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Abstract. The study approaches the present debates concerning the
concept of hegemony, as well as the search of the definition appropriate
for the present connotation of the hegemony. In the contemporary political
thought are emphasized two acceptions of the term: hegemony as
dictatorship, force and coercion and hegemony as democracy (introduced
by Antonio Gramsci). The first acception is adopted by theoriticians such
Dahl, Chomsky, Negri and Hardt etc., the second is investigated by Cornel
West, Ralph Miliband, Robert Cox, Edward Said etc.

În dezbaterile teoretice actuale privind puterea se întâlneºte tot mai frecvent
un concept, este vorba despre conceptul de hegemonie. Conceptul în discuþie
este astfel folosit în gândirea politicã atunci când se are în vedere definirea puterii.
În urmã cu un secol, un om de stat spunea despre putere cã aceasta este „la fel
de variatã ca pasiunile ºi aspiraþiile umanitãþii“1. De atunci ºi pânã în zilele noas-
tre concepþiile, precum ºi definiþiile privind puterea s-au amplificat, contribuþiile
unor filosofi, sociologi, juriºti, politologi la definirea conceptului fiind unele
dintre cele mai bogate. Îi avem în vedere aici pe Max Weber, Bertrand Russell,
Talcott Parsons, Michel Foucault etc.
Bertrand Russell, în anii ’40 ai secolului trecut, afirma cã „puterea este ase-

menea energiei din fizicã, se poate mãsura, dar e mai dificil de definit“. Unii
mari gânditori, ca Locke de exemplu, aminteau cã puterea este mai importantã
atunci când te întrebi cine o deþine. Astãzi analizele privind puterea se centreazã
mai mult asupra modului cum se exercitã puterea. În legãturã însã cu întrebarea
ce este puterea, important este sã vedem dacã e dominaþie (forþã) sau consimþã-
mânt (consens), dictaturã sau democraþie, ori un raport mult mai complex.
În cadrul dezbaterilor actuale hegemonia se foloseºte ºi se afirmã tot mai

mult ca un concept, la rândul lui foarte discutat. „Hegemonia“ prezintã în acest
sens cel puþin douã înþelesuri diferite: cel care se apropie mai mult de dominaþie
ºi acela promovat îndeosebi de cãtre Gramsci, care încearcã sã explice o relaþie
————————
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existentã între putere sau dominaþie ºi consimþãmânt sau autoritate, consens sau
convingere democraticã.
Despre hegemonie au scris numeroase personalitãþi din domeniul ºtiinþei politice

sau al culturii în general, nume celebre cum ar fi Robert Dahl, Noam Chomsky,
Richard Rorty, Edward Said, Jean Ziegler, Antonio Negri, Michael Hardt etc.
În concepþia sa cu privire la democraþia proceduralã, Robert Dahl pleacã de

la un binom interesant: participare— contestare, binom care îl ajutã apoi sã de-
fineascã cele patru „tipuri ideale“ de regimuri. Aflãm2 astfel despre hegemonia
închisã (care limiteazã atât dreptul de participare, cât ºi pe cel de contestare),
hegemonia cuprinzãtoare (care privilegiazã participarea ºi neagã contestarea),
oligarhia concurenþialã (care neagã participarea, dar privilegiazã contestarea) ºi
poliarhia (care le garanteazã în cel mai înalt grad posibil pe ambele). Încercând
sã-ºi fundamenteze teoria sa a democraþiei, Dahl utilizeazã alãturi de conceptul
de poliarhie ºi termenul de hegemonie.
E bine sã ne gândim la democraþie ca fiind rezultatul unor transformãri istorice

