjen e kësaj neuroze.‖ Së fundi, kur në 

urën mes dy shekujsh dekadence u bë e dukshme një forcë e madhe gjeniu dhe vullneti, mjaft e 

fortë për ta bërë Europën një njësi, një njësi politike dhe ekonomike të aftë për të qeverisur 

Tokën, gjermanët ―me luftërat për liri‖ i prishën Europës sensin, atë mrekulli sensi që është në 

ekzistencën e Napoleonit – dhe me këtë iu rëndon në ndërgjegje gjithçka që ndodhë, që është sot, 

këtë sëmundje dhe absurditet me të kundërt nga të gjitha me kulturën, pra nacionalizmin, 

neurozën nacionale nga e cila Europa është sëmurur, përjetësimin e ndarjes së Europës në shtete 

të vegjël, në politika të vogla. I kanë prishur Europës sensin e saj, arsyen e saj – e kanë shtyrë në 

qorrsokak. A njeh dikush, përveç meje, një rrugë për të dalë nga ky qorrsok ak?‖
407

. Këtu duket 

qartë se Niçe është duke parandjerë rrezikun e Europës nga nacionalizmi dhe prirja e tij 

dezintegruese. Niçe pyet se si mund të dilet nga ky rrezik? Përgjegjia e tij nuk përmbanë asgjë 

nga ideja naziste e unifikimit të Europës nën hegjemoninë raciale gjermane, por përkundrazi 

përmban një shumësi idesh të cilat Niçen e bëjnë një lajmëtar të Bashkimit Europian. Kjo 

përgjegjie gjendet tek vepra tjetër e njohur e Niçes, “Njerëzor, tepër njerëzor”, dhe konkretisht 

në seksionin 475, të titulluar ―Njeriu Europian dhe shkatërrimi i kombeve‖. Aty mes tjerash Niçe 

shkruan : ― Tregtia dhe industria, shkëmbimi i librave dhe letrave, karakteri i përbashkët  i gjithë 

kulturës së lartë, ndërrimi i shpeshtë i shtëpisë dhe vendit, jeta e tanishme nomade e gjithë atyre 

që nuk zotërojnë tokë – këto rrethana do të sjellin domosdoshmërisht me vete një dobësimn dhe, 

në fund, një shkatërrim të kombeve, të paktën të atyre europiane: në mënyrë që, nga të gjitha 

këto kombe, si rrjedhojë e kryqëzimeve të vazhdueshme, do të lindë një racë e përzier, ajo e 

njerëzve europianë‖
408

. Koncepti i përzierjes së racave është në kundërshtim të plotë me idenë 

naziste të racës së pastër. Niçe këtu nuk është duke kërkuar figurën e njeriut arian, por atë të 
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njeriut europian, të cilin e sheh të dalë, në njerën anën, nga kultura e lartë, që për Niçen në 

thelbin e saj, nuk është nacionale, por gjithë europiane, dhe në anën tjetër nga një shtresë 

njerëzisht të popujve europianë që nuk janë të lidhur me tokën dhe bëjnë jetë nomade. Në shikim 

të parë duket sikur Niçe i jep një rëndësi më shumë se sa që duhet këtij faktori, por në fakt Niçe 

ka të drejtë në pikëpamjen e tij ngase çlirimi nga lidhja me tokën, është çlirimi nga njëri prej 

obsesioneve themelore të nacionalizmit, çlirimi nga ajo që Gellner e quan ―babëzia për tokën‖, 

origjina e të cilës shtrihet në shoqëritë agrare mesjetare, ku njerëzit vriten e priten me njëri tjetrin 

për një pëllëmbë tokë. Është pikërisht nacionalizmi që për Niçen synon të pengojë zhvillimin e 

këtij procesi të unifikimit të Europës në një njësi politike, ekonomike dhe kulturore përmes 

përzierjes kreative të popujve të saj. ― Por gjithsesi kjo përzierje po e vijon ngadalë rrugën e saj, 

pavarësisht të gjitha rrymave të përkohshme e të kundërta:  për me tepër, ky nacionalizëm 

artificial është po aq i rrezikshëm sa ishte i rrezikshëm edhe katolicizmi artificial, sepse, në 

thelbin e tij, është një gjendje e ashpër rrethimi dhe lufte, e shpallur nga pakica në dëm të 

shumicës dhe ka nevojë për dredhi, gënjeshtra dhe terror që të ruajë veten. Jo interesi i shumicës 

( pra i popujve), siç thuhet zakonisht, por para se gjithash i disa dinastive princërore, pastaj i 

klasave dhe të përcaktuara të tregtisë dhe të shoqërisë, shtyn drejt këtij nacionalizmi ; pasi të 

kemi kuptuar këtë, duhet të paraqitemi, pa skrupuj, si europianë të mirë  dhe të punojmë 

palodhur për shkrirjen e kombeve me njëri tjetrin‖
409

. Edhe pse në sociologjinë e nacionalizmit 

Niçe nuk figuron si ndonjë teoricient i rëndësishëm i saj, në këtë tekst mund të gjenden themelet 

e njëres prej teorive më të rëndësishme për origjinën dhe natyrën e nacionalizmit. Kjo është 

teoria mbi nacionalizmin si krijim manipulativ i elitave në funksion të pushtetit të tyre
410

. Një 

element tjetër në këtë tekst të Niçes, e i cili bie në kundërshtim të drejtpërdrejtë me frymën e 

ideologjisë naziste është vizioni mbi rrjedhën e historisë europiane. Derisa nazizmi mbanë 

vizionin për këtë histori që lëvizë drejt sundimit mijëravjeçar të Rajhut të Tretë, vizioni i Niçes 

është ai një historie që në mënyrë të domodoshme lëviz drejt një Europe të Bashkur nën sistemin 

e vlerave të përbashkëta që kanë popujt e saj. Natyrisht Niçe këtë nuk e mendon në formën e 

ndonjë domosdoshmërie të hekurt historike, apo teleologjie transcendentale ose imanente 

historike, por si rezultat të proceseve të vetvetishme që zhvillohen në jetën e popujve europianë. 
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Nga këtë pikëpamje Niçe është më shumë sociolog i ndryshimit social, e më pak, nëse jo 

krejtësisht, filozof i ndryshimit historik.  

Komponenta tjetër e ideologjisë naziste është racializmi, pikëpamja se ndarja kryesore e 

njerëzimit është ndarja hierarkike racore në raca superiore dhe inferiore, pikëpamja në të cilën 

dallimet fizike mes njerëzve interpretohen si pabarazi shpirtërore e mendore mes tyre. Në 

racializmin nazist raca superiore janë gjermanët, prandaj pushteti mbi botën u përket atyre. Ky i 

fundit është konkluzioni final i vperës ―Main Kampf‖, të Hitlerit. Por çfarë mendojnë nazistët 

kur operojnë me termin ―racë‖ dhe çfarë mendon Niçe? A mund të tërhiqen analogji në mes 

kuptimeve të tyre?  

Gjëja e parë që mund të shihet në raportin në mes kuptimit nazist dhe atij niçean të termit racë 

është se derisa tek kuptimi nazist dominon elementi biologjiko-aksiologjik, tek Niçe kemi 

dominimin e elementit socialo-deskriptiv. Gerd Scank në tekstin e tij ―Raca dhe mbarështimi në 

filozofinë e Niçes‖ konsideron se koncepti i Niçes për racën vjen nga studimet antropologjike të 

mjekut dhe antropologut Rudolf Virchow, bashkëkohës i Niçes. Në këto studime Virchow arriti 

në përfundimin shkencor se në Europë nuk mund të bëhen dallime raciale, biologjikisht të 

bazuara, ngase Europa është një vend në të cilin qysh prej lashtësisë kanë ndodhur përzierje të 

vazhdueshme popullatash, e ku rrjedhimisht popujt mund të dallohen vetëm nga ana kulturore. 

Përfundime të tilla hidhnin krejtësisht poshtë hipotezat mbi racën superiore ariane, të cilat 

qëndrojnë në themele të ideologjisë naziste. Këto pikëpamje të Virchow, sipas Schank afirmohen 

në tekstet e Niçes
411

. Teksti i lart përmendur nga vepra ―Njerëzor, tepër njerëzor‖, është një 

argument që duket se mbështet tezën e Schank. Sipas tij, në tekstet e Niçes, termi ―racë‖ 

përmendet në dyqind raste dhe atë në tre kuptime të ndryshme. Në shumicën e këtyre rasteve 

termi racë (rasse) për Niçen ka kuptimin e fjalës popull (―Volk‖), në rastet e tjera ai u referohet 

me këtë term klasave sociale (―Stande‖),  por edhe në një kuptim të tretë me këtë term Niçe 

ndonjëherë i referohet edhe njerëzimit në përgjithësi. Schank mendon se për Niçen është i njohur 

edhe koncepti modern biologjik i racës, mirëpo me këtë koncept Niçe operon vetëm në ato tekste 

ku ai polemizon me antisemitët e njohur të kohës së tij
412

. Janë pikërisht këto polemika, të cilat 

përbëjnë një moment qëndror në shqyrtimin e raportit të Niçes me ideologjinë naziste. 
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Antisemitizmi ka qenë ana më e errët e kësaj ideologjie, mbi të gjitha për shkak të pasojave 

katastrofale të tij para dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore, të cilat kulminuan me krimin e madh të 

Holokaustit ku besohet se humbën jeten rreth gjashtë milion hebrenj.  

A është e mundur të identifikohen brenda teksteve filozofike të Niçes momente të cilat do ta 

bënin atë një mendimtar që është në funksion të bashkësisë së ndjenjave, paragjykimeve dhe 

pikëpamjeve antisemitiste?  

Për shkak të trajtimit josistematik dhe fragmentar të ―çështjes hebreje‖ nga ana e Niçes kjo 

pyetje mbetet sfiduese. Në shikim të parë duket se kritika radikale e Niçes për metafizikën dhe 

moralin judeo-kristian shpie në konsekuenca antisemite. Vdekja e Zotit dhe shembja e rendit 

moral të botës është pikërisht vdekja e idesë judeo-kristiane për Zotin dhe Botën. Tu heqësh 

figurën e Zotit të tyre a nuk do të thotë tu rrënosh gjithë themelin mbi të cilin qëndron kultura 

dhe ekzistenca e hebrenjëve? Ata që konsiderojë se në tekstet e Niçes ekziston një brum 

antisemitist zakonisht i referohen seksionit nr.7 në veprën ―Gjenealogjia e Moralit‖ ku Niçe i 

portretizon hebrenjtë si një popull predikuesish që me predikimet e tyre morale kanë shkaktuar 

përmbysjen e vlerave aristokratike në funksion të moralit të skllevërve, në antipodin e të cilit 

është morali i zotërive. ―Pikërisht për shkak të hebrenjve- shkruan Niçe- filloi kryengritja e 

skllevërve moral, që ka një histori dymijë vjeqare‖
413

. Brenda kësaj historie Niçe vendos edhe 

njëren prej ngjarjeve më të rëndësishme të modernitetit, Revolucionin Francez të vitit 1789. Ideja 

perëndimore e emancipimit është inherente në këtë histori dhe, në këtë pikëpamje, Niçe duket si 

një mendimtar që është kundërshtar i kësaj ideje. Në anën tjetër, në seksionin nr.205, të titulluar 

―Për Popullin e Izraelit‖, të veprës ―Aurora‖ Niçe jep një parashikim të çuditshëm mbi fatin e 

hebrenjëve në shekullin e XX dhe pikërisht për atë që njihet si ―zgjidhja përfundimtare e 

problemit të hebrenjëve‖.  Në tekstin e këtij seksioni thuhet : ― Mes shfaqjeve që na fton të 

shohim shekulli i ardhshëm, duhet llogaritur edhe rregullimi përfundimtar i fatit të çifutëve 

evropianë. Është fare e qartë se ata i kanë hedhur zaret e tyre, se e kanë kaluar Rubikonin e tyre : 

nuk u mbetet tjetër veçse të bëhen zotër të Europës ose ta humbin Europën, si në kohërat e 

shkuara teksa humbën Egjyptin kur u vendosën para një alternative të ngjashme‖
414

.  
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Tre momente mund të dekonstruohen në këtë tekst. Në momentin e parë duket qartësisht se Niçe 

është duke bërë një parashikim dhe jo duke shprehur një preferencë të tij mbi atë se si duhet të 

zhvillohet fati i hebrenjëve në Europë. Në momentin e dytë, që ka edhe karakter analize, Niçe 

heton një situatë radikale në të cilën ndodhen këta hebrenj, e kjo është situata që i vendos ata 

para një alternative : ose të bëhen zotër të Europës ose të ikin prej saj. Këtë të fundit Niçe e 

krahason me ikjen e lashtë nga Egjipti, të njohur në histori si eksodi biblik, me çka shihet se Niçe 

është duke parandjerë një persekutim tjetër të madh të hebrenjve dhe pikërisht holokaustin. Në 

momentin e tretë shihet se në konceptin e situatës bipolare të hebrenjve për të cilën po flet Niçe, 

mund të identifikohet një dozë ndikimi e  teorive të konspiracionit, shumë përhapura në kohën e 

Niçes, mbi të ashtuquajturin ―komploti çifut për sundimin e botës‖, por në një tekst tjetër, në 

seksionin 251 të veprës ―Për tej së Mirës dhe së Keqës‖, Niçe shprehet qartë se ―është vërtetuar 

se hebrenjët nuk punojnë e as nuk bëjnë plane për ndonjë sundim të Europës nga ana e tyre‖
415

. 

Dihet se teoritë e komplotit botëror të hebrenjëve u përvetësuan nga nazistët në funksion të 

praktikave të tyre të persekutimit sistematik të tyre. Ky lloj parashikimi i Niçes dhe momentet e 

nënkuptuara të tij duhen parë në kontekstin e një klime antisemitike, në ngritje e sipër në 

gjysmën e dytë të shekullit XIX
416

.  

Në tekste të tjera Niçe shfaqet në polemikë të ashpër me trendin e kësaj klime. Filozofi hebraik 

Yirmiyahu Yovel ka studiuar gjerësisht këtë aspekt të filozofisë së Niçes. Përfundimet e 

studimeve të tij e nxjerrin Niçen si një mendimtar krejtësisht kundër rrymës së antisemitizmit, 

apo siç e quan vetë Yovel  një mendimatar ―anti-antisemit‖. Sipas tij janë gjashtë dimensione që 

e formësojnë qëndrimin anti-antisemit të Niçes
417

. Në dimensionin e parë, Niçe e sheh 

antisemitizmin si lëvizje masive që në thelb përbën një shfaqje vulgare, ideologjike të turmës, një 

formë të re të ―moralit të skllavit‖ të kopesë. Nuk ka asgjë aristokratike brenda tij, asgjë nga 

shpirti i lirë krijues. Në dimensionin e dytë, për Niçen, antisemitizmi përbën një neurozë 

popullore e shkaktuar nga njerëzit e dobët të cilëve u mungon fuqia ekzistenciale dhe vetëbesimi. 

Janë pikërisht këtë njerëz të dobët ( në kuptimin e dobësisë shpirtërore) të cilët janë në thumb të 
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cinizmit të pamëshirshëm filozofik të Niçes. Në dimensionin e tretë Niçe e sheh antisemitizmin 

si një instrument ideologjik në funksion të forcimit të Rajhut të Tretë Gjerman dhe ngritjes së 

kultit të shtetit, për të cilin Niçe shprehet me aq përçmim, si një ―idol i ri‖ që është në 

antagonizëm me shpirtin e kulturës. Është i njohur teksti i Niçes në veprën ―Perëndimi i Idhujve‖ 

ku ai shfaqet si një mendimtar antipolitik : ―Kultura dhe shteti të mos mashtrohemi në këtë pikë, 

janë antagoniste: ―shteti i kulturës‖ është vetëm një ide moderne. Njëri jeton në kurriz të tjetrit, 

njëri përparon në dëm të tjetrit.  Të gjitha epokat e mëdha të kulturës janë epoka të dekadencës 

politike: ajo që ka qenë e madhe në kulturë ka qenë gjithnjë jopolitike, madje antipolitike‖
418

. 

Këtu Niçe ka parasysh konceptin estetik të kulturës dhe në insistimin e tij të ndarjes së kulturës 

nga shteti ai shfaqet në kundërshti të plotë si me fashizmin, i cili e estetizon politikën, ashtu edhe 

me komunizmin i cili e politizon estetikën 
419

, dhe në një farë mënyre bie në pozitat e 

liberalizmit.  

Në dimensionin e katërt, sipas Yovel, Niçe e sheh antisemtizimin si një lubrifikant të 

nacionalizmit gjerman, ndaj të cilit Niçe, sidomos në veprat e tij të pjekurisë, zhvillon një opozitë 

të hapur. Duke qenë të dy neurotik në thelbin e tyre, antisemitizmi dhe nacionalizmi në 

bashkëdyzimin e tyre përbëjnë vetëm një neurozë të dyfishtë kolektive. Antisemtizmi është 

shprehje e racizmit, ndaj të cilit Niçe gjithashtu ka qëndrim të rreptë kritik. Për Yovel, Niçe e 

përdor termin ―racë‖ vetëm në kuptimin deskriptiv, dhe për dallim nga racistët që aspirojnë 

ndarje totale mes racave, Niçe mbështetë përzierjen e tyre brenda një Europe të re. Kjo përbën 

edhe dimension e pestë të qëndrimit niçean kundër antisemitizmit, ndërkaq në të gjashtin Niçe 

del kundër antisemitizmit ngase në rrënjë të tij qëndron ―struktura e përbashkët gjenealogjike e 

frikës, pasigurisë, dobësisë ekzistenciale, dhe mbi të gjitha e ressentimentit- i mllefit të të sëmurit 

kundër atij që është mentalisht i fuqishëm dhe vetëafirmues‖
420

.  Të gjashtë këto dimensione në 

sintezën e tyre përbëjnë analizën e thellë kritike psikoanalitike, psikologjike dhe sociologjike të 

Niçes për antisemitizmin. Një analizë e tillë e distancon krejtësisht filozofinë e tij nga ideologjia 

naziste. 

Por në anën tjetër mbetet edhe një çështje tjetër e cila në shikim të parë duket se shkon kundër 

rrymës së këtij distancimi, dhe pikërisht çështja e kritikës radikale që Niçe zhvillon për 

                                                           
418

. Friedrich Nietzsche, Perëndimi i Idhujve, ose si filozofohet me çekiq, ―Bargjini‖, Tiranë, 2002, fq.52.  
419

 . Walter Benjamin, Iluminacione, Korbi, Tiranë, 1998, fq.158-160  
420

 . Yirmiyahu Yovel, vep e cit, fq. 134.   



judaizmin. Yovel konsideron se Niçe nuk e kritikon në bllok judaizmin. Për të judaizmi nuk ka 

një strukturë monolite, të pandryshueshme përgjatë tërë ekzistencës historike të tij. Ai dallon tre 

faza të mëdha në rrjedhën kohore të kësaj ekzistence. Faza e parë është ajo judaizmit të 

Testamentit të Vjetër. ―Në kohërat biblike ( të Testamentit të Vjetër) Niçe sheh një madhështi 

natyrore dhe dionisiake, e cila i ngjall atij nderim. Ai nuk e pranon përmbajtjen e besimeve fetare 

të tyre, por admiron qëndrimin ndaj jetës dhe fenë e personaliteteve biblike, sepse ai është vital, 

natyral, tokësor, dhe sepse ndërtohet më shumë mbi vetëafirmimin se sa vetëakuzimin‖
421

.  

Ndërkaq Niçe ka probleme me judaizmin e fazës së dytë, që njihet si judaizmi i Tempullit të 

Dytë. Ky është judaizmi i prifterinjve të këtij tempulli me të cilët, sipas Niçes lidhet origjina e 

―moralit të skllevërve‖,  origjina e revolucionit dhe e përmbysjes e denatyralizmit të vlerave, prej 

nga edhe del krishterimi
422

. Ka edhe një fazë të tretë në historinë e judaizmit, dhe ajo është jeta 

në diasporë e hebrenjve, e cila tek Niçe ngjall përseri admirim, sepse në të sheh fuqinë e 

afirmimit të jetës përkundër vuajtjeve që përjetojnë ata në vazhdimësi. Diasporës hebreje Niçe i 

njeh edhe meritën e te qenit bartëse e qëndrimit konstant kritik ndaj krishterimit
423

. Në lidhje me 

këtë vetë Niçe shkruan : ―Në kohërat më të errta të Mesjetës, kur shtresa e reve aziatike u vendos 

rëndë mbi Europë, ishin mendimtarët e lirë çifutë, dijetarët dhe mjekët çifutë, ata që mbajtën fort 

flamurin e ndriçimeve dhe të pavarësisë shpirtërore, nën shtrëngesat më të ashpra vetjake, për të 

mbrojtur Europën nga Azia ; përpjekjeve të tyre u detyrohemi të paktën për këtë, që një shpjegim 

më natyror, më racional dhe në çdo rast jomitik i botës, më në fund arriti të fitonte, dhe se unaza 

e qytetërimit, e cila tani na lidh me ndriçimet e lashtësisë greko-romake, mbeti e pathyer. Nëse 

krishterimi ka bërë gjithçka për ta orientalizuar perëndimin, hebraizmi ka kontribuar thelbësisht 

për ta perëndimizuar atë përseri: dhe në një kuptim kjo do të thotë se ka kontribuar që misioni 

dhe historia e Europës të jetë vazhdimësi e asaj greke‖
424

. Ky vlerësim vitalist dhe historik i 

kontributit të hebrenjve të diasporës e vendos Niçen në pozita krejtësisht antagoniste me 

ideologjinë naziste, e cila donte t‘i qëronte hesapet pikërisht me këta hebrenj.  

Parë në tërësinë e saj pikëpamja vlerësuese e Niçes mbi judazimin megjithatë përmban njëlloj 

kontradikte brenda saj. Derisa Niçe vlerëson vitalitetin e hebrenjëve, në fazën e parë dhe të tretë 
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të judaizmit, fuqinë e rezistencës dhe afirmimit të jetës përballë sfidave kërcenuese ndaj saj, dhe 

shvlerëson idenë judaiste të një Zoti benevolent e një rendi të përbotshëm moral të derivuar prej 

saj, duket se nuk vëren se është pikërisht një ide e tillë që i jep jetë kulturës së rezistencës dhe 

optimizmit jetësor edhe në kushtet më ekstreme të dëshpërimit dhe rënies. Rezistenca dhe 

emancipimi gjithmonë e presupozojnë idenë se parimi i drejtësisë, në instancë të fundit, triumfon 

mbi çdo parim tjetër. Mirëpo kjo ide është vetëm një pandehmë ; ajo nuk ka kuptim jashtë një 

vizioni esencialist për botën dhe Niçe duke dekonstruktuar pikërisht një vizion të tillë i krijon 

mendimit të tij imunitet nga format e vrazhda të esencializmit, sikurse janë racizmi dhe 

antisemitizmi. Në këtë kontekst rryma postmoderniste e konstruktivizmit social i ka shumë 

borxhe atij. Kjo rrymë përbën një formë të re të asaj që njihej qysh nga shekulli i XIX si kritikë e 

ideologjisë. Duke i përcaktuar identitetet grupore njerëzore si trajta socialisht të konstruktuara, 

dhe si shprehje të hegjemonive të pushteteve, konstruktivizmi social shërbën si një kritikë 

efektive ndaj pushteteve të ndryshme që synojnë të ―natyralizohen‖ dhe ―esencializohen‖, në 

mënyrë që të përjetësohen. 

 

 

1.3. Pushteti i historisë dhe çlirimi prej tij  

 

Filozofia e Niçes, në tërësinë e saj, mund të shihet si një refleksion që zhvillohet në raportin 

kompleks në mes bashkohësisë në njërën anë dhe jobashkohësisë , e kuptuar kjo jo në sensin e 

diçkaje anakronike, por në sensin e asaj të cilës ende nuk i ka ardhur koha, në anën tjetër. Në 

shumë tekste të Niçes, ku ai flet në vetën e parë, e hasim vetndjesinë e tij të jobashkohësisë. Niçe 

në njëren anë është brenda bashkohësisë kur flet për vdekjen e Zotit, për fundin e krishterimit 

dhe rënien e vlerave të tij, e në anën tjetër ai është jobashëkohor kur kritikon idetë dhe vlerat e 

aktualititet brenda të cilit jeton. Ai shfaqet si jobashëkohor sepse insiston në idenë se këto vlera 

nuk përfaqësojnë asgjë më shumë se sa ―hijen e mbetur pas të Zotit të vdekur‖. Njeriu i shekullit 

XIX ka braktisur idenë e absolutes, por ende nuk e ka çliruar veten nga nevoja për të. Kjo nevojë 

është kthyer në atë qe kritiku i njohur anglez George Steiner e quan ―nostalgjia për absoluten‖. 

Brenda kësaj nostalgjie ai identifikon urinë e njeriut modern për mite që i ofrojnë atij shpjegime 



totale për çdo gjë. Ky njeri ndjen se është duke vdekur urie për profeci garantuese. E tërë kjo 

shërben si bazament psiko-kulturor për lindjen e teologjive zëvendësuese. Këto, shkruan Steiner, 

janë sisteme  dhe besimi të cilat mund të jenë egërsisht antifetare, ngase mund të marrin si të 

mirëqenë një botë pa Zot dhe mund të mohojnë jetën pas vdekjes, por që në strukturë aspiratat e 

tyre dhe besimtarëve të tyre janë thellësisht fetare, si në strategji ashtu edhe në efektin që synojnë 

të arrijnë
425

. Në mesin e këtyre teologjive zëvendësuese njëra prej më të njohurave është 

historicizmi, besimi se në histori dhe përmes historisë mund të gjenden të gjitha zgjidhjet për 

problemet e ekzistencës njerëzore dhe të gjitha përgjegjet për enigmat që e mundojnë shpirtin 

njerëzor.  

