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Anastasija Gjurçinova
NOMADIZMI DHE FEMINIZMI

NOMADIZAM I FEMINIZAM

vështrim për librin Subjekti nomad nga Rozi
Braidoti (Rosi Braidotti, Soggetto nomade.
Femminismo e crisi della modernitá,
Roma, Donzelli, 1995)

osvrt za knigata Nomadskiot subjekt od
Rozi Braidoti (Rosi Braidotti, Soggetto
nomade. Femminismo e crisi della
modernitá, Roma, Donzelli, 1995)
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eministi~kata misla na krajot od 20 vek ponudi
nekolku figurativni pretstavuvawa na poimot
na subjektot. Site tie se grani~ni, podvi`ni,
menlivi, fluidni, hibridni, pluralni i mnogukratni. Od mno`estvoto predlozi, kako figuri za
novite oblici na subjektivnosta, vredi da se spomenat: pozicioniranite subjekti na Adrien Ri~ (Rich,
Adrienne: Notes towards a Politics of Locations, in:
Blood, Bread and Poetry, London, 1984), kiborg
figurata na Dona Haravej (Haraway, Donna: Manifesto
Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo,
Milano, 1995), bo`estvenata subjektivnost na Lis
Irigare (Irigaray, Luce: Donne divine, in: Sessi e
genealogie, Milano 1989), mestiza-me{ovitiot
subjekt na Glorija Anzaldua (Anzaldùa, Gloria: Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco,
1987), ekscentri~nite subjekti na Tereza de
Lauretis (De Lauretis, Teresa, Soggetti eccentrici,
Milano, 1999), s$ do nomadskiot subjekt na Rozi
Braidoti (Braidotti, Rosi: Nomadic subject, New York,
1994).

endimi feminist në fund të shekullit 20 ofroi disa
prezantime figurative të konceptit të subjektit. Të
gjitha këto janë skajore, të lëvizshme, të ndryshueshme,
fluide, hibride, plurale dhe shumëfishe. Nga shumësia e
propozimeve, si figura për format e reja të subjektivitetit,
vlen të përmenden: subjektet e pozicionuara të Adrien
Riçit (Rich, Adrienne: Notes towards a Politcs of Locations, in: Blood, Bread and Poetry, London, 1984), figura
kiborg e Dona Haravejit (Haraway, Donna: Manifesto
Cyborg. Donne, technologie biopolitiche del corpo,
Milano, 1995), subjektiviteti hyjnor i Lys Irigaresë
(Irigaray, Luce: Donne divine, in: Sessi e genealogie,
Milano 1989), mestiza - subjekti mikst i Gloria
Anzalduas (Anzaldua, Gloria: Borderlands/La Frontera:
The New Mestiza, San Francisco, 1987), subjektet
ekscentrike i Teresa de Lauretisit (De Lauretis, Teresa,
Soggetti eccentirci, Milano, 1999, e deri te subjekti nomad i Rozi Braidotit (Braidotti, Rosi: Nomadic subject,
New York, 1994).

Subjektivnosta i identitetot ve}e podolgo vreme se
vo sredi{teto na interesite na poststrukturalisti~kata, postmodernata, postkolonijalnata i

Subjektiviteti dhe identiteti tashmë një kohë të gjatë janë
në qendër të interesave të mendimit teorik
poststrukturalist, postmodern, postkolonialist dhe femi-
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feministi~kata teoretska misla. Pritoa, ona {to gi
obedinuva site spomenati diskursi e kriti~koto
promisluvawe na ovie koncepti vo nasoka na razni{uvawe na patrijarhalnata imperijalisti~ka i
univerzalisti~ka perspektiva na zapadnata filozofska misla. Sepak, za razlika od poststrukturalizmot, kade {to se odi dotamu da se negira
postoeweto na identitetot voop{to, feministi~kata
kritika se zalaga za negovo za~uvuvawe, no preku
zna~itelno prevrednuvawe na samiot koncept. Samo
onie {to istoriski mo`ele da go u`ivaat statusot
na subjekti vo polna smisla, tvrdi Rozi Braidoti,
t.e. subjekti koi razmisluvaat, glasaat, poseduvaat
gra|anski prava i simboli~en avtoritet, - samo tie
mo`at da si go dozvolat luksuzot da govorat za
postmoderna kriza na nivniot identitet.

nist. Me këtë rast ajo që i bashkon të gjitha diskurset e
përmendura është përsiatja kritike e këtyre koncepteve
në drejtim të luhatjes së perspektivës partiarkale
imperialiste dhe universaliste të mendimit filozofik
perendimor. Megjithatë, për ndryshim nga
poststrukturalizmi ku shkohet deri atje sa të mohohet
ekzistimi i identitetit në përgjithësi, kritika feministe
angazhohet për ruajtjen e tij, por nëpërmjet të një
rivlerësimi të rëndësishëm të vetë konceptit. Vetëm ata
që historikisht e kanë pasur të mundshme ta gëzojnë
statusin e subjekteve në kuptimin e plotë të fjalës, pohon
Rozi Braidoti, dmth. subjekte që mendojnë, votojnë, kanë
të drejta qytetare dhe autoritet simbolik, - vetëm ata mund
ta lejojnë luksin e të folurit për krizë postmoderne të
identitetit të tyre.

