
25

G
la

sn
ik

 S
E

D
 5

8|
3–

4 
20

18

* Nataša Gregorič Bon, dr. socialne antropologije, docentka, znanstvena sodelavka, ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Novi trg 2, 1000 Ljubl-
jana; ngregoric@zrc-sazu.si.

Kako, kdo in kaj tlakuje prihodnost v današnji Albaniji? 
Kako se slednja oblikuje in odraža v vsakdanjem življenju 
tistih posameznikov, ki se čutijo »poklicane«, »odgovorne« 
ali pa »primorane«, da na kakršenkoli način spremenijo in 
»izboljšajo« trenutno ekonomsko, družbeno in okoljsko 
stanje v njihovi neposredni ali posredni okolici? V iskanju 
odgovora na omenjena vprašanja se članek osredinja na po-
sameznike, ki s svojim delovanjem, načinom razmišljanja in 
načrtovanja poskušajo tlakovati temelje za vzpostavitev ne-
česa, kar še ne obstaja. Z etnografskimi primeri treh družbe-
no odgovornih podjetij in njihovih akterjev različnih spolov, 
generacij, biografskega in migracijskega ozadja razčlenja in 
prevprašuje načine njihovega razmišljanja, načrtovanja in 
poskusa projekcije nečesa, kar se še ni zgodilo.
Etnografsko gradivo izhaja iz večletnih antropoloških ra-
ziskav v južni in osrednji Albaniji, kjer se v zadnjih letih 
še posebej osredinjam na posameznike, ki sami sebe razu-
mejo kot družbeno odgovorne podjetnike1 ali po albansko 
sipërmarrësit / ndërrmarrësit socialë. To so posamezniki, 

1 Raziskava je del projekta Misliti bodočnost (J6-7480), ki ga vodi 
doc. dr. Maja Petrović-Šteger in sofinancira Javna agencija Repub-
like Slovenije za raziskovalno dejavnost iz državnega proračuna. Za 
vso podporo, komentarje in debate v povezavi s prvimi osnutki tega 
članka se iskreno zahvaljujem vodji projekta in kolegici Maji Petro-
vić-Šteger, kolegoma Nini Vodopivec in Mihi Kozorogu ter anonim-
nima recenzentoma revije Glasnika SED.

ki sami sebe in svojo okolico strukturno in/ali strateško 
doživljajo nekoliko drugače kot večinsko prebivalstvo 
(glej Petrović-Šteger 2017). Družbeno odgovorno podjet-
ništvo je zgolj »vstopna točka« tega besedila, s katerim 
skušam zaobjeti in »opredeliti« proces načrtovanja in 
strukturiranja nečesa, kar stremi k spremembam ter vodi k 
družbeni in osebni dobrobiti in blagostanju.
Po letu 2011 se je v albanskem političnem, pravnem in 
ekonomskem diskurzu vzpostavil koncept družbeno od-
govornega podjetništva, ki ima v albanskem jeziku kar tri 
termine, in sicer ndërmarrje, sipërmarrje ali biznesi so-
cialë. V javnih občilih in diskurzu se najpogosteje upo-
rabljata slednja dva termina, redkeje pa pojem ndërmarrje. 
Eden od razlogov je med drugim tudi to, da je bil termin 
ndërmarrje že v uporabi v obdobju komunističnega reži-
ma (1945–1991), ko je označeval kmetijske zadruge in 
državna podjetja (ndërmarrja kooperativës; ndërmarrja 
shtetrorë), torej družbeno delo, ki je stremelo k skupnemu 
državnemu blagostanju. Nasprotno kot ndërmarrje pa sta 
se koncepta sipërmarrje in biznesi v albanskem vsakdan-
jem diskurzu dodobra uveljavila šele po razpadu komu-
nističnega režima in vzpostavitvi tržne ekonomije. Po slo-
varski definiciji je pomen besede sipërmarrje osnovan na 
kapitalistični podstati, ki se nanaša na ustvarjanje, dodano 
vrednost in oplemenitenje nečesa zavoljo dobička (Fjalor 
1984: 1090). Zato se termin sipërmarrje pogosteje upo-

Izvleček: Vsebina prispevka se osredinja na določene »druž-
bene podjetnike« ali samooklicane aktiviste, pobudnike oziroma 
»realizatorje sanj« in vizionarje, ki v opisovanju strategij, načrtov 
in načinov družbeno odgovornega delovanja pogosto izražajo 
potrebo po premostitvi in preoblikovanju prevladujoče konven-
cionalne mišljenske matrice ali po albansko mentaliteti. Kaj 
je mentaliteti in zakaj jo omenjeni družbeno odgovorni akterji 
opredeljujejo kot eno od temeljnih ovir, a hkrati tudi pogojev za 
tlakovanje osebne in nacionalne prihodnosti? Kaj je tisto, kar 
želijo premostiti, mobilizirati in preoblikovati, in kaj je tisto, kar 
skušajo ohraniti, zadržati in prebuditi? Prispevek prevprašuje 
pomene časovnosti ter pojasni, kako družbeno odgovorni akter-
ji skušajo tlakovati stabilna tla oziroma prostor, ki bi omogočil in 
spodbudil snovanje načrtov in novih strategij.

Ključne besede: čas, prihodnost, mišljenska matrica, menta-
liteti, družbeno odgovorni akterji, Albanija.

Abstract: The paper focuses on certain social entrepreneurs 
or self-declared activists, dreamers or visionaries who, in de-
scribing their strategies, plans and ways of social acting, often 
express the need to mobilise and transform what is taken as a 
‘conventional’ Albanian mindset (Albanian mentaliteti). What is 
mentaliteti and why do the aforementioned social actors con-
sider it one of the main obstacles as well as prerequisites for 
paving individual and national future(s)? What do they aim to 
mobilise, shape and transform and what do they wish to pre-
serve, retain and revive? The paper provides an anthropological 
understanding of the various temporal implications that gen-
erate the ways through which social actors try to pave a firm 
terrain that would enable and inspire their plans and strategies 
which would lead to a better future.

Keywords: time, future, mindset, mentaliteti, social entrepre-
neurs, Albania.
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rablja v povezavi s promocijo in širjenjem podjetništva, 
tako poslovnega kot tudi družbenega. V okviru družbeno 
odgovornega podjetništva se sipërmarrje ne nanaša zgolj 
na finančni doprinos podjetja, temveč tudi na njegovo do-
dano družbeno vrednost oziroma oplemenitenje družbe in 
širšega okolja za doseganje splošnega blagostanja (Spletni 
vir 1). Tako na primer v albanski spletni reviji Business 
Magazine, ki jo ureja skupina »zagonskih« (»startup«) 
podjetnikov v Tirani, študent ekonomije Vasjan Broka, 
prejemnik štipendije ERASMUS za mlade podjetnike 
(maj 2017), ki jo financira Svet Evrope (Spletni vir 2), v 
eni od številk spletne revije Sipërmarrje opredeljuje kot 
proces ustvarjanja in oplemenitenja poslovne ideje in nje-
ne vrednosti, ki poleg fiskalnega doprinosa vključuje tudi 
svobodo, neodvisnost, ustvarjalnost in družbeno dobrobit 
(Spletni vir 1). Družbena dobrobit, kot piše Broka v nadal-
jevanju svojega članka, je ena od temeljnih vrednot pod-
jetništva, ki s svojim poslovanjem lahko pomaga »razviti« 
določeno skupnost posameznikov. »Podjetniška prilož-
nost«, navaja Broka, je med drugim tudi »socialna dejav-
nost«, saj se podjetniki s svojim poslovanjem lahko borijo 
tudi proti »brezposelnosti, revščini, nevednosti in bolez-
ni«. Študent članek zaključi z neke vrste retoričnim vpra-
šanjem: »kdo od nas pa ne bi želel imeti denarja, svobode, 
neodvisnosti, prinašati ustvarjalnost in ustvarjati družbeno 
dobrobit?« Namesto odgovora Broka opozori na tveganje, 
s katerim se lahko soočajo družbeni podjetniki, in povabi 
bralce k skupni »blogovski« razpravi o tem, kako »napotiti 
našo Albanijo v prostor družbenega podjetništva« (ali alb. 
»si mund ta kthejmë Shqipërinë tonë në një vend sipërmar-
rës«) (Spletni vir 1).
Brokov zapis bi v marsikaterem pogledu lahko brali kot 
enega od klišejskih zapisov oziroma enega od mnogih za-
pisov, ki se ponavljajo in reproducirajo v številnih podjet-
niških in drugih medijih po vsem svetu. A kljub temu ga v 
tem besedilu navajam kot zanimivo iztočnico, saj omenjena 
definicija podjetništva odpre pomemben poudarek družbeno 
odgovornega podjetništva. To je »oplemenitenje,«2 ki se ne 
nanaša le na ekonomsko, temveč tudi družbeno in moral-
no-etično dimenzijo življenja, ki stremi k »oplemeniteni« 
prihodnosti. To pa je treba razumeti v specifičnem družbe-
nem, zgodovinskem in političnem kontekstu Albanije.