de anvergurã, afirmã politologul american. Una din acestea este transformarea
hegemoniilor ºi a oligarhiilor concurenþiale în cvasipoliarhii. Acesta este, în esenþã,
procesul care a avut loc în lumea occidentalã în secolul al XIX-lea. A doua este
trecerea de la cvasipoliarhii la poliarhii în adevãratul sens al cuvântului. Este
ceea ce s-a petrecut în Europa în cele douã decenii care s-au scurs de la sfârºitul
secolului trecut, pânã la începutul primului rãzboi mondial. A treia transformare
este democratizarea deplinã a poliarhiilor3.
Aºa cum se poate observa, înþelesul termenului hegemonie la politologul

american are sensul de dominaþie, de uz al forþei, al coerciþiunii. O semnificaþie
care îºi are originile încã din antichitate, cu sensul de dominaþie militarã, ca în
expresia „hegemonia Spartei asupra Atenei“ sau, dacã ne referim la evenimente
mai apropiate de zilele noastre, avem în vedere expresia „hegemonia S.U.A. asupra
Americii Latine“.
Acelaºi înþeles îl întâlnim ºi în scrierile actuale ºi foarte rãspândite astãzi ale

lui Noam Chomsky. Despre Chomsky s-a spus cã este „un Voltaire contem-
poran“ sau „cel mai important intelectual în viaþã“. A realizat o „veritabilã revo-
luþie“ în studiul limbajelor ºi al gramaticii, dar începând cu deceniile 5 ºi 6 ale
secolului trecut s-a remarcat ºi ca un mare critic al rãzboiului din Vietnam, el
scriind numeroase cãrþi critice la adresa S.U.A., dovedindu-se a fi un lucid
analist politic. În anul 2003, autorul american a publicat o lucrare intitulatã
Hegemony or Survival America’s Quest, apãrutã ºi în România în acelaºi an cu
titlul Hegemonie sau supravieþuire, cu subtitlul America în cãutarea dominaþiei
globale. Chomsky identificã aici termenul de hegemonie cu dominaþia la nivelul
global. La fel considerã ºi autorii cãrþii Imperiul, Antonio Negri ºi Michel Hardt,
carte tradusã aproape pe toate meridianele lumii.
„Nevoia unei dominaþii pe tot spectrul va spori ca urmare a globalizãrii eco-

nomiei mondiale“, afirma Chomsky, „monopolizând acest domeniu, Statele Uni-
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te trebuie sã fie pregãtite sã controleze dezordinile folosind sisteme spaþiale ºi
planificarea pentru a lansa lovituri de precizie“4. În continuare, având în vedere
raportul de forþe pe plan internaþional, în pragul declanºãrii rãzboiului din Irak,
gânditorul american afirmã cã „de data aceasta va exista un singur hegemon“5.
Prin urmare, sensul termenului hegemonie are în vedere dominaþiamondialã,

recursul imediat la forþã, dacã nu cumva se încearcã legitimarea folosirii forþei,
uzul de primã loviturã, sau „monopolul legitim al forþei“ la nivelul internaþional.
Chomsky evidenþiazã faptul cã „politicile agresive ale conducerii americane,
menite sã obþinã dominaþia globalã cu orice preþ, sunt expresia unei dorinþe ne-
stãvilite de supremaþie care, în cele din urmã, ne va ameninþa supravieþuirea“6.
Acelaºi sens al termenului de hegemonie se va menþine ºi la Negri ºi Hardt

în cunoscuta lor lucrare Imperiul. Autorii, asemenea lui Chomsky, au în vedere
dominaþia ºi efectele acesteia în lumea „globalizatã“ de astãzi. „Dupã prãbuºirea
Uniunii Sovietice ºi a barierelor de ea opuse pieþei mondiale capitaliste, asistãm
pretutindeni la o irezistibilã ºi ireversibilã globalizare a schimburilor economice
ºi culturale“7. Apare astfel, în consecinþã, Imperiul, care regleazã aceste schimburi
economice ºi culturale, Imperiul fiind puterea suveranã care guverneazã lumea8.
În concepþia autorilor, o asemenea „mondializare“ (globalizare) reprezintã o