Vo ovoj kontekst Rozi Braidoti ja predlaga
metaforata za nomadizmot, ve}e podolgo vreme
prisutna vo sovremenata kriti~ka misla (da gi
spomeneme samo primerite na: G. Deleuze-F. Guattari:
Nomadology, New York, 1986 ili Nomadskiot duh na
Kenet Vajt, Skopje, 1995), koja kaj nea e povrzana i so
iskustvata od sopstvenata egzistencijalna situacija.
Rozi Braidoti: misla i telo na eden nomad, pi{uva
za nea edna nejzina recenzentka. Braidoti e rodena
vo Latizana, blizu Udine, vo grani~en predel, na
krajniot severoistok na Italija. U{te kako dete
zaminuva da `ivee vo Avstralija, kade {to na
Univerzitetot vo Kambera diplomira so trudot za
Simon de Bovoar. Kon krajot na 70-tite doa|a vo
Pariz, sledej}i gi kursevite na M. Fuko i L. Irigare,
sprijateluvaj}i se so pove}e pretstavni~ki na
`enskoto kriti~ko pismo, me|u koi i so J. Kristeva.
Multikulturna individua par exellence, od 1988
godina Braidoti `ivee vo Holandija, kade {to na

Në këtë kontekst Rozi Braidoti e propozon metaforën për
nomadizmin tashmë një kohë të gjatë prezente në
mendimin kritik bashkëkohor (ti përmendim vetëm
shembujt e: G. Deleuze - F. Guattarit: Nomadology, New
York, 1986 ose Fryma nomade e Kenet Vajtit, Shkup
1995), e cila te ajo është e lidhur me përvojat nga situata
personale ekzistenciale. Rozi Braidoti: mendimi dhe trupi
i një nomadi, shkruan për një recenzente të saj. Rozi
Braidoti është e lindur në Latizanë, afër Udines, në rajonin
kufitar në verilindjen e skajshme të Italisë. Qysh si fëmijë
shkon të jetojë në Australi, ku në universitetin e Kanberës
diplomohet me kontributin për Simon dë Bovuarin. Kah
fundi i viteve shtatëdhjetë vjen në Paris, duke i ndjekur
kurset e M. Fukosë dhe L. Irigaresë, duke u miqësuar me
shumicën e përfaqësuesve të shkrimit kritik të femrores,
mes të cilave edhe me J. Kristevën. Individualiteti
multikulturor par exellence, që nga viti 1998 Braidoti
jeton në Holandë, ku në universitetin e Utrehtit e udhëheq
Sektorin për studime femrore e gjinore.
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Na{ata avtobiografija s$ u{te ne e prikazna, no
treba toa da stane, smetaat nekoi pretstavni~ki na
feministi~kata kritika ([. Felman). Taka, izvorno
pottiknat od egzistencijalnata situacija,
nomadizmot kaj Rozi Braidoti mo{ne prirodno i
inventivno preminuva vo nejzina karakteristi~na
teoretska opredelba. Figurata {to ja predlagam na
subjektot voop{to, no osobeno na feministi~kiot
subjekt, pi{uva avtorkata, vo edna situirana,
postmoderna, kulturolo{ki diferencirana interpretacija e  nomadot. Dokolku op{testvenata klasa,
rasata, etni~kata pripadnost, rodot, vozrasta i
drugite specifi~ni elementi se oskite na diferencijacija koi, vkrstuvaj}i se i proniknuvaj}i se ja
formiraat na{ata subjektivnost, poimot nomadski
se odnesuva na simultanoto/istovremeno prisustvo
na nekoi ili mnogu od ovie elementi vo eden ist
subjekt.