Pomen podjetništva v prostoru migracij

Kot sem opisala zgoraj, je komunistični režim, ki je temel-
jil na centralizirani tržni ekonomiji in planskem gospo-
darstvu, onemogočil razvoj kakršnihkoli oblik zasebnega 
podjetništva. Te so se pojavile šele po letu 1991, torej po 
razpadu komunističnega režima in uveljavitvi prostega trga 
kapitala in dobrin. Lahko bi rekli, da se je sodobno tržno 
gospodarstvo temeljiteje razvilo šele v obdobju po razpadu 

2 Za opozorilo na pomen družbenega oplemenitenja kot pomembnega 
procesa podjetništva sem hvaležna kolegici Maji Petrović-Šteger.

komunističnega režima. To pa je botrovalo dejstvu, da se je 
tržno gospodarstvo razvilo in uveljavilo na nekoliko dru-
gačen način kot v drugih evropskih državah bivšega socia-
lizma. Politična, ekonomska in družbena kriza, ki je sledila 
razpadu režima, je povzročila množične migracije prebi-
valcev, ki so glede na študije migracij v Albaniji imele t.i. 
»epske razsežnosti« (Vullnetari 1997; King in Vullnetari 
2003). S propadom centralnega planskega gospodarstva in 
liberalizacijo trga so se po letu 1991 močno razširile med-
narodne vladne in nevladne organizacije, ki so s svojim 
delovanjem, tujim kapitalom in delovno silo vsaka na svoj 
način skušale vzpostaviti to, kar so poimenovale »stabilno« 
stanje v državi (de Waal 2005). Sledila je liberalizacija tr-
ga, ki se je med drugim zaradi močne prisotnosti ameriških 
vladnih in nevladnih organizacij, kot sta na primer USAID 
in Svetovna banka, razcvetel v prosti ekonomsko-finančni 
trg. Na slednjem so se postopoma uveljavile manjše ne-
vladne organizacije in podjetja, katerih lastniki in upravi-
telji so bili tudi albanski državljani (Schwandner-Sievers 
2004; de Waal 2005; Musaraj 2011). Prva manjša zasebna 
podjetja (ki so se večinoma ukvarjala s trgovino na drobno 
in debelo ter izvozom in uvozom nerafirirane in rafinirane 
nafte) so se porajala tako rekoč šele po letu 1998 (Spletni 
vir 3). Velika stopnja migracij, težavni in še vedno nedo-
končani postopki privatizacije državnega premoženja in 
padec piramidnih shem, ki je leta 1997 povzročil številne 
nemire v državi (Musaraj 2011), so le nekateri dogodki in 
hkrati dejavniki, ki so vplivali na vzpostavitev »demokra-
cije« in prostega trga v Republiki Albaniji. Glede na šte-
vilna poročila in javne razprave kot tudi študije albanskih 
strokovnjakov je Albanija še dandanes, čeprav jo skoraj 
tri desetletja ločijo od razpada režima, pojmovana kot 
tranzicijska država, ki še ni uspela vzpostaviti demokra-
tičnega sistema in liberalnega trga (Spletni vir 4; Korovi-
las 1999). Ta po mnenju številnih sogovorcev vse preveč 
temelji na t. i. »domačijskem« (prim. Vuk Godina 2014; 
Ledeneva idr. 2018) principu delovanja, ki daje prednost 
sorodstvenim in prijateljskim vezem in povezavam. Na 
tovrstnih povezavah, kot izpostavljajo večina sogovorcev 
ter številna poročila vladnih in nevladnih mednarodnih in 
domačih organizacij, delujejo vplivne podjetniške družbe, 
ki so pogosto povezane z neformalnimi posli (Spletni vir 5; 
Spletni vir 6). Tovrstne sorodstvene strukture, ki temeljijo 
na sistemu patrilinearnih potomskih skupin (alb. sistemi 
fisnorë) oziroma lokalitet,3 se še danes predstavljajo kot te-
meljna ekonomska silnica albanske družbe.

3 Lokaliteta izpostavlja patrilinearno potomsko skupnost, ki je lokalno 
oziroma prostorsko opredeljena. Glede na vzorec poselitve so na-
mreč hiše in domovi (alb. shtëpi) moških pripadnikov patrilinear-
ne potomske skupine v glavnem v eni soseski (alb. llagja) oziroma 
na skupni lokaciji (alb. vendi), ki je tako lokalno kot tudi regijsko 
opredeljena. Lokacija oziroma vendi je pomembna dimenzija, ki 
opredeljuje družbeni položaj tako potomske skupine kot tudi njenih 
posameznikov (glej Gregorič Bon 2008).
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V Albaniji je splošni standard države in njenih državljanov 
odvisen od deleža povratnega denarja in drugih materialnih 
vlaganj (ang. remittances), ki jih migranti redno vlagajo v 
domače gospodarstvo. Eden od vzrokov je velika stopnja 
migracij, ki se sporadično vzpostavlja že več stoletij (glej 
Gregorič Bon 2017). Drugi vzrok pa je patrilinearni sorod-
stveni sistem (alb. sistemi fisnorë), ki je prepleten z družbe-
nim, ekonomskim in političnim delovanjem same države.
»Neoliberalna« tržna ekonomija se je v državi dodobra 
uveljavila šele po letu 2000 (Gedeshi 2015), ko se je sta-
bilizirala stopnja migracij in nekoliko (a ne občutno) pove-
čal odstotek povratnikov. Ekonomsko nekoliko stabilnejše 
stanje v državi je vplivalo na postopno povečanje števila 
manjših podjetij. A stabilnost je znova zanihala leta 2008, 
ko je zahodnoevropsko in ameriško gospodarstvo zajela 
fiskalna in ekonomska kriza ter sprožila vsesplošni obču-
tek prekarnosti in negotove prihodnosti. Kot odgovor na 
globalni trend reševanja krize se je tudi v Albaniji poraja-
lo družbeno odgovorno podjetništvo. Leta 2011 je bila na 
pobudo vlade ustanovljena državna Agencija za promocijo 
družbenega (odgovornega) podjetništva. Agencija naj bi 
zagotovila pravni in formalni okvir ustanovitvenega akta 
družbenega podjetništva. Glede na ta okvir naj bi bil princip 
delovanja družbeno odgovornega podjetja enak delovanju 
nevladnih organizacij, medtem ko naj bi poslovalo po prin-
cipih zasebnih podjetij, le da se (za razliko od njih) mora 
dobiček uporabiti za in vložiti v družbeno dobrobit. Prav ta 
pravna podlaga pa, kot menijo številni sogovorniki, že ob 
zagonu družbenega podjetja otežuje njegovo poslovanje, saj 
se ta pogosto, kot izpostavljajo, namesto z novimi navdihi 
in vizijami ukvarjajo s finančnim obstojem.
Pomen podjetništva v Albaniji je torej treba brati in razu-
meti v kontekstu nenehnih migracij, ki niso zaznamovale 
državo le po razpadu komunističnega režima, temveč v ti-
sočletni zgodovini. Kot razpravljam v enem od prispevkov 
o zgodovinskem pomenu preseljevanja v Albaniji (Grego-
rič Bon 2017; glej tudi Hasluck 1954; Ceka 2005; Pistrick 
2009, 2010; Tirta 1999; Vullnetari 2007, 2012), se selitve 
znotraj in zunaj ozemlja današnje Albanije dogajajo že 
tisočletja. Tovrstna preseljevanja pa so med drugim tudi 
vplivala na spremembe družbene in sorodstvene, pozneje, 
po razpadu komunističnega režima, pa tudi razredne struk-
ture prebivalstva (Lelaj 2015). Glede na javnomnenjske 
raziskave in nekatere neuradne študije ima Albanija visok 
odstotek bega možganov (Spletni vir 3). Prav v tem okviru 
pa je treba brati nadaljevanje članka, ki predstavlja različ-
ne načine tlakovanja prihodnosti v Albaniji.

Tekstilno družbeno odgovorno podjetništvo

Podjetnika Taulanda,4 starega 53 let, sem spoznala prek 
ene od sodelavk neprofitnega globalnega naložbenega 

4 Da bi obdržala anonimnost sogovorcev, v prispevku uporabljam 
psevdonime.

podjetja Yunus (ang. Yunus Social Business),5 ki mu je leta 
2016 odobrilo mikro posojilo za odprtje tekstilnega obrata 
v ruralnem predelu nekaj kilometrov vzhodno od prestol-
nice Tirane. Po njenih besedah naj bi bil Tauland eden od 
bolj perspektivnih družbenih podjetnikov, ki jih ne zani-
mata zgolj finančni dobiček in poslovni uspeh, temveč tu-
di družbena dobrobit. Kot je opisano na spletnih straneh 
območne izpostave Yunusa v Albaniji, namen tekstilnega 
družbenega podjetja namreč ni zgolj ustvarjanje dobička, 
temveč predvsem izboljšanje trenutnega družbenega stanja 
v okraju, ki se sooča z visoko stopnjo izseljevanja. Spletna 
stran prav tako navaja pomen tekstilnega obrata za izbolj- 
šanje položaja žensk v ruralnem okolju in premostitev 
spolne neenakosti, ki je po mnenju nevladnih organizacij 
in aktivistov vse preveč konvencionalna oziroma zavezana 
tradicionalnim sorodstvenim strukturam.
Taulanda bogatijo številna leta izkušenj v tekstilni in-
dustriji, saj je dobri desetletji delal v enem od tekstilnih 
obratov v Tirani. Tauland je povratnik, ki se je po osmih 
letih dela v Nemčiji leta 1998 vrnil v Albanijo, kjer se je 
poročil in si ustvaril družino. Danes je mož in oče dveh 
odraslih otrok. Leta 2016 je skupaj s svojo srednješolsko 
kolegico Blerto ustanovil družbeno odgovorni tekstilni 
obrat. Ta je v času mojega obiska zaposloval 75 tekstilnih 
delavk, računovodjo, tajnico, izvršno direktorico in sploš-
nega direktorja. Po ogledu obrata me je Tauland povabil 
v pisarno, kjer sva nadaljevala pogovor o podjetju in nje-
govem delovanju. Po nekaj minutah je v pisarno stopila 
izvršna direktorica Blerta. Ne meneč se za moj obisk in 
brez pozdrava je pogledala Taulanda in mu z obrazno mi-
miko dala vedeti, da mu želi nekaj povedati. »Kako pa je 
šlo,« je vprašal Tauland. Z nekoliko razburjenim glasom 
je Blerta hitela pojasnjevati, da je vse bilo v redu, le »to 
mi ni bilo všeč, da je na samem začetku povedala, da je 
hčerka županove tete!« Z razburjenim glasom je Blerta 
nadaljevala: »Pa saj zna šivati in opravila je dva tečaja 
za šivanje!« Povsem nasprotno pa je odreagiral Tauland, 
ki je mirno in nekoliko naveličano zavzdihnil: »Aaaa, iz 
družine Toska [županov priimek] je ... V redu ... Pa jutri 
pride?« »Seveda, jutri zjutraj,« je odgovorila Blerta. Kot 
sem izvedela pozneje, se je njun kratki pogovor nanašal na 
službeni intervju za delovno mesto v tekstilnem obratu, ki 
ga je imela ena od kandidatk s priimkom Toska.