ordine ºi un spaþiu al dominaþiei hegemonice unde locul în ierarhie este decis de
capacitatea fiecãrui stat de a produce ºi a exporta bunuri care reclamã muncã
foarte calificatã ºi mase tot mai mari de capital financiar. „Imperiul“ nu sta-
bileºte niciun centru de putere ºi nicio barierã sau graniþe fixe. În cadrul „Impe-
riului“, centrul e pretutindeni iar marginea nicãieri. Totuºi, „Imperiul“ „dispune
de enorme instrumente ºi puteri de opresiune ºi distrugere“9. Este interesant de
subliniat cã „Imperiul“ nu s-a nãscut din propiul lui act de voinþã, ci mai curând
el este invocat ºi constituit în funcþie de capacitatea sa de a rezolva conflictele10.
ªi în cazul investigaþiilor autorilor Imperiului, axa fundamentalã a analizei,

în ciuda dimensiunilor sale globale, o reprezintã aspectul coerciþiunii, al repre-
siunii la nivel mondial (global). Antonio Negri ºi Michael Hardt folosesc ter-
menul de dominaþie hegemonicã cu o semnificaþie clarã de forþã de represiune,
de poliþie globalã11.
În dezbaterile actuale privind hegemonia, cum aminteam deja mai înainte,

mai existã ºi un alt sens, mult mai nuanþat, ce explicã multe dintre aspectele puterii
în contemporaneitate, dar ºi multe dintre controversatele relaþii internaþionale. O
asemenea interpretare, diferitã, actualã ºi mult mai adecvatã, a pornit de la anali-
zele gânditorului italianAntonio Gramsci. În general, sensul hegemoniei în concepþia
lui Gramsci se referã la afirmarea ºi aprecierea importanþei faptelor de culturã, a va-
lorilor culturale în procesul conducerii hegemonice la nivelul sistemului social.
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Înþelegând într-un alt sens hegemonia, valorificând contribuþiile lui B. Croce
ºi Niccolò Machiavelli din domeniul culturii ºi filosofiei, Gramsci a impus în
limbajul gândirii politice contemporane un concept viabil, nuanþat ºi actual. Re-
ferinþele la acest termen ºi la analizele gramsciene sunt din ce în ce mai nume-
roase astãzi; aceasta ºi datoritã eficienþei sale pe plan interpretativ ºi chiar poli-
tico-pragmatice, aplicabilitãþii conceptului în variate domenii sociale, istorice,
filosofice, culturale, economice, religioase ºi literare etc.
Mai ales în perioada deceniilor 5 ºi 6 din secolul trecut, conceptul ºi teoria

hegemoniei au stimulat nenumãrate dezbateri la care s-au înscris filosofi de talia
lui Norberto Bobbio (care a analizat în mod strãlucit acest concept în strânsã le-
gãturã cu societatea civilã), PeryAnderson, Louis Althusser, Nicolas Poulantzas,
Ralph Miliband etc.
Contribuþii interesante la teoria hegemoniei au fost aduse ºi în anii ’70 ai se-

colului trecut. Avem în vedere aici diversele teorii ale statului, teorii în care s-au
avansat idei prin intermediul cãrora s-au deschis noi câmpuri de cercetare,
punându-se în atenþia reflecþiilor politice teme cum ar fi „criza de raþionalitate“,
„criza de legitimitate“ etc.
Miliband (tatãl actualului ministru de externe britanic) a propus abordarea

unor analize privind raporturile dintre elitele economice ºi elitele politice. Potri-
vit acestuia, statul, într-o societate capitalistã maturã, rãmâne un instrument în
serviciul capitalului ca în secolul al XIX-lea12.
Teoria hegemoniei, în altã ordine de idei, a influenþat mult o parte din filosofii