Njeriu modern projekton të gjitha shpresat dhe pritjet e tij tek historia, njësoj si njeriu fetar që 

këtë gjë e bën në figurën e Zotit të gjithëfuqishëm abrahamik. Bashkëkohësia në të cilën jeton 

Niçe është bashkëkohësia në të cilën ―historia zëvendëson Zotin në plotfuqishmërinë e tij mbi 

fatin e njerëzve‖
426

. Efekti i parë i këtij zëvendësimi është padyshim një koncentrim total 

kulturor dhe mendor mbi zbulimin e Zotit të ri. Niçe do të pozicionohet krejtësisht kundër këtij 

koncentrimi përmes analizës së thellë filozofike, nëpërmes të cilës ai evidenton efektet negative 

të këtij koncetrimi për jetën njerëzore. Këtë analizë e gjejmë në përmbledhjen e eseve me titull 

―Meditime jobashkëkohore‖ (Unzeitgemässe Betrachtungen)
427

  dhe përkatësisht në esenë me 

titull  “ Mbi dobinë dhe dëmin e historisë për jetën” .  

Qysh në fillim shtrohet çështja se për cilën histori është duke menduar Niçe, për historinë si 

mënyrë e njohjes sonë mbi të kaluarën, apo historinë, si tërësi ngjarjesh reale të së kaluarës?  

Një nga studiuesit e njohur të veprës së Niçes, filozofi Daniel Breazeale konsideron se Niçe ―nuk 

mërzitet që gjithmonë t‘ua bëjë të qartë lexuesve këtë dallim‖. Kjo ka kushtëzuar faktin se në 

kritikën e Niçes për historinë të implikohen të dy kuptimet e saj, por sipas Breazeale objekt i 

drejtpërdrejt i kritikës së Niçes nuk është historicizmi i filozofive neohegeliane të historisë me 

tezën e tij themelore se gjithçka është e përcaktuar dhe kushtëzuar nga historia, por konsekuencat 
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e dëshmshme të kësaj teze në raport me kulturën dhe jetën
428

. Natyrisht Niçe nuk e aprovon 

dimensionin teleologjik të kësaj teze dhe qëndrimi i tij është qartësisht antihegelian, mirëpo 

teksti ―Mbi dobinë dhe dëmin e historisë për jetën‖ esencialisht  i takon zhanrit të kritikës 

kulturore dhe filozofisë kritike të edukimit, dhe më pak kritikës së metafizikës së historisë. Si 

rrjedhë e predominimit të frymës historiciste Niçe vëren, brenda ambientit kulturor dhe arsimor 

gjerman por edhe europian një dukuri të mbingarkesës të cilën ai e quan ―sëmundja historike‖. 

Kjo sëmundje nuk ka kuptimin e një çrregullimi fiziologjik, por atë të një obsesioni shpirtëror 

për historinë, obsesion i cili e ka mbërthyer njeriun modern europian, kulturën dhe arsimimin e 

tij. Ky obsesion është i lidhur me atë që Huserl do ta indentifikojë më vonë si pasioni për njohjen 

në kulturën perëndimore. Në kontekstin historicist ky pasion merr formën e pasionit për njohjen 

historike. Lumturia kërkohet në terrenin e kësaj njohje. Është pikërisht ky pretendim të cilin Niçe 

e kritikon radikalisht përmes vendosjes së hendekut në mes lumturisë dhe jetës në njërën anë dhe 

dijes historike në anën tjetër. Në këtë hendek Niçe vendos konceptin e johistorikes si kusht të 

lumturisë njerëzore : ― Por si për lumturinë fare të vogël ashtu edhe për lumturinë më të madhe 

që mund të ekzistojë, ka vetëm një kusht që e bën lumturinë lumturi: kjo është aftësia për të 

harruar‖
429

. Pa fuqinë për të harruar njeriu nuk është në gjendje të emancipohet nga barra e rëndë 

e historisë dhe dija historike, obsesioni pas saj, vetëm sa e ngushton edhe më shumë hapësirën e 

zhvillimit të kësaj fuqie dhe kësisoj ushtron një ndikim shumë të dëmshëm mbi jetën që kërkon 

përqendrimin në të tashmen e gjallë. Bashkë më rënien e fuqisë për të harruar, obsesioni i 

historisë, në instancë të fundit ia rrënon njeriut edhe sensin e lirisë. Le ta paramendojmë, thotë 

Niçe, një njeri i cili është privuar krejtësisht nga fuqia për të harruar dhe kësisoj është dënuar të 

shikojë kudo vetëm bërje dhe vendosje. Ky njeri do të humbiste krejtësisht besimin ne 

ekzistencën e tij, ngase para syve të tij do të shfaqej një shumësi e pafundme pikash të lëvizjeve 

historike, në tërësinë e të cilave ai do ta përjetonte vetën si një moment krejtësisht i 

parëndësishëm. Kjo është ndjenja e të qenit një element i pavërejtur në zinxhirin kolosal të 

ngjarjeve, ndjenjë të cilën pasioni historicist e shndërron në ndjenjë fatalizmi.  

Obsesioni pas dijes historike, për Niçen, i dënon njerëzit që gjithçka ta përjetojnë historikisht dhe 

kësisoj i shtynë ata drejt gjendjes së atij që është i dënuar të mos flejë kurrë, apo gjendjes së 
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kafshës që është e dënuar të përjetojë vetëm përtypje pas përtypje në mënyrë të pandërprerë. 

―Ekziston një shkallë e tillë e pagjumësisë, e ripërtypjes së vazhdueshme, një shkallë e tillë e 

zhvillimit të ndjenjës historike që bie me vete një dëm kolosal për çdo gjallesë e që në fund të 

fundit çon te vdekja e saj, qoftë ky njeri i veçantë ose një popull ose një kulturë‖
430

. Kështu 

sëmundja historike është sëmundje vdekjeprurëse. Ajo është njëlloj pasioni nekrofilik që mbytë 

pasionin për jetën. Natyrisht Niçe nuk kalon në pozicionin e një animalizmi total johistorik, 

ngase edhe një gjë e tillë do të ishte në kundërshtim me jetën njerëzore, por ajo që ai kërkon 

është një raport të ri baraspeshe në mes historikes dhe johistorikes. Ky është raporti në të cilin 

një popull apo kulturë është në gjendje të përcaktojë qartë kohën e duhur kur duhet të harrojë dhe 

kohën e duhur kur duhet të kujtojë, pra kohën e duhur të të përjetuarit johistorik dhe atë të 

përjetuarit historik të ekzistencës, i pari si kusht për të guxuar një fillim të ri dhe të lirë të 

ekzistencës, i dyti si kusht për të ndjerë ―në mënyrë historike një gjë më të rëndësishme dhe 

primare meqenëse ajo është themeli, mbi të cilin në përgjithësi mund të ndërtohet diçka e drejtë, 

e shëndoshë dhe e madhe, diçka më të vërtetë humane‖ 
431

. Johistorikja në këtë mënyrë duhet 

parë si një kufi që i vendoset historikes, si një kurë ndaj rrezikut të metastazimit të saj, si masë 

disiplinore që kërkon që dija historike të vlerësohet vetëm në atë masë sa është në shërbim të 

jetës.  

Raportin në mes këtyre dy fushave të ekzistencës njerëzore Niçe e paraqet përmes përpunimit të 

atyre që ai i quan qëndrime ndaj historisë. Meqë njeriu jeton në një marrëdhënie të trefishtë, si 

qenie që vepron e përpiqet, si qenie që ruhet dhe respekton dhe si qenie që e ruajnë dhe ka nevojë 

të çlirohet, atëherë edhe qëndrimi e tij ndaj historisë shfaqet në formë të trefishtë : si qëndrim 

monumental, qëndrim antikuar dhe qëndrim kritik.  

Qëndrimi monumental ndaj historisë është qëndrimi i atyre që veprojnë në rrafshin e historisë 

dhe kanë nevojë për shembuj e modele nga e kaluara si burime frymëzimi për veprimet e tyre. 

Historia monumentale është historia e personalizmit historik. Gjithçka që është e rëndësishme në 

histori janë figurat e mëdha, heronjtë e luftrave, burrat e mdhenj të shteteve e perandorive dhe 

me ngjarjet e mëdha që personfikohen me emrat e tyre, por edhe figurat e mëdha kulturore.  
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Por, cila është dobia dhe cili është dëmi për jetën i kësaj historie. Dobia, për Niçen, qëndron në 

atë se përmes saj njeriu arrin të kuptojë se një gjë e madhe që ka ndodhur dikur, që ka qenë e 

mundur në një moment të caktuar historik, është e mundur që serish të ndodhë. Besimi tek kjo 

mundësi shndërrohet në frymëzimin që prodhon veprime të reja historike. Por kjo mundësi për 

Niçen është krejtësisht hipotetike, ngase natyra e historisë është kontigjente, e rastësishme. 

Karakteri aksidentalist i të ndodhurit historik e zbulon tezën themelore të historisë monumentale 

si një bestytni astrologjike :  ― Në thelb, ajo që ka qenë e mundur të ndodhë njëherë, mund të 

ndodhë prap vetëm në rast se është e drejtë bindja e pitagorianëve se në konstelacionet e njëllojta 

të trupave qiellorë, në tokë duhet të përseriten pozicione të njëjta të trupave deri në hollësitë më 

të vogla – kështu që çdo herë që yjet të zënë një poizicion të caktuar, stoiku do të bashkohet me 

epikurianin me qëllim për të vrarë Cezarin dhe kur kemi një pozicion të ndryshëm Kolombi do të 

zbulonte Amerikën‖
432

.  

Meqë historia monumentale nuk mundet ti mbyllë krejtësisht sytë para faktit të veçantisë së 

pareduktueshme të çdo situate historike atëherë ajo vepron me anën e analogjive. Ajo vendos 

analogji mes ngjarjeve të të sotmes dhe atyre të së kaluarës, mes heronjve të së kaluarës dhe 

figurave të së sotmes që të joshur prej tyre frymëzohen për ―heroizma  e trimëri të marra‖. Kur 

historia monumentale, me logjikën e saj të vendosjes së analogjive të situatave dhe figurave 

historike- thotë Niçe – u bie në kokë egoistëve të aftë dhe keqbërësve ëndërrimtarë, atëherë si 

rezultat shkatërrohen mbretëri, vriten pushtetarë, shpërthejnë luftëra dhe revolucione dhe në këtë 

mënyrë rritet numri i pasojave të paarsyeshme historike
433

.  

Një pasojë tjetër e dëmshme e historisë monumentale del nga karakteri i saj selektiv. Duke u 

fokusuar krejtësisht vetëm të momentet madhështore të së kaluarës ―degë të tëra të së shkuarës i 

lihen harresës e mospërfilljes‖. Këto degë, shkruan Niçe, formojnë një lloj përroi të hirtë e 

monoton, midis të cilit lartësohen si ishuj fakte të veçanta e të zbukuruara. Kësisoj historia 

monumentale në thelbin e saj përmbanë një dozë të theksuar të falsifikimit. Me kritikën e tij ndaj 

historisë monumentale Niçe në fakt shënon një moment fillimi për atë që në historiografi njihet 

si kritika e paradigmës së historisë politike, e cila gjithë historinë  e njerëzimit e redukton në një 

histori të përplasjeve politike. Duke vënë theksin të ―degët e harruara të së shkuarës‖ Niçe 
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paralajmëron zhvillimin e hovshëm të disiplinave të shumta të historisë në shekullin e XX, si 

historia sociale, historia kulturore, historia e ideve, pastaj ajo që njihet si ―Shkolla e Analeve‖, 

një shkollë e historianëve francezë të shekullit XX, e cila fokusohet pikërisht në sferën më të 

harruar nga historiografia tradicionale : jetën e përditshme të njerëzve në epokat e kaluara, ashtu 

si është zhvilluar matanë rrezatimit të ngjarjeve monumentale. Pasoja përfundimtare e historisë 

monumentale është se ajo e vendos njeriun në një raport varësie nga e kaluara, varësi që merr 

formën e epigonizmit historiko-politik dhe snobizmit kulturoro-historik. Ne thjeshtë jemi 

nxënësit e së kaluarës. Krejt çka duhet të bëjmë është të ecim rrugëve të hapura prej saj. Vlenë 

këtu të permendet një ngjajshmëri interesante në mes trajtimit që Niçe i bën historisë 

monumentale dhe Marksit i cili kur flet për revolucionet e para shekullit XIX thotë se ato 

revolucione e nxirrin poezinë e tyre nga kujtimet mbi ngjarjet historike botërore të së kaluarës 

për të dhënë njafarë kuptimi përmbajtjes së tyre dhe kjo ndodhte nga shkaku i një adhurimi 

supersticioz për të kaluarën
434

.  Ky adhurim supersticioz qëndron në thelb të historisë 

monumentale, por tek Niçe ekziston edhe një variant tjetër e tij dhe pikërisht qëndrimi antikuar 

ndaj historisë. Ky qëndrim është shprehje e shpirtit konservativ, i cili do të ruajë dhe respektojë 

çdo gjë të vjetër, gjithë të shkuarën, si diçka të shenjtë, nga e cila nxjerr gjithë kuptimin e 

ekzistencës së tij. Për shpirtin konservativ gjithçka e mirë, e vlefshme dhe e rëndësishme që ka 

mundur të ndodhë ka ndodhur në të shkuarën. Krenaria e tij qëndron në gjetjen e vegzave që e 

lidhin atë me këtë të shkuar. Jeta e tij drejtohet jo nga të hedhurit e shikimit në horizontin e të 

ardhmes, por nga perhershmëria e të shikuarit në rrugën nga e cila ka ardhur. Koha e artë është 

në fillimin e kësaj rruge. Nostalgjia për të përmbledhur gjithë ndjeshmërinë brenda qëndrimit 

antikuar për historinë. Ajo do të kënaqet duke u përpjekur të identifikoj shenjat e të shkuarës së 

lavdishme në çdo mbetje të saj. Çdo gjë e vjetëruar dhe e kalbuar, shkruan Niçe, merr për 

shpirtin konservativ një vlerë të veçantë, të pavarur dhe bashkë me këtë edhe vlerën për të mos u 

prekur
435

. Shpirti konservativ e shikon të kaluarën e vjetër e të kalbur si një fole të rehatshme për 

banim. Kësisoj ai shndërrohet në një shpirt nekrofilik, që dashuron dhe adhuron atë që tashmë 

është e vdekur. Në këtë mënyrë qëndrimi antikuar ndaj historisë bie në kundërshtim me jetën, me 

pasionin për atë që është e gjallë, krijuese dhe e re. Për njeriun antikuar çdo risi është e dyshimtë 

dhe si e tillë duhet të menjanohet ngase ajo përfaqëson thyerjen e besnikërisë ndaj të kaluarës. 
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Risi do të thotë të bësh diçka të ndryshme nga tradita, e meqë tradita për njeriun antikuar është e 

shenjtëruar, risia nuk është asgjë tjetër veçse sakrilegj, e blasfemi. Pikërisht ky raport i njeriut 

antikuar me të renë përbën për Niçen rrezikun më të madh që na vjen nga qëndrimi antikuar ndaj 

historisë,  e ky është rreziku  i mbylljes së horizontit për krijimin e vlerave të reja.  

Është e qartë se qendrimi antikuar në thelbin e tij është një qëndrim që bie në kundërshti të plotë 

me frymën e modernitetit, me pasionin e tij për të renë dhe krijimin e vazhdueshëm të saj. 

Kritika e Niçes e qëndrimit antikuar ndaj historisë i përgenjështron të gjitha ato kritika në të cilat 

filozofia e Niçes akuzohet si filozofi reaksionare.  

Të kundertën e qendrimit antikuar ndaj historisë e përbën ai që Niçe e quan qëndrimi kritik ndaj 

saj. Derisa në historinë monumentale njeriu përpiqet t‘i japë kuptim praktikave të tij në të 

tashmen përmes imitimit të shembujve të ngjajshëm nga e kaluara, dhe në historinë antikuare 

këtë e bën duke e parë të tashmen si zgjatim i të kaluarës së artë, në historinë kritike njeriu 

udhëhiqet nga pasioni i të qenit i çliruar nga pesha e së kaluarës. Në historinë kritike njeriu e 

nxjerr të tashmen nga hija e rëndë e së kaluarës duke i dhënë gjithë pavarësinë e saj. Gjoksin e 

tij, thotë Niçe, e ndrysh meraku për nevojat që  ka e tashmja. Në kontekstin e këtij meraku njeriu 

kritik zë pozicionin e gjykatësit të historisë. Ai tashmë ka përvetësuar idenë se historia është e 

mbushur me gabime e marrëzi të pafundme dhe qëllimi i tij është që jetën ta mbajë larg tyre. Të 

jemi kritik ndaj historisë do të thotë te jemi të lirë nga historia. Mirëpo kjo liri nuk është liri 

krejtësisht negative, nihiliste. Kritika nuk do të thotë të hedhim çdo gjë që na vjen nga e kaluara, 

sepse diçka e tillë do të ishte diçka e dëmshme për jetën, por në rradhë të parë vendosje e 

qëndrimit se horizonti i së kaluarës nuk është horizonti përfundimtar për ekzistencën njerëzore. 

Të jemi kritik ndaj historisë do të thotë të përvetësojmë qëndrimin se nuk jemi as epigonë të saj, 

as fëmijë të përjetshëm të saj, por qenie të rritura që i japim prej vetvetës kuptim ekzistencës 

sonë, qenie që e krijojmë vetë historinë tonë. Historia kritike në thelbin e saj është iluminizmi në 

raport me historinë, i marrë në kuptimin kantian të termit si dalje e njeriut nga papjekuria e 

arsyes. Me fjalë të tjera është emancipimi nga historia. 

Qëndrimi kritik ndaj historisë nënkupton edhe kritikën e mendimit historicist, i cili nën petkun 

shkencor e filozofik fsheh bindjen monumentaliste dhe antikuare për historinë. Adhurimin 

antikuar dhe monumentalist të historisë , historicizmi e shndërron në adhurimin e një zoti të 

gjithëpushtetshëm që ngërthen brenda vetës gjithë ekzistencën njerëzore në të tre dimensionet 



kohore të saj. Ky zot është historia universale, botërore, e cila përmes një linje drejtvizore, 

teleologjike dhe të domosdoshme ndjek realizimin e planit të saj unik dhe madhështor në lëndën 

e ekzistencës njerëzore. Lidhur me këtë Niçe shkruan : ― Një mënyrë e tillë e të menduarit ( të 

menduarit historist B.L) i mësoi gjermanët që të flisnin për ―procesin botëror‖ dhe ta justifikonin 

epokën e tyre si një rezultat i domosdoshëm i procesit të përbotshëm. Kjo pikëpamje vuri 

historinë në vendin e forcave tjera shpirtërore, të artit dhe fesë si të vetmen forcë të lartë 

meqenëse ajo është ―një nocion që realizon veteveten‖, ―dialektika e shpirtit të popujve‖ dhe 

―gjyqi i përbotshëm‖
436

. Kjo është  pikëpamja e Hegelit, filozofinë e të cilit Niçe në mënyrë 

cinike e interpreton si shprehje të një egocentrizmi filozofik të tij:  ―Ky Zot ( historia B.L) u bë i 

qartë e i tejdukshëm në thellësitë e trurit të Hegelit dhe arriti të kalonte të gjitha shkallët e 

mundshme dialektike të zhvillimit, përfshi këtu edhe atë vetzbulim të përmendur kështu që për 

Hegelin maja dhe pika përfundimtare e procesit botëror përkuan me ekzistencën e tij 

berlineze‖
437

. Është pikërisht Hegeli, shkruan Niçe, ai i cili me idetë e tij u injektoi brezave që 

erdhën pas tij ndjenjën se jetojnë nën ―pushtetin e historisë‖. Kjo ndjenjë që i ka dhënë jetë 

obsesionit të njeriut modern për historinë, obsesion të cilin Niçe e quan ―sëmundja historike‖.  

Niçe parandjen rrezikun kulturor nga kjo sëmundje, dhe propozon si mënyra kurimi të saj atë që 

ai e quan ―johistorikja‖ dhe ―mbihistorikja‖,  por Niçe nuk e parasheh edhe rrezikun politik të 

kësaj semundje,  rrezik i cili në shekullin XX do të shndërrohet në përgjakjen më të madhe të 

historisë njerëzore më se shumti nga duart e atyre që besonin si ishin në anën e ―pushtetit të 

historisë‖. Karl Poper, në një mënyrë tjetër, do të provojë boshllëkun e kësaj instance. 
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2. KRIZA E SUBJEKTIT IMANENT TË EMANCIPIMIT 

 

2.1. Konteksti pozitivist i historicizmit modern 

 

Përgjatë shekullit të XIX, fusha e filozofisë dhe e shkencave humane në përgjithësi, shfaqet e 

dominuar nga ajo frymë që në filozofinë e Kontit pagëzohet si pozitivizëm. I entuziazmuar me 

sukseset e mëdha të shkencave natyrore, të cilat me emra të tillë si Koperniku, Njutoni e Galileu 

transformuan radikalisht botëkuptimin në vendet e Europës Perëndimore, pozitivizmi nisej nga 

bindja se metodologjia frytdhënëse e shkencave natyrore është e mundur të aplikohet edhe në 

fushën e realitetit human dhe rrjedhimisht edhe nga bindja se për të gjitha problemet dhe enigmat 

e këtij realiteti ekzistojnë zgjidhje të plota shkencore.  

Pozitivizmi i bën shkencat shoqërore njëlloj ―çiraku te shkencave natyrore‖. Ashtu si këto të 

fundit janë të fokusuara në zbulimin e ligjeve të pathyeshme të natyrës, falë njohjes së të cilave 

rritet parashikueshmëria dhe shkalla e manipulimit të dukurive e proceseve natyrore, pozitivizmi 

beson se edhe shkencat shoqërore duhet të bëjnë të njejtën gjë, të zbulojnë ligjet e pathyeshme të 

realitetit njerëzor dhe mbi bazën e kësaj të arrijnë të njohin determinizmin e fatit të njerëzimit, e 

pse jo edhe ta kontrollojmë atë  

Nga një shikim i shpejtë në mendimin e shekullit XIX vërejmë se si tek pothuajse të gjithë 

mendimtarët e kësaj periudhe është i pranishëm obsesioni pas zbulimit të ligjeve. Vetë Konti 

beson se ka zbuluar një të tillë për zhvillimin e mendjes njerëzore në rrjedhën e madhe të 

historisë universale, që kalon nga mendja teologjike, përmes mendjes metafizike deri në 

kulminacionin e mendjes pozitive, derisa Marksi i shkruan mijëra faqe të ―Kapitalit‖ i udhëhequr 

po nga e njejta bindje se ka zbuluar ligjin e madh të formacioneve ekonomiko-shoqërore, ligj i 

cili nxjerr njerëzimin nga mbretëria e domosdoshmërisë  për ta shpënë në mbretërinë e lirisë
438

. 
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Në ditën e varrimit të tij Engelsi e krahason zbulimin e tij në fushën e historisë njerëzore me atë 

të Darvinit në fushën e historisë së botës së gjallë
439

.  

Mirëpo, aplikimi pozitivist i metodologjisë së shkencave natyrore në fushën e atyre humane në 

mënyrë krejtësisht logjike rikthente në skenë doktrinën e vjetër të unitetit të vlerës dhe faktit. Kjo 

ngase kur ke të bësh me fushën e relacioneve ndërnjerëzore gjithmonë ke të bësh me çështjen e 

vlerave. Për rrjedhojë kemi situatën kur ligjet e zbuluara shndërrohen në ligje vlerash, në ligje 

morali. Shembulli më i  shquar në këtë kontekst, është i ashtuquajturi ―ligji i progresit historik‖, 

ligj në të cilin bota perëndimore e shekullit XIX beson me njëlloj fanatizmi gati fetar. Në 

atmosferën pozitiviste besohet se ashtu sikurse ligjet e natyrës janë imanente në vetë natyrën, 

edhe ligji i progresit i cili e shpie njerëzimin drejt ditëve të emancipimit universal, është imanent, 

i brendashkruar, në vetë thelbin e procesit të përgjithshëm historik. Bindja e gjithëpërhapur në 

ekzistencën e këtij ligji, që i pati kritikët e vet, sikurse Niçe, edhe në ditët e arta të lulëzimit të 

saj, nën ndikimin e ngjarjeve dramatike të shekullit XX humbi pothuajse krejt fuqinë e saj, si në 

rrafshin e veprimit politiko-social, ashtu edhe në atë shkencor e filozofik.  

Në këtë studim ne do të shohim njërën prej kritikave më të fuqishme dhe më sistematike që i 

është bërë kësaj ideje, e të cilën e gjejmë në filozofinë e Karl Poperit.  

 

2.2. Mjerimi i historicizmit si zbraztësi e subjektit imanent të emancipimit 

 

Poper është njëri nga filozofët më të rëndësishëm në mendimin filozofik të shekullit XX. Veprat 

e tij në fushën e filozofisë së shkencës, sikurse është ―Logjika e zbulimit shkencor‖, u kanë 

dhënë kahjen debateve kryesore brenda kësaj fushe, ndërsa jo më pak ndikim kanë ushtruar edhe 

veprat e tij në fushën e filozofisë politike e sociale. Të përmendim këtu veprën ―Shoqëria e hapur 

dhe armiqtë e saj‖.  