5 Yunus, družbeno podjetje (YDP ali ang. Yunus Social Business) fi-
nancira in kreditira trajnostna družbena podjetja v Albaniji, Brazili-
ji, Kolumbiji, na Haitiju, v Indiji, Tuniziji in Ugandi. V omenjenih 
državah ima tudi svoje izpostave. YDP je leta 2011 ustanovil ban-
gladeški družbeni podjetnik, bankir, ekonomist in vodja civilnodruž-
benih iniciativ Muhamed Yunus. Leta 2006 je za ustanovitev banke 
Grameen, ene od prvih bank za mikro posojila manjšim družbenim 
podjetjem, prejel Nobelovo nagrado za mir. V Albaniji je bila izpo-
stava YDP ustanovljena aprila 2012 s podporo albanske nacionalne 
vlade. Izpostava YDP je v prestolnici Tirana in njeno poslanstvo te-
melji na »zmanjšanju perečih družbenih problemov« v državi (glej 
Spletni vir 8).
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Nato se je Tauland obrnil k meni in nadaljeval najin po-
govor, Blerta pa se je usedla za mizo poleg naju in pregle-
dovala dokumente, ki so bili na mizi. Tauland je razložil, 
da čeprav je bil namen ustanovitve tekstilnega obrata pre-
mostiti razlike med spoloma, ki so v ruralnih predelih in 
deloma tudi v urbanih delih Albanije še vedno precejšnje, 
se ta obrat sooča s pomanjkanjem delovne sile. »Ni prob-
lem v pomanjkanju poklicnih kvalifikacij zaposlenih – saj 
lahko ponudimo tudi krajše tečaje, kjer se delavke lahko 
izšolajo. Težava je v tem, da so ljudje fanatike [konservativ-
ni in šovinistični]. To je del njihove mentaliteti [mišljenjske 
matrice],« je pojasnil. Večina moških iz vasi živi v Nemčiji 
ali drugod v Evropi in ne dovoli svojim ženam, ki skupaj z 
otroki in moževimi starši živijo v Albaniji, da bi bile zapo-
slene. »Preveč so ljubosumni in ne prenesejo, da bi njihove 
žene imele svoj dohodek in bile samostojne.« Nato je do-
dal, da je bilo ob ustanovitvi podjetja zaposlenih okrog sto 
delavk. A številne med njimi so po nekaj mesecih morale 
zapustiti delo. »To je moška psikoza6 [psihoza]« je menil 
Tauland in pojasnil, da je večina moških v Albaniji prepri-
čana o večvrednosti moškega spola, saj pričakujejo, da bo-
do njihove žene, sestre ali hčere dobre gospodinje ter skrb-
nice doma in družine, ne pa finančno samostojne ženske. 
Kmalu po odprtju obrata so se v vasi razširile govorice, da 
imajo v tovarni postelje, je nadaljeval Tauland. Te so na-
migovale na prostitucijo in spolne zlorabe zaposlenih. »Tu 
imamo šivalne stroje in ne postelje,« je razburjeno dodal. V 
nadaljevanju najinega pogovora je pogosto navajal težave 
z mentaliteti, ki po njegovem mnenju otežujejo poslovanje 
družbeno odgovornega podjetja.
Kaj je mentaliteti in kako jo družbeni podjetniki ali samo-
oklicani vizionarji in aktivisti opredeljujejo, ko naslavlja-
jo osebne in nacionalne prihodnosti? V iskanju odgovora 
bo članek prevpraševal pomene časovnosti in pojasnil, 
zakaj imenovani družbeni podjetniki7 oziroma vizionarji, 

6 Glede na definicijo albanskega knjižnega jezika se termin psihoza 
uporablja v dveh kontekstih. Prvi je tehnični oziroma medicinski 
in psihološki, drugi pa družbeni kontekst (Fjalor 1984). Glede na 
slednjega je psihoza opredeljena kot »razpoloženje« skupine posa-
meznikov, ki se lahko vzpostavi v specifični situaciji, v našem pri-
meru v manjši patriarhalni lokalni skupnosti, kjer večina odraslih 
moških večji del leta dela v tujini in je tudi glavni vir dohodka delu 
razširjene družine, ki živi v Albaniji. Termin psihoza se dandanes v 
pogovornem jeziku pogosto pojavlja izmenično s terminom fanatikë. 
Ta označuje posameznika, ki se strogo drži konvencionalnih vzorcev 
vedenja, v Albaniji pogosto temelječih na prepričanju o večvrednosti 
moških v družbi in nasploh.

7 V članku bo pomen družbenega podjetništva zgolj »vstopna točka«, 
s katero bom v nadaljevanju osvetlila časovno dimenzijo, »ki se še 
ni zgodila« oziroma »ki sledi«. Z besedami Maje Petrović-Šteger 
(2017): z družbenim podjetništvom bom skušala zaobjeti in »opre-
deliti« sam proces iskanja in uvajanja strukturnih načrtov, ki stremijo 
k spremembam in družbenemu blagostanju. Ker je tovrstni proces 
pogosto izmuzljiv in je raziskava del skupinske primerjalne raziska-
ve, ki jo zanima, kako posamezniki v različnih družbenih in ekonom-
skih okoljih ustvarjajo in gradijo nekaj, »kar lahko sledi«, se tako 

aktivisti ali sanjači vidijo prevladujočo mišljenjsko mat-
rico kot eno od temeljnih ovir, a hkrati tudi pogojev za 
njihovo bodoče uspešno poslovanje v družbeno dobrobit. 
Pri tem bo še posebej izpostavljen dinamični odnos med 
tradicionalno institucijo družine in sorodstva (potomska 
skupina) ter časovno dimenzijo prihodnosti kot nečesa, 
kar se še ni zgodilo oziroma kar še sledi. Kaj je tisto, kar 
omenjeni »družbeno odgovorni akterji« želijo premostiti, 
mobilizirati in preoblikovati, in kaj je tisto, kar skušajo 
ohraniti, zadržati in oplemenititi? Naslavljajoč omenje-
na vprašanja, članek odstira antropološka razumevanja 
časovnosti, družbenih odnosov in morale v današnji Alba-
niji. Za lažje razumevanje nadaljevanja članka pa naj v na-
slednjem poglavju na kratko orišem temeljne poteze antro-
pologije časa, ki je ena od osrednjih tem danega besedila.

Časovnost v antropološki perspektivi

Časovnost in prostorskost sta dimenziji, ki prepreda-
ta številne antropološke raziskave že od vsega začetka 
discipline. Tu naj omenim znameniti pregledni članek 
antropologinje Nancy Munn (1992), ki obravnava čas z 
različnih teoretskih izhodišč in v različnih etnografskih 
okoljih kot tudi obdobjih. Antropološke študije so razis-
kovale družbeno, fizično (okoljsko) in individualno pogo-
jenost časa. Številne so čas in njegovo zaznavanje pripiso-
vale posameznim dejavnostim določene družbe oziroma 
skupnosti (Malinowski 1927); prepletu družbenih in poli-
tičnih odnosov ter fizičnemu okolju (Evans-Prichard 1939, 
1940); jeziku (Whorf 1965); različnim ciklom v družbe-
nem in fizičnem okolju (Geertz 1973 [1966]). Zanimale so 
jih različne strukture moči, ki so del družbenih, ekonom-
skih in političnih institucij ter narekujejo časovni ritem, 
kot sta koledarski ali urni čas (Damon 1990; Durkheim 
1915 [1912]; Durkheim in Mauss 1963 [1903]; Leach 
1950, 1957; Malinowski 1927). Nekatere antropološke 
študije pa so v »čas« in časovnost vstopale s psihološkega 
vidika, ki oblikuje časovno zavest posameznikov (Bloch 
1977; Gell 1992).
Kot izpostavljajo Nancy Munn in številni drugi avtorji 
(Lipset 2009, 2014; Telban 1998, 2005; Spletni vir 9), je 
časovna dimenzija tesno povezana s prostorsko in obratno. 
Tako v svojih raziskavah na Papui Novi Gvineji antropo-
logi, kot so Marilyn Strathern (1990; Spletni vir 9), David 
Lipset (2009) in Borut Telban (1998, 2005), opisujejo, ka-
ko je časovnost del družbenih odnosov, ki so uprostorjeni 
v določeni lokaciji ter se lahko ponavljajo in reproducira-
jo skozi prostor in čas. Dolgoletne raziskave v Albaniji 
podpirajo omenjene ugotovitve, saj je, kot pojasnjujem v 
nadaljevanju besedila, časovna dimenzija vezana oziroma 
zavezana sorodstveni strukturi (alb. sistemi fisnorë) in sku-
paj z njo umeščena v določen kraj oziroma lokacijo (alb. 