ºi gânditorii politici din America Latinã ºi chiar din S.U.A. Ne referim, în con-
tinuare, la Cornel West, un intelectual de prestigiu din Statele Unite. A predat fi-
losofia ºi teologia la Princeton ºi la Harvard, angajat în viaþa publicã, interlo-
cutor principal al unor oameni politici ca Jesse Jackson. Este apropiat unor in-
telectuali celebri ca Richard Rorty, Black Church etc. West se defineºte pe sine
drept un „pragmatist neogramscian“13. ªi Cornel West apreciazã, ca ºi alþi gân-
ditori neomarxiºti, ideea ºi teoria hegemoniei. „Concepþia lui Gramsci“, spune
acesta, „avanseazã o noþiune cu privire la specificitatea istoricã (blocul istoric —
n.n.) ºi o concepþie despre hegemonie care blocheazã orice fel de lecturã deter-
ministã, economistã sau reducþionistã a fenomenelor sociale“14, Gramsci neavând
o „teorie unidimensionalã a puterii“. Cornel West îºi prezintã „influenþele cultu-
rale“, printre ele amintind pe „poststructuraliºtii Derrida ºi Foucault, pe care îi
insereazã într-un cadru neogramscian. Prin intermediul lui Gramsci ºi al teoriei
sale a hegemoniei, ne spuneWest, se poate corija chiar ºi poststructuralismul îm-
piedicând alunecarea acestuia într-un gen de nihilism gnoseologic ce ar însemna
renunþarea la a explica ºi transforma istoria ºi societatea15. Pornind de la un
astfel de raþionament, autorul american precizeazã cã „ºi cultura este un gen de
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structurã la paritate cu economia sau politica, cultura trãgându-ºi seva din insti-
tuþii precum familia, ºcoala, biserica, sinagogile, moscheile, industria comunica-
þiilor (televiziunea, radioul, video, muzica etc). În acelaºi timp, economia ºi poli-
tica nu sunt numai influenþate de valori, dar ºi valorile, la rândul lor, promoveazã
modele culturale specifice privind o viaþã mai bunã ºi o societate mai bunã“16.
Sunt evidente ºi în acest fragment „influenþele“ gramsciene, reflecþiile autorului
Caietelor... asupra aparatelor hegemonice, asupra „tranºeelor“ ºi „cazematelor“ din
cadrul „societãþii civile“ ºi rolului acestora în lupta pentru instaurarea hegemoniei.
Problematica hegemoniei la Gramsci, îndeosebi în anii ’90, a fãcut obiectul

multor discuþii având în vedere o regândire conformã cu noile condiþii în care
Statul-naþiune suferã schimbãri esenþiale, au fost numeroase dezbateri, interpre-
tãri. S-au avansat noi idei, orizontul gândirii gramsciene oferind din nou un
punct de plecare în vederea depãºirii Statului-naþiune, integrându-l în regrupãrile
supranaþionale17 între ele coordonate. De aici provine ºi critica oricãrei subor-
donãri a politicii-forþã, întrucât Gramsci restabileºte în Quaderni... (Caiete din
închisoare) faptul cã polul hegemoniei este un complement al Statului-forþã, nu
substituirea acestuia. Aceste idei sunt azi de mare actualitate, într-o epocã a glo-
balizãrii, cum e lumea din zilele noastre.
Într-un simpozion desfãºurat la Cagliari, în 1997, actualitatea temei privind

hegemonia s-a confirmat, mai ales avându-se în vedere lumea anglo-saxonã ºi
studiile despre relaþiile internaþionale. Nu-l avem în vedere acum pe Edward
Said, despre care vom vorbi puþin mai departe. Ne referim totuºi la celebrul teo-
retician al relaþiilor internaþionale Robert Cox. Acesta, precum ºi Stephen Gill,
s-au prezentat la Simpozionul de la Cagliari, vorbind despre conceptul de hege-
monie globalã, despre o hegemonie în epoca globalizãrii18.
Despre Robert Cox se ºtiu relativ puþine lucruri în România*. Concepþiile lui