Derisa tek ―Logjika e zbulimit shkencor‖ Popper i bën një kritikë dërmuese koncepsionit 

pozitivist të shkencës, tek ―Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj‖ kemi kritikën e linjes intelektuale 

e cila përmes unitetit të absolutizmit metafizik platonian, dialektikës historiciste hegeliane dhe 
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pozitivizmit historicist marksist prodhon totalitarizmin politik. Argumenti themelor i Poperit 

është se absolutizmi filozofik detyrimisht shpie edhe në absolutizëm politik. ―Shkenca e të 

vërtetave përfundimtare‖ shpie në shoqëri të mbyllura, një tip i shoqërive ku liria njerëzore 

zhduket në emër të të vërtetave absolute. Për Poperin premtimet emancipuese të kësaj shkence 

nuk janë vetëm mashtrime të thjeshta, por kërcënime reale ndaj jetës njerëzore, kërcënime që e 

shkatërrojnë lirinë në emër të lirisë dhe rrugën për të e vërteta në emër të së vërtetës. 

Rezultatet e këtyre dy veprave të Poperi në një mënyrë shumë koncize rishfaqen në veprën tjetër 

të rëndësishme të tij të titulluar ―Mjerimi i historicizmit‖, e botuar në vitet ‘50 të shekullit të 

kaluar. Titulli i veprës është një aluzion i qartë në veprën ―Mjerimi i filozofisë‖ të Marksit. Pika 

themelore në të cilën vë theksin Poperi është se perspektiva teorike nga e cila Marksi kritikonte 

mjerimin e filozofisë është po aq e mjerë. Në këtë rast Poperi ka parasysh mjerimin metodologjik 

të kësaj perspektive teorike. Ky është mjerimi i historicizmit, cili artikulimin më të rëndësishëm 

sipas Poperit e gjen pikërisht tek Marksi. Qysh në hyrje të veprës ―Mjerimi i Historicizmit‖ 

Poperi bën një dedikim që është esencial për të kuptuar idenë themelore të filozofisë politike e 

sociale të tij. Ajo i kushtohet ―kujtimit të burrave, grave dhe fëmijëve të panumërt të të gjitha 

feve, kombeve apo racave që ranë viktima të besimit fashist dhe komunist në Ligjet e 

Pamëshirshme të Fatit Historik‖. Historicizmi është tërësia e doktrinave që rrëfejnë mbi këto 

ligje, e mjerimi i historicizmit është varfëria e plotë e argumenteve të qëndrueshme filozofike e 

shkencore që konfirmojnë ekzistencën e tyre. I shndërruar në metodologji, historicizmi 

nënkupton idenë se qëllimi kryesor i shkencave shoqërore është parashikimi historik, gjë që sipas 

logjikës historiciste arrihet nëpërmjet zbulimit të ―ritmeve‖, ose ―rrugëve‖, të ―ligjeve‖ ose ―të 

prirjeve‖ që fshihen  nën evolucionin e historisë
440

. Një logjikë e tillë ka për pasojë një dëm të 

madh të dyfishtë : një njërën anë shkakton stagnim në fushën e shkencave shoqërore, e në anën 

tjetër, në fushën e politikës praktike, u jep udhë ideologjive absolutiste të cilat të bindura se po 

bëjnë mëkëmbësin e fatit historik në tokë nuk ngurojnë të nëpërkëmbin e të shkatërrojnë jetën 

reale të qenieve njerëzore. 

Në analizën e tij filozofike Poperi konsideron se historicizmi nuk është një shpikje moderne. Ai 

përbën një doktrinë të vjetër që në periudha dhe kontekste të ndryshme historike merr forma të 

ndryshme. Origjina e tij shtrihet në thellësitë e shoqërive të lashta, në besimet dhe bestytnitë e 
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ndërtuara nga këto shoqëri në tentativë për të kapur kuptimin e fatit të tyre, sidomos në kohërat e 

krizave të rënda. Në këto shoqëri të lashta një prej doktrinave historiciste më të përhapura është 

ajo mbi njerëzit e zgjedhur. ― Kjo doktrinë është një nga orvatjet për ta bërë historinë të 

kuptueshme nën interpretime teiste (fetare), domethënë duke njohur Zotin si autorin e dramës që 

luhet në Skenën Historike. Teoria e njerëzve të zgjedhur, më mëvetësisht, nënkupton që Zoti ka 

zgjedhur një njeri të funksionojë si një vegël e përzgjedhur me vullnetin e Tij dhe kështu ky njeri 

do të trashëgojë tokën. Në këtë doktrinë, ligji i zhvillimit historik është shpalosur nga Vullneti i 

Zotit‖
441

.  

Nga kjo pikëpamje mund të shihet se e gjithë profecia e feve abrahamike është e mbështetur mbi 

këtë doktrinë historiciste. Zgjatimi i saj politik merr formën e teokracisë dhe të drejtës hyjnore të 

mbretërve, përmes të cilës sundimtarët legjitimojnë pushtetin e tyre duke e paraqitur atë si një 

mandat të dhënë nga Zoti. Në ―Letrën drejtuar Romakëve‖ të Shën Palit këtë e gjejmë të 

shprehur në mënyrë tejet të qartë : ―çdo pushtet vjen prej Hyut‖
442

. Me perandorin Konstandin 

kjo doktrinë institucionalizohet dhe rrjedhimisht krishterimi nga të qenit një besim i të shtypurve 

shndërrohet në ideologji që justifikon shtypësit. Në lidhje me këtë Chomsky shkruan se 

―Konstandini e zbriti Krishtin nga kryqi, i cili ishte symbol i persekutimit të dikujt që punonte 

për të varfërit dhe e bëri atë mburojë të Perandorisë Romake‖
443

. Ky është momenti kur 

krishterimi përjeton dialektikën e iluminizmit, do të thotë transformimin e idealit të emancipmit 

në të kundërten e tij. 

Në zbërthimin e doktrinës historiciste të njerëzve të zgjedhur Popper si duket është i ndikuar nga 

sociologjia politike e Maks Veberit, ku gjejmë formën e autoritetit karizmatik, si një nga format 

më të vjetra të justifikimit të pushtetit. Karizma është një dhuratë hyjnore, falë të cilës një njeri 

apo disa njerëz, pajisen mbi disa cilësi të jashtëzakonshme, cilësi që i dallojnë ata nga të tjerët 

dhe mbi bazën e kësaj dallueshmërie ata justifikojnë sundimin e tyre mbi të tjerët
444

. 

Doktrina e vjetër historiciste e njerëzve të zgjedhur në kushtet e modernitetit transformohet në 

variacione të ndryshme. Brenda ideologjisë nacionaliste ajo shndërrohet në mitin e kombit të 
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zgjedhur 
445

, ndërsa brenda fashizmit merr formën e racës së zgjedhur, e në marksizëm formën e 

klasës së zgjedhur, e cila merr mbi vete fatin e njerëzimit 
446

. Si fashizmi ashtu edhe marksizmi 

historicizmin e tyre nuk e mbështesin mbi ndonjë instancë transcendente, por mbi pretendimin se 

kanë shkencën në anën e tyre. Kështu fashizmi bazohet në ligjet të cilat mendon se janë ligje 

natyrore të biologjisë, ndërsa marksizmi në ligjet e historisë. E tërë kjo ndodhë brenda kontekstit 

pozitivist, ku grindja e vjetër se me cilën anë është Zoti, i‘a ka lënë vendin grindjes se kujt i jep 

të drejtë e kujt jo shkenca dhe ligjet e saj. Ky është faktori themelor në shpjegimin pse  dogmat e 

ideologjive moderne përpiqen të vetafirmohen si të vërteta shkencore. Logjika e tyre është e 

thjeshtë : meqë në ambientin iluministo-pozitivist askush nuk dyshon tek shkenca instrumenti më 

efektiv për arritjen e qëllimit të ideologjisë është dukja e saj shkencore. Poperi e kritikon 

pikërisht koncepcionin  për shkencën, i cili qëndron në themele të këtij ambienti. Ai niset nga 

pikëpamja se historicizmi modern është doktrinë krejtësisht e gabuar ngase mbështet mbi një 

koncepsion të gabuar mbi shkencen. Ky koncepsion është ai i empirizmit dhe pozitivizmit, që në 

fushën e filozofisë së shkencës njihet herë si empirizëm logjik e herë si pozitivizëm logjik.. Sipas 

këtij koncepsioni njohja shkencore fillon me përvojen dhe përmes metodës së induksionit arrin 

deri tek njohjet e përgjithshme të cilat kanë vlerën e ligjeve në bazë të të cilave ndodhin apo 

zhvillohen proceset natyrore.  

Kriteri themelor i teorive shkencore, të cilat lindin gjatë këtij procedimi empiriko-induktiv është 

kriteri i vërtetimit. Ky kriter presupozon idenë se ne jemi në gjendje të arrijmë deri tek ato të 

vërteta, për të cilat mund të themi se janë përfundimtare.  

Poperi konsideron se gjithë kjo qasje metodologjike është e pambështetur për disa arsye. Në të 

parën prej tyre Poperi hedhë poshtë idenë e pikënisjes së njohjes nga përvoja e pastër, sikurse 

mendonin empiristët klasikë Loku apo Hjumi. Shkenca, për Poperin, fillon nga problemet, të 

cilat na shfaqen ose si rrjedhojë e një nevoje të caktuar brenda një konteksti të dhënë, ose si 

rrjedhojë e faktit se teoritë e mëhershme nuk konfirmohen nga një grup faktesh të reja. Në këtë 

situatë ne kemi ose një hamendje ose parashtrojmë një hipotezë për shpjegimin e një fenomeni 

apo procesi. Kështu nga faza e problemit kalojmë në fazën e hipotezës, e cila pastaj pasohet nga 
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ajo e testimit, për të kaluar më pas në fazën finale që është ose e konfirmimit të përkohshëm ose 

e përgenjështrimit. Konfirmimi nuk nënkupton vërtetimin, por procesin gjatë të cilit një teori i 

reziston përkohësisht përgënjeshtrimit, do të thotë testit të gabueshmërisë. Përgënjeshtrimi për 

Poperin pëbën kriterin themelor të metodës shkencore dhe vetë kufirin, demarkacionin që e i 

ndanë teoritë shkencore nga ato joshkencore. Kjo do të thotë se një teori mund ta quajmë 

shkencore për aq kohë sa hipotezat e saj mund të testohen dhe përgenjështrohen. Shembujt më të 

mirë të hipotezave të tillë, sipas Poperit, i gjejmë në fushën e shkencave natyrore, si është rasti 

me hipotezat e famshme të Kopernikut mbi sistemin heliocentrik, ato të Njutonit mbi gravitetin e 

sistemit diellor, hipotezat e Galileut mbi levizjen dhe ato të Ajnshatajnit mbi relativitetin, por 

mund t‘i gjejmë edhe në fushën e shkencave shoqërore.  

Në këto të fundit mund të merret si shembull i tillë teoria marksiste. Në lidhje me këtë Poperi 

shkruan : ―Marksizmi ka qenë dikur një teori shkencore. Ai parashikonte se kapitalizmi do të 

çonte në një varfëri në rritje dhe, nëpërmjet një revolucioni pak a shumë të butë , drejt 

socializmit. Ai parashikonte  se kjo do të ndodhte së pari në vendet  më zhvillim të lartë teknik 

dhe se evolucioni teknik i ‖mjeteve të prodhimit‖ do të çonte më shumë në zhvillime sociale, 

politike dhe ideologjike, e anasjelltas‖
447

. Mirëpo këto parashikime nuk u 

përmbushën.Revolucioni i parashikuar nuk ndodhi në vendin më të zhvilluar të Europës së kohës 

së Marksit, pra në Britaninë e Madhe, por në vendin më të pazhvilluar të saj, në Rusinë cariste. 

Marksizmi për Poperin pushoi se qeni shkencë në atë moment kur nuk pranojë përgenjështrimin 

e hipotezave të tij dhe e imunizojë veten prej tyre. ―Që nga ajo kohë ai mund të përshkruhet 

vetëm si jo shkencë, si ëndërr metafizike që bashkëjeton me një realitet mizor‖
448

.  

Duke bërë përgenjështrimin si kriter themelor të njohjes shkencore Poperi rrëzon idenë 

pozitiviste mbi shkencen si një fushë e dijeve me siguri të plotë, ku i gjejmë të akumuluara të 

vërtetat përfundimtare mbi botën. Shkenca për Poperin nuk ka të bëjë asgjë me një përfytyrim të 

tillë. Edhe shkenca është fushë e dijeve hipotetike dhe të pasigurta, por përparësia e saj  në raport 

me dijet joshkencore qëndron në faktin se dijet e saj janë të testueshme në kuptimin se i 

nënshtrohen shqyrtimit racional dhe kritik, shqyrtim i cili përbën të vetmen mënyrë për 

përafrimin e dijeve tona me të vërtetën.  
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Është kritika ajo që e shpie dijen përpara, e jo ideja e vërtetimit final të një hipoteze. Një ide e 

tillë e mbyll çdo hapësirë të kriticizmit, e më këtë i hap rrugë tundimit të shoqërive të mbyllura. 

Ideja tjetër e paqëndrueshme në metodologjinë pozitiviste, sipas Poperit, është ideja e 

induksionit. Pozitivistët mendonin se shkenca procedon përmes një procesi induktiv ku nga rastet 

e veçanta e të vëzhgueshme përfundohet mbi tërësinë e rasteve të mundshme, përfshirë edhe ato 

të pavëshgueshme. Poperi konsideron se kjo ide është krejtësisht e gabueshme ngase nuk 

ekziston një procedim i tillë induktivist në shkencë. Nuk mund të ndërtojmë kurfarë përligjie 

logjike ,e cila na mundëson që mbi bazën e një numri rastesh të vëzhguara të japim një 

përfundim edhe për ato të pavëzhguara. Nëse i kemi parë, ta zëmë, njëqind apo njëmijë dele të 

bardha, kjo nuk na jep të drejt të përfundojmë përmes induksionit, se të gjitha delet e botës janë 

të bardha. Mjafton vëzhgëmi i një rasti të një deleje të zezë për ta hedhur poshtë gjithë 

procedimin induktivist dhe Poperi konsideron, ashtu sikurse Hjumi para tij, se induksioni është 

vazhdimisht i përgenjshtrueshëm. Por derisa Hjumi konsideronte se induksioni, duke qenë 

logjikisht i pamundur, tek njerëzit vepron si njëlloj shprehie psikologjike e njerëzve dhe njëlloj 

instinkti biologjik i kafshëve për shkak të nevojave jetësore, Poperi mendon se induksioni është 

vetëm një iluzion optik, e se as njerëzit e as kafshët nuk veprojnë sipas tij. Ne, shkruan Poper, 

nuk veprojmë në bazë të induksionit, por me anë të metodës së provave dhe eleminimit të 

gabimeve
449

.  Në këtë kontekst në vend të epistemologjisë induktiviste Poper zhvillon konceptin 

e epistemologjisë evolucioniste. Në këtë të fundit rritja e dijes shkencore kalon përmes njëlloj 

procesi përshtaje, e ngjajshme me përshtatjen të cilës i nënshtrohen organizmat e gjallë në 

ambientin e tyre natyror.  

Në zbërthimin e konceptit të kësaj epistemologjie Poper dallon tre lloje përshtatjesh,  atë 

gjenetike, të mësuarit e sjelljes përshtatëse dhe zbulimin shkencor dhe shtron idenë e një 

ngjashmërie themelore në mes tyre
450

.  Në lidhje me këtë ai shkruan : ― Në të tri nivelet, në 

përshtatjen gjenetike, përshtatjen e sjelljes dhe zbulimin shkencor, mekanizmi i përshtatjes është 

i njejtë. Kjo mund të shpjegohet më hollësisht. Përshtatja në të tri nivelet fillon prej një strukture 

të trashëguar, e cila shërben si themel. Në nivelin gjenetik , ajo është struktura gjenetike e 

organizmit. Në nivelin e sjelljes, ajo i korrespondon repertori i lindur i tipeve të sjelljes që mund 
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të kryej organizmi, kurse në nivelin shkencor i korrespondojnë hipotezat ose teoritë shkencore 

mbizotëruese. Këto struktura gjithnjë transmetohen, nëpërmjet të mësuarit, në të tri nivelet : me 

anën e riprodhimit të informimit të koduar gjenetik në nivelet gjenetike të sjelljes dhe me anën e 

traditës sociale dhe të imitimit në nivelet shkencore dhe të sjelljes. Në të tri nivelet informimi 

vjen nga brenda strukturës. Në qoftë se ndodhin mutacione, ndryshime ose gabime, atëherë këto 

janë një informim i ri, i cili gjithashtu, lindë më shumë nga brenda strukturës sesa nga jashtë saj, 

nga mjedisi‖
451

.  

Kësisoj sikurse organizmat që pësojnë mutacione nën trysnitë e sfidave dhe problemeve që shfaq 

ambienti i tyre, edhe hipotezat shkencore kanë të njejtin fat kur ballafaqohen me probleme reale 

apo teorike brenda ambientit të tyre që quhet botë e shkencës.  

Njësoj si përzgjedhja natyrore i ruan organizmat e përshtatura më mirë, edhe në fushën e 

shkencës kemi një lloj përzgjedhje të tillë, kur teoritë më të përshtatura mbesin për sfidat e 

ardhshme, ndërsa ato që nuk ia kanë dalë të përshtaten eleminohen.  

Poashtu sikurse organizmi i ri ushtron një trysni që ndryshon ambientin duke krijuar kështu 

mundësinë e një fushe të re sfidash, edhe hipoteza e re e përshtatur hap një horizont të ri 

problemesh brenda ambientit shkencor. Teoritë e fuqishme, konsideron Poperi, jo vetëm që 

zgjidhin një grup problemesh, por ato krijojnë edhe probleme të reja. Ai merr si shembujt disa 

nga teoritë më të rëndësishme shkencore të shekullit XX sikurse janë teoria e relativitetit, e cila 

hidhte poshtë absolutizmin e fizikës njutoniane dhe mekanika kuantike, e cila përmes parimit të 

saj të papërcaktueshmërisë, rrëzonte dogmën pozitiviste të determinizmit laplasian.  

Në këtë mënyrë, nga pikëpamja poperiane, mund të shohim se shkenca është njëlloj dialektike ku 

njëkohësisht zgjidhen dhe krijohen probleme, ku njëkohësisht zgjerohet jo vetëm horizonti i 

njohurive tona por edhe horizonti i paditurisë sonë.  Në tekstin e tij ―Logjika e shkencave 

shoqërore‖ Poperi shkruan : ― Gjatë çdo hapi që ne bëjmë përpara, gjatë çdo problemi që ne 

zgjidhim, zbulojmë jo vetëm probleme të reja të pazgjidhura, , por ne zbulojmë gjithashtu se atje 
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ku besonim se qëndronim mbi një truall të fortë  dhe të sigurtë, në të vërtetë gjithçka është e 

pasigurtë dhe në lëkundje‖
452

.  

Një konceptim i tillë për shkencën bie krejtësisht në kundërshtim me scientizmin e iluminizmit 

dhe pozitivizmit, ku projektohet besimi se përmes shkencës njeriu mund t‘u japë një zgjidhje 

përfundimtare të gjitha enigmave dhe problemeve që e mundojnë mendjen dhe zemren e tij.  

Miti i sigurisë shkencore qëndron në themel të historicizmit, i cili beson se njeriu mund të arrijë 

të vërtetën finale për fatin e tij historik në të tri dimensionet e rrjedhes kohore të ekzistencës së 

tij. Historicizmi ecën nëpër të njejta gabime nëpër të cilat ecën pozitivizmi : ai niset nga rastet e 

caktuara historike dhe i shndërron ato në ligje të përgjithshme historike, dhe nga vëzhgimi i 

përvojes së tanishme historike ai nxjerr përfundime për përvojën e pavëzhguar historike të 

epokave të shkuara. Historicizmi sekularizon gjithëdijen hyjnore ( omniscience) përmes 

projektimit të saj si një atribut i mendjes njerëzore. 

Ndonëse Poperi në analizën e tij të historicizmit dallon doktrinat antinatyraliste dhe 

pronatyraliste të historicizmit, ai konsideron se në shumësinë e këtyre doktrinave ajo më e 

rëndësishmja është doktrina mbi ligjin e  evolucionit të shoqërisë, doktrinë e cila u përcakton 

shkencave shoqërore si qëllim final zbulimin e këtij ligji.  

Në këtë doktrinë hasim pikëpamjen, sipas të cilës shoqëria, si një tërësi, është në një lëvizje të 

pandalshme, lëvizje e cila e shpie atë nëpër një varg linear periudhash ose epokash. Ky vargëzim 

linear epokash ndodh në bazë të një ligji, i cili ka të njejtën fuqi si atë të ligjeve natyrore të 

fizikantëve dhe atë të vullnetit hyjnor të teologëve.  

Në fakt kjo doktrinë, sipas Poperit, lindi nga ndeshja e hipotezës darviniste për evolucionin e 

botës së gjallë në tokë me metafizikën e vjetër teleologjike të krishterimit. Kjo ndeshje është 

përshkruar më pas si debati në mes evolucionizmit dhe kreacionizmit, apo në mes idesë të 

krijimit spontan të jetës dhe idesë së dizajnit (planit) të madh të botës nga inteligjenca hyjnore. 

Në procesin e kësaj ndeshje përveç përjashtimit reciprok ndodh në fakt edhe fuzionimi i 

elementeve, fuzionim nga merr jetë pikërisht ideja qendrore historiciste, sipas të cilës historia e 

njerëzimit është një evolucion progresiv drej disa qëllimeve të mëdha të cilat arrihen në fundin e 
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tij. Kjo ide është ideja mbi ligjin e progresit historik, tek i cili iluminizmi mbështet gjithë 

shpresat e tij për emancipimin universal të njerëzimit. Poperi konsideron se një ligj i tillë nuk 

është asgjë më shumë se sa një iluzion, i derivuar nga keqkuptimi i metodes shkencore.  

Që të dekonstruktohet ky iluzion është i nevojshëm paraprakisht dekonstruktimi i keqkuptimit të 

hipotezës evolucioniste, të cilin e bëjnë historicistët e progresit historik. Ata e marrin këtë 

hipotezë si një ligj vetevident dhe mbi bazën e kësaj zhvillojnë idenë se aty ku kemi rezultatin 

final të tij, aty kemi pikënisjen e ligjit të evolucionit historik të njerëzimit. Si shembull mund të 

marrim njeriun i cili historicizmit të Marksit  i dha fuqinë e një katekizmi pothuajse fetar. Ai 

është Fridrih Engels. Në veprën e tij ―Origjina e familjes, pronës private dhe shtetit‖ Engelsi 

përvetëson skemën teorike të antropologut Luis Morgan, skemë ku ne gjejmë idenë historiciste të 

fillimit të evolucionit historik të njerëzimit në përfundimet e evolucionit biologjik të botës së 

gjallë: në fillim kemi epokën e egërsisë, pastaj atë të barbarisë dhe në fund epokën e 

civilizimit
453

. Brenda epokës së tretë marksistët projektojnë skemën e tyre evolucionare, e cila e 

shpie njerëzimin nga komunizmi primitiv, përmes formacioneve shtypëse të pronës private, drejt 

epokës finale, ku lind komunizmi, si përsosje morale e natyrës dhe shoqërisë njerëzore. E tërë 

kjo mendohet se ndodh përmes aktualizimit të virtytit luteran të punës, e cila në fillim e 

shndërron majmunin antropoid në njeri dhe në fund njeriun e bën zot të natyrës dhe të historisë. 

Por hipoteza e evolucionit nuk është një ligj, mendon Poperi. Aq më pak vetë hipoteza e 

evolucionit  historik të njerëzimit. Tek ―Mjerimi i Historicizmit‖ ai jep një arsyetim të fuqishëm 

rreth kësaj : ― Ajo që quajmë hipotezë evolucionare është shpjegimi i një numëri të madh 

vrojtimesh biologjike dhe palenontologjike, për shembull, të disa ngjashmërive ndërmjet llojeve 

dhe gjinive të ndryshme me anën e hamendësimit të një prejardhje të përbashkët të formave në 

fjalë. Kjo hipotezë nuk është një ligj universal, madje megjithëse disa ligje universale të natyrës 

si ligjet e trashëgimisë, zbërthimit të tipareve dhe të mutacionit shpjegohen prej saj. Kjo ka më 

tepër karakterin e një deklarate historike të veçantë ( të posaçme ose specifike).( Ajo ka të njëjtin 

status si deklarata historike : Çarls Darvini dhe Frensis Galtoni kishin një gjysh të përbashkët‖). 

Që hipoteza evolucionare nuk është një ligj universal, por një deklaratë historike e veçantë ( ose 

më sakt, e përveçme) rreth origjinës së një numri bimësh dhe kafshësh tokësore errësohet disi 
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prej faktit se termi ―hipotezë‖ përdoret shpesh për të karakterizuar statusin e ligjeve universale të 

natyrës‖
454

. Një përdorim i tillë, sipas Poperit, është i gabueshëm ngase në fakt  derisa të gjitha 

ligjet e natyrës janë hipoteza, jo të gjitha hipotezat janë ligje, sidomos hipotezat që kanë karakter 

historik. Këto të fundit në thelbin e tyre nuk janë pohime të përgjithshme, por të veçanta dhe si të 

tilla ato u referohen ngjarjeve individuale. Në këtë pikëpamje edhe hipoteza evolucionare bën një 

pohim mbi një proces unik historik, proces prapa të cilit qëndron një shumësi e ligjeve 

shkakësore nga fusha e mekanikës, kimisë, gjenetikës, e të tjera. Procesi unik i evolucionit mund 

të shihet si një rezultat i paparashikuar i ndërveprimit brenda kësaj shumësie ligjesh. Duke qenë i 

tillë ai nuk na mundëson të parashohim se si do të zhvillohen ngjarjet në të ardhmen.  