v raziskavi kot v članku osredinjam na omenjeni ekonomski trend 
družbeno odgovornega podjetništva.
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vendi). Medtem ko o tem podrobneje razpravljam v na-
daljevanju članka, naj se tu vrnem na pomen časovnosti v 
antropoloških študijah.
V odmevnem besedilu o času Nancy Munn (1992: 116) 
med drugim izpostavlja, da se je večina omenjenih študij 
posvečala predvsem pretekli in deloma sedanji časovni di-
menziji. Dimenzija prihodnosti je postala osišče zaniman-
ja šele po letu 2000. Globalna fiskalna in ekonomska kriza 
(Graeber 2011; Dalakoglou 2012) in ekološki preobrati 
(Harstrup 2011, 2014), so odstrli novo paleto vprašanj, ki 
se nanašajo na sedanjost, predvsem pa na prihodnost. Sem 
sodijo dela, ki razpravljajo o prekarnosti, negotovosti, 
dvomu, obupu (Ferguson 1999), stagnaciji (Jansen 2014a, 
2014b), čakanju (Bartulović 2012; Čelebčić 2016; Musa-
raj 2011, 2012; Narotzky in Besnier 2014), usodi (Elliot 
2016), migraciji (Pine 2014), upanju (Crapanzano 2003; 
Guyer 2007; Miyazaki 2004; Zournazi 2002), pričakovan-
ju (Ferguson 1999), sanjanju (Stewart 2017) in moralnosti 
(Matza 2012; Mattingly 2012; Simoni 2016).
Priznana antropologinja Marilyn Strathern (Spletni vir 9) 
poudarja, da je časovne dimenzije treba premišljati tudi 
prek procesov, kot so kontinuiteta, sprememba in preki-
nitev, saj ti pogosto na- oziroma oznanijo novo obdobje, 
dobo oziroma epohalni čas ali pa se preprosto in posto-
poma nadaljujejo v t. i. »evolucijskem ritmu« oziroma v 
evolucijski čas. Marilyn Strathern izpostavi pomen poli-
tičnih obratov, ki so naznanili pomembne spremembe ne 
le na politični, temveč tudi na družbeni, ekonomski in 
zgodovinski ravni. Tako je na primer padec socializma 
naznanil pomemben časovni prelom, ki je v vzhodnem in 
jugovzhodnem delu Evrope vodil v pomembne preobra-
te ne le v političnem in ekonomskem smislu, temveč tu-
di v vsakdanjem življenju posameznikov nasploh. Tu naj 
izpostavim delo Katherine Verdery (1996), v katerem ta 
antropologinja poudarja popolno etatizacijo časa, ki so jo 
posamezniki v socialistični Romuniji živeli in doživljali 
kot t. i. »ustavljeni čas«. Daphne Berdhal (1999, 2009) pa 
se v svojih raziskavah v postsocialistični Vzhodni Nem-
čiji osredinja na hrepenenje in nostalgijo, ki sta zaznamo-
vali čas političnih, ekonomskih in kulturnih prevratov v 
obdobju padca železne zavese. Nostalgijo so izkušali kot 
hrepenenje po pretekli stabilnosti, ki je za razliko od po-
stsocialistične negotovosti in prevratov posameznikom 
dajala občutek, da »ima preteklost prihodnost«. Maja Pet-
rović-Šteger (2013) pa nekoliko drugače razpravlja o ča-
sovnosti v postkonfliktni Srbiji. V premostitvi kolektivne-
ga občutka krivde za vojne zločine v Bosni in Hercegovini 
na eni in soočanju s trenutno ekonomsko krizo na drugi 
strani nazorno opisuje, kako so nekateri prebivalci Srbi-
je ustvarili neke vrste alternativni čas ali, kot ga imenuje, 
»paračas«. Slednji je vzpostavil t. i. paraprostor, v katerem 
se je oblikovala nova miselna matrica, ki stremi k v pogle-
du akterjev boljši prihodnosti.

Če se vrnem v albanski kontekst ali konkretno k Taulandu, 
tudi on, podobno kot številni drugi samooklicani vizionarji 
oziroma sanjači aktivisti v Albaniji, razume miselno matri-
co večinskega prebivalstva Albanije kot temeljno oviro pri 
njihovem poslovanju. Glede na družbene, kulturne, zgo-
dovinske in politične dejavnike pa se omenjena matrica 
odraža na povsem drugačen način kot v povojni Srbiji ali 
v postsocialistični Vzhodni Nemčiji in Romuniji. Naj se 
»vrnem« v Taulandovo pisarno.

Mentaliteti

Najin pogovor je prekinilo trkanje na vrata. Vstopila je 
mlajša, urejena ženska, stara okoli 25 let. Takoj ob vsto-
pu se je predstavila kot Mirela Toska in povedala, da kot 
kurirka območne pošte prinaša priporočeno pismo in želi 
»šefov podpis«. »Oh, še ena Toska!« je nekoliko sarkastič-
no vzkliknil Tauland, medtem ko je Blerta skušala prikriti 
svoj posmeh. Mirela se ni odzvala na Taulandov porogljivi 
komentar in se je glede na svoj položaj (poštne uslužbenke 
in mlajše ženske) držala nekoliko rezervirano. Odločno in 
hitro je zrecitirala svojo izobrazbo in veščine, ki jih obvla-
da. Zdelo se je, kot da s tem skuša 20 let starejšemu Tau-
landu in Blerti kot direktorjema, lastnikoma in upravitel-
jema šiviljskega obrata izkazati in dokazati svoj družbeni 
položaj, ki naj bi bil, kot je namigovala, neodvisen od nje-
ne vplivne razširjene potomske skupine. A kljub temu je 
Tauland vztrajal na pogovoru o Mirelinih potomskih vezeh 
in porogljivo vprašal: »Ja koliko pa vas je?« »Veliko,« je z 
nasmehom, a odločno odvrnila Mirela in nadaljevala z opi-
som svoje poklicne kariere. Pri tem je poudarila, da je bila 
nekoč ekonomistka v enem ozzd šiviljskih obratov v Tira-
ni, kjer je delala kar nekaj let. Pozneje pa se je zaradi nizke 
plače odločila za vrnitev v rojstni kraj, kjer je kot poštna 
kurirka in administratorka našla delo v javnem sektorju. 
»Aha, ekonomistka,« sta presenečeno pripomnila Tauland 
in Blerta. Mirela je ponosno nadaljevala, da je pred leti v 
Tirani uspešno zaključila »mikro magisterij iz podjetništva 
in upravljanja«. Ko ji je Tauland nekoliko v šali in deloma 
zares ponudil službo v obratu, se je Mirela z odločnim in 
diplomatskim prizvokom zahvalila za ponudbo in dodala, 
da jo zaradi nizkih plač v tekstilnih obratih ta ne zanima. 
Nekoliko užaljeno je Tauland pojasnil, da je dohodek v 
njegovem obratu precej višji in neprimerljiv z dohodkom 
drugod in da je toplo vabljena, naj to tudi preizkusi. Mirela 
se je prijazno in nekoliko narejeno nasmehnila, se znova 
zahvalila za ponudbo, se poslovila in odšla. Takoj zatem 
sta Tauland in Blerta bruhnila v smeh. Tauland se je obrnil 
k meni in dejal: »Ta punca je v pokoju! V malce bolj aktiv-
nem pokoju!« Taulandove besede so namigovale, da se je 
Mirela z zaposlitvijo v javnem sektorju zavestno odločila 
odklanjati kakršnekoli poslovne in druge izzive. V javnem 
sektorju, kot je pojasnil Tauland, je obseg dela minimalen, 
dohodek pa reden, a izjemno nizek. »Delo na lokalni pošt-
ni izpostavi je javno delo. In v javnem sektorju velja mišl-
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jenje, da se ne dela veliko oziroma ravno toliko, da zado-
voljiš norme in ohraniš nek življenjski standard.« In dodal: 
»Albanska država je kot moj oče, ki pravi, da lahko hodiš, a 
nikoli samostojno!« In »poleg tega je Toska,« je pomenljivo 
pripomnila Blerta in pojasnila, da je Toska priimek župana 
te občine. »Enak priimek kot priimek dekleta na intervjuju,« 
je dodala in porogljivo zaključila, »vsi so Toska!« Tauland 
pa je dodal: »Kot protoni in nevtroni. Če so skupaj, imajo 
naboj in delujejo. Če pa niso, pa ne delujejo.«
Taulandove besede so podobne besedam številnih dru-
gih sogovorcev – podjetnikov, družbenih podjetnikov, 
»sanjačev«, aktivistov, navdihovalcev idr. Prav vsi se v 
opisovanju delovanja svojih družbenih podjetij ali druž-
beno-usmerjenih delovanj, namenov, načrtov in akcij osre-
dinjajo na prevladujočo miselno matrico, ki se nanaša na 
večinsko strukturo mišljenja v današnji Albaniji. Pri tem 
se pomen mentaliteti pogosto navezuje na niz tradicional-
nih vrednot, etičnih (nder oziroma čast) in moralnih (besa 
oziroma zaobljuba) pogledov, odnosov do razlik v spolu, 
izobrazbo, družino in razširjeno sorodstvo (sistemi fis-
norë), kraj rojstva (vendi), etničnost, religiozno pripadnost 
ter ekonomski in družbeni položaj. To pomeni, da se po-
sameznik pojmuje znotraj moralnih struktur patrilinearne 
potomske skupine, ki ima poleg moralne tudi družbeno in 
prostorsko razsežnost (glej Gregorič Bon 2008). Posamez-
nik oziroma individuum je torej opredeljen znotraj kolek-
tiva, torej znotraj določene potomske skupine ter njenega 
sedanjega in preteklega družbenega in ekonomskega ka-
pitala, ne nazadnje pa tudi lokacije (vendi) oziroma kraja 
in regije, iz katere prihaja. Pomen izraza mentaliteti torej 
odraža posameznikovo vpetost v določene družbene, pros-
torske in časovne kodekse.

Sistemi fisnorë in familje

Pomen družine (alb. familje) ima pomembno mesto v sa-
mem razumevanju albanske družbe tako nekdaj kot tudi da-
nes. Medtem ko o tem obširneje razpravljam v eni od svojih 
publikacij (Gregorič Bon 2008), naj tu na kratko orišem nje-
no vlogo in mesto v sodobni albanski družbi. V preteklosti 
in deloma tudi danes, predvsem na perifernih delih Albanije, 
je pomen razširjene družine sopomenka terminu potomska 
skupina ali fis, ki označuje patrilinearno potomsko skupino 
in predstavlja temeljno gibalo albanske družbene organiza-
cije. Predvsem v severnem delu Albanije, deloma pa tudi v 
osrednjem delu in na jugu, potomsko skupino oziroma fis 
sestavlja več bratovščin (vëllazërisë), ki so predvsem nekdaj 
in deloma tudi danes, še posebej v ruralnih predelih, živijo 
v skupni soseski (llagja). Čeprav dandanes večina pripadni-
kov določene fisi ne živi v skupni soseski oziroma na loka-
ciji (vendi), ima prostorska pripadnost zaradi velikega števi-
la migracij, nenehnega vračanja ter finančnih ter materialnih 
tokov, ki jih migranti usmerjajo v kraj izvora, še vedno velik 
pomen v albanski družbi.

