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Vo kontekst na politi~ko-pravnata teorija, multi
kulturniot diskurs se temeli na premisata deka
malcinskite kulturi, odnosno na~inot na `ivot na
nivnite pripadnici, ne se dovolno za{titeni so in
dividualnite prava, pa spored toa, tie treba da
bidat za{titeni so specijalni grupni prava i odre
deni privilegii. Vakviot stav se brani so argumentot
deka kulturniot identitet ima su{tinska uloga vo
konstituiraweto na personalniot identitet na po
edinecot. Bidej}i kulturata, odnosno kulturnata za
ednica e od takvo fundamentalno zna~ewe za `i
votot na nejzinite pripadnici, kulturnite praksi
na malcinskite zaednici treba da bidat za{titeni.

Në kontekst të teorisë politike-juridike, diskursi multikulturor bazohet në premisën se kulturat minoritare,
përkatësisht mënyra e jetës së pjesëtarëve të tyre nuk
janë të mbrojtura në mënyrë të mjaftueshme me të drejtat
individuale, e sipas kësaj, ato duhet të mbrohen me të
drejta speciale grupore dhe me disa privilegje të caktuara. Qëndrimi i këtillë mbrohet me argumentin se
identiteti kulturor ka rol qenësor në konstituimin e
identitetit personal të individit. Meqë kultura, përkatësisht bashkësia kulturore është me një rëndësi të tillë
fundamentale për jetën e pjesëtarëve të saj, praktikat
kulturore të bashkësive minoritare duhet të mbrohen.

Knigata Etni~nost: Antropolo{ki konstrukcii
se zanimava so premisite na pogoreposo~enata argu
mentacija od ovoj prikaz. Markus Benks se zafa}a da
go ispita konceptot na etnosot i etni~nosta poradi,
kako {to istaknuva toj, za~estenata upotreba na toj
termin i na terminologijata koja go opkru`uva. Mo
tivot na Benks za ovoj potfat se temeli vrz fenomenot
na konstruiraweto na konceptot etnos i etni~nost
vo tekovnite politi~ki i sociolo{ki raspravi
{to se zanimavaat so nastanite koi na nekoj na~in
vklu~uvaat otvoreni ili skrieni sudiri me|u lu|e
so razli~ni kulturni belezi.

Libri Etniciteti: Konstruksione antropologjike merret
me premisat e argumentimit të sipërpërmendur të këtij
shqyrtimi. Markus Benks-i i përvishet punës ta hulumtojë konceptin e etnosit dhe etnicitetit për shkak të, siç
thotë ai, përdorimit të shpeshtuar të këtij termi dhe të
terminologjisë e cila e rrethon. Motivi i Benks-it për këtë
ndërmarrje bazohet në fenomenin e konstruktimit të
konceptit etnos dhe etnicitet në shqyrtimet aktuale politike e sociologjike që merren me ngjarjet të cilat në njëfarë mënyre përfshijnë konflikte të hapura ose të fshehta
midis njerëzve me shenja të ndryshme kulturore.
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Benks go ispituva konceptot na etni~nost vo nego
vata istoriska pojava vo antropolo{kite teorii,
iscrtuvaj}i go zna~enskiot spektar vo razli~nite
antropolo{ki teorii i {koli. Toj glavno se zadr`u
va na zapadnite pravci, me|utoa, go ispituva i domi
nantniot pogled na etni~nosta razvien vo sovetskata
{kola. Kako {to toj konstatira, konceptot na etno
sot se konstruira kako prodol`enie na konceptot
na pleme, samo {to toj sega e pomesten vo kontekst
na sovremenite dr`avi i pojavata na kategorijata
nacija. Politi~ki posmatrano, konceptot na mal
cinstvo koe vo relacija so dominantnata populaci
ja se izdvojuva so karakteristi~ni kulturni belezi
e vtoriot kandidat za sodr`inata na konceptot na
etnosot: etnos kako malcinska grupa ili zaednica
so pove}e ili pomalku jasni socijalni i kulturni
belezi.

Benks-i e hulumton konceptin e etnicitetit në dukurinë
e tij historike në teoritë antropologjike, duke e vijëzuar
spektrin domethënës në teoritë dhe shkollat e ndryshme
antropologjike. Ai kryesisht ndalet në drejtimet perendimore, ndërkaq, e hulumton pikëpamjen dominante të
etnicitetit të zhvilluar në shkollën sovjetike. Siç konstaton
ai, koncepti i etnosit konstruktohet si vazhdim i konceptit
fis, vetëm se ky tash është i zhvendosur në kontekst të shteteve bashkëkohore dhe paraqitjes së kategrorisë komb.
Shikuar politikisht, koncepti i minoritetit, i cili në relacion
me popullsinë dominante ndahet me shenja karakteristike kulturore, është kandidati i dytë për përmbajtjen e konceptit të etnosit: etnosi si grup minoritar ose bashkësi me
më shumë ose më pak shenja të qarta sociale e kulturore.

Konceptot na etni~nosta e isprepleten so me|usebno
povrzani koncepti, kako {to se konceptite na rasa
i nacija. Pa sepak, vo zavisnost od diskursot varira
i nivnata upotreba, pa neretko, konotativnata vred
nost na negovata sekojdnevna i mediumska upotreba
}e zavisi od toa koj diskurs se koristi kako zadnina.
Zatoa, konceptot na etni~nosta Benks go gleda kako
konstrukcija koja izrasnuva vo prepletenosta na
diskurzivnite matrici. Zgolemuvaweto na svesta
za relativnata priroda na konceptot na etni~nosta
pretstavuva najgolem pridones na ovaa kniga ispol
neta so interesni analizi i interpretacii.

Koncepti i etnicitetit është i lidhur me koncepte të ndërlidhura mes vetes, siç janë konceptet e rasës dhe të kombit. Po, megjithatë, varësisht nga diskursi lëviz edhe përdorimi i tyre, e jo rrallë, vlera konotative e përdorimit të
tij të përditshëm dhe medial do të varet nga ajo se cili
diskurs shfrytëzohet si prapavijë. Për këtë arsye konceptin për etnicitet Benks-i e sheh si konstruksion i cili del
nga ndërthurja e matricave diskurzive. Rritja e vetëdijes për natyrën relative të konceptit të etnicitetit paraqet
kontributin më të madh të këtij libri të mbushur me analiza dhe interpretime interesante.
Përkthim: Lindita Ahmeti