Në këtë qartësim duket se mendimi i Poperit është i ndikuar nga rryma e mendimtarëve 

neokantianë të fundit të shekullit XIX dhe fillimeve të shekullit XX, të cilët elaboronin idenë e 

një dallimi të rëndësishëm në mes shkencave natyrore (Naturwissenschaften ) dhe shkencave 

historike e kulturore (Geisteswissenschaften). Derisa të parat quheshin shkenca nomotetike, 

ngase synonin të evidentonin brenda fushës së tyre të kërkimit një mori ligjesh universale, të 

dytat quheshin shkenca idiografike, ngase fokusoheshin në evidentimin e natyrës së ngjarjeve 

singulare historike e kulturore
455

. Historicistët i vendosin këto ngjarje brenda një skeme të madhe 

kuptimore të cilën ata e paraqesin si një histori universale. Për t‘i dhënë jetë kësaj skeme ata 

huazojnë terminologji nga fusha e shkencave natyrore sikurse është fjala me terma të tillë si 

―dinamikë‖, ―lëvizje‖ ―forcat‖, ―drejtimi i lëvizjes‖ dhe në këtë mënyrë ne shohim se si historia 

universale fiton një dinamikë të saj, ka forcat që e vënë në lëvizje atë në një drejtim të caktuar. 

Kur ky konstruksion ndërtohet, atëherë lindë, siç thotë Poperi, shpresa se një ditë do të gjejmë 

―ligjet e lëvizjes së shoqërisë‖ ashtu siç i gjeti Njutoni ligjet e lëvizjes së trupave fizikë. Por kjo 

shpresë është një shpresë e kotë, ngase burimi i saj nuk qëndron askund tjetër përveçse në 

pshtjellimin holisto-terminologjik të historicizmit. Në këtë pshtjellim konceptet abstrakte të 

shoqërisë dhe historisë ontologjizohen. Kjo do të thotë ato marrin tiparet e trupave fizikë që 

vihen në lëvizje nga forca të caktuara në një drejtim të caktuar në bazë të disa ligjeve poashtu të 

caktuara. Kësisoj historicizmi bie në grackën e atij që njihet si ―sendëzim konceptual‖, do të 

thotë në një proces mendor i cili konceptet i merr për gjëra reale. Raste të rëndësishme të këtij 
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sendëzimi i gjejmë brenda marksizmit ku klasat sociale sendëzohen, pastaj edhe në 

nacionalizmin fashist ku gjejmë sendëzimin e kombit apo racës.  

Por as shoqëria e as historia, as klasat e as kombet, nuk janë sende apo trupa, e ―meqë nuk ka 

lëvizje të shoqërisë në ndonjë kuptim të ngjashme ose analoge me lëvizjen e trupave fizike, 

atëherë s mund të ketë ligje të tilla ( të lëvizjes së shoqërisë, B.L )‖
456

. Pra nuk ekziston një ligj 

universal i lëvizjes së shoqërisë apo i lëvizjes së historisë. Por kjo nuk do të thotë se me këtë 

pohim shoqëria dhe historia privohen nga koncepti i ndryshimit. Ne mund të shohim në rrjedhen 

kohore ndryshime të vazhdueshme sociale e historike, mirëpo nga pikëpamja poperiane këto 

ndryshime nuk janë rezultat i ndonjë ligji që ka fuqinë e determinizmit fizik apo teleologjia 

metafizike, por më shumë rezultat i prirjeve apo tendencave që zhvillohen në rrethana të 

caktuara. Historia është fushë e probabilitetit, e jo e domosdoshmërisë. Në këtë kontekst Poperi 

vëren se përveç ngatërrimit që bëjnë në mes hipotezave historike me ligjet universale historicistët 

ngatërrojnë këto të fundit me prirjet historike apo sociale. Në lidhje me këtë ai shkruan : ―Është e 

rëndësishme të vemë në dukje se ligjet dhe prirjet janë gjëra rrënjësisht të ndryshme. Ka një 

dyshim të vogël se zakoni i ngatërrimit të prirjeve me ligjet, bashkë me vrojtimin intuitiv të 

prirjeve ( siç është progresi teknik), kanë frymëzuar doktrinat qendrore të evolucionizmit dhe 

historicizmit, doktrinat e ligjeve të palëkundshme të evolucionit biologjik dhe ligjeve të 

pakthyeshme të lëvizjes së shoqërisë‖
457

. Derisa prirja nënkupton një mundësi zhvillimi të 

ngjarjeve krahas një grupi mundësish të tjera, ligji nënkupton një raport pashmangësie dhe 

praninë të vetëm një mundësie në zhvillimin e ngjarjeve. Kështu derisa rrotullimi i tokës rreth 

diellit mund të përshkruhet me terma të ligjit natyror, një gjë e tillë nuk mund të bëhet edhe për 

kalimin nga feudalizmi në kapitalizëm. Ky kalim mund të jetë vetëm rezultat i dominimit të një 

prirje të caktuar në raport me prirjet të tjera ekzistuese. E njejta gjë vlen edhe për doktrinën e 

lëvizjes progresive të historisë. Në momente të caktuara mund të hetohen prirje progresive, por 

këto nuk janë ligje të cilat do të na garantonin se te nesermen gjendja e njerëzimit do të jetë 

detyrimisht më e mirë se sa që është sot. Përmirësimi është i mundshëm, por jo i pashmangshëm. 

Për të  nuk ka as  garantues transcendent (vullneti i Zotit) e as imanent (ligjet e brendshme të 

historisë). Në këtë kontekst sociologjia mund të jetë një shkencë e prirjeve sociale në shoqëri, 

por nuk mund të profetizojë të ardhmen e saj, ashtu si historia mund të jetë një shkencë e prirjeve 
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tashmë të realizuara, por nuk mundet që mbi bazën e tyre të profetizoj se si do të duket njerëzimi 

nesër. Kërcimi historicist nga singulariteti i ngjarjeve historike në konkluzionin e një historie 

universale, nuk përbën asgjë më shumë se sa një induksion trashanik. Profetët e historisë janë 

gënjeshtarë që flasin në emër të një zoti që nuk ekziston. Për Poperin më i madhi në mesin e tyre 

është Marksi, tek historicizmi ekonomik i të cilit shkrihen në një historicizmi teologjik judeo-

kristian, historicizmi dialektik hegelian dhe scientizmi i pozitivizmit kontian.   

 

2.3. Mbi kuptimin e historisë, si mistifikim i pushtetit politik 

 

Zhvillimin e historicizmit modern Poperi e vendos në kontekstin e atij që në teoritë më të 

rëndësishme mbi modernitetin njihet si ―proces i sekularizimit të universit fetar‖. Gjatë këtij 

procesi, sikurse vëren Poperi,  brenda mendimit perëndimor ndodhin një mori zëvendësimesh në 

termat dhe konceptet e këtij mendimi dhe si rezultat kemi zhvendosjen filozofike, kulturore dhe 

politike nga universi fetar në universin natyralist. Pikëspari  në këtë zhvendosje, emri ―Zot‖ është 

zëvendësuar me emrin ―Natyrë‖. Nga kjo më pas kanë derivuar të gjitha zëvendësimet tjera : 

teologjia - shkenca mbi zotin, i‘a ka lënë vendin shkencës së natyrës ; ligjet e Zotit u‘a kanë lënë 

vendin ligjeve të natyrës ; pushteti dhe vullneti i Zotit, vendin vullnetit dhe pushtetit të natyrës ( 

forcat e natyrës) dhe së fundi konceptet e gjykimit dhe planeve të Zotit janë zëvendësuar me 

konceptin e përzgjedhjes natyrore.  

Por, kjo nuk ka përfunduar këtu. Determinizmi fetar është hequr dhe në vend të tij është 

vendosur determinizmi fizik ; omnipotenca e Zotit është shndërruar në omnipotencen e natyrës, 

ndërsa gjithëdituria e tij ( omniscience) është shndërruar në gjithëditurinë e shkencës
458

.   

Të gjithë këtë proces zhvendosjeje historicizmi e bartë në terrenin e historisë. Autorë të tij, sipas 

Poperit, janë dy figurat më të rëndësishme të historicizmit, Hegeli dhe Marksi. Në filozofitë e 

tyre të historisë ata ndërmarrin një zëvendësim të dytë termash dhe konceptesh. Derisa në 

zëvendësimin e parë kishim lëvizjen nga teologjia në natyralizëm, tash me Hegelin dhe Marksin 

kemi lëvizjen nga natyralizmi në historicizëm.  
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Në këtë lëvizje Hegeli dhe Marksi perëndeshën Natyrë e kanë zëvendësuar me perëndeshën 

Histori. Duke marrë atributet e saj perëndesha Histori është shndërruar në perëndeshën që ka 

ligjet e saj, forcat e saj, tendencat e saj, planet dhe sekretet e saj, gjithëditurinë dhe gjithëfuqinë e 

determinizmit të brendshëm të saj. E njejta gjë ka ndodhur edhe me një kategori tjetër, atë të 

mëkatarëve që kanë vepruar në kundërshtim me vullnetin e Zotit. Tash ata transformohen duke 

marrë pamjen e kriminelëve që përpiqen t‘i kundërvihen Marshit të Historisë
459

. Rezistenca e 

tyre e kotë përfundon me gjykimin e tyre në Gjyqin e Historisë. Aty përfundojnë të gjithë ata që 

përpiqen të ndalojnë realizimin e planit madhështor të Historisë
460

. Ky plan është quajtur 

―Kuptimi i Historisë‖. Tek Hegeli ky kuptim është marshimi përgjatë historisë i mendjes 

botërore drejt universalizimit të vetëdijes për lirinë, ndërsa tek Marksi ai merr formën e 

emancipimit universal të njerëzimit, imanenca e të cilit në substancën e historisë aktualizohet 

përmes veprimit të klasave të shtypura.  

Njësoj si Zoti i Moisiut dhe Krishtit që është në anën e të shtypurve, edhe Perëndesha Histori 

është në anën e tyre. Besimi në këtë anim të perëndive përbën gjithë bazën e metafizikës 

perëndimore të emancipimit. Kolapsi i saj gjithmonë ka ardhur në momentet kur ky besim është 

shfuqizuar. 

Në kontekst të gjithë kësaj Poper shtron pyetjen elementare : a ekziston kuptimi i historisë? Këtu 

fjala është për kuptimin si një parim universal, i cili përmbledh një proces unik gjithë pluralitetin 

e përvojës historike njerëzore, prandaj  përgjegjia në këtë pyetje varet nga përgjigjia në pyetjen 

se a ekziston diçka e tillë si historia universale e njerëzimit?  

Në fillim të shqyrtimit të kësaj çështje Poperi niset nga përvetësimi i dallimit që vendosin 

neokantianët mes shkencave nomotetike dhe shkencave idiografike. Historia hyn në kategorinë e 
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këtyre të dytave. Fokusi i saj kryesor është shpjegimi i fenomeneve dhe proceseve të veçanta në 

grumbullin e madh të përvojës së kaluar historike. Ky fokusim në të veçantën përfshin edhe 

faktorë të veçantë, të cilët merren si faktorë shpjegues të një fenomeni apo ngjarje. Në momentin 

kur këta faktorë përgjithësohen, atëherë analiza historike devijon nga proceduraliteti i metodes 

shkencore për tu futur në mjergullën historiciste. Kjo ndodh atëherë kur historiani, ta zëmë, 

faktorët shkakësorë të një lufte të veçantë fillon e i mendon si faktorë shkakësorë të të gjitha 

luftërave. Një rast të këtillë e gjejmë, sipas Poperit, në historiografinë marksiste ku të gjitha 

luftërat në historinë njerëzore konceptohen si luftëra klasore.  

Historicizmi është i verbërt edhe ndaj tre elementeve tjera të rëndësishme, të cilat e limitojnë 

fuqinë e historiografisë për të na dhënë një pasqyrë të plotë objektive mbi ngjarjet e së shkuarës.  

Elementi i parë është kushtëzimi nga aktualiteti i analizës historiografike. Është e pamundur, 

shkruan Poperi, të shkruash historinë pa marrë parasysh një pozicion kundrejt problemeve 

themelore të shoqërisë, të politikës dhe morale
461

. Këto janë pikërisht problemet e aktualitetit që 

diktojnë vëmendjen e historianit. Ai e ka të pamundur të arratiset nga e tashmja dhe të kthehet në 

të kaluarën për të bërë një përshkrim të saktë nga pikëpamja e vetë të shkuarës. Makina e kohës ( 

The time machine) është vetëm një fantazi e fiksionit shkencor. Në këtë pamundësi ai është i 

detyruar të mjaftohet me vështrimin e së kaluarës nga perspektiva e të tashmes. Kjo gjë e 

ngarkon analizën e tij atë me bagazhin e preokupimeve dhe vlerave të së tashmes dhe në këtë ne 

gjejmë elementin e dytë të limitimit të objektivitetit të kësaj analize. Ky është elementi i 

seleksionimit. Analiza historiografike gjithmonë është selektive. Ajo përzgjedh një ―grumbull 

faktesh‖ nga pafundësia e ―fakteve të së shkuarës‖ dhe mbi bazën e kësaj përzgjedhje ndërtohet 

një pikëpamje mbi vetë të shkuarën. Kjo përzgjedhje gjithmonë është e diktuar nga një rend i 

caktuar gjykimesh vlerore dhe në thelbin e saj ajo nënkupton njëkohësisht një mbivlerësim a 

priori të disa fakteve dhe lënie anash të disa të tjerave. Falë kësaj, analiza historike merr 

karakterin e një diskursi ku më shumë se sa analizë objektive mund të gjejmë intepretime të së 

shkuarës nga pikëpamja e të tashmes.  

Por nuk është vetëm pikënisja selektive e historianit në pyetje. Edhe vetë faktografia historike na 

vjen nga e shkuara në mënyrë selektive, e ruajtur dhe e dëshmuar në mënyrë selektive nga brezat 
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njerëzorë që tashmë i takojnë së shkuarës. Këtij selektiviteti të dyfishtë i bashkohet edhe 

elementi i tretë i limitimit të analizës historiografike: pamundësia e testimit të hipotezave të saj. 

Në këtë kontekst, sipas Poperit, teoritë historike, për dallim nga teoritë shkencore, janë në fakt 

konceptime ose interpretime historike. Në lidhje me këtë dallim ai shkruan : ― Shumë ―teori 

historike‖ ( mund t‘i quanim ― teori, që janë pothuajse të tilla‖, Quasitheory‖) dallohen në 

mënyrë të dukshme prej teorive shkencore. Ky dallim lidhet me faktin se në histori ( duke 

përfshirë edhe historinë e natyrës, për shembull gjeologjinë historike ) faktet që disponojmë janë 

shpesh të paktë dhe nuk mund të përseriten e të riprodhohen sipas dëshirës. Këto fakte, 

gjithashtu, janë mbledhur sipas një këndvështrimi të parakonceptuar : të ashtuquajturat 

―referenca‖ historike tregojnë vetëm ato fakte, regjistrimi i të cilave ka paraqitur interes, 

kështuqë ato përmbajnë vetëm fakte që inkuadrojnë me një teori të parakonceptuar. Duke mos 

qenë të disponueshme fakte të tjerë, shpesh nuk është e mundur të verifikohet kjo apo ajo teori 

pasardhëse‖
462

.  

Duke qenë të varura nga teoritë e parakonceptuara, intepretimet historike janë të kushtëzuara të 

mbesin në nivelin e ofrimit të një këndvështrimi, të cilit i mungon karakteri shkencor. Këto 

këndvështrime, sipas Poperit, nuk janë njëlloj të barasvlefshme. Në dallueshmërinë e barasvlerës 

së tyre ai dallon tre lloj intepretimesh historike. Në llojin e parë janë ato intepretime që nuk 

përputhen me dëshmi të njohura. Filozofia spekulative e historisë është e mbushur me këtë lloj. 

Në të dytin,  hyjnë ato intepretime ― të cilat kanë nevojë për më shumë se një hipotezë ndihmëse 

pak a shumë të besueshme, për t‘i shpëtuar falsifikimit nëpërmjet dëshmive në dispozicion‖. Në 

këtë rast kemi të bëjmë me ato interpretime historiografike, të cilat mbështeten në analizën 

shumëfaktoriale. Ndërkaq në llojin e tretë i gjejmë ato intepretime, në cilat, sipas Poperit, nuk 

arrijmë t‘i integrojmë në një tërësi faktet, por një gjë të tillë, pra këto fakte mund t‘i integrojmë 

dhe rrjedhimisht t‘i sqarojmë në një interpretim tjetër
463

.  

Kjo dallueshmëri mes llojeve të interpretimeve historike lë të kuptohet se ekziston një progresion 

në tërësinë e raporteve mes tyre, që do të thotë se kemi dhe mund të kemi interpretime historike 

përherë e më të mira.  

                                                           
462

 . Popper, vep e cit, fq.121 
463

 . Popper, po aty, fq.121-122 



Ky lloj progresioni dikton nevojën që historia të rishkruhet në vazhdimësi, jo si pasojë e 

ndryshimit të konjukturava apo sistemeve politike, por si domosdoshmëri e gjetjes së dëshmive 

të reja. Në këtë pikë duket se interpretimet historike kanë një element të përbashkët me teoritë 

shkencore dhe pikërisht elementin e përkohshmërisë. Si teoritë shkencore që janë të përkohshme 

në pretendimin e tyre për të vërtetën,  i tillë është edhe këndvështrimi për të kaluarën që na japin 

intepretimet historike. Pretendimi i këtij ose atij interpretimi historik se kjo është e vërteta mbi 

historinë është një pretendim i derivuar nga një keqkuptim i dyfishtë : keqkuptimi i natyrës së 

dijes shkencore dhe keqkuptimi i mundësive reale të analizisë historiografike. Përfundimi i 

Poperit mbi statusin epistemologjik të kësaj analize është i këtillë : ― ―Nuk mund të ketë një 

histori të së ―kaluarës‖, ashtu siç ka ndodhur ajo në të vërtetë. Ekzistojnë vetëm interpretime 

historike dhe asnjëra prej tyre nuk është definitive ; çdo brez ka të drejtën të krijojë interpretimet 

e veta. çdo brez ka jo vetëm të drejtën, por thuajse edhe detyrën për ta bërë një gjë të tillë : këtu 

duhet përmbushur një detyrë e ngutshme. Kemi nevojë të dimë jo vetëm në çfarë raporti 

qëndrojnë vështirësitë tona me të kaluarën, por kemi nevojë urgjente për një dije të tillë. Dhe 

duam të shohim rrugën që duhet të ndjekim për zgjidhjen e detyrave kryesore të zgjedhura prej 

nesh. Nëse një nevojë e tillë nuk përmbushet në mënyrë racionale dhe kritike, atëherë lindin 

intepretime historiciste‖
464

.  

Historicisti e shtrembëron natyrën e pyetjeve, si ato mbi problemet të cilat e preokupojnë jetën 

reale të njeriut ashtu edhe ato mbi origjinën e këtyrë problemeve dhe modalitetet e zgjidhjes së 

tyre. Në këtë shtrembërim, shkruan Poperi, pyetjet realiste e racionale se cilat janë problemet 

tona, si janë shkaktuar dhe si duhen zgjidhur, transformohen në pyetje irracionale si ―ç‘rrugë po 

ndjekim?‖, ―Cilat janë drejtimet e kohës sonë‖?, apo ―Cili është roli thelbësor që historia na ka 

destinuar të luajmë?‖. Në këtë mënyrë  të pyeturit historicist shpie në krijimin e entiteteve 

fantazmagorike si ―fryma e kohës‖, ―drejtimi i kohës sonë‖, ―destinimi i historisë‖
465

. Të gjitha 

këto entitete historicizmi i përmbledh në idenë e kuptimit universal të historisë. Ky kuptim për 

Poperin nuk ekziston, parasegjithash sepse nuk ekziston diçka e tillë si historia universale e 

njerëzimit. Ekzistojnë vetëm historitë e pafundme të veçanta, partikulare që kanë të bëjnë me 
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dimensionet e ndryshme të jetës njerëzore, e që janë krijuar e shkruar duke u nisur nga interesa 

dhe bindje partikulare.  

Por nëse nuk ekziston diçka si historia universale, e pajisur me një kuptim poashtu universal, 

atëherë prej nga e kemi konceptin e saj?  

Poperi konsideron se ky koncept përbën vetëm një mistifikim, nën të cilin janë fshehur ose 

mjegulluar historitë partikulare të pushtetit politik. Autorët e tyre i kanë paraqitur këto histori si 

histori të botës, duke indentifikuar në këtë mënyrë egocentrizmin dhe brutalitetin e  sundimtarëve 

me fatin e njerëzimit. Në këtë rast ata, shkruan Poperi, i kanë bërë një fyerje të madhe moralit 

njerëzor dhe vetë njerëzimit duke e paraqitur historinë e tij si histori të dhunës, grabitjes apo 

ekzekutimeve, kjo nga fakti se ―historia e pushtetit politik nuk është asgjë tjetër veçse historia e 

krimeve kombëtare dhe ndërkombëtare dhe e vrasjeve në masë‖
466

.  

E keqja bëhet edhe më e madhe kur kjo histori u mësohet nxënësve nëpër shkolla në atë mënyrë 

që disa prej kriminelëve më të mdhenj të saj lartësohen në qiell si heronj të njerëzimit. Në themel 

të një forme të tillë edukimi qëndron njëra prej ideve historiciste dhe pikërisht ideja se historia 

drejtohet nga njerëz të zgjedhur, nga njerëz me cilësi të jashtëzakonshme e mbinjerëzore. Kjo jep 

përgjegje edhe në pyetjen se pse historia e pushtetit politik është paraqitur si histori e botës?  

Poperi konsideron se janë tre arsye të rëndësishme pse ka ndodhur një gjë e tillë. Së pari është 

arsyeja e faktit se pushteti ndikon fuqishëm në jetën e të gjithë njerëzve. Edhe kur ne nuk duam 

të merremi me të, ai merret me neve, ngase pushteti gjithmonë ka të bëjë me zbatimin e 

vendimeve që në mënyrë të pashmangshme prekin jetën tonë. Kjo sidomos merr përmasa të 

rënda në regjimet autoritare e totalitare ku pushteti merr nën mbikqyrje çdo segment të jetës 

njerëzore. Me realitetin e regjimeve të tilla është e lidhur arsyeja e dytë pse historia e pushtetit 

politik është interpretuar si historia e botës. Kjo, thotë Poperi, është arsyeja e faktit se njerëzit 

janë të prirur të adhurojnë pushtetin. Kulti i pushtetit është një nga format më të shëmtuara të 

idolatrisë dhe servilizmit, formë e lindur nga frika prej pushtetit.  

Ndërkaq arsyeja e tretë është se bartësit e këtij pushteti, sundimtarët e tiranët, duke dashur të 

adhuroheshin, përdornin mes mjeteve tjera, edhe shkrimin e historisë ku nga shkrimtarët 

oborrtarë ngriheshin në nivelin e gjysëm hyjnive. ― Shumë historianë kanë shkruar me porosi të 
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perandorëve, gjeneralëve dhe diktatorëve dhe nën kontrollin e tyre‖
467

,
468

 . Interesi më i madh i 

tyre ka qenë që të përjetësohen në pushtet gjatë kohës sa janë gjallë dhe në histori pasi të kenë 

vdekur. Që kjo të arrihej ka qenë e nevojshme që ligjet e pushtetit të tyre të besohen si ligje të 

historisë, natyrës apo Zotit. Këto të fundit janë terreni mbi të cilin lulëzon historicizmi. Por 

ndërlidhja e kriminelëve të pushtetit politik me idenë e ligjeve të Zotit, ndërlidhje në të cilën 

veprimet e këtij pushteti mvishen me petkun e kuptimit historik të dhënë nga Zoti, për Poperin, 

nuk është asgjë tjetër veçse një idolatri dhe supersticion dhe  kjo e parë si nga pikëpamja 

racionaliste dhe humaniste,  ashtu edhe edhe nga ajo e krishterë. ―Çfarë fshihet pas këtij 

historicizmi teologjik? Bashkë me Hegelin, një historicizëm i tillë e sheh historinë, historinë 

politike, si një skenë, si një teatër, si një lloj drame shekspiriane. Dhe spektatorët shohin heronjtë 

e kësaj drame ose në ―personalitetet e shquara historike‖ ose në kombet ose ndoshta në tërë 

njerëzimin. Dhe pastaj pyesin : ―Kush e ka shkruar këtë dramë?‖. Dhe besojnë se japin një 

përgjegjie të përshpirtshme duke thënë ―Zoti‖. Por gabojnë. Përgjegjia e tyre është një blasfemi e 

mirëfilltë, sepse drama nuk është shkruar prej Zotit, por nga shkrimtarë të historisë nën 

mbikqyrjen e gjeneralëve dhe diktatorëve‖
469

.  