Način ali kultura pripadnosti oziroma zavezanost dolo-
čenemu kraju ali lokaciji pa ima osrednjo vlogo tudi v 
albanskem običajnem pravu, ki so ga določali nezapisani 
tradicionalni zakoniki, t. i. kanoni (kanun). Ti so predvsem 
v obdobju pred otomansko nadvlado (do 15. stoletja) kot 
tudi v času njenega upravljanja in dominacije (1503–1912) 
tvorili temeljna počela fis in njihove lokacije. Njihova ne-
zapisana vsebina in temeljne postave so se razlikovale gle-
de na kraj oziroma območje kot tudi glede na potomsko 
skupino (Berishaj 2004; Hasluck 1954). Ti zakoniki so 
imeli pomembno vlogo predvsem na ruralnih območjih, 
njihova pravila so strukturirala etično (ndër) in moralno 
(besa) držo posameznikov, ki so bili del določene potom-
ske skupine in so naseljevali določeno geografsko območ-
je (Berishaj 2004).
Vsebina nezapisanega zakonika je izhajala iz same prakse 
in prav zato se je nenehoma prilagajala trenutnim druž-
benim odnosom in z njimi povezanim normam, ki so bile 
globoko zavezane sistemu fisnorë. Ker se je vsebina ne-
napisanih zakonikov prilagajala zunanjim ekonomskim in 
političnim okoliščinam, so se ti sorazmerno spreminjali. 
V času otomanske nadvlade, ko je večina območja današ-
nje Albanije sprejela islamsko religijo ter z njo povezana 
normativna pravila in ureditve, so se ti zakoniki deloma 
prilagodili prevladujoči otomanski administraciji. Uvedba 
komunističnega režima (1945–1991) pa je naznanila ko-
nec kanunskega prava. Začelo se je obdobje načrtnega in 
sistematičnega izkoreninjanja tradicionalnih zakonikov, 
ki jih je avtokratsko vodstvo skušalo izbrisati iz vsakdan-
jega življenja in kolektivne zavesti prebivalcev Albanije. 
V skladu s komunistično paradigmo je demagoški vodja 
Enver Hoxha začel širiti ideologijo o »graditvi novega 
naroda« in »novega človeka« z »novo mentaliteto« (Bar-
doshi 2016; Lelaj 2015). Ta ni bila več zavezana potom-
ski skupini, njeni lokaciji in kanonskemu pravu, temveč je 
pripadala izključno državi in članom komunistične partije. 
Pomen mentaliteti je načeloma ohranil svojo strukturo, 
prerazporedili pa so se odnosi moči ter odnos do vred-
not in avtoritete. A kljub temu so se posamezne postave 
kanuna, še posebej tiste, ki so uravnavale in urejale ožje 
družbene odnose (kot so na primer rojstvo, poroka, smrt, 
pokop) razširjene družine oziroma potomske skupine, us-
pele ohraniti prav z mišljenjskimi vzorci oziroma t. i. men-
taliteti v zasebnih krogih razširjenih družin. Nasprotno od 
socialistične Romunije, kjer je popolna etatizacija časa 
postopoma brisala tradicionalne družbene vrednote, kot 
dokazuje Katharine Verdery (1996), so se v komunistični 
Albaniji te vrednote prav zaradi posameznih, implicitnih 
podobnosti med komunistično in tradicionalno mentaliteti 
(npr. izpostavljanje družbene enakosti na eni in spoštovan-
je velike avtoritete na drugi) deloma ohranile.
Tako sta se po razpadu komunističnega režima zaradi 
splošnega nezaupanja v »državo« (shteti) pomen in vloga 
potomske skupine oziroma sistemi fisnorë znova okrepila 



G
la

sn
ik

 S
E

D
 5

8|
3–

4 
20

18

31

 Misliti prihodnost Nataša Gregorič Bon

in uveljavila kot osišče družbene organizacije, dedovanja 
(premoženja), delovanja ter razumevanja družbe in posa-
meznika. Razpad režima, splošna politična in ekonomska 
kriza v državi so vodili v veliko stopnjo migracij. Te so 
skupaj s še vedno nerešenimi procesi privatizacije držav-
nega premoženja, padcem piramidnih ponzijevih shem 
leta 1997 (Musaraj 2011), ter z drugimi družbenimi in 
političnimi dejavniki pomembno vplivale na vzpostavi-
tev »demokratične« Republike Albanije. Glede na šte-
vilna poročila, javne razprave kot tudi študije albanskih 
strokovnjakov (Bogdani in Loughlin 2007; Kadare 2006; 
Spletni vir 4) se Albanija še dandanes pogosto opredelju-
je kot tranzicijska država, ki še vedno ni uspela vzposta-
viti demokratičnega sistema in liberalnega trga. Številni 
sogovorniki menijo, da t. i. domačijski sistem delovanja 
(glej Vuk Godina 2014) ali albansko më mik8 še vedno 
daje prednost sorodstvenim in prijateljskim vezem in po-
vezavam. Na tovrstnih povezavah, kot izpostavljajo veči-
na sogovorcev in številna poročila vladnih in nevladnih 
mednarodnih in domačih organizacij, delujejo vplivne 
podjetniške družbe, ki so pogosto povezane z neformalnim 
poslovanjem.9 Ta naj bi, kot menijo sogovorci, »okužil« 
sistemi fisnorë in obratno. Kot nadaljuje naslednji sogo-
vorec Emil, ni »okužen« le sorodstveni sistem, temveč ce-
lotna država, ki deluje po principu »domačijstva« oziroma 
zavezništva med posameznimi patrilinearnimi potomskimi 
skupinami (glej Ledeneva idr. 2018).

»Okužena« država in potreba po (o)čiščenju

»Država [shteti] je okužena z družinskim sistemom,« je 
pripomnil Emil, samooklicani vizionar in sanjalec, ko je 
opisoval težave, s katerimi se sooča pri izvajanju okoljskih 
čistilnih akcij. Emil, star 30 let, je eden prvih pobudnikov 
ekološkega in okoljskega gibanja civilne družbe v Albani-
ji, ki od leta 2011 organizira čistilne akcije, t. i. »Očistimo 
Albanijo!« (alb. Ta pastrojmë Shqipërinë!). Omenjene čis-
tilne akcije, ki jih organizira po vsej Albaniji, so del glo-
balnega ekološkega gibanja »Očistimo svet!« (ang. Let‘s do 
it!). To si prizadeva za »očiščenje sveta«, zmanjšanje od-
padkov in vzpostavitev trajnostnega odnosa do okolja. Kot 
je zapisano na spletni strani albanskega ekološkega giban-
ja, njegovo poslanstvo izhaja in hkrati temelji na »sanjah, 
strasteh in veri skupine prijateljev, ki so osnovali idejo in 
vizijo, da bodo nekoč njihove skupne sanje, izkušnje in ide-
je prispevale k družbenemu blagostanju« (Spletni vir 10).
V enem od pogovorov sta mi Emil ter njegov dolgoletni 
prijatelj in sodelavec Bekim, ki je odgovoren za stike z jav-
nostjo, opisovala njuno strategijo spreminjanja t. i. men-

8 »Më mik« ali dobesedno »prek prijatelja« v prvotnem pomenu ustre-
za slovenski frazi »prek zvez«, ki temelji na domačinskih vezeh in 
odnosih (glej npr. Vuk Godina 2014).

9 O neformalnem poslovanju razpravljajo številna poročila in doku-
menti. Za podrobnosti glej Spletni vir 6; Spletni vir 7.

