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Abstract. The outstanding quality of Edward Said is to use strong words,
from the geopolitical register to describe cultural realities. „Imperialism“,
„colonialism“ or „dominance“ in his work are associated with cultural
facts, with knowledge, with the discovery of the Orient and the overseas
territories. However, this quality becomes a vulnerability, insofar Said
seen in almost all relations of the West to the East a fact of domination, in
the manner in which Michel Foucault loomed in all cells of society the
negative seal of the political domination.
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Edward Said este un autor ºi un om aflat între douã lumi, aºa cum singur se
considera. Palestinian nãscut în Ierusalim ºi cetãþean american (tatãl sãu a fost
veteran al US Army din Primul Rãzboi Mondial), Said va duce în SUA ºi deci
în cultura metropolitanã (sau „imperialã“, cum ar spune el) amintirea unei reali-
tãþi culturale orientale nedeformate de reprezentãrile dominante ale culturii ves-
tice. Nãscut în 1935 într-o Palestinã aflatã sub mandat britanic, el va cunoaºte
direct perioada naºterii statului Israel (1948), perioadã care îl va marca definitiv,
mai cu seamã din perspectiva opþiunilor politice. Said va fi mereu un partizan al
cauzei palestiniene (între 1977 ºi 1991 el va fi ales membru al Consiliului Naþional
Palestinian, un soi de parlament creat cu scopul de a susþine dreptul la autodeter-
minare al palestinienilor ºi apariþia unui stat palestinian independent) ºi se va con-
sidera, în ciuda carierei academice importante din SUA (profesor universitar la
Columbia University pânã la sfârºitul carierei), un intelectual palestinian în exil.
Scrierile lui Edward Said sunt marcate de filosofia aºa-ziselor studii postco-

loniale, în care un loc central revine, firesc, criticii viziunilor simpliste pe care
Occidentul le-a izvodit la adresa spaþiilor neoccidentale, a Orientului, generic
vorbind. Dintre lucrãrile lui Said, putem menþiona: Joseph Conrad and the Fiction
of Autobiography (1966); Orientalism (1978); The Question of Palestine (1979);
Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest
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of the World (1981); The World, the Text, and the Critic (1983); Nationalism,
Colonialism, and Literature: Yeats and Decolonization (1988); The Politics of
Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-Determination, 1969-1994
(1994); Peace and Its Discontents: Essays on Palestine in the Middle East Peace
Process (1995); Freud and the Non-European (2003).
Fiind un nativ oriental, dar în acelaºi timp ºi un important intelectual american,

Said este plasat într-o excelentã poziþie pentru a emite judecãþi de valoare asupra
adevãratelor resorturi ale raporturilor culturale ºi politice dintre Vest ºi Est. Optica
inversatã a culturilor, privirea întoarsã dinspre Orient spre Occident, dar pornitã
din centrul sistemului academic ºi cultural occidental, este elementul chintesenþial
al operei saidiene. Aceastã opticã inversatã a culturilor (de la cultura „minorã“
orientalã spre cea majorã, dominantã, vesticã) este contribuþia cea mai importantã
atât a lucrãrii care l-a consacrat definitiv (Orientalism – publicatã în 1978), cât
ºi a cãrþii de faþã. Tema în sine este fascinantã ºi atinge problema cea mai sensi-
bilã a studiilor culturale ºi antropologiei culturale: cum este posibilã, care sunt
costurile, care sunt beneficiile ºi care sunt mecanismele de comunicare dintre
culturi ºi civilizaþii?
Said va fi mereu preocupat de tema raporturilor dintre centrul metropolei

mondiale, vestice, ºi periferia sau periferiile orientale. Încã din lucrareaOrientalism,
din 1978, el se va îndrepta spre o analizã criticã a discursului dominant al Vestului
faþã de periferie, apelând la aparatul conceptual al lui Michel Foucault: „Luând
sfârºitul secolului al XVIII-lea ca un punct de pornire imperfect definit, orienta-
lismul poate fi discutat ºi analizat ca instituþia ce se ocupã de Orient – emiþând
judecãþi despre el, autorizând opinii, descriindu-l, predându-l, guvernându-l: pe
scurt, orientalismul ca un stil occidental de dominaþie, de restructurare, de auto-
ritate asupra Orientului. Am considerat util sã folosesc aici noþiunea lui Michel
Foucault despre discurs, aºa cum îl defineºte el în Arheologia cunoaºterii ºi în A
supraveghea ºi a pedepsi, pentru a identifica orientalismul“1. Orientalismul este,
aºadar, nu doar un concept ºi un construct, ci ºi un aparat instituþional ºi ideologic
din care decurg consecinþe de toate nuanþele (culturale, politice, economice, ideo-
logice, militare sau geopolitice) în ce priveºte raportul dintre Vest ºi Est. Toþi ter-
menii cheie ai teoriilor lui Michel Foucault sunt de regãsit (cu acelaºi sens) în
citatul de mai sus, ceea ce aratã în ce grad Said îi este îndatorat la nivel teoretic
autorului francez.
Schimbând ceea ce este de schimbat, Cultura ºi imperialismul atacã aceeaºi