Përcaktimi nga ana e Poperit e këtij historicizmi si ndaj blasfemi ndaj Zotit ka të bëjë me faktin 

se ky historicizëm e bën Zotin bashkëpjesëmarrës në krimet njerëzore. Një gjë e tillë bie në 

kontradiktë me atributin e omnibenevolences (gjithëmirësisë) të cilin teologjia e krishterë ia 

përshkruan qenies së Zotit. Këtë si duket nuk e vërejnë as themeluesit e kësaj teologjie, sikurse 

janë Shën Pali dhe Shën Augustini. I pari kur predikon se çdo pushtet tokësor vjen prej Zotit,  

dhe i dyti kur zhvillon idenë për historinë universale si një shpalosje e vullnetit të këtij Zoti. Në 

fakt sinteza e këtyre dy pikëpamjeve përbën gjithë thelbin e historicizmit teologjik.  

Poperi konsideron se filozofia e krishterë e historisë është poaq e papërligjur se edhe format tjera 

të mendimit historicist. Ai konsideron se krishterimi duhet të distancohet nga kjo filozofi. Duke 

qenë se një mori idesh e vlerash të kulturës perëndimore, si liria e barazia, janë ndikuar nga 
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krishterimi, i vetmi qëndrim, të cilin krishterimi mund ta mbajë në raport me historinë e lirisë 

është pranimi i faktit se jemi vetë ne njerëzit të përgjegjshëm për veprimet dhe jetën tonë. 

Pranimi i këtij fakti nënkupton çlrimin e njeriut nga kuptimi i paracaktuar dhe transcendent i 

historisë.  

Në mendimin e Poperit  ky çlirim nuk do të thotë rënie në pesimizën historik apo nihilizëm 

dëshpërues, të tillë sikurse e gjejmë tek Heideggeri, ku bota duhet të presë të marrë fund në 

mungesë të Zotit
470

.  ―Edhe pse historia nuk ka një qëllim final, ne mund t‘i japim asaj qëllimet 

tona ; megjithëse historia nuk ka asnjë kuptim, ne mund t‘i japim asaj një kuptim. ( Theodor 

Lessing flet për historinë, megjithëse në një kuptim tjetër, duke e quajtur atë si ‗dhënie kuptimi 

së pakuptimshmes‖)
471

. Ky kuptimësim i historisë nga vetë ne nënkupton të gjitha ato përpjekje 

që synojnë për më shumë liri, barazi, racionalitet dhe drejtësi në shoqërinë njerëzore. Për 

suksesin e këtij kuptimësimi nuk mund të flasim me terma të optimizmit historik ―ngase nuk 

ekziston një ligj i progresit‖ dhe se ―nuk e dimë se çka do të bëhet nesër‖, por me termat e një 

optimizmi ta matur, të bazuar në vlerat e racionalizmit kritik, i cili na këshillon të ecim ngadalë, 

me hapa të vegjël e të kujdesshëm, nëpër truallin e përthyer e të vështirë të botës njerëzore. Kjo 

është filozofia e inxhinierisë graduale, të pjesë pjesëshëm, të cilën Poperi ia kundërvë 

inxhinierisë holistike të historicizmit revolucionar. Shoqëria e hapur dhe demokracia liberale 

janë shprehje politiko-sociale e kësaj filozofie. Slavoj Zhizhek konsideron se politika 

demokratike në thelbin e saj është poperiane. Ashtu si në modelin poperian të shkencës kemi 

ndërrim hipoteazh përmes procedurës së përgënjeshtrimit të tyre, edhe në politikën demokratike 

ndodh e njejta gjë- alternativat politike ia lëshojnë vendin njëra tjetrës përmes përgenjështrimit të 

hipotezave të tyre politike
472

. Në thelbin e tyre këto hipoteza janë ―tregime të vogla‖
473

 mbi jetën 
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njerëzore. Ato përbëjnë antipodin e ―tregimeve të mëdha‖
474

 të politikës historiciste. Në këtë 

pikë mund të identifikohen momente ngjashmërie në mes filozofisë së Popperit dhe filozofisë së 

njërit prej mendimtarëve kryesor të rrymës postmoderniste, Zhan Fransoa Liotar.  

Pikëpamja e Liotarit mbi delegjitimimin dhe krizën e tregimeve të mëdha të modernitetit 

përputhet me krizën e historicizmit të cilën e gjejmë te Poperi, ndërkaq koncepti i Liotarit mbi 

shkencën postmoderne, si një shkencë e ―determinizmave lokalë‖ dhe e prodhimit të së 

panjohurës
475

, përputhet me koncepsionin epistemologjik të Poperit për shkencën, si një dije e 

kufizuar që krahas zgjerimit të njohjes sonë mbi botën zgjeron edhe kufijtë e të panjohurës. 

Natyrisht kjo ngjajshmëri nuk shtrihet në të gjitha dimensionet e filozofisë së Poperit dhe asaj të 

postmodernizmit, ngase Poperi mbetet një kantian konsekuent, në kuptimin e insistimit se në 

idenë se edhe pse duhet të jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për limitet dhe kufizimet e mendjes 

sonë, për rreziqet e keqpërdorimit të saj, prapseprap nuk kemi instrument tjetër më të mirë për t‘i 

trajtuar problemet tona përveç mendjes. Në këtë pikë Poperi është në të njejtën linjë me 

filozofinë e Jurgen Habermasit, cili shpëtimin e traditës së racionalizmit iluminist e lidh me 

zhvillimin e konceptit të mendjes komunikative, si e vetmja bazë e mundshme mbi të cilën mund 

të rishqyrtohen problemet e epsitemologjisë, të moralitetit dhe të politikës. Etika e diskursit e 

Habermas, e cila kërkon që rëndësia e një qëndrimi të dhënë në këmbimin komunikativ qëndron 

ekskluzivisht në forcën e argumentit të tij
476

, ndan të njejtin etos filozofik me atë të racionalizmit 

kritik të Poperit, ku  mbajtja e një hipoteze varet ekskluzivisht nga po e njejta gjë.  

Në linjen poperiane dhe habermasiane të mendimit logjika e antiracionalizmit ose  

postracionalizmit e postmodernistëve është po aq radikale sa ajo e historicizmit revolucionar, me 

faktin e insistimit të saj për braktisjen e plotë të racionalizmit pas identifikimit të dobësive të tij. 

Prefiksi ―post‖ ka gjithë konotacionin e kapërcimit historicist të epokave. Këtë si duket e vërente 

edhe vetë Liotari, i cili në tekstet e tij më të vonshme hoqi dorë nga koncepti ―postmodernizëm‖, 

dhe në vend të tij vendosi konceptin e ―rishkrimit të modernitetit‖
477

. 
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2.4. Poperizmi dhe ―marksizmi pa marksizëm‖
478

 

 

Kritikët e marksizmit konsiderojnë se në shekullin e XX marksizmi ka përjetuar një dështim 

historik të trefishtë
479

. Së pari ka dështuar në botën perëndimore, ku nuk ndodhi ajo që priste 

Marksi, pra revolucioni i madh komunist, i cili mendohej se pasi të kryehej në vendin më të 

zhvilluar të kohës së tij, në Angli, do të kapërcente Lamanshin dhe nga Europa kontinentale 

pastaj do të marshonte përgjatë gjithë botës. Këtë pritje ai e mbështeste në bindjen e tij se vendet 

më të zhvilluara u tregojnë rrugën historike se nga duhet të ecin vendeve të prapambetura.  

Dështimi i dytë lidhet me Europën lindore dhe Rusinë ku zbatimi praktik i marksizmit përfundoi 

me një dështim dramatik, për shkak të faktit se ëndërra e lashtë mesianike për emancipimin e 

njeriut nga shtypja, u kthye në të kundërten e saj, në ankthin totalitar të stalinizmit.  

Dështimi i tretë i marksizmit ndodhi në vendet e të ashtuquajturës botë e tretë, ku lindën shumë 

regjime të egra që në emër të idealit marksist të emancipimit i zhytën popuj të tërë në mjerim dhe 

mizori. Kamboxhia e Kmerëve të Kuq të Pol Polit është shembull paradigmatik i këtyre 

regjimeve.  

Të tre këto dështime në një farë mënyre e konfirmojnë kritikën e Poperit ndaj filozofisë 

marksiste.  

Nëse dështimi i parë është një konfirmim i pikëpamjes së Popper se në histori nuk ka ndonjë 

instancë drejtuese të tillë si ―domosdoshmëria historike‖ e as ndonjë ―ligj të zhvillimit progresiv 

të historisë‖, dy dështimet e tjera e konfirmojnë pikëpamjen tjetër të tij, pikëpamjen mbi rrezikun 

që projeksionet holisto-utopike mbi shoqërinë të përfundojnë në regjime terrori.  

Duket se rrethet akademike dhe politike të së majtës perëndimore i kanë bërë të vetat rezultatet e 

kritikës poperiane të historicizmit marksist. Në këtë kontekst e majta ka ruajtuar nominalisht 

progresivizmin, por esencialisht ajo ndihet e çliruar nga besimi në ligjet historike të progresit. 
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Edhe mendimtarë të tillë si Althusser, Badiou e Zhizhek, ndonëse thirren në traditën e mendimit 

marksist, në pikëpamjet e tyre distancohen nga çdo lloj ideje mbi teleologjinë e 

domosdoshmërinë historike, apo mbi kuptimin universal të historisë. Nga kjo pikëpamje 

marksizmi i tyre është njëlloj marksizmi pa marksizëm, si në rastin e produkteve postesencialiste 

të konsumit, ku kemi, ta zëmë, birrën pa alkool, kafenë pa kofeinë, kremin pa yndyrë, duhanin pa 

nikotinë
480

. Të tilla produkte prodhohen që në njërën anë të mbrojnë konsumatorët nga cilësitë e 

dëmshme të tyre, e në anën tjetër të kënaqin nevojën e konsumatorëve për këto produkte, së paku 

duke ua mundësuar atyre konsuminin e iluzionit të produkteve, pa të cilat nuk bëjnë dot.  

Marksizmi pa marksizëm është marksizmi pa revolucion, pa luftë klasash, pa proletariat, pa 

domosdoshmërinë historike dhe qëllimin e madh të saj, pa besimin tek shkenca
481

. Ky 

marksizëm synon që edhe vetë Marksin ta bëjë pjesë të vetën duke e mbrojtuar atë nga të gjitha 

akuzat e kriticizmit poperian, prandaj një pjesë e madhe e tij ka të bëjë me ekzegjezen e teksteve 

të Marksit, qëllimi i të cilës është gjetja e atyre momenteve në këto tekste që do të na 

mundësonte të mendojmë se Marksi i vërtetë nuk është Marksi i revolucionit të madh, por 

Marksi që në thellësinë e mendimit të tij është një mendimtar liberal.  

Janë disa shembuj që duket se e konfirmojnë idenë e kësaj qasje. Njëri prej tyre është vepra 

―Familja e Shenjtë‖, një vepër e hershme e Marksit. Në këtë vepër ku hetohet qartësisht një 

ndikim i theksuar i mendimit të Marksit dhe Engelsit nga empirizmi anglez dhe materializmi 

francez, Marksi pozicionohet hapur kundër metafizikës së subjektit dhe metafizikës së historisë 

të zhvilluara brenda idealizmit gjerman, posaçërisht atij hegelian. Në kapitullin e gjashtë  të kësaj 

vepre gjejmë kritikën e koncepsionit teleologjik të historisë, ku mes tjerash thuhet : ― Ashtu 

sikurse për teleologët e mëparshëm bimët ekzistonin për t‘u ngrënë prej kafshëve, dhe kafshët – 

për t‘u ngrënë prej njerëzve, edhe historia ekziston për t‘u shërbyer qëllimeve të këtij akti 

konsumimi të ushqimit teorik, provës. Njeriu ekziston për të ekzistuar historia, ndërsa historia – 

për të ekzistuar prova e të vërtetave. Në këtë formë të banalizuar në mënyrë kritike përsëritet ajo 

urti spekulative, sipas të cilës njeriu dhe historia ekzistojnë me qëllim që e vërteta të mund të 

arrijë në ndërgjegjen e vetvetes. Pra, historia, sikundër edhe e vërteta bëhet kështu një person i 
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veçantë, një subjekt metafizik, ndërsa individët njerëzorë realë shndërrohen vetëm në bartës të 

këtij subjekti metafizik‖
482

. Ky është thelbi i mendimit hegelian si në filozofinë e historisë ashtu 

edhe në historinë e filozofisë, mendim të cilin Marksi e hedh poshtë përmes një pikëshikimi 

nominalist të historisë : ―Historia nuk bën asgjë, ajo ―nuk ka kurrfarë pasurie të pafund‖, ajo 

―nuk hidhet në asnjë lloj beteje‖! Jo ―historia‖, por pikërisht njeriu, njeriu real, i gjallë – ja kush i 

bën të gjitha këto, ja kush i ka të gjitha dhe kush lufton për të gjitha këto. ―Historia‖nuk është 

ndonjë personalitet i veçantë, i cili e përdorë njeriun si mjet për të arritur qëllimet veta. Historia 

nuk është asgjë tjetër veçse veprimtaria e njeriut që ka qëllimet e veta‖
483

. Mirëpo duket se ky 

nominalizëm i Marksit nuk qëllon krejtësisht në shenjë ngase akuza bërë Hegelit për 

personalizimin apo sendëzimin e historisë nuk merr parasysh faktin se te Hegeli as historia 

universale e as Zoti nuk janë persona, subjekte në kuptimin fiziko-nominalist të këtyre termave. 

Universaliteti te Hegeli formësohet përmes ndërmjetësimit dhe negocimit të partikulariteteve. 

Një shembull tjetër, me të cilin sherbehet qasja e marksizmit pa marksizëm merret nga vetë 

tekstin e ―Manifestit Komunist‖, ku Marksi e vendosë si parim të shoqërisë së re që do të pasojë 

shoqërinë borgjeze, parimin që thotë se ―zhvillimi i lirë i secilit është kusht për zhvillimin e lirë 

të të gjithëve‖
484

. Në këtë frazë është lehtë e identifikueshme pikënisja liberale nga mirëqenia 

dhe liria e individit drejt mirëqenies së të gjithë shoqërisë. Kjo na bën ta mendojmë Marksin jo si 

një mendimtar holist, sikurse e paraqet Poperi, por si një mendimtar në thelb individualist dhe 

libertarian. Si veçori tjetër e liberalizmit të Marksit mund të merret edhe pikëpamja e tij mbi 

raportin e ekonomisë dhe politikës. Duke vendosur politikën në rend të dytë pas bazës 

ekonomike Marksi mendon njëlloj si mendimtarët liberalë që konsiderojnë se prona dhe puna 

përbëjnë themelin e jetës sociale. Liberalët, si puna e Lokut, e përfytyrojnë shtetin si një gardian 

të të drejtave të pronës dhe Marksi nuk shkon shumë larg duke pohuar se shteti është i tillë, por 

se problemi qëndron në faktin se kjo pronë është në duart e një pakice, e jo të të gjithëve. 

Imunizimi i Marksit nga poperizmi përmes paraqitjes së tij si një mendimtar më shumë liberal 

nuk mund të zhvillohet përtej nivelit të një leximi fragmentar të teksteve të Marksit. Marksi 

jetonte në kulminacionin e epokës liberale dhe është krejtësisht e natyrshme se idetë e kësaj 
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epoke do të depërtonin në momente të caktuara të analizës së tij. Mirëpo është e qartë se projekti 

kryesor teorik i Marksit - ―Kapitali‖, nga fillimi deri në fund, udhëhiqet nga ideja e historicitetit 

të kapitalizmit. Kjo ide përmbante brenda vetes karakterin kalimtar të formacioneve ekonomiko-

shoqërore, përfshirë edhe formacionin kapitalist, si dhe karakterin progresiv të këtij të fundit në 

raport me formacionet paraprake. Tek Parathënia e famshme e veprës ―Rreth kritikës së 

ekonomisë politike‖ Marksi e bën të qartë krejtësisht këtë
485

, ndërsa të vetë Kapitali ky karakter 

progresiv e shpie njerëzimin në atë që  Marksi e quan ―mbretëria e lirisë‖.  Pa idenë e 

historicitetit të kapitalizmit, të bashkëdyzuar me besimin në progresin historik, komunizmi kurrë 

nuk do të mund të bëhej, jo vetëm filozofia më e debatueshme në shekullin XX, po as ajo lëvizje 

e madhe politike që i dha tonin gjithë historisë së këtij shekulli.  

Ndërkaq thelbi i gjithë kritikës së Popperit qëndron në idenë e zbraztësisë shkencore të këtij 

historiciteti dhe këtij besimi. Kjo kritikë e lë marksizmin pa kultin iluminist të shkencës, e 

shkëput atë nga shkenca duke e përmbysur procesin të cilin Engelsi e quante zhvillimi i 

socializmit nga utopia në shkencë, në zhvillim të socializmit nga shkenca në utopi. Utopia nga 

ana e saj na ofron dy gjëra : vetëdijen se shoqëria në të cilën jetojmë nuk është e përkryer dhe 

vetëdijën mbi vështirësinë radikale për të dalë prej saj. Amullia pothuajse totale e të majtës së 

sotme, gjithandej botës, është shprehja më e drejpërdrejtë e këtij rithkimi në utopi të socializmit. 

E majta sot ka përvetësuar idenë e kapitalizmit si një horizont nga i cili nuk mund të dalim. E 

vetmja politikë emancipimi që ka gjasa brenda këtij horizonti është ajo që Habermas e quan 

përpjekja për të humanizuar dhe civilizuar nga brenda kapitalizmin
486

, për ta bërë atë 

―kapitalizëm me fytyrë njerëzore‖. Vetë Poperi e mbron një pikëpamje të tillë
487

. Emancipimi 

universal është një utopi, por emancipimet parciale nuk janë të tilla. Ato janë realisht të mundura, 

por jo të sigurta. Në pasigurinë e tyre ―puna e lirisë‖ gjithëmonë mbetet punë e pakryer. Kjo 

punë ka kuptim vetëm brenda përgjegjësisë njerëzore. Kritika e historicizmit nga Poperi synon 
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pikërisht afirmimin e këtij kuptimi, ngase ishte historicizmi ai që shkëpuste lirinë nga 

përgjegjësia njerëzore, përmes aporisë së tij mbi domosdoshmërinë dhe lirinë
488

 .    
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3. KRIZA E SUBJEKTIT ILUMINIST TË EMANCIPIMIT 

 

3.1. Fuko : Dijet humane - nga Burgu dhe për Burgun 

 

Sikurse shkruan Isaiah Berlin, në traditën perëndimore janë zhvilluar dy doktrina themelore mbi 

shpëtimin dhe emancipimin e njeriut. Njëra është doktrina greke, ku shpëtimi dhe emancipimi 

arrihen përmes kultivimit të dijes dhe tjetra është doktrina judeo-krishtere, ku shpëtimi dhe 

emancipimi projektohen brenda historisë së kuptuar si teodice
489

.  

Në kohën e modernitetit këto dy doktrina transformohen. Doktrina judeo-krishtere transformohet 

në metafizikën hegeliano-marksiste të progresit i kuptuar ky si imanent në procesin universal të 

historisë njerëzore, ndërsa doktrina greke transformohet në scientizmin iluminist, ku dija ka rolin 

e motorit lëvizës të progresit njerëzor.  

Në kontekstin iluminist dija nënkupton ekskluzivisht dijen shkencore, e paradigmë e kësaj është 

dija e shkencave natyrore, në zhvillimin e të cilave iluminizmi mbështet gjithë shpresat për 

emancipimin e njeriut nga bestytnitë dhe botëkuptimet e errta fetare dhe ngritjen e tij në nivelin e 

zotëruesit të natyrës. Ky ideal bartet edhe në realitetin e botës njerëzore. Ashtu si natyra, përmes 

arsyes shkencore, është çliruar nga forcat misterioze edhe bota njerëzore po me të njejtën arsye 

duhet çliruar nga bestytnitë dhe botëkuptimet e vjetra falë të cilave mirëmbahen tiranitë. 

Iluminizmi bën të vetën maksimën sokratike se e keqja vjen prej injorancës. Mbi bazën e kësaj 

iluminizmi i jep rëndësi të dorës së parë edukimit. Një nga parullat e iluminizmit është ajo mbi 

fuqinë e edukimit : ―edukimi mund të bëjë çdo gjë‖. Autor i saj është një nga mendimtarët më të 

njohur të iluminizmit francez, Helveti 
490

. Së bashku me mendimtarët tjerë të epokës së tij ai 

zhvillon idenë e një mesianizmi pedagogjik : përmes arsimimit njerëzimi do të emancipohet dhe 

do të pushtojë hapësirat e lirisë. Ky mesianizëm rrjedh nga njëra prej shtyllave të mendimit 
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iluminist dhe pikërisht racionalizmit etik. Në këtë racionalizëm kemi atë që Niçe e quan 

ekuacioni arsye-virtyt-lumturi
491

.  

Robespieri, ushtarët e të cilit kanë rrënuar tempujt fetarë në ditët e entuziazmit revolucionar, 

beson fuqishëm në këtë, prandaj do që në vendin e lënë bosh nga perëndia e vjetër të ulë arsyen. 

Festa e qenies supreme është festa e arsyes. Mesianizmi pedagogjik i iluminizmit ndikon në 

nisjen e një procesi të madh të përhapjes së arsimimit masiv, ngritjen e sistemit të shkollave të 

përgjithshme dhe universiteteve. Entuziazmi i marshimit pedagogjik drejt lirisë përfshinë të 

gjithë. Është koha e ―heroit të dijes‖, i cili ka për mision të ―punojë për një qëllim të mirë etiko-

politik, për paqen universale‖
492

. Prapa këtij misioni qëndron bindja se e vërteta është 

emancipuese. Iluminizmi e trashëgon këtë bindje nga Bibla ( Ungjillin sipas Gjonit), i heq asaj 

dimensionin mistik, e në vend të tij i mvesh dimensionin shkencor : në bëhemi të lirë përmes të 

vërtetës shkencore ; të vërtetat e tjera nuk janë fare të vërteta.  

Një nga kritikat më të fuqishme të kësaj bindjeje iluministe e gjejmë në filozofinë e Mishel 

Fukosë. Sikurse mendon Charles Taylor, Fuko hedh poshtë idenë e ndërlidhjes iluministe në mes 

dy të mirave, të vërtetës dhe lirisë. Për të ideja e të vërtetës emancipuese është një iluzion i 

madh
493

. Koncepti klasik i kundërvënies në njërën anë mes të vërtetës dhe në anën tjetër pushtetit 

e dominimit është i pambështetur. Problemet e iluminizmit nisin pikërisht me faktin se ai e 

përvetëson këtë koncept dhe mbi bazën e këtij përvetësimi ndërton vizionin e lëvizjes nga 

gjendja e dominimit drejt gjendjes së lirisë. Fuko konsideron se nuk është e mundur një lëvizje e 

tillë, me vetë faktin se sistemet e pushtetit dhe dominimit janë të pashkëputshme nga jeta sociale. 

Ne vetëm mund të zhvendosemi nga një formë dominimi në një tjetër
494

.  Në këtë kontekst e 

vërteta dhe dija
495

 nuk janë ndonjë thesar i zbuluar nga shpirtërat e lirë që pasi  kanë çliruar veten 

duan t‘i çlirojnë edhe të tjerët, sikurse bën ta zëmë i burgosuri i çliruar në shpellën platonike, por 

vetëm një efekt i pushtetit, efekt i prodhuar nga format e shumfishta të shtrengimit. Në lidhje me 

këtë Fuko shkruan : ―Ndoshta duhet hequr dorë po ashtu edhe nga ajo traditë që mendon se dija 
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mund të zhvillohet vetëm aty ku janë pezulluar paraprakisht marrëdhëniet e pushtetit dhe se 

vendi i dijes është medoemos jashtë dhe larg shtrëngesave, kërkesave dhe interesave të tij. 

Ndoshta duhet të rreshtim së besuari në refrenin e vjetër se pushteti të bën të marrë dhe se, në të 

kundërt, shmangia e pushtetit është një nga kushtet për t‘u bërë dijetar. Është më mirë të 

pranojmë se pushteti prodhon dije ( dhe jo thjeshtë duke i dhënë mbështetje asaj në emër të 

interesit apo duke e përdorur në emër të dobisë) : pushteti dhe dija implikojnë drejt për drejtë 

njëri – tjetrin ; nuk ka marrëdhënie pushteti pa ndërtimin korrelativ të një fushe përkatëse të 

dijes, as dije që të mos nënkuptojë e kushtetojë njëherësh marrëdhënie të caktuara pushteti‖
496

. E 

tërë kjo do të thotë se koncepti iluminist i subjektit të lirë njohës është vetëm një mit. Nëse mund 

të flasim për një subjekt të tillë atëherë këtë mund ta bëjmë vetëm duke e konceptuar atë si një 

efekt të raportit të pashkëputshëm dije-pushtet. Nuk ka të vërteta jashtë këtij raporti.  

Mirëpo kur e thotë këtë, Fuko nuk ka parasysh konceptin substancialist dhe posesivist të 

pushtetit, do të thotë pushtetin si diçka që mbahet nga dikush, nga ndonjë instancë e caktuar, prej 

nga pastaj ushtrohet mbi trupin e shoqërisë. Në thelb të përfytyrimit të Fukosë për pushtetin 

qëndron ideja e pushtetit pa subjekt
497

. Ky pushtet nuk është transcendent në raport me tërësinë e 

relacioneve sociale, por është imanent në këtë tërësi. Ai i përshkon dhe u jep trajtë këtyre 

relacioneve. Liria dhe rezistenca, e vërteta dhe dija janë vetëm moduse në procesualitetin e këtij 

trajtësimi. Kësisoj tek Fuko nuk flitet për një ekonomi të pushtetit, por për gjenealogji të tij. 