Autobiografia jonë ende nuk është rrëfim, por duhet të
bëhet i tillë, mendojnë disa përfaqësuese të kritikës
feministe (Sh. Fellman). Kështu, i nxitur burimisht prej
situatës ekzistenciale nomadizmi te Rozi Braidoti në
mënyrë shumë të natyrshme dhe inventive kalon në
përcaktim të sajin karakteristik teorik. Figura të cilën e
propozoj për subjektin në përgjithësi, por në veçanti
subvjektin feminist shkruan autorja, në një interpretim
të situuar postmodern, kulturologjikisht të diferencuar
është - nomadi. Po qe se klasa shoqërore, raca, përkatësia
etnike, gjinia, mosha dhe elementet tjera specifike janë
boshtet e diferencimi të cilat duke i ndërthurur dhe duke
depërtuar e formojnë subjektivitetin tonë, termi nomad
(si mbiemër) ka të bëjë me praninë simultane/ të
njëkohsme të disave ose të shumicës prej këtyre
elementeve në një subjekt të njejtë.

Kaj Rozi Braidoti nomadot se razlikuva od imigrantot, ~ie {to dvi`ewe e pottiknato od nepovolnata socijalna situacija, kako i od azilantot,
koj e zadol`itelno politi~ki determiniran.
Nomadot, spored Rozi Braidoti, voop{to ne e
prinuden na preselba. Toj e subjekt {to raskrstil so
sekoja ideja, `elba ili nostalgija za stabilnost. Toj/
taa kopnee za identitet sozdaden od premini,
promeni i nadminuvawe na granicite. Pritoa,
`elbata ili kopne`ot e klu~niot koncept vo
razbiraweto na mnogukratniot identitet. Nomadskiot subjekt na Rozi Braidoti ne e definiran ni
preku patuvaweto, tuku pred s$ preku idejata za
nadminuvawe na zadadenite konvencii. Za razlika
od egzilot, koj go turka subjektot na marginite na

Te Rozi Braidoti nomadi dallohet nga imigranti, lëvizja
e të cilit nxitet nga situata e pavolitshme sociale, si dhe
nga azilanti, i cili detyrimisht është i determinuar
politikisht. Nomadi, sipas Rozi Braidotit, fare nuk është i
detyruar të shpërngulet. Ai është subjekt që i ka pastruar
punët me çdo ide, dëshirë, nostalgji për stabilitet. Ai/ajo
digjet për një identitet të krijuar nga kalimet, ndryshimet
dhe tejkalimet e kufinjve. Me këtë rast, dëshira ose malli
është koncepti kyç në të kuptuarit e identitetit të
shumëfishtë. Subjekti nomad i Rozi Braidotit nuk është
përkufizuar as përmes udhëtimit, por, para së gjithash
përmes idesë për tejkalimin e konvencioneve të dhëna.
Për ndryshim nga ekzili, i cili e shtyn subjektin në
margjinat e shoqërisë, nomadizmi është gjendja aktive dhe
kreative e trupit dhe frymës sonë. Së fundi subjekti no-
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Univerzitetot vo Utreht go rakovodi Oddelot za
`enski i rodovi studii.
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op{testvoto, nomadizmot e aktivna i kreativna
sostojba na na{eto telo i na{iot duh. Kone~no,
nomadskiot subjekt na sovremenata feministi~ka
misla e politi~ki i epistemolo{ki entitet. Toj se
trudi da ja odbegne opasnosta od vklu~uvawe na site
`eni vo eden kolektiven identitet, samo zaradi
ednostavniot fakt na nivnata zaedni~ka biolo{ka
pripadnost. Seksualniot identitet, tvrdi Rozi
Braidoti, ne e opredelen spored samata seksualna
praktika, tuku spored `elbata, (ostvarena ili
ostvarliva), i taa  nomadska, {to ovozmo`uva
elaboracijata da prodol`i i ponatamu, vo nasoka na
poimot - transgender.

mad i mendimit bashkëkohor feminist është entitet
politik dhe epistemologjik. Ai përpiqet ta shmangë
rrezikun nga kyçja e të gjitha grave në një identitet
kolektiv, vetëm për shkak të faktit të thjeshtë të përkatësisë
së tyre të përbashkët biologjike. Identiteti seksual, pohon
Rozi Braidoti, nuk është i përcaktuar sipas vetë praktikës
seksuale, por sipas dëshirës (të realizuar ose të
realizueshme), edhe kjo nomade gjë që mundëson që
elaborimi të vazhdojë edhe më tutje, në drejtim të termit
- transgender.

