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LIRINË MORALE
NUK E SHTYP
ASKUSH!
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Për mua

liria lidhet

ngushtë me
dinjitetin

njerëzor dhe
shpaloset

në zgjedhjet

Lirinë morale
nuk e shtyp
a s ku s h !

morale

INTERVISTË ME LEA YPIN

që bëjmë,

pavarësisht

nga pengesat.

NGA: ANILA KADIJA

L

ea Ypi është një personazh tejet i diskutuar kohët e fundit. Natyra e saj e qetë
i jep një përkufizim çdo diskutimi në
mënyrën më origjinale dhe të vërtetë.
Ajo ka të gjitha karakteristikat e një gruaje shqiptare me diapazon, e brumosur nga shumë kultura,
duke udhëtuar në ekuilibër midis sintonive njerëzore, si në
punë, me penën e saj, ashtu edhe në jetën e përditshme.
Hapësirat bosh i mbush me
kryeneçësinë e studiueses, por me
këmbë në tokë. Është e çiltër dhe
bujare në shprehjen e lirisë së veprimit dhe të mendimit, pa krijuar
konflikte. Duke më besuar shpesh
copëza dorëshkrimi nga libri i saj
dhe duke më bërë pjesë të veprës
së saj nëpërmjet diskutimeve me
pikëpamje herë të njëjta dhe herë
të ndryshme, u përfshiva në entuziazmin e një mendjeje të hapur,
siç është edhe ajo vetë. Seç ka një
veçanti stili i saj, të cilin ajo e përdor
lirshëm, pa sajuar apo ngushtuar
me çdo kusht konturet e së vërtetës, ashtu siç ajo e ka përjetuar:
pa paragjykim, pa drojë, pa frikë
dhe me dashuri prej fëmije e të rriture tashmë. Libri i saj “Free” karakterizohet nga timbri i lirë
i shpirtit dhe dinjitetit, kur nuk ishim të lirë. Kjo është e vërteta e saj! Lea është një docente profesoreshë e teorisë politike në “London School of Economics”(LSE). Përveç librit
në fjalë, i cili është botuar nga shtëpia botuese “Penguin
London” e më pas në shqip nga shtëpia botuese “Dudaj”
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dhe është duke u përkthyer e botuar nga një sërë shtëpish
botuese në shumë shtete, ka nxjerrë edhe librat “The meaning of the partisanship” dhe “The architectonic of reason” të
botuara nga Oxford University Press.
Ajo vjen me një intervistë ekskluzive për revistën “Living”,
duke na rrëfyer më shumë për konceptin e lirisë dhe për
luftën e vazhdueshme me të cilën përballet çdo ditë një
grua në karrierë.
Në fillim të librit ju citoni një

shprehje për vullnetin e lirë,

e cila i shtyn lexuesit të bëjnë
pyetjen: po ju, si e perceptoni

vullnetin e lirë në ditët e sotme?  

Në fillim të librit thuhet se njerëzit
nuk e bëjnë historinë me vullnet
të lirë, por prapëseprapë ata e bëjnë historinë. Për mua liria lidhet
ngushtë me dinjitetin njerëzor dhe
shpaloset në zgjedhjet morale që
bëjmë, pavarësisht nga pengesat.
Këtë aftësi morale për të bërë dallimin midis së mirës dhe së keqes,
çdo njeri e mbart brenda vetes dhe
nuk ka forcë, sado shtypëse, që ta
zhdukë plotësisht. Këtu qëndron vullneti i lirë për mua.
Mund ta konsiderojmë librin “Free” (Të lirë) një të
vërtetë të hidhur apo një dritë që ndez njohje dhe
reflektim për lirinë individuale?
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Protesta dhe politika i bashkëngjiten idesë për
zhvillim si aleate apo si kundërshtare?

Mendoj se brenda politikës duhet të ketë edhe protestë,
edhe kompromis. Protesta është e domosdoshme kur
institucionet bëhen pengesë për zhvillimin e përbashkët. Ndodh shpesh që ligjet, nga një mjet përfaqësimi i
barabartë, të kthehen në vegël të sundimit të shumicës
nga një pakicë që gëzon pushtetin ekonomik dhe politik. Në këtë rast, për qytetarët e thjeshtë protesta është
mënyra e vetme për të sinjalizuar mungesën e zgjidhjeve
dhe dëshirën për ndryshim. Po edhe kompromisi është i
domosdoshëm, pasi çdo ndryshim kërkon kohë, përvojë dhe një transferim të njohurive e mund të realizohet
vetëm nëse nuk është gërryer besimi te shteti. Për të mos
gërryer këtë besim, është i domosdoshëm bashkëpunimi
midis kundërshtarëve politikë. Sa i pranueshëm është
kompromisi varet nga mënyra se si arsyetohet dhe nga
qëllimet për të cilat ai shërben.
Ndjenja fëmijërore në lidhje me konfliktet që kanë
të rriturit është një formë proteste, e cila zgjohet

ironik, pasi
Titulli “Të lirë” është
ndonjëherë si
liria në libër shfaqet
si zhgënjim,
premtim e ndonjëherë
litik. Personazhet
por kurrë si realitet po
dje të ndryshme
e ndryshme kanë bin
ë dhe këto
për përkufizimin e liris
zgjedhjet që
bindje pasqyrohen në
t mbi të cilat
ata bëjnë dhe vlera
jedhje.
mbështeten këto zg

në karakterin e njeriut qysh në formimin e tij, një
sinjal apo thjesht një rebelim spontan?