Qëllimi i qasjes gjenealogjike ndaj pushtetit  nuk është kërkimi dhe identifikimi i ndonjë esence 

të tij, apo origjinës së tij, por gjetja e strategjive të dominimit të cilat zhvillohen në relacionet e 

shumfishta të pushtetit. Premisa e parë në këtë qasje është antiesencializmi dhe nominalizmi. 

Duhet të jemi nominalistë deri në fund, shprehet Fuko. Për të, as shteti e as pushteti nuk kanë 

ndonjë esencë apo substancë të përhershme. Natyra e tyre është gjithmonë vetëm relacionale. 

Ajo nuk mund të definohet, por vetëm të përshkruhet. Kësisoj pyetjet e lashta të filozofisë 

politike për esencën e shtetit e të pushtetit na shfaqen si tërësisht të pakuptimta. Shteti për 

Fukonë  ekziston gjithmonë vetëm në plural, që do të thotë se gjithmonë kemi të bëjmë me 

shtete, por jo me shtetin si të tillë. ―Shteti nuk ka një esencë. Shteti nuk është një burim autonom 

dhe universal i pushtetit. Shteti nuk është asgjë tjetër përveqse një efekt, një trajtë e lëvizshme e 

një shtetëzimi të përhershëm në kuptimin e një transaksioni të parreshtur, i cili modifikon, lëviz, 
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ose ndryshon drastikisht…burimet financiare, mënyrat e investimit, qendrat e vendimmarrjes, 

format dhe tipet e kontrollit, relacionet në mes pushteteve lokale, autoriteteve qendrore dhe të 

tjerave. Shkurt, shteti nuk ka zemër, jo në kuptimin se ai nuk ka ndjenja, të mira apo të këqija, 

por në kuptimin se nuk ka brendësi. Shteti nuk është asgjë tjetër përveçse një efekt mobil i një 

regjimi të shumfishtë të qeverisshmërisë‖ 
498

. Të gjithë statolatristët ( adhuruesit e shtetit) dhe 

mistifikuesit e ndryshëm të tij do ta ndjenin veten të pakënaqur nga ky pikëvështrim dhe qasje e 

Fukosë për shtetin, e që është e njëjtë edhe në analizën e pushtetit. Fuko braktis të gjitha 

përfytyrimet juridiko-politike për pushtetin, prapa të cilave qëndron konceptimi posesivist i tij 

dhe e shikon atë si një fenomen qe penetron dhe qarkullon përgjatë tërësisë së relacioneve 

sociale.   

Mark G.E.Kelly identifikon pesë veçori në konceptimin e Fukosë për pushtetin, që e dallojnë atë 

nga të gjitha konceptimet tjera
499

.  

E para është impersonaliteti i pushtetit, që do të thotë se ―pushteti nuk është udhërrëfyes i 

vullnetit të ndonjë subjekti individual‖. Ai nuk është atribut i privilegjuar as i ndonjë 

mikrosubjekti ( mbreti, kryetari i shtetit ) e as i ndonjë makrosubjekti ( Proletariati, Elita e 

Kombit).   

Veçoria e dytë është relacionaliteti i pushtetit. Kjo do të thotë se gjithmonë pushteti manifestohet 

si çështje relacionesh në mes individëve dhe asnjëherë nuk e gjejmë të koncentruar në një individ 

të vetëm apo në një grup të vetëm, sikurse e mendojnë filozofët politikë para Fukosë. Me këtë 

lidhet veçoria e tretë e që është decentraliteti i pushtetit, mungesa e një qëndre unike te tij. Ja si e 

paraqet këtë vetë Fuko : ―pushteti nuk është diçka që merret, fitohet apo ndahet, diçka që mbahet 

apo që të ikën nga duart ; pushteti ushtrohet nisur nga një pafundësi vatrash dhe i përfshirë në një 

lojë marrëdhëniesh të lëvizshme dhe të pabarabarta…  Mos kërkoni më kot shtabin e 

përgjithshëm nga ku buron racionaliteti i tij; as kastat qeverisëse, as grupet që kontrollojnë 

aparatet shtetërore, as ata që marrin vendimet më të rëndësishme ekonomike nuk e zotërojnë 

tërësinë e rrjetit të pushtetit që vepron në një shoqëri të dhënë ( dhe e mban atë në veprim )‖ 
500

. 

Në këtë pragraf ne gjejmë veçorinë e katërt që identifikon Kelly në konceptin e Fukosë për 
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pushtetin e ajo është shumëdrejtimshmëria e tij, e që nënkupton idenë se pushteti nuk vjen vetëm 

nga ndonjë instancë e fuqishme, por nga shumë vatra të trupit social. Ai vjen prej gjithkah ―jo 

falë ndonjë vetie të privilegjuar e të magjishme për të mbledhur gjithçka në unitetin e tij të 

pathyer, por ngaqë pushteti prodhohet në çdo çast, në çdo pikë, ose më saktë nga një pikë në 

tjetrën brenda çdo marrdhënie‖  dhe është i kundopranishëm ―jo ngaqë përfshinë gjithçka, por 

sepse vjen nga gjithëandej‖.  

E tërë kjo sikur krijon përshtypjen se Fuko po na flet për pushtetin si për një forcë misterioze që 

depërton tërësinë e jetës sociale siç është Zoti omniprezent i krishterimit, apo për diçka të 

ngjajshme me frymën imanente hegeliane që drejton botën nga brenda saj. I vetëdijshëm për 

mundësinë e këtij keqinterpretimi Fuko menjëherë tërheq vëmendjen tek pozicioni i tij 

nominalist në qasjen ndaj pushtetit duke nënkuptuar me pushtet vetëm ―emrin e brishtë që i jepet 

një situate stratetgjike komplekse në gjirin e një shoqërie të dhënë‖. Kjo përbën edhe veçorinë e 

pestë që identifikon Kelly në konceptin e Fukosë për pushtetin, natyrën strategjike të pushtetit. 

Pushteti është shumësi e veprimeve strategjike, përmes të cilave shprehen raportet e forcave, nga 

të cilat dalin trajtat institucionale të shoqërisë. Nuk ka një burim unik, një themelues, apo një 

qendër që i jep jetë dhe trajtë shoqërisë, por këtë e bën shumësia e forcave dhe lojërat strategjike  

të tyre që ekzistojnë brenda saj. Sinteza e këtyre pesë veçorive që e dallojnë konceptimin e 

Fukosë për pushtetin, nga konceptimet tjera, na jep idenë themelore të atij që quhet ―modeli 

strategjik i pushtetit‖ e që i kundërvihet ―modelit juridiko-politik‖.  

Derisa modeli juridiko-politik presupozon idenë e autorit sovran, duket se modeli strategjik 

derivohet natyrshëm nga ideja e vdekjes së autorit, një ide e strukturalistit Roland Barth që ka 

ushtruar ndikim të madh në mendimin e Fukosë dhe rrymës strukturaliste e poststrukturaliste në 

përgjithësi. Ashtu si vepra që nuk është fryti një autori që e nxjerr atë nga hiçi ( ex nihilo) 

ngjajshëm me zotin judeo-kristiano-islamik që krijon botën nga hiçi në fillimin e kohërave, por 

rezultat i një intertekstualiteti brenda një kulture të caktuar, ashtu pushteti është rezultat i një 

interaksioni forcash brenda shoqërisë. Kështu ―vdekjes së autorit‖ në literaturë i përgjigjet 

―vdekja e sundimtarit‖ në fushën e pushtetit.   Derisa ―Arkeologjia e Diskursit‖ rezulton me 

idenë e ―Vdekjes së Subjektit‖, Gjenealogjia e Pushtetit rezulton me ―Vdekjen e Sundimtarit‖
501

. 

                                                           
501

 . Thomas R.Flynn ne veprën e tij ―Sarte, Foucault dhe arsyeja historike‖ thotë se mund të flasim për tri periudha 

të zhvillimit të mendimit të Foucault. E para është arkeologjia e diskursit, e dyta gjenealogjia e pushtetit dhe treta 

problematizimi i subjektit. Kjo e fundit njihet edhe si hermeneutika e subjektit. Natyrisht nuk mund të bëhet fjalë për 



Ashtu si dikursi që nuk është efekt i subjektit, por anasjelltas, ashtu edhe pushteti nuk është efekt 

i sundimtarit, por sundimtari efekt i pushtetit. Kjo lloj vdekje nënkuptohet nga vetë përshkrimi që 

Fuko i bën pushtetit : ― në themel të marrëdhënieve të pushtetit nuk gjejmë… kundërvënien 

binare dhe globale në mes sunduesit dhe të sunduarve, dasi e cila duke u përhapur nga lart 

poshtë, do të zbriste shkallë shkallë përmes grupeve gjithnjë e më të vegjël, për tu përcjellë deri 

në thellësitë e trupit të shoqërisë. Duhet ti përfytyrojmë gjërat në kahun e kundërt: raportet e 

shumfishta të forcës që formohen dhe luajnë brenda aparateve të prodhimit, familjes, grupeve të 

ngushta, institucioneve, etj., shërbejnë si bazë mbështetëse për efekte të mëdha dhe dytësor 

ndarës, të cilët shpërhapen më pas në tërësinë e trupit shoqëror…sundimet e gjëra janë fillimisht 

efekte hegjemonike që ushqehen vazhdimisht nga intensiteti i gjithë përplasjeve lokale 
502

.  

Një përfytyrim i tillë i pushtetit, si tërësi e lojërave strategjike të forcave që përbëjnë trupin 

social, duket në masë të madhe i ndikuar nga një koncept qendror i filozofisë së Niçes, koncepti i 

―rikthimit të përhershëm të së njejtës (identikes)‖, përmes të cilit Niçe na jep pasqyrën e një bote 

në mungesë të Zotit. Vdekja e Zotit merr me vete edhe idenë e sundimit të një rendi moral 

botëror garantues i të cilit ishte vetë Zoti dhe bota shndërrohet në një lojë të pafund forcash 

impersonale, të cilat përmes ndeshjes së tyre sajojnë raportet e rendit dhe kaosit, pakurfarë 

dialektike teleologjike.  Me të njejtin tension Fuko na e paraqet edhe botën e pushtetit, e cila 

është vetë bota e jetës sociale: ―me pushtet duhet kuptuar para se gjithash shumësia e raporteve të 

forcave që janë immanent në fushën ku ushtrohen dhe që njëkohësisht i japin formë organizimit 

të tyre ; dinamika që përmes luftërave, përplasjeve dhe ndeshjeve të përhershme i transformon, i 

përforcon apo i përmbys‖
503

. Pra shoqëria njerëzore është një lojë e përhershme pushteti dhe 

dominimi. Një pikëpamje e tillë është një shpërputhje me vizionin që e shikon modernitetin si një 

proces të pandalshëm të emancipimit njerëzor. Intepretimi i këtij vizioni përbën boshtin e 

filozofisë moderne. Atë e gjejmë te Hegeli si zgjidhje kantiane të dialektikës së zotërisë e robit, 
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që varet nga ndonjë formë e caktuar e vetëdijes, qoftë individuale apo edhe kolektive. Ai  nuk paraqet  ―tërësinë e 
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te Marksi në formën e komunizmit si zgjidhje e engimës së historisë klasore dhe shuarje e shtetit, 

tek anarkistët si heqje totale e të gjitha trajtave të autoritetit dhe liberalët si reduktim progresiv i 

këtyre trajtave.  

Përkundër këtyre interpretimeve Fuko vëren në procesin e modernitetit një tendencë tjetër, jo atë 

të emancpimit, por të zhvillimit të një forme tjetër të dominimit. Në këtë kontekst  moderniteti, 

për Fukonë, nënkupton kalimin nga shoqëritë e sovranitetit në shoqëritë disiplinore. Analiza e 

këtij kalimi përbën boshtin e veprës ―Të mbikqyrësh dhe të ndëshkosh‖
504

, njëra prej veprave më 

të rëndësishme të Fukosë. Në shoqëritë e sovranitetit pushteti ushtrohet përmes asaj që Fuko e 

quan ―ekonomi e dritës‖. Pushteti mendohet si një atribut i sovranit dhe ky atribut duhet të duket, 

preket, shfaqet, të ndihet, në të kundërt fuqia e tij zbehet. Në kontekstin e kësaj ekonomie të 

dritës pushteti sovran zhvillon ceremoni dhe rituale të sofistikuara ; ai krijon liturgjinë e tij. ―Roli 

i ceremonisë politike ishte vetëm të shërbente si vendshpalosje e pushtetit. Ritual njëherazi i 

teprishëm dhe i kodifikuar, ceremonia politike ishte shprehje madhështore e fuqisë, një rit 

―shpërdorues‖, sa i ekzagjeruar dhe i organizuar, ku pushtetit ripërtërihej. Modeli, i afërt apo i 

largët, ishte gjithmonë ai i ceremonisë së triumfit. Shfaqja solemne e sovranit ngërthente 

gjithmonë një element shenjtërimi, kurorëzimi, kthimi fitimtar nga lufta ; deri edhe ceremonitë 

solemne  të varrimit zhvilloheshin nën shenjën e shpalosjes së bujshme të fuqisë‖
505

. Kur kjo fuqi 

dhe madhështi cenohej, qoftë përmes kryengritjeve kundër sovranit, ose përpjekjeve për ta vrarë 

atë, përgjegjia më efikase është tortura publike. Ajo është forma kryesore e ndëshkimit në 

shoqëritë e sovranitetit dhe bën pjesë në tërësinë e ritualeve të pushtetit. Ajo buron nga e drejta 

për ndëshkim e sovranit, dhe kjo e drejtë është e mbështetur mbi një të drejtë tjetër të tij, më 

themelore, dhe pikërisht të drejtën e shpatës e cila i jep atij pushtetin absolut mbi jetën dhe 

vdekjen e njerëzve. Tortura publike, shkruan Fuko, ka funksion të qartë juridik dhe politik, atë të 

një ceremonie e cila synon rindërtimin e sovranitetit të cënuar nga kryengritësi ose atentatori. Ky 

rindërtim ndodh përmes brutalitetit të torturës dhe në këtë plan larmia dhe vrazhdësia e torturës 
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nënkupton shpalosjen sa më efektive të fuqisë së sovranitetit. Ekzekutimet brutale publike të 

rebelëve duhet të rikthejnë idenë e asimetrisë absolute  në mes subjektit që kishte guximin të 

cënoj sovranin dhe fuqisë absolute të këtij të fundit. Është e njohur se këtë model të ndëshikimit 

gjatë Mesjetës e bëri të vetin edhe kisha katolike në fushatat e Inkuiziconit. Heretikët, të 

rebeluarit e gjithëfuqisë së doktrinës zyrtare të kishës digjeshin publikisht në turret e druve. 

Shekujt që shënojnë periudhën e zhvillimit të modernitetit karakterizohen nga përpjekje të 

shumta për të sfiduar dhe rrëzuar këtë model ndëshkimi. Kështu derisa Loku, themelues i traditës 

së mendimit liberalist, zhvillon konceptin e të drejtës natyrore, me fokus të veçantë në të drejtën 

e jetës, si një e drejtë  të cilën asnjë autoritet nuk ka të drejtë t‘ia heq njeriut, si instrument 

juridiko-moral për delegjitimimin e të drejtës së sovranit mbi jetën dhe vdekjen e njeriut, 

mendimtarë të tjerë iluministë zhvillojnë idetë mbi lirinë e besimit e ndërgjegjes si kundërvënie 

ndaj absolutizmit doktrinor të kishës. E tërë kjo ka për rrjedhojë lindjen e botëkuptimit humanist, 

brenda të cilit njeriu, qenia e tij, fitojnë epërsi mbi vlerat tjera. Ky humanizëm përfshinë edhe 

politikën e ndëshkimit. Tortura shpallet barbare, e neveritshme, jonjerëzore, e po aq edhe 

manifestimi publik i saj. Njeriu nuk duhet të torturohet ; ndëshkimi për krimet e tij duhet të jetë 

human; delikuenti nuk duhet të përdhoset në sheshin e qytetit, por duhet të izolohet përkohësisht 

nga shoqëria që pas rehabilitimit të tij ti kthehet sërish asaj. Ide të tilla mishërohen në lindjen e 

një institucioni të ri : burgut.  

Por, në pikëpamjen e Fukosë e tërë kjo nuk do të thotë se është rezultat i vetëdijes humaniste. 

Kërkesat për reformimin humanist të instituticioneve penale nuk janë  inspiruar nga humanizmi 

filozofik, por nga nevoja për një kontroll të ri dhe vetë ky humanizëm mund të shihet si një lloj 

strategjie e shfaqjes së mënyrave të reja të kontrollit e dominimit
506

. Me fjalë të tjera politika 

humaniste e ndëshkimit shënon hyrjen në epokën e shoqërisë disiplinore ku vendin e pushtetit të 

torturës e zë pushteti disiplinor. Ky pushtet përbën një konstelacion të ndërtuar nga humanizmi 

modern, shkencat e reja sociale dhe modelet e reja të disiplinës që zhvillohen në armata, shkolla, 

spitale dhe institucionet tjera sociale e publike
507

. Prapa këtij konstelacioni qëndron një formë e 

re pushteti dhe pikërisht biopushteti, i cili përcaktohet si pushtet që merr nën mbikqyrje dhe 

menaxhim jetën biologjike të popullatës. Ky është pushteti që nuk e merr jetën, por e lë atë të 

rritet dhe investon në rritjen e saj.  
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Lindjen e biopushtetit Fuko e vendosë në kontekstin e zhvillimit të kapitalizmit, si një element të 

domosdoshëm të këtij zhvillimi. Kapitalizmi, për Fukonë, nuk do të mund të siguronte rritjen dhe 

shtrirjen e vet të qendrueshme pa futjen e kontrolluar të trupave në sistemin e prodhimit dhe pa 

subordinimin e proceseve e fenomeneve të popullatës ndaj proceseve ekonomike. Kështu krahas 

mekanizmave institucionalë të organizuara në aparatin shtetëror, funksioni i të cilit është 

mbrojtja ligjore ( shteti liberal) e pronësisë kapitaliste dhe marrëdhënieve ekonomike të 

derivuara prej saj, kapitalizmi i jep shtysë zhvillimit të biopolitikës, tërësia e teknikave të të cilës 

ka për qëllim administrimin e vitalitetit të forcave prodhuese, trupit të gjallë të tyre. Trupi 

njerëzor sërish bëhet objektiv i pushtetit, por jo për tu sakatosur sikurse bënte pushteti sovran, 

por për tu mirëmbajtur. Trupi bëhet objekt investimi, valorizimi dhe administrimi. Në këtë 

pikëpamje Fuko paraqet një pikëvështrim për zhvillimin e kapitalizmit, të ndryshëm nga 

pikështrimi i Marksit sipas të cilit zhvillimi i kapitalizmit paguhet me çmimin e mjerimit social 

të klasës punëtore dhe i Veberit, i cili këtë zhvillim e lidh me etikën e asketizimit, si etikë e 

mohimit të trupit. Në lidhje me këtë Fuko shkruan : ―Dihet se sa shpesh është diskutuar çështja e 

rolit që ka luajtur ndoshta morali asketik në fillimet e para të formimit të kapitalizmit ; mirëpo, 

ajo që ka ndodhur në disa vende të Perëndimit gjatë shekullit XVIII, dhe që u ushqye nga 

zhvillimi i kapitalizmit, është një dukuri tjetër dhe ndoshta akoma më e gjërë se sa morali i ri 

asketik, që dukej sikur damkoste trupin: dukuria për të cilin bëhet fjalë është hiç më pak se 

ardhja ose futja e jetës në histori dhe në fushën e teknikave politike- dua të them, futja e dukurive 

që lidheshin me faktin e jetës së njerëzimit si lloj i gjallë në rendin e dijeve dhe të pushtetit‖
508

.  

Valorizmi biopolitik i jetës natyrisht nuk bëhet ngaqë kapitalizmi ndjek ndonjë mision etik 

kantian, por ngaqë ky valorizim shtrohet si kërkesë e logjikës së vet kapitalizmit. Kjo logjikë 

është ajo e akumulimit të pandalshëm e të pafundëm të kapitalit. Instrumenti i këtij akumulimi 

janë forcat prodhuese, prandaj si çështje themelore shtrohet çështja e vitalitetit të këtyre forcave 

në nivelin e prodhimit dhe të konsumimit. Me fjalë të tjera kapitalit nuk i duhen vetëm njerëz të 

aftë për të punuar, por edhe njerëz të aftë për të konsumuar. Kapitali vdes nëse askush nuk është 

në gjendje të hyjë në tregun e tij. Nga kjo rezultojnë të gjitha masat e biopolitikës moderne që 

kanë për qëllim përmirësimin e jetës si në rendin individual ashtu edhe atë kolektiv. Duket se 

edhe vetë institucioni i lashtë i skllavërisë do t‘i numërojë ditët e tij të fundit nën trysninë e 
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kërkesave biopolitike të kapitalizmit. Pesha e këtyre trysnive transformon edhe vetë universin 

ideologjik. Fuko konsideron se qysh nga shekulli i XIX betejat e mëdha politike që kontestojnë 

sistemin e përgjithshëm të pushtetit nuk bëhen as në emër të rikthimit të të drejtave të vjetra,  as 

në funksion të utopive mileneariste, as të fantazive për ciklin e kohërave ose nostalgjisë për 

ndonjë epokë të artë. ― Askush nuk pret më perandorin e të mjerëve, as mbretërinë e ditëve të 

mbrame, madje as rivendosjen e drejtësive që mendohen si ato të të parëve ; ajo që kërkohet dhe 

shërben si objektiv i luftërave është vetë jeta, e kuptuar si tërësia e nevojave themelore, thelbi 

konkret i njeriut, përsosja e virtualiteteve të tij, realizimi i së mundshmes‖
509

. Në këtë mëyrë 

ideologjitë nuk janë më asgjë tjetër veçse variacione të motivit biopolitik.  

Ky përcaktim në një formë pak më ndryshe vlen edhe për fushat tjera të jetës njerëzore, sidomos 

ato të dijes. Kështu, në filozofi, duke filluar me Dekartin gradualisht njeriu vjen duke u bërë 

epiqendra e refleksionit. Me Kantin kjo gjë arrihet plotësisht. Në filozofinë politike e drejta 

natyrore për jetë, liri dhe pronë bëhet themel i koncepteve për të drejtat e njeriut dhe qytetarit. 

Pastaj çlirimi i trupit nga diktatura përçmuese e shpirtit bën të lindin doktrina të shumta 

materialiste, sensualiste, vitaliste, e së bashku me to edhe estetika. Në një rrafsh tjetër zë fill 

zhvillimi i shkencave humane, qëllimi në dukje i të cilave është i dyfishtë : ekzaminimi i njeriut 

dhe përsosja e qenies së tij.  

E tërë kjo në shikim të parë duket si një proces emancipimi. Por sipas Fukosë as biopushteti e as 

biopolitika nuk janë në shërbim të ndonjë koncepsioni universalist të emancipimit të njeriut. 

Logjika e tyre shpie në një drejtim tjetër dhe pikërisht në drejtimin e pushtetit disiplinor. Ky 

pushtet është në funksion të kapitalizmit i cili nuk e mirëmbanë jetën për hir të saj, por për hir të 

logjikës së tij.  

Po cila është natyra e këtij pushteti? Mirëmbajtja e jetës kërkon mbikqyrje konstante, të rregullt e 

sistematike të saj ; kusht i saj është pushteti mbi mishërimin e saj në trupin njerëzor ; ajo kërkon 

mbi të gjithë disiplinimin e tij, e ky nënkupton të gjitha ato metoda që mundësojnë kontrollin e 

detajuar të operacioneve të trupit, që sigurojnë nënshtrimin konstant të forcave në funksion të një 

raporti dobishmërie. Këto metoda Fuko i quan ―bashkësi e disiplinave‖
510

. Në pikëpamjen e tij 
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kjo bashkësi përgjatë shekujve që shënojnë ngritjen e modernitetit shndërrohet në formulë të 

përgjithshme sundimi
511

. Ky është sundimi përmes disiplinimit.  

Fuko zhvillon një analizë të thuktë të elementeve në të cilat ky sundim disiplinor diferencohet 

nga format e tjera të sundimit. Ai dallon nga skllavëria sepse nuk ndërtohet mbi raportin e 

përvetësimit pronësor të trupit njerëzor. Për me tepër, siç thotë Fuko, eleganca e sundimit 

disiplinor qëndron në faktin se ai nuk ka nevojë për këtë raport përvetësimi, që është i 

kushtueshëm dhe i dhunshëm, ngase  pa të efektet e dobishmërisë janë edhe më të mëdha. 

Sundimi disiplinor është i ndryshëm edhe nga ai shërbetorisë, ku raporti i sundimit është 

konstant, global, masiv, joanalitik, i pakufishëm dhe i mishëruar në figurën e Zotërisë, por edhe 

nga sundimi përmes vasalitetit, i cili është raport i mbikoduar nënshtrimi, i distancuar, por  

përqendruar jo në operacionet e trupit, por në produket e punës së tij dhe gjestet nderuese të tij.  