taliteti prebivalcev Albanije. Podobno kot dve desetletji 
starejši Tauland tudi Emil in Bekim kritizirata t. i. alban-
sko mentaliteti, ki pa jo, nasprotno kot Tauland, skušata 
spremeniti oziroma preoblikovati. Njuno poslanstvo ni le 
očistiti Albanijo in se s tem vpisati na zemljevid global-
ne ekološke misije, temveč oziroma predvsem mobilizirati 
in premostiti konservativno mišljenjsko matrico današnje 
albanske družbe, v kateri živita in delujeta. Emil in Bekim 
sta odraščala v Tirani, od koder sta po razpadu komunistič-
nega režima emigrirala v Italijo. Tam sta nekaj let živela in 
študirala ter se po koncu študija vrnila v Tirano. Po vrnitvi 
sta spoznala, da je v primerjavi z Italijo, kjer sta študentska 
kot tudi druga mlajša populacija zelo aktivni in samoini-
ciativni, mladina v Albaniji izjemno pasivna. Emil meni, 
da večina mladih »poseda v kavarnah in ne stori ničesar,« 
medtem ko njihovo »okolje« (predvsem fizično) postopo-
ma razpada. Glede na njune besede so bile izkušnje življen-
ja v emigraciji, medkulturne razlike, občutek odgovornosti 
kot tudi njuna vizija nekatere od pomembnih motivacij za 
organizacijo prve večje čistilne akcije v Albaniji. Z njo 
sta želela nagovoriti predvsem mlajšo populacijo in v njej 
vzbuditi skrb in odgovornost za fizično in družbeno okol-
je. Emil poudarja, da so bili »prvi koraki« organizacije še 
posebej težki, saj je bila poleg odsotnosti družbene skrbi za 
okolje pomanjkljiva tudi komunalna infrastruktura, ki naj 
bi skrbela npr. za odvoz smeti. Čistilne akcije je, kot pou-
darja, spremljal splošni »dvom« večine prebivalcev. Kot 
pravita Emil in Bekim, so vključevale le peščico prostovol-
jcev, saj so jih številni posamezniki povezovali z obvezni-
mi čistilnimi akcijami, ki jih je komunistična partija teden-
sko organizirala v času režima (alb. aksioni, zbor). Tedaj 
je bilo komunalno delo namreč ena od strategij etatizacije 
časa (prim. Verdery 1996) in graditve državne zavesti, do 
katere številne generacije, rojene v obdobju komunizma, 
še dandanes gojijo globoke zamere in si delijo travmatične 
izkušnje, za katere se zdi, da jih še vedno niso premostili. 
Tako so prve tovrstne čistilne akcije Emila in Bekima kot 
tudi nekaterih drugih okoljevarstvenikov sprva sprožile 
splošno neodobravanje med vsemi generacijami. Številni 
so menili, da niso odgovorni za nesnago in odpadke, ki se 
razprostirajo povsod po urbanih mestih kot tudi ruralni po-
krajini. Zato sta se Emil in Bekim odločila, da se v svojih 
akcijah soočita z večinsko mišljenjsko matrico albanske 
populacije, ki je po njunem mnenju kot tudi mnenju drugih 
sogovornikov otopela, pasivna in brezbrižna do svoje druž-
bene in fizične okolice. Prav iz tega razloga jo skušata z 
osebnim pristopom in komunikacijo s posamezniki očistiti 
preteklih, tradicionalnih vzorcev ter jo na ta način postopo-
ma preobraziti in oplemenititi. Emil poudarja, da poslan-
stvo njihovih akcij ne temelji zgolj na čiščenju fizičnega 
okolja, saj sanja in načrtuje, da bodo njihova prizadevanja 
uspela prebuditi večjo družbeno odgovornost za posredno 
in neposredno fizično, družbeno in psihološko okolico ter 
privzgojiti skrb za njeno čistočo.
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Na moje vprašanje, od kod izhajata njegovi motivacija in 
upanje, da navkljub vsem oviram skuša udejanjiti svojo 
vizijo, je v enem od najinih poznejših pogovorov Emil 
odgovoril: »Ker izhajam iz vizije. Pravzaprav ne vizije, 
temveč sanj, da lahko določene stvari spremenim ter do-
ločene stvari dosežem.« Kot pojasnjuje: ko začuti moč, da 
lahko uvede določeno »spremembo«, ki trenutno ni sklad-
na s političnim, ekonomskim in družbenim kontekstom, 
čeprav vodi k splošni dobrobiti, jo tudi izpelje. Poudarja, 
da se vselej loti in izvaja le tiste stvari, v katere verjame in 
jih živi. Emil meni, da tovrstne sanje in želja po vnašanju 
trajnostnih družbenih sprememb na nek način izhaja iz 
njegovih »genov« oziroma družine njegove matere. Kar 
nekaj prednikov po materini strani je imelo revolucionar-
ne in buditeljske ideje ter pomembno vlogo v ustvarjanju 
zgodovine območja Albanije in njenih prebivalcev. Emil 
verjame v vnovično rojstvo, saj ga tovrstne želje po uva-
janju družbenih sprememb, ki vodijo v splošno dobrobit, 
spremljajo že od malega. Kot poročen oče osemletne hčere 
pa veliko navdiha in »upanja« dobiva tudi od hčere in že-
ne, ki sodelujeta v njegovih akcijah in mu stojita ob strani.
Izhajajoč iz vizije in sanj, se Emil skupaj s kolegom so-
mišljenikom in drugimi kolegi trenutno prizadeva za pre-
mik t. i. avash, avash mentaliti (počasne, počasne menta-
litete) oziroma prevladujoče pasivne mišljenjske matrice. 
Ta je po eni strani osnovana na strukturi albanske družine 
oziroma potomskega sistema (sistemi fisnorë), ki je danda-
nes kljub vplivni neformalni ekonomiji prepleten in oku-
žen z državnim sistemom in obratno. Po drugi strani pa 
je avash, avash mentaliti prežeta s splošnimi pričakovanji 
posameznikov, da mora država poskrbeti za ekonomsko in 
družbeno dobrobit albanske družbe in njene okolice. Ker 
je po njunih besedah najboljša strategija, ki vodi v osebno 
transformacijo, osebni pristop do ljudi, Emil in Bekim od 
leta 2012 organizirata letne »akcije Zelenega avtobusa«, s 
katerimi želita med prebivalci Albanije prebuditi zavest za 
skrb in odgovornost za fizično in družbeno okolje. Njuno 
poslanstvo, kot poudarjata, ne temelji le na spremembi 
splošnega odnosa ljudi do njihovega neposrednega fizične-
ga okolja, temveč je osnovano na vsestranskem »očiščen-
ju« širšega okolja. Pogoj za to očiščenje pa je transforma-
cija načina mišljenja oziroma »strukturnega terena« (glej 
Wilf 2015), na katerem lahko posamezniki tlakujejo nove 
vizije in poglede na prihodnost ter s tem preoblikujejo sa-
mi sebe in hkrati tudi družbo.
Sčasoma se je ob globalnem širjenju zavesti o skrbi za 
čisto okolje ravnodušni odnos večine prebivalcev začel 
spreminjati. Emil in Bekim pojasnjujeta, da je število 
prostovoljcev iz leta v leto večje, številni med njimi pa so 
dandanes ponosni, da sodelujejo v tovrstnih čistilnih ak-
cijah. Po njunem mnenju so prav to prvi zametki preobli-
kovanja prevladujočih mišljenjskih matric predvsem mlaj-
ših generacij. Te spremembe vidita kot del dolgotrajnega 
procesa, ki pogojuje številne druge aktivnosti, na primer 

uvedbo okoljske izobrazbe v šolske učne programe, spre-
jemanje zakonsko predpisanih okoljskih aktov ipd. Kot 
poudarjata Emil in Bekim, so tovrstni cilji »še daleč«, saj 
še vedno niso umeščeni na prioritetno listo državne politi-
ke in niso del zakonodaje. Kdaj bodo prišle na prioritetno 
pravno agendo države, je po njunem mnenju prepuščeno t. 
i. filozofiji »tu pa tu bo« (»bomo videli«).

»Bomo videli« (»Tu pa tu bo«)

»Tu pa tu bo« (»bomo videli« ali – če prevedemo 
dobesedno – »bomo videli in nato naredili«), je pripomnila 
Vjollca, ko je zaključila svoj opis sestanka z eno od part-
nerskih okoljskih organizacij, s katero se je sestala glede 
prijave na enega od evropskih razpisov za okoljski projekt. 
Vjollca, 28-letna samooklicana aktivistka, je poročena in 
mama nekajmesečne hčerke. Živi v Tirani pri moževih 
starših. Čeprav imajo ločeno gospodinjstvo, na nek način 
sledi tradicionalnemu vzorcu, po katerem naj bi žena zad-
njega sina skrbela za svoja taščo in tasta. Sama sebe ne 
vidi »vklenjene« v tradicionalne družinske vzorce, saj kot 
skrbnica za stike z javnostjo in projektno delo v okoljski 
nevladni organizaciji veliko časa posveti delu in nevladni 
organizaciji, ki jo tako rekoč vodi s svojim kolegom. Glav-
ni cilj njune nevladne organizacije je obvarovanje rečnih 
ekosistemov pred infrastrukturnimi posegi (npr. graditvijo 
vodnih elektrarn). Kot je povedala Vjollca, se na sestanku 
niso uspeli dogovoriti in razdeliti nalog med nevladnima 
organizacijama, kljub temu da je rok za prijavo projekta 
časovno zelo blizu (že čez nekaj dni). Frazo »bomo vide-
li« je med prebivalci Tirane pogosto slišati in je danda-
nes na nek način postala del vsakdanje »recitacije« (prim. 
Green 2012). V filozofiji »bomo videli« je načrtovanje 
prihodnosti povezano z družbenimi, političnimi in indivi-
dualnimi naključji. Ta imajo kratek rok (alb. afati), katere-
ga pomen niha med t. i. predusodnostjo (alb. fati) in nakl-
jučjem oziroma posameznikovo agencijo/tvornostjo (prim. 
Eliot 2016). Albanski sociolog Julian Bejko (v osebnem 
pogovoru) trdi, da se fraza »tu pa tu bo« nanaša na časovni 
rok (alb. afati), katerega pomen je etimološko povezan s 
terminom amorfati (lat. ljubezen do vere, zvestoba zaob-
ljube (alb. besa), ki predstavlja osrednji moralni kodeks 
in institucijo albanskega tradicionalnega prava (kanuna).
Glede na albansko slovnico »tu pa tu bo« izraža eno od 
oblik prihodnjika10 (alb. e ardhmja e perparme), kar bi lah-
ko prevedla kot »pretekla prihodnost«, kot se glasi sloven-
ski prevod naslova enega od del nemškega zgodovinarja 
Reinharta Kosellecka (2004 [1985]). Fraza »tu pa tu bo« 
izraža preteklost, ki ustvarja načine soočanja s prihodnost-
jo, ta pa je na območju Albanije pogosto odvisna od uso-
de. Usoda (fati) se nanaša na niz tradicionalnih družbenih 
oziroma sorodstvenih vezi, tradicionalnih kodeksov (ka-

10 Tu naj dodam, da albanska slovnica razlikuje kar sedem oblik pri-
hodnjega, sedem oblik preteklega in eno obliko sedanjega časa.
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nun), moralnih pravil (besa), nadnaravnih sil (npr. na zlo 
oko oziroma syri keq) kot tudi sanj (nder). Termina afati 
in fati pa ne druži zgolj etimološka povezava, temveč tudi 
časovna dimenzija, prek katere se najpogosteje odražata. 
Z vidika časovnosti ali, natančneje, prihodnosti je termin 
afati (časovni rok) namreč povezan z usodo (fati). Ta se ne 
nanaša na t. i. »usodno pasivnost« (prim. Graeber 2012), 
saj jo lahko posamezniki s svojo tvornostjo nekoliko spre-
menijo, a ne korenito (prim. Eliot 201611). V tem primeru 
je usoda (fati) lahko zgolj deloma odprta proti tisti prihod-
nosti, ki še ni vnaprej določena.
Zdi se, da je pomen »tu pa tu bo« prežet z različnimi pre-
teklostmi, ki so potegnjene v sedanjost. Ta po eni strani 
vodi proti usodi, ki je že vnaprej določena in za katero 
obstaja velika verjetnost, da se bo nekoč – bodisi v dol-
goročni ali pa kratkoročni prihodnosti – zares zgodila. Po 
drugi strani pa lahko sedanjost zaradi trenutnih političnih, 
ekonomskih in družbenih naključij spremeni svojo smer in 
s tem tudi samo usodo. Na tovrstne trenutne naključnosti 
pogosto vplivajo dominantne strukture moči, ki jih utele-
šajo tako država (shteti) oziroma/in politična elita kot tudi 
širši družbeni ali ožji sorodstveni odnosi.