Cox „datoreazã mult scriitorului comunist italianAntonio Gramsci. În particular,
Cox foloseºte ideea lui Antonio Gramsci despre controlul hegemonic în socie-
tãþile capitaliste pentru a explica modul în care ideile dominante despre ordinea
mondialã sunt utilizate pentru a susþine modele particulare de relaþii între forþele
materiale, idei ºi instituþii la un nivel global“19.
Principala carte a lui Robert Cox este publicatã în anul 1987 ºi se intituleazã

Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History.
Dar în majoritatea scrierilor lui, Cox este preocupat de ascensiunea ºi declinul
ordinii mondiale hegemonice de-a lungul timpului20. În lucrãrile sale, el apre-
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ciazã conceptul gramscian de hegemonie, care nu poate fi identificatã la nivel
global21 cu simpla dominaþie materialã sau militarã. În acest sens el afirmã,
clarificând trãsãturile gramsciene ale conceptului: „Gramsci a folosit conceptul
de hegemonie pentru a exprima o unitate între forþele materiale obiective ºi
ideile etico-politice în care puterea, bazatã pe dominaþia asupra producþiei, este
explicatã în mod ºtiinþific printr-o ideologie care încorporeazã compromisul sau
consensul dintre grupurile dominate ºi cele dominante“22.
Dupã cum precizeazã ºi Martin Griffiths, în cartea citatã, Cox identificã în pro-

cesul internaþional existenþa unui consens interstatal în care nevoile ºi exigenþele
economiei mondiale se aflã „într-un cadru comun din punct de vedere ideologic“.
Participarea la negocierea acestui consens este apoi ierarhicã. În cele din urmã, însã,
structura internã a statelor este în aºa fel adaptatã încât sã se transforme în mod op-
tim, la nivelul fiecãrui stat, consensul global în politica ºi practica naþionalã23.
Cox insistã pe aspectul globalizãrii statului. Are loc astfel, la acest nivel, toc-

mai datoritã globalizãrii, o restructurare a relaþiilor dintre stat ºi economia mon-
dialã, ce determinã un compromis prin care instituþiile transnaþionale ºi relaþiile
lor de putere dominã economia mondialã actualã. Are loc apoi un proces intens
de erodare a statului cedându-se puterii interstatale o bunã parte din autoritate ºi
din procesul de luare a deciziilor24.
Foarte interesantã apare, în contextul analizelor sale, ideea lui Cox privind

ceea ce va urma în lume dupã sfârºitul rãzboiului rece. Schimbãrile privind rela-
þiile de putere pe plan internaþional, susþinea autorul, pot fi folositoare numai
unui fenomen numit „perestroika globalã“25. În acest sens, Robert Cox considera
cã schimbãrile inspirate de Gorbaciov la sfârºitul anilor ’80 n-au vizat numai te-
ritoriul limitat al fostei U.R.S.S., ci ºi o schimbare structuralã la nivel global vi-
zând „dezintegrarea“ liberalismului care trebuia sã aibã loc ºi în lumea capi-
talistã. Mai mult decât atât, se avea în vedere extinderea „perestroikãi“ ºi la ni-
velul bisericii. Lucrurile, însã, au fost blocate la începutul anilor ’90, iar globali-
zarea a fost covârºitor dominatã de ideologia neoconservatoare care a slãbit mult
forþele tradiþionale de opoziþie, mai ales sindicatele. Din aceastã cauzã, considera
Robert Cox, politica lui Reagan ºi Thatcher din anii ’80 a adus la „renaºterea
separatismului secolului al XIX-lea între economie ºi politicã. Aspectele esen-
þiale ale conducerii economice trebuie sã fie de aceea protejate faþã de politicã,
adicã de presiunea maselor. Acest deziderat este atins prin practici confirmate,
tratate, legislaþie, inclusiv prin prevederile formale ale Constituþiei“26.
Concluzia care se desprinde din analizele politologului canadian este aceea