Sundimin modern disiplinor Fuko e dallon edhe nga disiplina e asketizmit fetar me faktin se 

derisa ky asketizëm ka më shumë për qëllim që përmes disiplinës të arrihet tërheqja nga trupi, 

sundimi disiplinor modern synon pikërisht të kundërten, përqëndrimin tek trupi dhe virtualitetet e 

tij të funksionalizuara në një skemë dobishmërie. ―Momenti historik i disiplinave, është çasti kur 

lind një art dhe teknikë e caktuar e trupit njerëzor, që nuk synon thjeshtë dhe vetëm rritjen e 

aftësive, as vetëm thellimin e nënshtrimit, por ngjizjen e një raporti, në saje të cilit, në të njëjtin 

mekanizëm, trupi më i dobishëm bëhet edhe më i bindur dhe anasjelltas. Merr formë atëherë një 

politikë trysjesh dhe shtrengesash si punë e bërë mbi trupat, manipulim i kalkuar i tërë 

elementeve, gjesteve dhe sjelljeve të tij. Trupi njerëzor futet kështu në dinamikën e një makinerie 

pushteti që e zhbiron, e shpërbën dhe e rindërton sërish. Lindet ngadalë një  ―anatomi politike‖, 

që njëherësh është edhe një ―mekanikë pushteti‖; art që përcakton si mund të arrihet kontrolli 

mbi trupat e të tjerëve, jo thjeshtë që të arrihet rezultati i dëshiruar, por që ata të operojnë sipas 
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subjektet (sujets‖), apo nënshtetasit, në marrëdhëniet e tyre të ndërsjella ; nisur jo nga sovraniteti dhe ngrehina e tij e 

njësuar, por nga nënvarjet ( assujettissements), nënshtrimet e shumëfishta që ushtrohen dhe funksionojnë brenda 

trupit shoqëror‖ ( Michel Foucault, Pushteti dhe Dija, ISP& Dita2000, Tiranë, 2009, fq.99-100). 



mënyrës së duhur, me teknikat, shpejtësinë dhe efikasitetin që u përcaktohet‖
512

. Ky efikasitet i 

përcaktuar arrihet përmes një shumësie operacionesh. 

Një nga të parët prej tyre është ai qe Fuko e quan ―arti i shpërndarjes‖,  i cili i referohet 

shpërndarjes së individëve në hapësirë. Kusht elementar i disiplinës është kushti i rrethimit, do të 

thotë përcaktimi i një vendi që është i ndryshëm nga vendet e tjera e që shfaqet i mbyllur brenda 

vetes, e ku individët i nënshtrohen monotonisë disiplinore. Derisa në Mesjetë, shkruan Fuko, 

vende të tilla mbylljeje dedikoheshin për të mjerët, të sëmurët apo delikuentët, në modernitet 

modeli i mbylljes brenda një hapësire të definuar institucionale fillon e zgjerohet duke përfshirë 

edhe institucione të tjera. Kështu nëpër kolegje zë të imponohet modeli i jetës së manastireve ; 

jeta e disipilinuar në konvikt bëhet modeli më i shpeshtë edukativ ; ushtria, dikur një organizatë e 

papërmbajtur plaçkitësish, fillon e futet në regjimin e disiplinës strikte të kazermave, vendi i të 

cilave është i përcaktuar qartë në topologjinë gjeografike dhe institucionale të shoqërisë. E njejta 

gjë shfaqet edhe në fushën e prodhimit ekonomik. Uzina, ky produkt teknologjik i ndryshimit të 

madh industrial, sipas Fukosë fillon e i përngjet hapur manastirit, fortesës apo qytetit të rrethuar 

me mure. Aty mund të hysh dhe të dalësh vetëm nëse ta hap derën roja në kohën e caktuar në 

mënyrë precize. Brenda në uzinë çdo gjë funksionon kryhet përmes shpërndarjes disiplinore të 

roleve e punëve dhe mbikqyrjes totale të tyre. Në këtë mënyrë jeta e individit modern shfaqet si 

një jetë përditshmëria e të cilës kalon nga një formë në një formë tjetër disiplinimi. Disiplina 

bëhet fati jetësor i tij, që nga kopshti i fëmijërisë deri në pensionin e pleqërisë. Duke komentuar 

mendimin e Fukosë në lidhje me këtë Deleuze shkruan : ― Individi nuk rresht së kaluari nga një 

mjedis i mbyllur në tjetrin dhe secili prej tyre rregullohet nga ligjet e veta : në fillim familja, 

pastaj shkolla ( ‗Nuk je më në shtëpi këtu‖), pastaj ushtria ( ―nuk je më në shkollë këtu‘), herë 

herë spitali, e pastaj ndoshta edhe burgu, që është mjedis i mbyllur par exellance‖
513

. 

Një element tjetër që i bashkohet atij të rrethimit, është kuadratimi. Kuadratimi nënkupton që për 

secilin të përcaktohet qartë vendi në hapësirën analitike të disiplinës së organizatës. Kjo bëhet që 

pushteti dhe kontrolli të jenë sa më efektiv. Ashtu si në rrjeshtimin ushtarak që dihet vendi i 

secilit, ashtu edhe në shkolla, spitale, konvikte, fabrika, secili e di se ku duhet të vendoset. 

Kësisoj nën kushtet e pushtetit disiplinor në çdo kohë se cili dihet se ku është e çka bën. Kjo 

                                                           
512

 .  Michel Foucault, Disiplinë dhe Ndëshkim / Lindja e Burgut, Odeon, Tiranë, 2010, fq.145 
513

 . Gilles Deleuze, Post-scriptum mbi shoqëritë e kontrollit, botuar në : Michel Foucault, Disiplinë dhe Ndëshim / 

Lindja e Burgut, Odeon, Tiranë, 2010, fq.301. 



është ajo që Fuko e quan ―rregulla e vendosjes funksionale‖, e cila pastaj ka nevojë për rregullat 

e rangimit, klasifikimit, e rrjeshtimit. Të gjitha institucionet funksionojnë përmes këtyre 

rregullave. Ato e shndërrojnë jetën e njeriut modern në një proces të përhershëm të hyrjeve dhe 

daljeve nga rreshti. E tërë kjo nuk mund të bëhet pa disiplinimin e kohës, do të thotë përdorimin 

e organizuar në detaje të saj. Për shekuj me rradhë, shkruan Fuko, ky përdorim ka qenë 

specialitet i urdhërave fetarë të mbyllur në jetën e manastireve. Murgjit ishin specialistë të 

vërtetë të kohës, teknicientë të saktë të ritmit dhe përseritjes së aktiviteteve të rregullta. Pushteti 

disiplinor i trashëgon procedurat e disiplinës manastirore dhe i vendos ato në dinamikën e jetës 

sociale të shoqërisë moderne. Ritmi i përditshëm i dinamikës institucionale është përcaktuar dhe 

i ndarë në orare të sakta dhe secili individ ka për detyre t‘u bindet atyre, në të kundërten, sundimi 

disiplinor ushtron mbi të një formë të re penaliteti- sanksionin normalizues. Qëllimi bazë i këtij 

sanksioni, sipas Fukosë, është të zvogëlojë shmangiet nga ritmi disiplinor i jetës. Kjo e bën atë të 

jetë më shumë korrigjues, se sa hakmarrës. Duke qenë korrigjues ai konceptohet edhe si penalitet 

riedukues. ―Sistemet disiplinore u japin përparësi dënimeve që janë të rendit të ushtrimit- mësim 

i intensifikuar, i shumëfishurar, i ripërseritur‖
514

. Edhe vetë burgjet konceptohen si institucione 

riedukimi. Ato nuk janë më shenjë e fuqisë dhe hakmarrjes së sovranit, por më shumë 

institucione ku bëhet rinormalizimi i individëve, do të thotë rikthimi i tyre në ingranazhet e 

mekanikës disiplinore të jetës institucionale. Kështu në zemër të pushtetit disiplinor shfaqet 

parulla iluministe për gjithëfuqinë e edukimit. Nën trysninë e pushtetit disiplinor mesianizmi 

pedagogjik iluminist pahetueshëm përfundon në ankthin disiplinor të normalizimit. 

Fuko konsideron se normalizimi, pushteti i normës, është ai që i dallon shoqëritë moderne nga 

shoqëritë tjera. Ky pushtet, qysh nga shekulli i XVIII në fillim ju shtua pushteteve tjera si 

pushteti i Ligjit, i Fjalës, i Tekstit, e Traditës, e që më pas i detyroi ato të riformohen dhe 

ripozicionohen. ―Normalja zë rrënjë si parim në arsim, me përhapjen e mësimit të standardizuar 

dhe hapjen e shkollave normale ; zë rrënjë në orvatjen për organizimin e trupit mjekësor dhe 

inkuadrimin spitalor të kombit, me qëllim përhapjen e normave të përgjithshme shëndetësore ; zë 

rrënjë në rregullsimin e procedurave dhe produkteve industriale‖
515

. Gjithkund kërkohet gjendja 

normale, si standard dhe ideal. Frika nga të qenit abnormal bëhet frikë e përgjithshme. Përmes 

normalizimit pushteti disiplinor arrin nivele tejet të larta të efikasitetit, e një prej tyre është 
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homogjenizimi i trupit shoqëror. Homogjenizimi i këtij trupi përbën një nga teknikat më efikase 

të ushtrimit të pushtetit mbi të.  

Një tjetër është efekti i natyrshmërisë. Normalizimi e shndërron disiplinën në një rend natyror, i 

cili funksionon dhe nuk rimendohet, e duke qenë i tillë ai në fakt funksionon edhe si një rend që 

nuk bie në sy. Pikërisht mosrënia në sy përbën për Fukonë njerën nga veçoritë më të rëndësishme 

të pushtetit disiplinor. Derisa në format tradicionale, paramoderne, pushtetit i pelqen të duket, të 

shfaqet, ndërsa ata mbi të cilët ushtrohet pushteti duhet të jenë nën hijen e tij, të mos duken, 

pushteti disiplinor ushtrohet duke u bërë i padukshëm dhe duke u‘a bërë të detyrueshëm 

subjekteve të tij dukshmërinë. ―Në rendin e disiplinave, ata që duhet të bien në sy janë subjektet. 

Ndriçimi siguron mbërthimin e pushtetit të ushtruar mbi ta‖
516

. Fuko për këtë bën ―përgjegjës‖ 

edhe iluminizmin, i cili duke ndjekur idealin e tij ndriques, teksa shpikte liritë, shpiku 

njëkohësisht edhe disiplinat 
517

. Këto dy shpikje nuk do të mund t‘i shpëtojnë përplasjes, ngase 

ndriçimi i plotë, tejdukshmëria e plotë arrihen vetëm me koston e humbjes së lirisë. Kusht i lirisë 

është që pushteti të mos duket në jetën tonë, por njëkohësisht që edhe jeta jonë të mos duket në 

syrin e tij. Nga një pikëpamje tjetër pushteti disiplinor ka ngjajshmëri me omniprezencën e 

padukshme të fuqisë hyjnore. Zoti është i gjithëfuqishëm ngase derisa ai na sheh të gjithëve, ne 

nuk mund ta shohim atë. Fuko zgjedh pikërisht një term të përafërt me të për të përshkruar fuqinë 

e pushtetit disiplinor dhe shoqërinë moderne disiplinore: panoptikonin. Termi nënkupton 

gjendjen në të cilën çdo gjë është e parë. Ndonëse ky term u popullarizua nga filozofi angelz 

Jeremy Bentham për të përshkruar, mes tjerash, organizimin funksional të institucionit të 

burgut
518

, Fuko konsideron se ideja bazë e cila qëndron në thelbin semantik të këtij termi është e 

frymëzuar nga iluminizmi dhe Revolucioni Francez.  

Sipas tij në gjysmën e dytë të shekullit XVIII shoqëria shfaqet e mbërthyer nga frika e hapësirave 

të errta, të trishta e të zymta, të cilat pengojnë dukshmërinë e plotë të gjërave, njerëzve dhe të 
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vërtetave. Këto hapësira bëhen sinonime të veprimeve arbitrare të pushtetit, kapriçove 

monarkike, bestytnive fetare, komploteve të tiranëve e klerikëve dhe iluzioneve e injorancës
519

. 

E padukshmja bëhet njësh me të keqen. Pesha e frikës prej saj hetohet në vetë konceptin 

iluminist të përndritjes. Dalja në dritë është ajo që kërkon iluminizmi ; ajo njësohet me vetë 

shpëtimin, ndërsa e vërteta me zbulimin.  

Fuko e vëren këtë ndjesi iluministe dhe idenë e panoptikonit edhe në vetë shkrimet e Rusoit. Aty 

shfaqet ―ëndërra e një shoqërie transparente, e dukshme dhe e qartë në çdo pjesë të saj, ëndërra 

për të mos ekzistuar më zonat e errësirës, zonat e krijuara nga privilegjet e pushtetit mbretëror, 

ose nga prerogativat e disa bashkësive, zonat e çrregullimit‖
520

. Çdo gjë duhet të jetë e hapur, 

zemrat dhe mendjet ; secili duhet të shihet nga secili. Dy koncepte të tjera të rëndësishme të 

ditëve të Revolucionit Francez janë ngushtësisht të lidhura me atë të pantoptikonit: koncepti i 

shokut dhe ai i opinionit publik. Në konceptin e shokut ne gjejmë idenë e transparencës së plotë 

të relacionit ndërnjerëzor : shokët nuk i fshehin asgjë njëri tjetrit ; dhe atë të mbikqyrjes 

reciproke në këtë relacion.. Tek Rusoi secili mbikqyrës do të bëhet shok. Tutori i Emilit, si një 

mbikqyrës, gjithashtu duhet të jetë një shok. Në konceptin tjetër, atë të opinionit publik 

semantika e dukjes është po ashtu krejtësisht e qartë: të dukesh nga publiku, të dalësh në publik, 

të shfaqesh mendimin publikisht.  

Mirëpo në situatën e transparencës së plotë ndodh pikërisht dialektika e dritës, në kuptimin që 

termit ―dialektikë‖ i japin Adorno dhe Horkheimer, si një proces i shndërrimit të diçkaje në të 

kundërten e saj. Kështu përndritja në vend të lirisë nga kërcënimet e errësirës prodhon një formë 

tjetër pushteti, atë të mbikqyrjes së përhershme përmes dritës. Duket se duke pasur parasysh një 

efekt të tillë, Bentham do të zhvillojë projektin e panoptikonit, si projekt për riorganizimin e 

institucionit të burgut, por jo vetëm të tij. Në këtë projekt drita është një funksion që rrit 

efikasitetin e mbylljes dhe jolirisë. Fuko e paraqet në këtë mënyrë përfytyrimin bentamian : ― në 

periferi, një ndërtesë në formë unaze ; në qendër, një kullë, me dritare të gjëra, që bien mbi anën 

e brendshme të unazës ; ndërtesa periferike është e ndarë në qeli, që shtrihen nga njëra anë e saj 

në tjetrën ; qelitë kanë secila nga dy dritare : njëra nga brenda , përkundruall dritareve të kullës ; 

tjetra nga jashtë, që lë të hyjë drita, e cila e depërton qelinë cep me cep. Mjafton atëherë të 
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vendoset një mbikqyrës në kullën qëndrore, dhe në çdo qeli të mbyllet nga një i çmendur, i 

sëmurë, i dënuar, punëtor apo nxënës. Drita e jashtme bën që silueta e të mbyllurit në qelitë 

periferike të jetë gjithmonë dhe saktësisht e dukshme nga kulla qendrore. Varg kafazesh, varg 

teatrosh të vegjël, ku çdo aktor është i vetëm, tërësisht i individualizuar dhe vazhdimisht i 

dukshëm‖
521

.  Në këtë projeksion parimi mesjetar i mbylljes që bashkonte në një figurën e qelisë, 

errësirës dhe fshehjes hiqet dhe zëvendësohet me parimin iluminist, ku nuk kemi më errësirën 

dhe fshehjen, por vetëm dritën e diellit që në bashkëdyzimin e saj me syrin e mbikqyrësit 

garantojnë jolirinë e plotë të atyre që frymojnë në ngrehinën e panoptikonit. Ndjesia e kësaj 

jolirie tek ata është shumë herë më e fuqishme se sa në gjendjen e qelive të errta. Në këtë ndjesi 

ata jetojnë me vetëdijen e dukshmërisë së përhershme të tyre. Kjo vetëdije, konsideron Fuko, 

siguron funksionim automatik të pushtetit, ngase ajo është vetëdija se derisa ne shihemi gjithë 

kohën nga pushteti, pushteti nuk shihet nga ne ; ai është i padukshëm. Në këtë padukshmëri të tij 

pushteti përbrendësohet nga të burgosurit ; ata bëhen bartës dhe përçues të tij ; disiplinimi 

shndërrohet në vetëdisiplinim. Në këtë pikëpamje pushteti disiplinor shfaqet ndoshta edhe më 

tiranik se sa pushteti sovran, me vetë faktin e padukshmërisë së tij. Modeli i panoptikonit është 

modeli i perfeksionimit të pushtetit disiplinor. Nga të qenit një model burgu, ai ka tendencën të 

shpërndahet në tërë trupin shoqëror, duke u bërë funksion i përgjithësuar. Në këtë shpërndarje të 

tij ai shndërrohet në model ―për ndreqjen e të burgosurve, por edhe mjekimin e të sëmurëve, për 

arsiminin e fëmijëve, ruajtjen e të çmendurve, mbiqkyrjen e punëtorëve, futjen në punë të 

lypsarëve e dembelëve‖. Me fjalë të tjera, model për të organizuar tërësinë e relacioneve sociale, 

model për çdo lloj insitucioni.  

Panoptikoni konsideron Fuko nënkupton dy gjëra. E para se gjithçka është e parë dhe e dukshme 

gjithë kohën dhe dyta se pushteti i ushtruar  është vetëm një efekt optik. Ai është pushtet pa 

materialitet dhe duke qenë i tillë ai nuk ka nevojë për armaturën simbolike dhe reale të pushtetit 

sovran. Ai nuk ka nevojë që në njërën dorë të mbajë spektrin dhe në anën tjetër shpatën. Drita e 

tij nuk është si rrufeja e herë pas hershme e ndëshkimit sovran, por ajo e mbretërisë së diellit, e 

dritës që nuk ka të sosur kurrë. Panoptikoni është pushteti jomaterial që ushtrohet në dritën 

konstante të lidhur me krijimin e pafundëm të dijes
522

, një mënyrë e re e sundimit të mendjes mbi 
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mendjen
523

. Kësisoj ideja e madhe iluministe e organizimit racional të shoqërisë, ide në të cilën 

punojnë pandërprerë shkencat pozitive sociale, përfundon në shndërrimin e shoqërisë në një burg 

të madh, ku secili është njëkohësisht i individualizuar, në të ashtuquajturën sferë private dhe i 

vëzhgueshëm nga mekanizmat e padukshëm, të shumëfishtë dhe policentrik të pushtetit. Vetë 

këto shkenca, në pikëpamjen e Fukosë, përtej dukjes iluministe si shkenca të lirisë së njeriut, nuk 

janë tjetër veçse instrumente të pushtetit disiplinor dhe mekanizmit të tij të rëndësishëm – 

ekzaminimit.  ―Nëse, pas epokës së drejtësisë së ―inkuizicionit‖, kemi hyrë në atë të drejtësisë së 

―ekzaminimit‖, nëse kjo procedurë ka marrë një shtrirje kaq të gjërë në tërë shoqërinë tonë, duke 

u bërë pjesërisht shkas për lindjen e shkencave të njeriut, s ‗duhet të harrojmë se një nga vektorët 

dhe instrumentet kryesore të këtij procesi ishte shumësia dhe kryqëzimi i ngjeshur i 

mekanizmave të ndryshme burgosëse… Rrjeti burgjëror ishte një nga armaturat e këtij sistemi 

pushtet –dije, i cili bëri historikisht të mundur lindjen e shkencave të njeriut. Njeriu i njohshëm, 

njeriu i ofruar për njohje ( si shpirt, individualitet, vetëdije apo sjellje, pak rëndësi ka këtu) është 

efekt dhe objekt i kësaj mësymjeje analitike, i këtij dispozitivi sundimi dhe vëzhgimi
524

. Pra 

shkencat e njeriut lindën jo për ta çliruar, por për ta disiplinuar atë në procesin e madh të 

zhvillimit të kapitalizmit industrial.  

Edhe vetë institucioni i lidhur ngushtësisht me lulëzimin e tyre- Universiteti, i‘u nënshtrua 

pushtetit disiplinor dhe rregullave të tij të selektimit, normalizimit, kierarkizimit dhe 

centralizimit.  

Shekulli i XVIII, shkruan Fuko, është shekulli kur dijet janë disiplinuar apo thënë ndryshe 

organizimi i brendshëm i çdo dije është bërë disiplinë, ku secila fushë vendos kriteret e veta të 

selektimit, në bazë të të cilave vendoset se çka është dija e fushës dhe cilat ―dije‖ duhen 

përjashtuar si dije të rrejshme ose jodije
525

. Më parë dijet dhe shkencat ekzistonin në një 

singularitet shumë formësh dhe heterogjenitet të shkapërderdhur. Ato zhvilloheshin pavarësisht 

ndonjë ideje mbi klasifikimin e qartë të fushave të tyre, pa përcaktimin e qartë të kufijve 

epistemologjikë e metodologjikë. Madje nuk ka ekzistuar fare problemi i këtyre kufijve në 

kuptimin se ku mbaronte ta zëmë fizika e ku fillonte filozofia, ku mbaronte kjo e ku niste 
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teologjia. P.sh. Dekarti në të njejtën vepër ku fliste për problemet e fizikës, diskutonte edhe ato të 

filozofisë , teologjisë dhe problemet e metodës shkencore. Disiplinimi i këtij singulariteti 

shumëformësh e të shkapërderdhur përbën atë që sot e njohim si shkencë. Kjo bën të mundur 

shfaqjen e universitetit, por jo të universitetit në kuptimin që ai  ka para shekullit të XVIII. Në 

këtë kuptim universiteti modern është materializim i disiplinimit të dijes. ―Nga fundi i shekullit 

të XVIII dhe fillimet e shekullit XIX e në vazhdim- Universiteti napoleonik është krijuar 

saktësisht në të njejtën kohë- ne shohim shfaqjen e diçka si aparat i madh uniform i dijeve, me 

fazat e tij të ndryshme, shtrirjet e tij, nivelet e ndryshme të tij dhe pseupoditë e tij. Funksioni 

primar i universitetit është ai i selektimit, jo aq shumë i individëve, sa i dijeve‖
526

. Në ushtrimin e 

këtij funksioni universiteti bën dallimin në mes niveleve kualitative dhe kuantitative të dijes dhe 

mbi bazën e kësaj përcakton distribuimin e saj. Roli i tij është të mësojë, dhe kjo mendon Fuko, 

do të thotë respektim i barrierave që ekszistojnë midis shtresave të ndryshme të aparatit 

universitar. Roli i tij gjithashtu është të homogjenizojë dijen duke krijuar të ashtuquajturin 

komunitet shkencor me status të pranuar. Qëllimi i këtij komuniteti është të krijojë një 

konsensus, në funksion të përdorimit direkt ose indirekt të aparatit shtetëror për centralizimin e 

dijes.  

E tërë kjo përcillet edhe me një ndryshim në njërin nga elementet më të rëndësishme të 

transmetimit të dijes - dogmatizmin. Universiteti para modern këtë problem e zgjidh përmes 

mbrojtjes strikte të ortodoksisë. Kisha që kontrollon dijen në kohën e Mesjetës përdor shpesh 

edhe dhunën për të ruajtuar stabilitetin e transmetimit të dogmës së saj. Tash në kushtet e 

pushtetit disiplinor dhe disiplinimit të dijeve prej tij kontrolli i ortodoksisë zëvendësohet me një 

model të ri kontrolli, e ky është modeli që nuk përqendrohet në kontrollin mbi përmbajtjen e vetë 

qëndrimeve për të parë nëse ato janë në përputhje ose jo me të vërtetën absolute të autoriteteve, 

por mbi kontrollin e ngritjeve shkencore. Problemi tani shtrohet jo në formën se kush çka thotë, 

por në formën se kush e thotë dhe sa është i kualifikuar proceduralisht për të thënë diçka.  

Kësisoj kalimi nga pushteti sovran në pushtetin disiplinor modern në fushën e dijes është kalimi 

nga pushteti i cenzurës mbi deklaratat, në pushtetin e disiplinimit të gradimeve. Ndryshe këtë 

Fuko e quan kalim nga ortodoksia në ortologji
527

. Derisa modeli ortodoks prodhon grupet e 
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heretikëve, modeli ortologjik prodhon ato që Foucault i quan ―blloqe të dijeve të nënshtruara nga 

tirania e ligjërimeve të institucionalizuara si ligjërime shkencore në trajtën e universitetit‖
528

. 

Këto janë dije të përjashtuara si dije jo shkencore, jo konceptuale, jolegjitime ose antishkencore. 

Ky përjashtim është efekti i raportit inherent në mes dijes dhe pushtetit, i veprimit të mendjes 

kundër mendjes, i errësimit në emër të iluminimit, i shtypjes në emër të emancipimit. Në këtë 

pikë analiza e Fuko shkon në të njejtin drejtim me atë të bërë nga Adorno dhe Horkheimer tek 

―Dialektika e Iluminizmit‖ ku mendja qe emancipon përfundon si mendje instrumentale që krijon 

forma të tjera të dominimit dhe përjashtimit mbi njeriun, qenien dhe gjuhën e tij. Në këtë 

dialektikë  drita e madhe e diellit iluminist than rrënjet e pemës së lirisë. 