Navdihovalka »zagonskih upov« v Tirani

Ariana, stara 25 let, ki je pred kratkim zaključila magistr-
ski študij iz ekonomije in upravljanja, je ena od upravnih 
direktoric t. i. »zagonskih« srečanj v Tirani. Srečanja so 
del Globalne skupnosti podjetnikov, ki je bila ustanov- 
ljena v Palu Altu v Kaliforniji in ima danes podružnice 
v več kot 115 državah po vsem svetu. Od leta 2015 ima 
svojo podružnico tudi v Tirani, ki jo od leta 2016 pomaga 
upravljati Ariana. Soorganizacija in soupravljanje »zagon-
skih« srečanj sta le del njenih prostočasnih dejavnosti, ki 
jih opravlja zunaj delovnega časa. Že nekaj let je namreč 
zaposlena v eni od nevladnih organizacij, ki se ukvarja z 
varovanjem kulturne dediščine v Albaniji. Poleg tega tu-
di vodi manjše zasebno podjetje za finančno svetovanje 
in sanja o razširitvi svojega podjetniškega delovanja, ta-
ko da bi navdihovala nove podjetniške upe. Ariana je po-
ročena mama triletne hčere in skupaj z možem in hčerko 
živi v Tirani, kjer se je tudi rodila in odraščala po razpadu 
komunističnega režima. Že v začetku najinega pogovora je 
Ariana poudarila, da čeprav je poročena, ne sledi klasične-
mu vzorcu albanske ženske, saj je s svojim partnerjem 
skupaj živela že nekaj let, preden sta se poročila. Kljub 
ekonomskim, gospodarskim in družbenim spremembam, 
s katerimi se sooča sodobna albanska družba, še vedno 
prevladujejo tradicionalne družbene norme, ki dovoljuje-

11 Alice Eliot (2016) v analizi antropoloških raziskav na obrobju Maro-
ka izpostavlja pomen predusodnosti, ki so ji predane mlajše samske 
ženske v ruralnem Maroku. Kljub temu da je njihova življenjska pot 
že vnaprej določena, jo mlade Maročanke s svojo tvornostjo pone-
kod osmišljajo in deloma, a ne korenito spreminjajo.

jo samostojno življenje mladega para šele po njuni uradni 
poročni zvezi. Tovrstne družbene norme po mnenju Ariane 
in njenih mlajših kolegov še vedno vplivajo na življenje 
in odnose mlajšega prebivalstva, rojenega po razpadu ko-
munističnega režima. Številni mladi tako na periferiji kot 
tudi v sami prestolnici Tirani – predvsem v slednji zaradi 
velike mobilnosti ljudi, kapitala, informacij, storitev, pri-
sotnosti številnih tujih vladnih in nevladnih organizacij 
ter modernizacije in digitalizacije, s katerima se srečuje 
moderna albanska družba – izražajo občutek zavezanosti 
tradicionalnim družbenim pravilom, ki imajo globoke ko-
renine v sistemi fisnorë. Kot nadaljuje Ariana, niti druži-
na niti izobraževalni sistem, kot je na primer univerza, ne 
ustvarjajo prostora, kjer bi lahko mlajše generacije snova-
le, načrtovale, gojile in negovale vizije prihodnosti, ki so 
osnovane bodisi povsem na podjetniških ali pa na družbe-
nih interesih. Prav zato, nadaljuje Ariana, je center Protik, 
ki je bil ustanovljen leta 2012 za namene organizacije »za-
gonskih« srečanj Albanija, eden od redkih prostorov, kjer 
se lahko srečujejo posamezniki različnih generacij, spolov 
in idej. Kot pojasnjuje, v tovrstnem prostoru lahko posa-
mezniki svobodno razvijajo svoje ideje in jih udejanjajo z 
načrtovanjem skupinskih projektov. Taki prostori, kot do-
daja Ariana, so v Albaniji kot tudi v Tirani še vedno redki, 
saj je albansko okolje še dokaj nestimulativno in na nek 
način zasidrano v sistemi fisnorë. Kot primer navaja svojo 
družino oziroma starše, ki tako kot večina staršev pričaku-
je, da bodo otroci sledili ustaljeni, konvencionalni poti in 
si po koncu šolanja našli »dobro« in »varno« službo v jav-
nem sektorju, se poročili in si ustvarili družino. Prav to pa 
ustvarja zaprto okolje, ki ne dopušča svobode in prostega 
pretoka idej in stimulacij, zaključuje. Zato so »zagonski« 
centri eni od redkih prostorov, kjer se srečujejo »zagonski 
upi« in oblikujejo podjetniške poti. K temu pa je občutno 
pripomogla tudi digitalna tehnologija, ki je odprla ne le di-
gitalne tržne kanale, temveč je, kot poudarja eden od mlaj-
ših sodelavcev »zagonske« skupnosti, ustvarila brezmejni 
prostor, kjer je »vse mogoče« ne glede na starost, spol, 
generacijo in državo, od koder prihajaš. Dandanes se še 
posebej mlajše generacije – po Arianinih besedah – navdu-
šujejo nad razvojem različnih digitalnih aplikacij, ki bodo 
navdušile uporabnike in se uporabljale ne le na lokalnem, 
temveč tudi širšem, globalnem trgu. A če želiš uspeti glo-
balno, se moraš, kot meni Ariana, dokazati na lokalnih 
tleh. Albanija – njeno fizično, družbeno, ekonomsko in po-
litično okolje – kar kliče po razrešitvi številnih problemov, 
s katerimi se prebivalci soočajo v vsakdanjem življenju. 
Pri tem Ariana navaja probleme, kot so na primer neure-
jenost parkiranja, vozni redi mini avtobusov in taksijev 
ipd. Med najinim pogovorom je Ariana izpostavljala po-
men navdihov, ki so temeljno vodilo »zagonskih« srečanj. 
Ko sem jo vprašala, ali so morda »zagonski« dogodki tudi 
centri, kjer se snuje ustvarjalnost, mi je nekoliko zbegano 
pojasnila, da so navdihi temeljno gonilo mladih upov in 
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ne ustvarjalnosti. Na moje vprašanje, kako bi opredelila 
navdih (inspiracijo) in ustvarjalnost, je Ariana pojasnila: 
»Na primer, ko imam navdih za kuhanje, vzamem kuhar-
sko knjigo in skuham kosilo, sledeč receptu. To pomeni, da 
imam navdih, nisem pa kreativna.«
Po Arianinih besedah so »zagonska srečanja« opredelje-
na kot neke vrste mobilizacijski miljeji, ki dajejo mladim, 
bodisi študentom ali pa podjetnikom, možnost in hkrati 
priložnost, da razmišljajo »zunaj okvirjev družinskih spon 
in normativov« in da se odmaknejo od t. i. avash, avash 
mentaliteti. Tovrstni prostori navdihov niso le prostori no-
vih poslovnih sodelovanj in podjetniških začetkov, temveč 
so tudi prostori, v katerih posamezniki skušajo mobilizi-
rati oziroma premakniti svoj način razmišljanja ter se sa-
mopreoblikovati v samostojne in neodvisne posameznike. 
Prostori navdihov niso zgolj »inkubatorji«, kjer se gradijo, 
rastejo in se plemenitijo poslovne ideje in načrti. Omenje-
ni prostori so tako rekoč torišče »zagonskih upov«, kjer se 
redno srečujejo posamezniki z različnimi idejami in načrti, 
ki jih skušajo udejanjiti s skupnimi močnimi in sodelovan-
jem. Prostori jim predstavljajo neke vrste navdihujoče od-
rive oziroma zagonski potencial, ki jih napotuje v osebne 
kot tudi skupinske transformacije.

Sklep

Prispevek predstavi štiri različne družbeno odgovorne ak-
terje, ki s svojimi delovanji, strategijami in načrti kažejo 
različno vpetost v opisane konvencionalne mišljenjske 
vzorce in sisteme. Prav tako pa tudi tovrstni sistemi raz-
lično vplivajo na način njihovega družbenega delovanja. 
Tako na primer Tauland, povratnik, ki je rojen, je odraščal 
in se šolal v obdobju komunizma, kljub kritiki trenutne-
ga ekonomskega, političnega in družbenega stanja v dr-
žavi na nek način ostaja vpet v konvencionalne mišljenj-
ske matrice. Po eni strani jih besedno kritizira, po drugi 
pa jih na primer poustvarja s svojim odnosom do svoje 
kolegice Blerte, še posebej pa do poštne uslužbenke Mi-
rele. Generacijsko mlajša družbeno odgovorna akterja 
Emil in Bekim, protagonista druge etnografske vinjete, pa 
kažeta nekoliko drugačen odnos do tradicionalnih mišl-
jenjskih matric, sorodstvenega sistema in širše družbe. 
Teh ne kritizirata, temveč jih skušata »ozdraviti« trenut-
ne »okuženosti« z državnim sistemom oziroma politično 
elito, ki jo opredeljujeta kot eno od poglavitnih simbolnih 
in tudi fizičnih »onesnaževalcev« družbenega in fizičnega 
okolja. Pri tem še posebej Emila vodi osebna vizija, ki ji 
pripisuje genealoško in sorodstveno ozadje. Tu izhaja iz 
preteklosti svojih prednikov, ki so bili pomembni nosil-
ci in širitelji novih vizij. Tretja protagonistka, aktivistka 
Vjollca, s svojo filozofijo »tu pa tu bo« na nek način upa, 
da se bodo prek in z njenim okoljsko usmerjenim delo-
vanjem tlakovali tereni, na katerih bo lahko uresničevala 
svoje načrte za ohranjanje čistega okolja. Podobno upanje 
goji tudi četrta družbeno odgovorna akterka Ariana, ki z 