cã „era contemporanã a capitalismului supraliberal ºi mondializant“ este locul
unor contradicþii ºi lupte majore între: retorica democraþiei ºi deficitul demo-
cratic cauzat de internaþionalizarea statului; cererile crescânde în favoarea pro-
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tecþiei internaþionale a mediului ºi capitularea autoritãþii statului în faþa corpo-
raþiilor internaþionale financiare ºi de afaceri; retorica victoriei asupra socialis-
mului în rãzboiul rece ºi inechitatea acceleratã dintre state ºi din interiorul lor.
Cox, consecvent viziunii sale asupra hegemoniei, propune ºi o soluþie conside-
ratã de el a fi viabilã. Este vorba despre promovarea unei hegemonii globale „în
spirit gramscian“, adicã o hegemonie a multilateralismului în care prevaleazã
consensul, pacifismul ºi cooperarea în toate orizonturile geografice. Cox anunþã
în acest sens o nouã formulã a multilateralismului: „Un loc geometric pentru
transformarea ordinii existente în numele unei concepþii lãrgite asupra societãþii
globale, multilateralismul trebuie definit din punct de vedere al capacitãþii sale
de a reprezenta forþele active în lume atât la nivel local, cât ºi global“27.
Sensul conceptului de hegemonie este aºadar la Cox diferit ºi chiar opus celui

cvasiacceptat astãzi, când se considerã cã forþa militarã, unicul „jandarm“ inter-
naþional, este menit sã vegheze asupra „liniºtii“ din cadrul relaþiilor inter-
naþionale. Existã totuºi, în viziunea lui Robert Cox, ºi posibilitatea unei con-
tracarãri a tendinþei astãzi dominante. Globalizarea „de deasupra“ trebuie sã fie
contracaratã de cea de dedesubt28. În fine, noua tendinþã se poate inversa dacã
forþele sociale care se opun hegemoniei sunt angajate într-un „rãzboi de poziþie“.
Una dintre acele forþe sociale ar fi fost, potrivit lui Cox29, ºi sindicatele, care tre-
buie sã se mobilizeze la nivel global. Ideea ºi teoria hegemoniei gramsciene este
în viziunea lui Robert Cox „poate cea mai importantã alternativã la viziunea rea-
listã ºi la cea liberalã“ din lumea actualã30.
Dupã 11 septembrie 2001, un autor important pentru înþelegerea marilor pro-

bleme ale lumii contemporane, mai ales din perspectiva raportului Nord-Sud,
este palestinianul Edward W. Said*.
Profesor universitar de literaturã comparatã la Columbia University, devenit

celebru în special prin carteaOrientalismul (1978). Dar lucrarea sa semnificativã
pentru teoretizarea hegemoniei este reprezentatã de Cultura ºi imperialismul
(1993). Este o lucrare fundamentalã în care Said surprinde modul prin care rolul
fundamental deþinut de intelectuali contribuie la legitimarea ºi perpetuarea unui
raport de forþe dezechilibrat atât în interiorul statului, între guvernaþi ºi guver-
nanþi, dar mai ales dintre state (dintre centru ºi periferie, puterile occidentale ºi
fostele colonii, dintre Nordul prosper ºi Sudul sãrac). Edward W. Said „este un
lector atent ºi simpatetic al lui Gramsci, dezvoltând ideile gramsciene într-o si-
tuaþie culturalã care, dupã cum afirmã Foucault ºi Gouldner, s-a hiperspecializat
pânã la frustarea oricãrui spaþiu de «autonomie» ºi universalitate a activitãþilor
intelectuale“31. Said, ca intelectual de prestigiu, este depozitarul ºi deþinãtorul a
douã culturi (una trãitã ºi simþitã ce provine din condiþia sa etnicã, palestinianã,
arabã, dominatã etc., iar alta hegemonã, însuºitã, dominantã, practicatã, occiden-
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talã ce provine din poziþia sa de profesor la universitãþile americane etc.). În ace-
laºi timp, însã, se poate spune cã prin statutul sãu de intelectual ºi cercetãtor în
studii umaniste, Said duce mai departe în lumea de azi ideile ºi gândirea politicã
occidentalã ce-ºi gãsesc sursa la Antonio Gramsci32. ªi, într-adevãr, idealul sãu
epistemologic ar putea fi lucrarea marxistului italian Unele teme asupra proble-
mei meridionale. El realizeazã, pornind de la Gramsci, o sintezã între cele douã
culturi, în orice caz cercetãrile ºi studiile sale oferindu-ne un model de origina-
litate ºi de creativitate care-l diferenþiazã ºi-l particularizeazã în suita unor in-
telectuali de valoare în Occident.
Edward Said, în lucrarea sa anterioarã, Orientalismul, remarca faptul cã în