Tri osnovni strategii se karakteristi~ni za
nomadizmot na Rozi Braidoti: 1. Transdisciplinarnosta, kako nadminuvawe na granicite me|u
teoretskite disciplini i umetni~kite `anri, 2.
Citatnosta, kako na~in na dopu{tawe drugite
subjekti da govorat niz na{iot tekst i 3. Ukinuvawe
na distinkcijata me|u visokata teorija i narodnata kultura. Nomadskata svest & pomaga na
sovremenata kriti~ka misla da raskine so falologocentri~nata linearnost na zapadnata filozofska misla, vra}aj}i mu ja na kriti~kiot diskurs
slobodata, vitalnosta, ekstati~nosta i kreativnata
ubavina. Figurata na poliglotot pretstavuva
otelotvoruvawe na nomadskiot subjekt vo domenot na
jazikot, a prevodot prirodna, zaedni~ka sostojba za
site individui koi razmisluvaat (J. Kristeva). Ne
postojat maj~ini jazici, tvrdi Braidoti, tuku samo
lingvisti~ki mesta kako pojdovni to~ki vo gradbata
na sopstveniot jazi~en svet. I sekoj tekst e konstruiran kako moment ili mesto na privremeno
zapirawe. Nomadskiot subjekt e tuka samo na minuvawe

Tri strategji themelore janë karakteristike për
nomadizmin e Rozi Braidotit: 1. Transdisiplinimi, si
tejkalim i kufinjve midis disiplinave teorike dhe zhanreve
artistike, 2. Citatimi, si mënyrë e të lejuarit që subjektet
tjera të flasin përmes tekstit tonë dhe 3. Shkëputja e
distinksionit midis teorisë së lartë dhe kulturës
popullore. Vetëdija nomade i ndihmon mendimit
bashkëkohor kritik që ti shkëpusë raportet me linearitetin
falogocentrik të mendimit filozofik perendimor duke ia
kthyer diskursit kritik lirinë, vitalitetin, ekstacitetin dhe
bukurinë krijuese. Figura e poliglotit paraqet personizim
të subjektit nomad në domenin e gjuhës, kurse përkthimi
gjendje të natyrshme të përbashkët për të gjithë individët
që mendojnë (J. Kristeva). Nuk ekzistojnë gjuhë amëtare,
pohon Braidoti, por vende linguistike si pikënisje në
ndërtimin e botës vetanake gjuhësore. Dhe çdo tekst është
konstruktuar si moment ose vend i ndaljes së
përkohshme. Subjekti nomad këtu është vetëm në kalim
e sipër...
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Nomadskata svest predviduva preminuvawa na
granicite bez odnapred opredeleni destinacii i
nikoga{ ne ~uvstvuva taga ili nostalgija za zagubenite tatkovini. Sepak, nomadizmot na Rozi Braidoti ne e apsolutna fluidnost koja ne znae za
granici, tuku pred s$ svest deka granicite ne se
fiksni, dadeni edna{ zasekoga{ i nepremostlivi.
Vo taa smisla nomadskata svest e pred s$ sodr`ana vo
strasta ili kopne`ot za nivno preminuvawe.

Vetëdija nomade parasheh kalime të kufinjve pa
destinacione të caktuara më parë dhe asnjëherë nuk
ndjehet pikëllimi ose nostalgjia për atdhetë e humbur.
Megjithatë, nomadizmi i Rozi Braidotit nuk është fluiditet
absolut i cili nuk di për kufinj, por para së gjithash vetëdije
se kufinjtë nuk janë fiksë, të dhënë një herë e përgjithmonë
dhe të pakapërcyeshëm. Në atë kuptim vetëdija nomade
para së gjithash është përfshirë në pasionin ose mallin
për tejkalimin e tyre.

Mnogu elementi od nomadskiot feminizam na Rozi
Braidoti se vo dosluh i koincidiraat so poststrukturalisti~kata teorija i kritika. No, konceptot za
nomadskiot subjekt elaboriran od Rozi Braidoti
pred s$ im ovozmo`uva na `enite da ja spoznaat, da ja
razotkrijat i povtorno da ja osvojat pove}eslojnata
struktura na sopstvenata subjektivnost. Toj bezdrugo
pretstavuva eden inventiven i sugestiven na~in za
nadminuvawe na kriznite mesta vo postmodernata
misla, preku celosno po~ituvawe na nejzinata
kompleksnost, fluidnost i tolerantnost.

Shumë elementë nga feminizmi nomad i Rozi Braidotit
janë në pajtim dhe koincidojnë me teorinë dhe kritikën
poststrukturaliste. Por koncepti për subjektin nomad i
elaboruar nga Rozi Braidoti para së gjithash iu mundëson
grave ta njohin, ta zbulojnë dhe përsëri ta pushtojnë
strukturën shumshtresore të subjektivitetit personal. Ai
patjetër paraqet një mënyrë inventive dhe sugjestive për
tejkalimin e vendeve të krizës në mendimin postmodern,
përmes respektimit të tërësishëm të kompleksitetit,
fluiditetit dhe tolerancës së tij.
Përkthim: Lindita Ahmeti
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