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Stanuvame svedoci deka s$ pove}e se sozdava litera
tura koja{to se zanimava so klasi~ni temi, kako {to
e na primer pra{aweto na evropskata integracija,
no od edna post-strukturalisti~ka perspektiva, na
nestandarden teoretski jazik i so odredena lucid
nost koja gi pro{iruva na{ite vidici i znaewa.
Sepak, toa ne se klasi~ni filosofski knigi na koi
mo`eme da im „popu{time” za teoretskata neodgo
vornost. Toa se tekstovi koi pretendiraat da stanat
referenci vo argumentirani raspravi za evrop
skite temi, da stanat dela od koi }e se u~i, pa duri i
ne{to }e se nau~i.

Po bëhemi dëshmitarë se gjithnjë e më shumë po krijohet një literaturë e cila merret me tema klasike, siç është
për shembull çështja e integrimit evropian, por nga një
perspektivë post-strukturaliste, në gjuhën teorike jostandarde dhe me një luciditet të caktuar i cili i zgjeron
horizontet tona. Megjithatë, këtu nuk bëhet fjalë për libra klasikë filozofikë të cilave mund “t’u lëshojmë pe” për
papërgjegjësinë teorike.

Ovaa kniga pretstavuva primer na goreopi{anata
literatura. Samouverenosta na avtorite se gleda od
toa {to tie pretendiraat analizata i teoretskite
tehnologii pomesteni vo nivnite opservacii da
formiraat novo pole na istra`uvawe vo takanare
~enite Evropski studii. Nivniot predlog ima do
volno smisla za da bidat sfateni seriozno, no i
mnogu lesno da bidat otfrleni. Mo`at da bidat pri
fateni zatoa {to nudat ne{to {to ima filosofska
dlabo~ina: obid da se ispita evropskata racional
nost na upravuvawe i vladeewe vo procesite na evro
peizacija kako politi~ka, socijalna i kulturna

Ky libër paraqet një shembull të literaturës së përshkruar më sipër. Vetëbesimi i autorëve shihet nga ajo që ata
pretendojnë që analiza dhe teknologjitë teorike të vendosura në observimet e tyre të formojnë një fushë të re
të hulumtimit në të ashtuquajturat studime evropiane.
Propozimet e tyre kanë mjaft arsye që të kuptohen seriozisht, por edhe shumë lehtë të hidhen poshtë. Mund të
jenë të pranuar për shkak se ofrojnë diçka që ka thellësi
filozofike: orvatje që të provohet nacionaliteti evropian i
drejtimit dhe sundimit në proceset e evropizimit si kategori politike, sociale e kulturore. Por, mund të kuptohen
edhe si joseriozë, për shkak se sipas definicionit, gjuha
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kategorija. No, mo`e da bidat sfateni i kako nese
riozni, zatoa {to po definicija, postrukturalis
ti~kiot jazik ne pretstavuva argumentativen
diskurs {to mo`e da bide pro{iren vo znaewa od
deklarativen tip.

poststrukturaliste nuk paraqet një diskurs argumentativ
që mund të jetë i zgjeruar në dituri të tipit deklarativ.

Da pojasnime: ispituvaweto na racionalnosta na
vlasta, „vlastoumieto” kako odredena forma na ra
cionalnost, se temeli na teoretskata rabota na
Mi{el Fuko i negoviot interes za relacijata na
mo}ta, racionalnosta i vladeeweto. Vtoriot aspekt
na nose~kata ideja na knigata e kategorijata na ev
ropska integracija sfatena kako evropeizacija.

Ta sqarojmë: të provuarit e nacionalitetit të pushtetit,
“mendësia pushtetare” si një formë e caktuar e nacionalitetit bazohet në punën teorike të Mishel Fuko-së dhe
interesimit të tij për relacionin e fuqisë, nacionalitetit e
pushtetit dhe të sundimit. Aspekti tjetër i idesë bartëse
të librit është kategoria e integrimit evropian e kuptuar
si evropizim.

Evropeizacijata ne zna~i fizi~ko ili geograf
sko obedinuvawe, tuku primena i praktikuvawe
na vladeewe spored vrednostite i principite na
Evropskata unija. Poentata e deka takvoto vladeewe
pretpostavuva odreden tip na mentalnost, umstve
nost, svojstvena na evropskata ideja.

Evropizim nuk do të thotë bashkim fizik ose gjeografik,
por zbatim dhe praktikum i sundimit sipas vlerave dhe
parimeve të Bashkimit Evropian. Poenta është se sundimi i tillë supozon një tip të caktuar mentaliteti, mendësie
karakteristike për idenë evropiane.

Metodologijata na ispituvawe na racionalnosta na
evropskato vladeewe i vlast e diskurzivnata anali
za. Taa se sostoi vo analiza na tekstovite, deklara
ciite, preporakite na evropskite institucii i
politi~ari. Me|utoa, diskurzivnata analiza ne se
iscrpuva vo interpretacija na lingvisti~kite pres
vrti i tragi koi nosat odreden vid na upravna ra
cionalnost, tuku gi istra`uvaat semioti~kite feno
meni koi se izmolkuvaat na namereno naso~enata
racionalnost. Racionalnosta koja e „evropska”, a
koja ne mo`e vedna{ da bide sogledana ili iskon
trolirana e vistinskiot predmet na Governmentality sfatena kako teoretska alatka. Koi se integra
tivnite potencijali na evropskata mentalnost i na
evropskoto praktikuvawe na vladeeweto }e bide
tema za koja s$ pove}e }e se razgovara, polemizira i

Metodologjia e hulumtimit të racionalitetit të sundimit
dhe të pushtetit evropian është analiza diskurzive. Ajo
përbëhet prej analizës së teksteve, deklaratave, porosive
të institucioneve dhe të politikanëve evropianë. Ndërkaq,
analiza diskurzive nuk shteret në interpretim të kthesave
linguistike dhe e gjurmëve që sjellin një lloj të caktuar
të racionalitetit drejtues, por i hulumtojnë fenomenet
semiotike të cilat nxirren në nacionalitetin e kahësuar
me qëllim. Racionaliteti i cili është “evropian”, por i cili
nuk mundet menjëherë të shqyrtohet ose të kontrollohet
është lënda e vërtetë e Governmentality-së e kuptuar si
vegël teorike. Cilat janë potencialet integrative të mentalitetit evropian dhe të praktikumit evropian të sundimit do të jetë temë për të cilën gjithnjë e më shumë do të
flitet, do të polemizohet dhe rreth së cilës, kuptohet, do
të zhvillohen beteja midis “të mëdhenjve” në Bashkimin

okolu koja, se razbira, }e se vodat bitki me|u „gole
mite” vo Evropskata unija. Francija ovie posledni
denovi od 2005 go poka`uva toa po povod kandi
datskiot status na Makedonija za vlez vo EU.
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Evropian. Franca këto ditët e fundit të vitit 2005 e tregon
atë me rastin e statusit kandidat të Maqedonisë për hyrje
në BE.
Përkthim: Lindita Ahmeti
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