Edhe pse Fuko gjithmonë ka refuzuar pozat e një mendimtari që parasheh të ardhmen dhe ato të 

rrëfyesit të tregimeve të mëdha universaliste, tendenca e shndërrimit të shoqërisë moderne në një 

shoqëri të pantoptizuar, duket të jetë shumë herë më e pranishme sot se sa disa dekada më herët 

kur u artikulua nga Fuko dhe kjo falë zhvillimeve, të paimagjinueshme më parë, të shkencës dhe 

tekonologjisë. Si rezultat i këtyre zhvillimeve janë ndërtuar sisteme të kontrollit dhe mbikqyrjes 

shumë herë më efikase se sa ato që i gjejmë në modelet klasike të totalitarizimit, siç janë 

stalinizmi dhe nazizmi. Derisa totalitarizmi stalinist ishte i dukshëm dhe mbështetej mbi frikën e 

policisë sekrete, totalitarizmi i sotëm është i padukshëm, madje demokratik, siç thotë Badiou. Ai 

nuk shihet nga ne, por ne shihemi nga ai. Ne gjithë kohen jemi të vëzhguar : diku është një 

statistikë që tregon vendin ku banojmë, diku një tjetër që tregon vendin ku mësojmë, apo 

punojmë, pastaj diku një tjetër ku pushteti e di gjendjen tonë të xhirollagarisë bankare, gjërat të 

cilat i kemi biseduar me miqtë në telefon, apo në komunikimin me postë elektronike, llojin e 

veturës me të cilën lëvizim.  

Së fundi janë zhvilluar sisteme të sofistikuara të qendrave të kontrollit, falë të cilave mund të 

dihet në çdo moment vend ndodhja e automjeteve. Nuk kanë mbetur ishuj socialë ku do të mund 

të fshiheshim prej këtij lloji pushteti të gjithëpranishëm survejues. Kontrolli është bërë total. Disa 

vite para Fukosë edhe Adorno hetonte lëvizjen e modernitetit drejt një gjendje të administrimi 

total të shoqërisë në emër të racionalizimit të saj
529

. Rreziqet e këtij të fundit shumë kohë para 
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Fukosë dhe Adornos do ti parandjej Maks Veber në pikëpamjen e tij se racionalizimi i jetës në 

kapitalizmin modern e shpie shoqërinë drejt një gjendje të cilin në mënyrë figurative e paraqet si 

gjendje brenda një kafazi të hekurt (stahlhartes Gehäuse) dalja nga i cili është vetëm një ëndërr e 

largët
530

. 

 

3.2. Post-kultura apo fundi i idiomës ―vërtetësi, bukuri, mirësi‖ 

 

Debati mbi krizën e iluminizmit, në mos më i rëndësishmi, ka qenë një prej debateve qendrore në 

filozofinë e shekullit XX. Në rrjedhën e këtij debati janë propozuar një mori termash e 

konceptesh për të përshkruar gjendjen që ka rezultuar nga kjo krizë, të tillë si ―postmodernizëm‖, 

―post-iluminizëm‖, ―post- racionalizëm‖, ―post-marksizëm‖. Të gjithë këta terma, ndonëse kanë 

nuancat e tyre teorike, i referohen të njëjtes gjë : çarjes në mes të idealit iluminist të emancipimit 

dhe idealit poashtu iluminist të racionalizimit, shkëputjes ndërmjet progresit teknologjik e 
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ka kaluar pa kritika. Filozofja amerikane Nancy Fraser, konsideron se kjo pikëpamje e Foucault ka një vlefshmëri të 

kufizuar analitike. Duke ndjekur strategjinë marksiste të leximit të pikëpamjeve Fraser konsideron se Foucault duke 

folur për shoqërinë e disiplinuar nuk po bën tjetër gjë pos punës së teoricientit të madh të modelit fordist të 

rregullimit social, model që ka dominuar sistemin ekonomik dhe social në botën perëndimore gjatë shekullit XX. Në 

kushtet e prodhimit masiv, në mënyrë që niveli i efikasitetit të jetë sa më e lartë, fordizmi nënkupton krijimin e një 

sërë masash dhe mekanizmash të disiplinimit e kontrollit të fuqisë prodhuese dhe popullatave. Në mesin e tyre 

janë disiplinimi totalizues, koncentrimi social brenda një kornize nacionale dhe vetërregullimi individual. E para, 
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të drejtësisë, e të tjera, janë në funksion të racionalitetit teknik të sistemit. Ndërkaq mekanizmi i tretë fordist është 

vetërregullim individual i cili është në funksion të kostos më të ulët të shpenzimeve të sistemit të prodhimit. 

Promovimi i individit që vetëdisiplinohet ulë nevojën për kontroll të jashtëm. Të tre këto masa fordiste sipas Fraser 

gjejnë shprehje të qartë në tekstet e Foucault mbi disiplinën dhe panoptikonin, ndonëse ai nuk flet për fordizmin. 

Fraser konsideron se  në kushtet e globalizimit modeli fordist i rregullimit social është seriozisht i sfiduar nga 

proceset e një ekonomie e cila ka dalë jashtë kornizës nacionale. Proceset e pakontrollueshme transnacionale të 

globalizimit e rrënojnë bazën e disiplinës dhe kontrollit fordist, duke hapur rrugë për një model të ndryshëm të 

rregullimit social, i cili më pak bazohet në disiplinimin e proceseve sociale e më shumë në fleksibilitetin e tyre dhe 

mobilitetin jodisiplinor të individëve. Në këtë kuptim Foucault ka fare pak të na thotë për shoqërinë e globalizuar. ( 

Shih : Nancy Fraser, From Discipline to Flexibilization? Rereading Foucault in the Shadow of Globalization. 
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shkencor në njëren anë dhe progresit moral në anën tjetër. Me fjalë të tjera ato i referohen fundit 

të racionalizmit etik.  

Kritiku dhe mendimtari George Steiner ka propozuar një term tjetër si kontribut në debatin në 

fjalë. Ky është termi i ―post-kulturës‖.  

Post-kultura nuk shprehë në asnjë mënyrë idenë se ne kemi lëvizur në një gjendje matanë 

kulturës, ngase diçka e tillë do të përbënte një non sens sa antropologjik aq edhe estetik, por 

faktin e shkëputjes ndërmjet zhvillimit të kulturës dhe përparimit të moralitetit e humanizmit. 

Post-kultura do të thotë braktisje e iluzionit se kultura e lartë ( arti, muzika, letërsia, etj) është 

esencialisht faktor emancipimi dhe humanizimi, iluzion mbi të cilin mbante shpresat njeriu 

perëndimor qysh nga Rilindja e këndej. As zërat kritikë si ai i Rusoit nuk arritën ta zbehin 

ndjeshmërinë e besimit pothuajse fetar në vërtetësinë e pohimeve të këtij iluzioni. Do duhej të 

vijë shekulli XX, me përvojën e tij të katastrofave të dy Luftërave Botërore, që ky iluzion më në 

fund të dukej i tillë, pra iluzion. Në tmerrin e këtyre katastrofave kultura humaniste u tregua 

krejtësisht e pafuqishme për të ndalur barbarinë njerëzore. Në lidhje me këtë Steiner shkruan : 

―Humanizmi europian u tregua i pafuqishëm përballë fytyrës së kafshërisë. Kjo kafshëri 

shpërtheu nga zemra e vërtetë e kulturës së lartë. Pema e dashur e Gëtes e errësoi Buchenëaldin ; 

cikli i shëndritshëm i Giesekingut të muzikës për piano të Debussy-së zuri vend tok me rokamën 

e vagonëve të trenave për Dachau. Në shumë individë, në jetët vetjake të kasapëve dhe 

torturuesve, mund të gjendet edhe një shije e kultivuar, shije për muzikën dhe artet. Dikush mund 

të luaj Schubertin në mbrëmje dhe të torturojë të nesermën në mëngjes‖
531

.  

Pra, as arti, as muzika, as poezia nuk na garantojnë imunizimin nga të qenit barbarë me njëri 

tjetrin ; kultivimi estetik nuk na bën më të ngritur moralisht, në kuptimin kantian të këtij termi. 

Duket se Adorno kishte parasysh këtë kur shkruante se ―është barbare të shkruash poezi pas 

Aushvicit‖
532

. Thënë ndryshe ideja e madhe moderne e  estetikës avagardiste, kur arti është 

pararojë e progresit njerëzor, nuk është asgjë më shumë se një ide boshe. Ajo bazohej me atë që 

Steiner e quan idioma krenare ―vërtetësi, bukuri, mirësi‖
533

, e cila qysh prej Platonit bashkonte 
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në një idealin e të Vërtetës, atë të së Bukurës dhe të së Mirës
534

. Ky bashkim nënkuptonte 

zhvillimin dhe përparimin reciprok të këtyre vlerave. Në gjëndjen e post-kulturës, kjo idiomë 

është bërë një ―klishe e pluhrosur‖. Kjo ngase ne sot jetojmë me të kuptuarit se ―kulmi i histerisë 

kolektive dhe shtazërisë mund të ecin paralelisht me ruajtjen apo madje forcimin e 

institucioneve, të aparatit dhe të etikës profesionale të kulturës së lartë‖
535

. Ekzistenca e më 

shumë bibliotekave, e më shumë teatrove, shkollave të larta në një qytet nuk e pamundësojnë që 

diku në periferi të tij të ngrihet një kamp përqendrimi. Ne gjithashtu jetojmë me psikologjinë e 

cila na thotë se ―cilësitë e padyshimta të shijes letrare dhe të ndjeshmërisë estetike mund të 

bashkëjetojnë tek i njejti individ me prirjet barbare dhe me sadizmin e ndërgjegjshëm‖
536

. Me të 

njejtin laps me të cilin Radovan Karaxhiqi shkruante poezitë e tij lirike mbi dashurinë sublime të 

shpirtit njerëzor nënshkruante edhe vendimin për të masakruar boshnjakët muslimanë në 

Srebrenicë. Ky përbën një nga rastet me të rënda në listën e gjatë të të shkolluarve dhe 

intelektualëve që në momentet e caktuara ose bashkëpunuan me persekutuesit ose menduan apo 

shkruan nga perspektiva e tyre. ―Tek Ezra Pound-i dhe T.S.Eliot-i antisemitizmi është i 

pandashëm nga gjenia e tyre. Servilizmi i zellshëm që u shfaq në njerëzit e shkencave humane, 

arte e kulturë në regjimet fashiste në Itali dhe Gjermani, si dhe në atë të Stalinit, bëjnë gjithë 

bashkë një legjion të tërë. Në kulmin e mendimit filozofik të Heidegger-it qëndron skandali i 

―nazizmit privat‖, ambiguiteti felin i Wittgenstein-it dhe apologjia thuajse e pacipë e Sarte-it për 

Stalinizmin dhe Maoizmin‖
537

. Intelektualët, kjo figurë e krijuar nga iluminizmi për të mbushur 

vendin e lënë bosh nga klerikët, në shumë raste u kanë shkaktuar probleme dhe dëme të 

pariparueshme shoqërive. ―Vrasjet në masë nën emrin e një ideje, të një doktrine, apo teorie janë 

vepër e jona, shpikja jonë: shpikja e intelektualëve‖ shkruan Popper
538

. Rrugës për në parajsë 

gnosisi ka krijuar ferrin dhe historia universale ka mbetur një dramë danteskte pa dy pjesët tjera 

të saj, Purgatorin dhe Parajsën. 
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Shkapërderdhja post-kulturore e idiomës platonike ka rrënuar pikëmbështetjet kryesore edhe për 

mesianizmin pedagogjik të iluminizmit, i cili mëtonte të humanizonte botën dhe ta shpinte atë 

drejt standardeve më të larta etike përmes programeve të edukimit, reformimit të universiteteve, 

përhapjes masive të arsimimit e leximit. Në këtë rrënim ato që më se shumti kanë pësuar duket të 

jenë shkencat humane, shkencat e njeriut. Në gjendjen post-kulturore deziorientimi i tyre është 

radikal. Të lindura nga ideja se dija dhe shkenca esencialisht nënkuptojnë përparimin e lirisë së 

njeriut dhe duke ndjekur pas modelin e shkencave eksperimtale të natyrës, ato i hapën udhë 

projeksioneve të cilat e shndërruan njeriun në kafshë eksperimentale. Duke dashur të ngrinin 

njeriun në fronin e Zotit, papritur ato e panë veten duke punuar në zbritjen e tij në nivelin e 

kafshës. Dy shembujt më klasikë tanimë janë të mirënjohur : eksperimenti komunist i mbështetur 

në shkencën marksiste të historisë dhe eksperimenti nazist i mbështetur në shkencën e biologjisë 

humane.  

Mirëpo këta shembuj nuk janë të vetmit. Sot psikologjia me njohuritë e saj sherben si një furnitor 

për të gjithë ata që janë të interesuar në teknikat e manipulimit emotiv dhe kognitiv të njeriut. 

Këtu hyjnë qendrat politike që në luftën e tyre për pushtet nuk përdorin më diskursin e 

ideologjive klasike, por kompanitë e specializuara në fushën e marrëdhënive me publikun, në 

thelbin e punës së të cilave është aftësia për ti bërë njerëzit të besojnë në gjëra të pavërteta. Kjo 

aftësi mbështetet mbi idenë se për të mashtruar dikë duhet më parë ta kesh njohur atë. Atë e 

paguan edhe bisnesi i madh  i cili për të shitur sa më shumë produktet e tij ka nevojë paraprakisht 

për prodhimin sa më të madh të nevojave për këto produkte, e ky prodhim nënkupton industrinë 

e reklamës e marketingut. Në anën tjetër ekonomia, larg pritjeve marksiste për tu humanizuar, 

është matematizuar duke ia nënshtruar jetën njerëzore mbretërisë së kalkulimit të shifrave dhe 

operacioneve të matshme të të hyrave dhe të dalurave në procesin e akumulimit të kapitalit. Edhe 

shkencat e tjera janë në të njejtat linja. Vlen të permenden këtu biogjenetika dhe neurokimia. Në 

këtë kontekst vetë karakteri i universitetit iluminist ka ndryshuar tërësisht. Në këtë ndryshim 

universitetet dhe qëndrat kërkimore, shkruan Liotar, nuk janë të thirrura më për të formuar 

ideale, por kompetenca profesionale, ekspert të fushave përkatëse, për nevojat e 

mirëfunksionimit të sistemit social
539

. Dy nën sistemet e tij, ai ekonomik dhe ai politik, e kanë 

shndërruar mendjen dhe dijen shkencore në instrumentet e tyre kryesore për qëllimet e 
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akumulimit të kapitalit dhe akumulimit të fuqisë shtetërore. Përfytyrimi i shkencës si fuqi 

emancipuese dhe progresive e njerëzimit duket të ketë marrë fund dhe nëse jo fund atëherë 

mosbesimi në të është vështirë për tu hedhur poshtë. Dialektika e iluminizmit ka nxjerrë para 

syve tanë faktin se ―njeriu ndan në procesin e emancipimit të tij fatin e botës tjetër të tij. Sundimi 

i natyrës përfshin sundimin e njeriut. Çdo subjekt duhet të marrë pjesë jo vetëm në vënien nën 

zgjedhë të natyrës së jashtme, njerëzore dhe jonjerëzore, por për ta realizuar këtë duhet të vërë 

nën zgjedhë natyrën në vetvete‖
540

. E tërë kjo do të thotë se  ―historia e rraskapitjeve të njeriut 

për ta vënë nën zgjedhë natyrën është gjithashtu edhe historia e vënies nën zgjedhë të njeriut nga 

njeriu‖
541

. Përfytyrimi për progresin, si përzënie graduale historike e të keqss nga jeta njerëzore, 

ka humbur të gjithë partizanët e tij. Heqja dorë prej tij duket tashmë punë e kryer, por problemi 

më i vështirë, shkruan Steiner, që del nga heqja dorë prej këtij përfytyrimi është problemi se a 

është i mundur konceptimi i një teorie të kulturës në mungesë të çdo dogme  ose bindjeje të 

thellë ndaj një imperativi metaforik të progresit e të përkryerjes?
542

. Ky është problemi i kulturës 

pa metafizikë. Dikur Hegeli fliste për popujt pa metafizikë që u ngjajnë tempujve të pasur me 

ornamente, por që u mungon shenjtëria 
543

. Këta tempuj kanë vetëm një fat, atë të braktisjes. 

Post-kultura është ndjesia se ky fat tashmë e ka goditur edhe vetë kulturën. Dominimi i sotshëm 

në kulturë i asaj që Debord e quante ―kulturë e spektaklit‖
544

 është treguesi më i mirë i kësaj.  

Ajo të ofron mundësinë e vetme brenda ―lehtësisë së padurueshme të qenies‖
545

, e dalë kjo nga 

―emancipimi radikal prej ëndërrimeve mbytëse të mesianizmit‖, mundësinë e kënaqësisë së 

çastit. Asgjë më shumë. Pas çastit është vetëm asgjëja , prania e munguar e Zotit dhe e muzave të 

tij
546

. Heqja dorë nga e kaluara absolute dhe e ardhmja absolute na ka lënë si të vetmen mundësi 

përjetimi të tashmen absolute. 
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Përfundim 

 

Dialektika e emancipimit dhe bota pa kujdestarë ontologjikë tij 

 

Termi ―dialektikë e emancipimit‖ e merr domethënien nga termi ―dialektikë e iluminizmit‖, i cili 

është një term qendror në teorinë kritike të Adornos dhe Horkheimerit. Të dy këta mendimtarë 

me ―dialektikë të iluminizmit‖ nënkuptonin procesin gjatë të cilit idealet iluministe të 

emancipimit dhe lirisë kthehen në të kundërten e tyre.  

Mendja e konceptuar nga iluminizmi si instancë supreme që garanton lirinë u kthye në mendjen 

instrumentale të formave të reja të shtypjes e domiminimit mbi njeriun. Kultura e kuptuar në 

iluminizëm si shprehje e shpirtit dhe subjektivitetit njerëzor u shndërrua në industrinë kulturore 

përmes të cilës ky shpirt dhe subjektivitet manipulohen dhe orientohen sipas interesave të 

instancave të dominimit.  

Historia e kuptuar nga iluminizmi si progres i pandalshëm i lirisë dhe si evolucion nga barbaria 

në civilizim doli të jetë krejt e kundërt: ose një bashkëudhëtim i civilizimit dhe barbarisë, ose një 

progres, sikurse shkruan Adrono, nga harku i shigjetes tek bomba atomike.  

Dialektika e iluminizmit shpreh shpërbërjen e trinomit kulturë-dije-emancipim. Në këtë kontekst 

semantiko—filozofik dialektika e emancipimit shënon procesin gjatë të cilit ―qëllimet‖ e 

instancave transcendente dhe imanente të emancipimit shndërrohen në të kundërten e tyre. Në 

këtë shndërrim luftëtarët e djeshëm të lirisë paparitur e shohin veten në figurën e armiqve të saj.  

Në filozofinë perëndimore mund të merren tre figura të shquara si përfaqësuese të këtij 

shndërrimi. Ato janë: Edipi, Krishti dhe Revolucionari.  

Edipi mund të shihet si figura që përfaqëson dështimin gnostiko-iluminist të emancipimit. Me 

dijen dhe njohjen e tij ai arrin të çlirojë qytetin nga terrori i përbindëshit që është terrori i të 

panjohurës, enigmës, të çlirojë qytetin nga e keqja që ka mbërthyer njerëzit nga fakti i thjeshtë se 

ata nuk e njohin vetveten. Me të zgjidhur enigmën përbindëshi zhduket dhe Edipi hyn në qytet si 

heroi i çlirimit të tij, mirëpo triumfalizmi i tij përfundon me aktin e një krimi të madh të kryer 



nga vetë Edipi, por pa dijen e tij : Edipi martohet me nënën e tij. Pavetëdijshmëria e krimit të 

Edipit tregon në fakt papërsosmërinë e dijes njerëzore, limitet e saj epistemologjike dhe etike. 

Kur Edipi e kupton krimin e tij në një akt dëshpërimi ai vetverbohet. Vetverbimi është heqja dorë 

nga të parët, nga drita, heqja dorë nga gjërat që përfaqëojnë vetë dijen. Fati i Edipit do të na 

tregojë se vërteta shpie jo vetëm në çlirim, por edhe në verbëri dhe errësirë. 

Në figurën tjetër kemi Krishtin. Krishtin përfaqëson para exellance figurën e çlirimtarit të të 

shtypurve dhe të varfërve. ―Predikimi në Mal‖ është një nga tekstet më të fuqishme në literaturën 

perëndimore mbi shpresën për të varfërit. Ai është teksti i një komunizmi transcendent, në të 

cilin të varfërve dhe të shtypurve të kësaj bote u premtohet bota tjetër -mbretëria e Hyut,  ndërsa 

të pasurve u garantohet pamundësia absolute e hyrjes në të. I tërë Predikimi i Krishtit mbështetet 

mbi një ide të vetme : Zoti është në anën e të shtypurve dhe të varfërve. Kjo ide i ka mbajtur të 

bashkuar të krishterët e hershëm për pothuajse tre shekuj gjatë persekutimit romak. Shndërrimi i 

Krishterimit në fe zyrtare të Perandorisë Romake nga ana e Konstandinit e Teodosit përbën aktin 

në të cilin krishterimi përjeton dialektikën e emancipimit. Në lidhje me këtë filozofi amerikan 

Noam Chomsky shkruan : ―Konstandini e zbriti Krishtin nga kryqi, i cili symbolizonte mbrojtjen 

e të varfërve dhe e bëri atë mbrojtës të Perandorisë Romake‖. Kështu nga të qenit një ideologji e 

të mjeruarve të kësaj bote, krishterimi u bë ideologji e sundimtarëve. Këtë më se miri e 

simbolizon zhvendosja e qendres së tij nga rrugët varfanjake të Jerusalemit në qëndren e 

pushtetit romak në Romë. Zoti u bë me të fortit e kësaj bote. Kështu lindi teologjia politike 

mesjetare, me doktrinat e saj mbi të ―drejtën hyjnore të mbretërve‖ dhe doktrinën e ―dy trupave 

të mbretit‖. Mbreti u bë instanca e ndërmjetësimit politiko-ontologjik në mes Zotit dhe qenieve 

njerëzore. Përpjekjet e ndryshme gjatë mesjetës, si ajo e Françeskanëve, apo teologjia latino-

amerikane e çlirimit gjatë shekullit të fundit, për të rivendosur lidhjen e drejtpërdrejtë në mes 

Zotit dhe të shtypurve e të varfërve, nuk ia kanë dalë të ndryshojnë modelin e vendosur nga 

Konstandini. Do të jetë pikërisht ky model që do të provokojë, mes tjerash, zellin e madh 

antifetar të Iluminizmit, në përfytyrimet e të cilit feja do të paraqitet si një vegel ideologjike e 

tiranëve.  

Heqja, ose sëpaku margjinalizimi i fesë dhe figurës qendrore të saj – Zotit nga iluminizmi e 

shtynë këtë të fundit të gjejë zëvendësuesit e tyre. Kjo sjell lindjen e një perëndie të re- Historisë, 

në procesin dhe ligjet e të cilit projektohen shpresat për fatin e njerëzimit. Bashkë me këtë lind 



edhe një figurë e re e çlirimtarit dhe pikërisht ajo e revolucionarit. Revolucionari e paraqet veten 

si një misionar i historisë së emancipimit universal të njerëzimit. Në përmbushjen e misionit të 

tij, kudo që ai do të shfaqet, do ta ndjekë ―mallkimi‖ i fatit të Edipit: nga të qenit çlirimtar i 

njerëzve nga tirania përfundon në shpikjen e formave të reja të tiranisë ; nga mik i lirisë në armik 

të saj. Jakobinët do t‘i mbushin me koka të prera njerëzish rrugët e Parisit në emër të çlirimit të 

njerëzimit dhe pas tyre bolshevikët do të bëjnë të njejtën gjë në rrugët e Rusisë po në emër të 

Historisë së Emancipimit. Jakobinët do të shembin Bastijen- simbolin e tiranit të përmbysur, por 

në vend të saj do ndërtojnë Bastija të tjera edhe më brutale, ndërsa bolshevikët birucat siberiane 

të carizmit do të shndërrojnë më Arkipelagun e Gulagut ( rrjeti i burgjeve politike në Bashkimin 

Sovjetik). Qyteti që dje ziente nga kushtrimi i revolucionit tani i ngjanë një burgu të madh 

(Steiner).  

Këto tre figura, që përfaqësojnë dialektikën e emancipimit, shprehin në fakt idenë themelore se 

për emancipimin e njerëzimit nuk ka kujdestarë e garantues ontologjikë universalë. Asgjë nuk na 

siguron se e nesermja do të jetë më e mirë, më humane dhe më e drejtë se sa e sotmja, as Zoti, 

sepse ai lehtë mund të ―përvetësohet‖ nga tiranët dhe kriminelët gjithandej botës, as Historia, 

ngase në të nuk ekzistojnë ligje të pakthyeshme të progresit human e moral, e as Dija, ngase ajo 

gjithmonë lind dhe zhvillohet në një lidhje të pashkëputshme me format e fuqisë, pushtetit e 

dominimit. Dija është fuqi e njeriut mbi natyrën dhe e njeriut mbi njeriun. E sigurtë mbetet 

vetëm pasiguria. Duket se kjo pasiguri është ndjesia themelore e botës bashkëkohore, ndjesia e të 

jetuarit pa besimin se diku janë disa kujdestarë të së mirës supreme. Mirëpo të jetuarit pa këtë 

besim nuk do të thotë zhytje në ndonjë trajtë të pesimizmit historik apo dëshpërimit apokaliptik, 

por para se gjithash të jetuarit me idenë e ―mundësive të barabarta‖ të së mirës dhe se keqes, të 

emancipimit dhe shtypjes.  Ndjesia e këtij të jetuari është ajo e një personazhi të Kunderes i cili 

rrëfen për botën që as nuk përmirësohet e as nuk bëhet më e keqe.  
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