problemã a raporturilor culturale (înþelese preponderent în cheia dominaþiei) dintre
Vest ci Est sau dintre imperiu ºi periferia orientalã, de data aceasta extinsã ca arie
de semnificaþie la toate spaþiile coloniale ale Angliei, Franþei ºi SUA. Rolul
discursului orientalist îl joacã în aceastã nouã lucrare cultura, înþeleasã de ase-
menea ca discurs ce se impune, ca matrice ideologicã, mentalã, ca paradigmã cu
consecinþe în planul relaþiilor concrete dintre ariile civilizaþionale avute în vedere.
Cultura nu este sub nicio formã (nici mãcar în latura ei elitistã, vom vedea) perfect
„nevinovatã“, dimpotrivã. Pare cã Said este tentat sã spunã lucrul contrar: cu cât
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este mai elevatã, cu atât cultura este mai „ºovinã“ ºi mai intolerantã, mai aproape
de nucleul dur al unei credinþe într-o superioritate proprie care exclude „negocierea“
cu alte culturi (în cazul nostru, cele dominate, orientale).
Said mãrturiseºte cã lucrarea de faþã se datoreazã, în fond, tot „ºantierului“ ce

a stat la baza lucrãrii ce l-a consacrat, Orientalism. Dacã orientalismul se limita
la descrierea relaþiilor dintre centrul dominant sau „Vestul modern metropolitan“
(cu sintagma lui Said) ºi Orientul mijlociu, lucrarea Culturã ºi imperialism ex-
tinde aria de cercetare spre toate teritoriile de peste mãri ale centrului occidental.
Acestea fiind spuse, autorul afirmã explicit cã discursurile pe care specialiºtii
occidentali în materie de colonii le aduc pe scenã sunt discursuri care conþin in
nuce dorinþa sau voinþa de dominare a acestor culturi îndepãrtate, indiferent de
aria din care provin. Materia cãrþii va fi formatã din douã elemente de bazã: pe
de o parte, viziunea dominantã sau cultura imperialã, adicã vesticã, asupra lumii,
iar pe de altã parte, rezistenþa la aceastã viziune din partea comunitãþilor locale.
Pentru clarificarea intenþiilor autorului, este bine sã ºtim cum anume defineºte

termenii de bazã ai lucrãrii. „Cultura“, spre exemplu, are pentru autorul nostru
douã sensuri principale: primul sens este cel al tuturor practicilor ce þin de comu-
nicare ºi descriere sau reprezentare, ºi care au o relativã autonomie faþã de dome-
niile economic, social ºi politic ºi se manifestã inclusiv la nivel estetic, deci ºi la
nivel de plãcere, ºtiut fiind cã plãcerea este unul dintre scopurile esteticii. Un alt
sens al culturii este acela, mai aristocratic, al unui element aparte, cel mai elevat,
al unei societãþi. Acest element aparte devine o sursã identitarã ºi un factor com-
bativ adesea, aºa cum este evident în procesele de recuperare a tradiþiei, procese
care conþin în sine o dozã importantã de tensiune combativã, cu caracter identitar.
Forma elevatã a culturii devine însã o parte a unui proces de închidere opacã faþã
de elementele de tip colonialist: Said le reproºeazã direct marilor creatori cultu-
rali faptul de a fi „închis ochii“ faþã de fenomenele imperialiste pe care societãþile
lor le-au dezvoltat în timp la adresa coloniilor. Demersul sãu este, astfel, centrat
pe relevarea aspectelor imperialiste ascunse sau neevidente din creaþiile literare
ºi nu numai literare ale centrului european imperial. Strecurate cu grijã, aceste
idei inundã practic cele mai reprezentative opere ale literaturii occidentale.
La rândul sãu, imperialismul este definit drept „practica, teoria ºi atitudinile