Mund të jenë të tria. Pesha e secilës në formimin e një fëmije besoj se ndryshon në faza të caktuara të pjekjes dhe varet nga rrethanat dhe nga marrëdhënia që prindërit kanë
krijuar me fëmijët. Varet edhe nga roli i elementeve të tjera,
që janë po aq të rëndësishme në formimin e një të mituri, si:
bashkëmoshatarët, rrethi më i gjerë familjar apo institucionet edukative, si kopshti ose shkolla.
Ju keni tri fëmijë. Ka ndodhur që të ndeshni

ndonjë protestë fëmijërore? Janë fëmijët sot të

vëmendshëm ndaj asaj çka ndodh në raportet e të

Titulli “Të lirë” është ironik, pasi liria në libër shfaqet
ndonjëherë si premtim e ndonjëherë si zhgënjim, por kurrë si realitet politik. Personazhet e ndryshme kanë bindje të ndryshme për përkufizimin e lirisë dhe këto bindje
pasqyrohen në zgjedhjet që ata bëjnë dhe vlerat mbi të
cilat mbështeten këto zgjedhje. Libri është një ftesë për të
bashkëbiseduar me personazhet, për të ndarë ose kritikuar
këndvështrimet e tyre, duke hyrë në një dialog shpirtëror,
që shpresoj të përfshijë çdo lexues. Natyrisht që aty nuk
mungon këndvështrimi im: për mua liria morale është
baza mbi të cilën ndërtohen kritikat e shoqërisë, përtej
parullave ideologjike, por më shumë se një e vërtetë e padiskutueshme, kjo pikëpamje shtrohet në formën e një pyetjeje që shpresoj ta shoqërojë çdo lexues, edhe pasi të ketë
mbaruar librin.
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rriturve?

Sigurisht, ndeshem çdo ditë me protesta nga më të ndryshmet, që nga më të voglat, që kanë të bëjnë me kundërshtimin e orarit të caktuar përballë ekraneve, e deri te kritikat e pamëshirshme të metodave edukuese të mamit dhe
babit. Fëmijët janë tepër të ndjeshëm ndaj dinamikave mes
prindërve dhe jam e bindur se e kuptojnë botën e të rriturve shumë më tepër sesa të rriturit duan ta pranojnë. Për
mua sfida më e madhe është t’i bësh fëmijët të kuptojnë se
nga njëra anë prindërit duhen mirëkuptuar, pasi mbajnë
përgjegjësi për rritjen e tyre, e nga ana tjetër ata nuk janë
të pagabueshëm. Ky ekuilibër midis dyshimit të shëndetshëm ndaj autoritetit prindëror dhe besimit të verbër tek
ai mendoj se është i vështirë për t’u vendosur, por tepër i
rëndësishëm.
LIVING.AL

Kur e ndryshuat preferencën tuaj ndaj llojit
të revolucionit apo ka mbetur gjithmonë ai
bolshevik?

Në fakt, kjo është një pyetje fëmijërie që nuk ia kam bërë
më vetes si e rritur. Më shumë sesa preferencën për revolucione të caktuara kam ndryshuar bindjet për mënyrën
se si duhet përkufizuar revolucioni. Dikur mendoja se
revolucioni ka të bëjë me mënyrën se si një grup vjen në
pushtet dhe mjetet e përdorura për t’ia arritur qëllimit.
Tani jam bindur se ka të bëjë me ndryshimin e kushtetutës apo ligjeve themelore të një bashkësie institucionale, kur ajo përballet me kriza të vazhdueshme. Pra, nuk
është mënyra se si bëhet ndryshimi që përcakton nëse
kemi të bëjmë me revolucion apo jo, por sa rrënjësor
është ndryshimi i ligjeve. Ndërsa për sa i përket preferen-

cave, kjo ka qenë një pikëpamje fëmijërore, pasi gjykimi
për çdo revolucion varet nga interpretimi i kushteve historike në të cilat ai ndodh.
Ju keni një diapazon të shkëlqyer njohurish,
sidomos politike dhe gjuhësore. E drejtoni
vëmendjen vetëm aty?