cercetãrile vestice cu privire la un astfel de subiect apar nenumãrate contradicþii
de esenþã între elementele de dezvoltare civicã ºi cercetarea ºtiinþificã faþã de
modul cum este prezentat „adversarul“, când acesta provine din Orient. Said
susþine, în fine, cã în toate investigaþiile „orientaliste“ se observã intenþia de a
pune la punct un instrument de control politic asupra Estului, în scop de domi-
nare. Ceea ce n-am abordat în Orientalismul, se destãinuie Said, este tocmai
reacþia la dominaþia occidentalã, care culmineazã în toatã lumea a treia cu miº-
carea de decolonizare. Alãturi de aceastã grandioasã miºcare, considerã Said, în
Algeria, Irlanda ºi Indonezia, de exemplu, au început sã se înregistreze ºi im-
portante tentative de rezistenþã culturalã. În Culturã ºi imperialism, însã, autorul
încearcã sã lãrgeascã orizontul de cercetare în spiritul unei noi perspective de
abordare a Occidentului modern ºi a teritoriilor acestuia de peste mãri.
Prin culturã Said înþelege un „instrument ce poate fi funcþional numai în rela-

þia acestuia cu politica, cultura fiind asociatã, uneori chiar în mod agresiv, cu
naþiunea sau cu statul. Ea devine ceea ce diferenþiazã între „noi“ ºi „ei“. În acest
fel cultura poate deveni o sursã de identitate, adesea militantã, întrucât ea poate
fi ºi un adevãrat câmp de bãtãlie asupra cãruia existã (ºi au existat ºi pânã acum)
puncte de vedere ce se contrapun, se intersecteazã sau se suprapun“. În acest
context, este interesantã precizarea pe care o face Said privind problema relaþiei
dintre culturã ºi politicã, ºi anume: „Cultura nu comportã numai o atitudine de
veneraþie (faþã de propria naþiune), ci chiar de a o gândi separatã de lumea de
toate zilele. În consecinþã, cea mai mare parte a cercetãtorilor sunt incapabili de
a vedea legãtura dintre cruzime, acceptarea ºi derularea în timp a practicilor
sociale precum sclavia, opresiunea colonialistã ºi rasistã, impunerea dominaþiei
imperiale, pe de o parte, iar pe de alta cultivarea poeziei, a romanelor literare ºi
a filosofiei acelor societãþi, în care existã aceste practici“33.
Gânditorul palestinian exemplificã o asemenea situaþie prin analiza unor opere