unui centru metropolitan dominant care conduce un teritoriu îndepãrtat“2. Legat
de practicile imperialiste ºi aproape mereu o consecinþã a acestora, colonialismul
reprezintã, la rândul sãu, o implantare a unor aºezãri (settlements) în teritorii
îndepãrtate. Imperialismul ºi colonialismul nu sunt simple practici acumulative,
adicã de ordin strict material, spune Said. Ele sunt mereu însoþite de o ideologie
aparte, care afirmã cã anumite teritorii ºi populaþii au nevoie de a fi dominate
(conduse), sau de practici culturale care duc, în cele din urmã, tot la dominaþie.
Vocabularul clasic al puterilor coloniale din secolul al XIX-lea, spune Said, este sa-
turat cu expresii care trãdeazã aceastã realitate: „inferior“, „rase supuse“, „popoare
subordonate“, „dependenþã“, „expansiune“, „autoritate“ sunt exemplele pe care le
dã autorul despre care vorbim. Ele nu sunt singurele, desigur. Said este interesat
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nu numai sau nu atât de procesele efective de creare a imperiilor coloniale (pro-
cese în principal politice ºi economice, dar ºi militare), cât mai ales de mecanismul
de afirmare ideaticã a naturaleþii acestui proces în rândul populaþiei metropolitane.
Aceasta din urmã a fost þinta unei elaborãri culturale ºi ideologice foarte speciale,
care a fãcut ca faptul de a domina teritorii ºi popoare aflate „peste mãri“ sã nu
parã celor „de acasã“ deloc nefiresc. Cu termenii lui Said, se poate spune cã pro-
cesul de creare a imperiilor a cunoscut o foarte firavã „rezistenþã domesticã“.
Said aratã în subcapitolul II al primului mare capitol (numit Imagini ale tre-

cutului. Pur ºi impur) cum anume trecutul este redefinit ºi redesenat în funcþie
de interesele de moment ale unei culturi sau civilizaþii. Procesul a fost amplu
descris de cãtre Eric Hobsbawm ºi alþi teoreticieni de aceeaºi orientare, pe care
Said îi citeazã, sub denumirea genericã de „inventare a tradiþiei“. Procesul are
loc de ambele pãrþi ale „baricadei“ invizibile a istoriei, ºi de partea puterilor co-
loniale, ºi de partea celor locale, care au fost supuse procesului de colonizare.
Deºi decolonizarea este un fapt, þãrile foste colonii nu sunt cu adevãrat inde-

pendente de metropolã: „Dominaþia ºi inegalitãþile de putere ºi avere sunt fapte
perene ale societãþii umane. Dar în actuala conjuncturã globalã, ele sunt cumva
legate de imperialism, de istoria ºi de formele noi ale acestuia. Naþiunile de azi
din Asia, America latinã ºi Africa sunt independente politic dar în multe privinþe
sunt la fel de dominate ºi dependente ca atunci când erau conduse direct de pute-
rile europene“3. Conducerea nu mai este directã, politicã, brutalã, dar independenþa
politicã nu a putut rezolva problema dependenþei ºi a dominaþiei de cãtre puterile
vestice a fostelor colonii.
Said este de pãrere cã, în epoca în care scrie lucrarea, apare un fenomen inte-