Jo, kam tre fëmijë të vegjël dhe vëmendjen kryesore e
marrin ata. Kur ka diçka që nuk shkon me njërin prej
tyre, çdo gjë tjetër bëhet dytësore, por pjesa kërkimore,
shkrimet apo udhëtimet për punë zënë pjesën më të
madhe të kohës, gjë që ndonjëherë më trishton, pasi
fëmijët rriten shpejt dhe më duket sikur i shoh më pak
nga sa do të doja.
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Tri këshillat më efikase që një grua në karrierë, e cila
ka edhe një familje të madhe si ju, ndjek çdo ditë?

Nuk e shoh veten si grua në karrierë, pasi rrallë jam ushqyer
nga ambicia për të bërë karrierë, si qëllim në vetvete: thjesht
jam munduar të bëj sa më mirë detyrat që më janë besuar ose
që i kam vënë vetes. Për sa i përket ekuilibrit mes jetës familjare dhe asaj profesionale, dy këshillat që më kanë ndihmuar
më tepër si grua, vijnë nga dy burra. E para nga mbikëqyrësi
im i doktoraturës, i cili thoshte gjithnjë: “Time spent worrying is time wasted” (koha që kalohet për t’u merakosur është
kohë e humbur). Këshilla e dytë, e cila lidhet me të parën, vjen
nga Kanti: “Të njohësh njeriun do të thotë të njohësh kufijtë e
tij”. Kjo më ka ndihmuar shpesh për të mos humbur kohë me
objektiva të paqarta, të paarritshme ose të pajustifikueshme.
Këshillën e tretë që do të jepja, e kam zbuluar vetë: mos lejoni
njeri ta teprojë me këshilla.
Çfarë mund t’i themi lexuesit për kohën tuaj të lirë?
Dikur luanit si një fëmijë i lirë. Po sot?

E vërteta është që sot kam shumë pak kohë për vete, për të
mos thënë fare. Shumicën e kohës së lirë e kaloj me fëmijët.
Pasdarke shpesh punoj dhe mundohem të gjej kohë për të lexuar gazetën time të preferuar, “Financial Times”, libra joakademikë dhe të hyj në “Twitter”. Gjatë fundjavave udhëtojmë ose
takojmë miq. Më pëlqen shumë të gatuaj, ndërsa punët e tjera
të shtëpisë i bëj pa pikë dëshire, edhe ato në kohën e ashtuquajtur “të lirë”.
Cili është personi me të cilin ose të cilën rrini gjatë, pa
cenuar hapësirën në çdo situatë?

Ata që jetojnë në kujtime.

Babai ju quante “brigatista”, por pa të keq. Keni

Anila Kadija është gazetare/reportere,
profesioniste e lirë me banim në Londër. Ka
bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunojë
me mediet shqiptare brenda dhe jashtë vendit.
E shkolluar pranë Universitetit Shtetëror të
Tiranës me master në gazetari, ajo shkruan
në tri gjuhë: shqip, italisht dhe anglisht. Është
profesioniste e gjuhës shqipe dhe bashkëpunon
për mbrojtjen dhe përhapjen e saj në diasporë.
Pasionet e saj më të mëdha janë fotografia dhe
udhëtimet, sidomos ato të lidhura me aspektin
historik dhe dokumentar të tyre, prej të cilave
shpesh publikon reportazhe. Prej 30 vjetësh
karrierë në gazetari, ajo promovon talentet e
reja dhe kulturën shqiptare në diasporë. Së
fundmi ka botuar edhe një libër me poezi për
fëmijë, në shërbim të mësimit të gjuhës shqipe
kudo nëpër botë. Pjesë e “Cancer Research
London”, me kontribut vullnetar. Në kohën e lirë
mbretëria e saj janë kuzhina dhe natyra. Stilin
e jetës së saj e konsideron si kopshtin e vet, i
cili nuk ka bahçevan, por për të kujdesen duart,
mendja dhe vullneti i vetë Anilës. Familja është
pasuria më e madhe që ka.

mbetur pak e tillë?

Kam mbetur disi kokëfortë. Për sa i përket rebelimit, nuk e di,
duhet ta gjykojnë të tjerët. Ajo që për disa mund të përkufizohet si rebelim, për të tjerë është thjesht dëshira për të ndryshuar gjërat kur përplasen me ngurtësinë e rrethanave. Por unë
nuk e romantizoj rebelizmin. Mendoj se kritikat e shoqërisë
luajnë rol tepër të rëndësishëm, por vetëm kur artikulohen në
mënyrën e duhur dhe shprehen përmes politikës, angazhimit
me institucionet dhe kërkesës për sa më shumë demokraci.

Që edhe bindjet absolute duhet të mbeten të hapura ndaj
kritikave. Ama, edhe ata që kritikojnë duhet të kenë të njëjtën bindje.

A keni ndonjë bindje absolute që nuk ndryshon lehtë

Po dhe jo. Kemi liri të brendshme si individë, lirinë morale që
përmendëm pak më parë e që askush nuk e shtyp dot, por nuk
besoj se jetojmë në shoqëri të lira për të gjithë.

dhe cila është ajo?
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Kemi vërtet liri?

LIVING.AL