literare din cultura occidentalã, cum ar fi Dickens, Conrad, Stone etc. Cultura
imperialismului, afirmã Said, nu a fost ºi nu este invizibilã, nici nu-ºi ascunde
afilierile ºi interesele sale lumeºti. Principalele linii de dezvoltare ale unei
asemenea culturi sunt suficient de clare spre a ne permite sã observãm adnotãrile
adesea scrupuloase înregistrate în cadrul ei. Autorul suþine cã unul din rezultatele
atinse de un astfel de proces ar fi acela al unei separãri înºelãtoare ºi fundamental
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injuste între europeni ºi indigeni, cea mai mare parte dintre noi trebuind sã consi-
derãm experienþa istoricã a imperiului ca o experienþã comunã. Said analizeazã
imperiul dintr-o perspectivã culturalistã. ªi, pentru a defini imperiul, el consi-
derã cã va fi nevoie sã avem în vedere trei aspecte ce se coreleazã ºi se întrepã-
trund între ele, dezvãluind în cele din urmã esenþa conceptului pus acum în dis-
cuþie. Este vorba despre istorie, geografie ºi îndeosebi despre culturã: teritorii
care se suprapun, istorii care se întâlnesc34.
Said pleacã de la tezele poetului T.S. Elliot, într-unul dintre cele mai faimoase

eseuri critice, în care se atrage atenþia asupra complexitãþii relaþiei dintre trecut
ºi prezent. O asemenea relaþie complexã este foarte utilã pentru înþelegerea sem-
nificaþiei termenului de „imperialism“, un cuvânt ºi o idee astãzi foarte contro-
versate, dense, încãrcate de probleme, dubii, polemici ºi premise ideologice.
Edward Said pleacã în analiza sa de la necesitatea unei precise delimitãri asupra
înþelegerii conceptului de imperialism. Astfel, imperialismul este definit drept
„practica, teoria ºi atitudinea unui centru metropolitan dominant care guver-
neazã un teritoriu îndepãrtat, în timp ce prin colonianism, care este aproape me-
reu o consecinþã a imperialismului, stabilirea de instituþii ºi aºezãri pe un terito-
riu îndepãrtat. Imperiul constã într-un raport, formal sau informal, în care un stat
controleazã în mod efectiv suveranitatea politicã a unei alte societãþi politice. Ea
poate fi realizatã cu forþa, cu colaborarea politicã sau prin medierea unei depen-
denþe sociale, politice sau culturale35.
Imperiul este un proces sau o politicã de fondare sau de gestiune. În timpurile

noastre, de exemplu, colonialismul direct este în mare parte sfârºit. Imperia-
lismul rezistã acolo unde existã un stat, într-un fel de sferã culturalã generalã în
forme specifice practice, politice, ideologice, economice ºi sociale.
Said considerã formele culturale ale Occidentului din zilele noastre ca având

posibilitatea de a fi sustrase din comportamentele stagnante în care sunt conservate.
Este necesarã, considerã el, o asemenea acþiune pentru a fi inserate în ambientul di-
namic ºi global creat de imperialism. La rândul lui acesta (imperialismul) nu ar tre-
bui interpretat ca un conflict în act între Nord ºi Sud, metropolã ºi periferie, albi ºi
indigeni. Putem considera astfel cã, în viziunea lui Said, imperialismul este un pro-
ces ce se dezvoltã într-o mare parte a culturii metropolitane care, la rândul ei, uneori
recunoaºte, alteori îºi ascunde continua sa întreprindere imperialã. Punctul central,
precizeazã Said, trãdând în acest fel influenþa lui Gramsci asupra lui36, este sã înþe-
legem cum culturile naþionale ale Angliei, ale Franþei ºi ale SUA au reuºit sã-ºi
menþinã hegemonia37 asupra periferiei din lume ºi cum înãuntrul metropolelor a
crescut ºi a fost consolidat în mod continuu consensul general asupra dominãrii te-
ritoriilor îndepãrtate ºi a popoarelor nãscute în acele teritorii.
În concluzie, se poate observa cã investigaþiile ºi analizele lui Said din Cultu-

ra ºi imperialismul sunt un exemplu semnificativ ºi reprezentativ cu privire nu
numai la instaurarea ºi funcþionarea hegemoniei în sensul în care ea era afirmatã
ºi definitã de Antonio Gramsci, dar ºi la înþelegerea aspectului sãu metodologic.
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