vodenjem zagonskih srečanj navdihuje mlajšo generacijo 
in jo napotuje v t. i. miselne preskoke, stremeče k splošni 
dobrobiti v njeni neposredni okolici.
Jaret Zigon (2009) v svojem prispevku o upajočih prebi-
valcih Moskve upanje opredeljuje kot dvoplastno, in sicer 
kot časovno strukturo in časovno orientacijo. Podobno bi 
lahko opredelila tudi frazo »tu pa tu bo«, ki po eni strani 
odraža, hkrati pa tudi ustvarja časovno strukturo, ki je ute-
lešena v konvencionalni mišljenjski matrici (mentaliteti). 
Omenjena časovna struktura lahko vodi k že vnaprej do-
ločeni usodi ali pa se odpira trenutni družbeni, politični, 
ekonomski in individualni naključnosti. Po drugi strani pa 
fraza »tu pa tu bo« odraža in ustvarja časovno orientacijo, 
ki temelji na moralnem kodeksu (afati – amorfati) in stre-
mi k splošni dobrobiti.
»Tu pa tu bo« odraža semantično polje, na katerem se 
preteklost tako strukturno kot tudi orientacijsko zliva v 
sedanjost. Kot trdi eden od ključnih utemeljiteljev kon-
ceptualne ali pojmovne zgodovine Reinhart Koselleck 
(2004 [1985]), so nekateri pojmi, v našem primeru fraza, 
v določenem okolju ključni za razumevanje trenutnega 
družbeno-kulturnega in zgodovinskega konteksta. Sega-
jo v zgodovino in so potegnjeni v sedanjost, kjer tvorijo 
temeljne orientacijske stebre. Nekoliko drugačno vlogo 
preteklosti pa odraža predstavljeno etnografsko gradivo, 
ki med drugim tudi s frazo »tu pa tu bo« razkriva občutke 
sogovorcev, da so »privezani« k preteklim strukturam, ki 
se prelivajo v sedanjost in vodijo k prihodnji usodi, pre-
predenimi s preteklimi strukturami. Številni sogovorci so 
frustrirani zaradi »privezanosti« na pretekle mišljenjske 
matrice (mentaliteti), ki jih ustavljajo in odmikajo od pri-
hodnjih novih vizij in idej.
Pomen mentaliteti je prežet z globokimi vezmi med drža-
vo (oziroma politično elito) in sistemi fisnorë (družinskimi 
vezmi). Kot izpostavlja večina sogovorcev, sta politična 
in pravna moč države osnovani na strukturnih podmenah 
sistemi fisnorë in nenapisanem kanonskem pravu. Rigidna 
pravna pravila sistemsko in strateško ustvarjajo moč »drža-
ve« in njene »politične elite«. Rigidnost sistema na eni in 
domačinski princip delovanja politične elite na drugi strani 
ustvarjata vrzel, v kateri se vzpostavljajo t. i. premakljivi 
»tereni neformalnosti« (Brotherton 2008) oziroma nefor-
malne ekonomije. Prav tovrstni tereni neformalnosti pa da-
jejo podjetnikom, vizionarjem in aktivistom občutek, da so 
»stisnjeni« v »primež« (Navaro-Yashin 2002) države (sh-
teti) in politične elite, vse bolj »okužene«, kot meni Emil, 
s sorodstvenim sistemom, ki vedno bolj temelji na mafiji 
in nelegalnih poslih. Pomen mentaliteti je torej opredeljen 
glede na skupinsko zavezanost sistemi fisnore in glede na 
prostorsko pripadnost določeni lokaciji oziroma vendi, ki 
po besedah sogovornikov prepredata prav vse ravni alban-
ske družbe, politike in ekonomije ter tako rekoč paralizirata 
bodoče načrtovanje poslovnih in drugih strategij, trenutno 
prepuščenih filozofiji »tu pa tu bo«. Ta načrte umešča med 
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pretekle strukture in prihajajočo, že vnaprej določeno uso-
do. Izhod iz tovrstnega primeža sta mobilizacija in opleme-
nitenje večinske mišljenjske matrice, ki bo konvencionalne 
načine razmišljanja uspela pomakniti v polje odprte in dol-
goročne prihodnosti. Tako na primer »zagonska« srečan-
ja ter trajnostne akcije in delovanja predstavljajo prostore 
novih upov in upanj, kjer posamezniki različnih generacij, 
spolov, idej in okolij srečujejo in načrtujejo poslovne in 
druge ideje, ki stremijo k lastnemu oplemenitenju kot tudi 
oplemenitenju širše družbe.
S tem pa se vrnemo na sam začetek tega članka in k defi-
niciji termina podjetništvo (siperrmarje), ki se nanaša na 
oplemenitenje. Predstavljeni sogovorci kot temelj svojega 
poslovanja posredno ali neposredno izražajo potrebo in 
hkrati namen oplemenitenja družbe in posameznika. Ople-
menitenje in transformacija individualne kot tudi kolek-
tivne mišljenjske matrice bi omogočili izstop iz že ustal-
jenih tirnic, ki prihodnost vežejo z usodo in ji tako rekoč 
ne dopuščajo drugačnosti in novih vizij. Prav proces ople-
menitenja bi odprl »strukturni teren« (glej Wilf 2015), na 
katerem bi podjetnik, vizionar in aktivistka, kot piše mladi 
študent v Buisiness Magazine, »napotili Albanijo v pros-
tor podjetništva«, v prostor družbenega, umskega kot tudi 
ekonomskega in političnega oplemenitenja. Ali če beremo 
drugače: predstavljeni sogovorci s svojimi delovanji in 
razmišljanji skušajo »tlakovati« strukturni teren, ki bi pri-
hodnost oplemenitil z vizijami. Te pa glede na njihove in-
dividualne kot tudi družbene izkušnje življenja v emigraciji 
delno prav tako izvirajo iz migracijskih okolij in so »prene-
sene« v albansko okolje. Kot sem predstavila v uvodu, velik 
delež migracij, ki se vzpostavlja v Albaniji, že v zgodovini 
ni zgolj vplival na nihanje in upadanje populacije, temveč 
je tudi spodjedal miselno matrico, na primer z begom mož-
ganov. Da bi zapolnili to vrzel, so se nekateri družbeno 
odgovorni akterji, kot je na primer Emil, po številnih letih 
življenja v tujini vrnili v Albanijo, kjer skušajo udejanjiti 
svoje vizije oziroma sanje, na primer očiščenje okolice in 
preteklih, konvencionalnih mišljenjskih matric. Zdi se, da 
predstavljeni družbeno odgovorni akterji nenehno iščejo 
stabilna strukturna tla oziroma prostor, ki bi omogočil in 
spodbudil snovanje načrtov ter tlakovanje novih strategij.
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siness Magazine, 14. 1. 2016; https://businessmag.al/category/
business-pulse/sipermarrje/, 5. 12. 2017.
Spletni vir 2: www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20, 
2. 10. 2018.
Spletni vir 3: UNDP – Human Development Report, http://hdr.
undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.
pdf, 2016, 10. 10. 2018.
Spletni vir 4: LUBONJA, Fatos: Tranzicion apo kalbëzim. 
Express, 28. 4. 2010; www.gazetaexpress.com/index.
php?cid=1,90,29619, 15. 3. 2011.
Spletni vir 5: INSTAT, Albania, www.instat.gov.al, 2. 10. 2018.
Spletni vir 6: UNODC Business, corruption and crime in Alba-
nia: The impact of bribery and other crime on private enterprise 
2013, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statisti-
cs/corruption/Albania_Business_Corruption_2013_EN.pdf, 
2. 10. 2018.
Spletni vir 7: GAN Business anti-corruption portal, www.busi-
ness-anti-corruption.com/country-profiles/albania, 2. 10. 2018.
Spletni vir 8: Yunus socialbusiness, www.yunussb.com, 
2. 10. 2018
Spletni vir 9: YouTube; STRATHERN, Marilyn: Time’s Challen-
ges: Abrupt transitions and future imaginings. Daphne Berdahl 
Memorial Lecture, University of Minnesota, 19. 11. 2017; www.
youtube.com/results?search_query=daphne+berdahl+memo-
rial+lectures+marylyn+strathern, 2. 10. 2018.
Spletni vir 10: Green line, www.greenlinealbania.org, 
2. 10. 2018



G
la

sn
ik

 S
E

D
 5

8|
3–

4 
20

18

38

 Misliti prihodnost Nataša Gregorič Bon

Paving the Future:
Reshaping Mindsets through the Practices of Social Entrepreneurship in Albania

The paper focuses on certain social entrepreneurs or ‘socially responsible actors’ who try to pave their own and collective 
futures through their working, thinking and planning. In their various ways of social acting, these self-declared activists, 
dreamers or visionaries continuously express the need to mobilise or transform the widespread ‘conventional’ mindset or 
mentaliteti in Albanian. The meaning of mentaliteti encapsulates the predominant structures of thinking in the contemporary 
Albanian society. The author argues that the notion of mentaliteti pertains to the core traditional values (such as family, 
kinship, honour and location) that are enmeshed with both distant (prehistoric, Ilyrian and Ottoman) and more recent 
(communist) pasts. Mentaliteti thus has various temporal, spatial and social implications that are important for the future 
planning. As is often expressed by socially responsible actors, this conventional way of thinking often leads both the collective 
and individuals’ future plans to an already known fate (fati). Similar to mentaliteti, the meaning of fati is also attached 
to a set of traditional social and moral norms and is dependent on the supernatural powers (such as evil eye/syri keq). In 
terms of temporality, the forthcoming plans and strategies are often permeated by the past structures that generate modes of 
apprehending the pre-destined futures. As pointed out in the paper, in the present-day Albania, only rare individuals, i.e. the 
so-called ‘socially responsible actors’, strive to mobilise the conventional mindset and lead it to an open and non-destined 
future. In doing so, they try to renew and/or recycle the structural terrain in order to pave the future steps to the collective and 
individual well-being.