resant de revenire a moravurilor coloniale în rândul metropolei, dupã cele câteva
decenii de luptã anticolonialistã la care au participat, teoretic, mulþi intelectuali
occidentali. Aceºtia din urmã sunt astãzi (mai precis, în anii ‘90, când e scrisã
lucrarea) decepþionaþi, ºi reapar fenomene stranii, cum ar fi revenirea pe scenã a
experþilor coloniali care cred cã popoarele dominate nu pot avea altã soartã decât
aceea de a fi dominate, cã, dupã ce metropola a fost „trimisã acasã“ din Aden,
Algeria, India, Indochina, ar fi acum cazul ca aceste teritorii sã fie din nou inva-
date, apar teoreticienii care considerã cã miºcãrile de eliberare din colonii erau
creaþii ale KGB-ului, apar din nou simpatizanþii regimurilor autoritare care erau
aliaþii fideli ai occidentalilor etc.. „Cu aceastã abordare de tip Reagan sau Thatcher
ºi cu corelatele sale, afirmã Said, începe o nouã fazã a istoriei“4. Nu putem sã nu
observãm distanþa mare care-l separã pe Said de un autor care, în aceeaºi perioadã,
scria despre „sfârºitul istoriei“ ca despre un lucru cert. Francis Fukuyama observa
în celebra sa lucrare Sfârºitul istoriei ºi ultimul om cã, odatã încheiatã perioada
Rãzboiului Rece (ºi cu ea, practic, secolul al XX-lea), omenirea ca întreg se va
orienta definitiv ºi irevocabil spre democraþia liberalã, care va ajunge sã niveleze
în sens bun toate societãþile. Pesimismul lui Said este înlocuit de un optimism
total: „Dezvoltarea ºtiinþei moderne a avut un efect uniform asupra tuturor socie-
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tãþilor care au parcurs-o, ºi aceasta din douã motive. În primul rând, tehnologia
conferã avantaje militare decisive acelor þãri care o posedã (...). În al doilea rând,
ºtiinþa modernã stabileºte un orizont uniform al posibilitãþilor producþiei econo-
mice. Tehnologia face posibilã acumularea nelimitatã a bogãþiei ºi satisface,
astfel, o serie tot mai mare de dorinþe omeneºti. Acest proces garanteazã o omoge-
nizare crescândã a societãþilor umane, indiferent de originile lor istorice sau de
moºtenirile lor culturale“5.
Într-un subcapitol (al patrulea, intitulat Experienþe diferite – Discrepant

experiences) din primul mare capitol al lucrãrii, Said ilustreazã cum nu se poate
mai bine situaþia raporturilor coloniale dintre cuceritori ºi cuceriþi. Cazul ales
este rãsunãtor: campania lui Napoleon din Egipt (1798) a fost urmatã de o lucrare
ºtiinþificã giganticã, denumitã Description de l’Egypte, în care imaginea Egiptului
apare, cel puþin în Introducerea scrisã de Jean-Baptiste-Joseph Fourier, ca mag-
nificã, splendidã din punct de vedere al memoriei istorice. Said comparã aceastã
lucrare enormã de analizã a Egiptului cu o lucrare a unui autor contemporan
egiptean, care suportã cucerirea napoleonianã ºi a cãrui viziune nu are nimic din
grandoarea celei a europenilor. ‘Abd al-Rahman al-Jabarti’ este un autor egiptean
care descrie, spre deosebire de savanþii francezi, o societate distrusã de cuceritorii
occidentali. O întreagã serie de istorici, clerici ºi oameni politici egipteni ºi arabi
se vor inspira din aceastã viziune pesimistã a lui al-Jabarti pentru a pregãti o rezis-
tenþã, o luptã ºi o eliberare îndreptatã împotriva occidentalilor, ne spune Edward
Said. Pe de o parte, o lucrare ºtiinþificã, ce pecetluieºte puterea cuceritorului, pe
de altã parte, suferinþa învinsului, care însã nu are loc în magnifica operã ºtiinþi-
ficã. Aceastã discrepanþã, aceastã fundamentalã lipsã de înþelegere între culturi
ºi civilizaþii rãmâne un loc dureros al istoriei colonialismului sau, în varianta mo-
dernã, a imperialismului operat prin intermediul culturii.
Al doilea capitol al lucrãrii, care se numeºte Viziunea consolidatã (Consolidated

Vision), traduce, simbolic, faza a doua a ocupaþiei imperiale. Dacã urmãrile ime-
diate ale cuceririi au fost sugerate prin paralela dintre Descrierea Egiptului aºa
cum o fac savanþii occidentali ºi scrierea pesimistã a lui al-Jabarti, Viziunea con-
solidatã se referã la calitatea pe care o au posesiunile coloniale de a asigura un
trai adecvat, de a stabili ordinea socialã ºi prioritãþile morale de acasã, din metro-
polã. Cu alte cuvinte, apare o imagine a construcþiei ideale a imperiului, cu me-
tropola în centru ºi teritoriile periferiale în jur, aureolate de o relaþie cvasiperenã,
statornicã, stabilã. Este, noteazã Said, mai ales cazulAngliei, mai puþin al Franþei.
„Ceea ce avem este un tablou pictat cu grijã în careAnglia – social, moral ºi politic
descrisã ºi diferenþiatã extrem de amãnunþit – este aºezatã în centru iar la periferia
ei sunt o serie de teritorii de peste mãri conectate cu ea. Continuitatea politicii
imperiale britanice de-a lungul secolului al XIX-lea – care este de fapt o poveste
– este însoþitã activ de acest proces literar de scriere de romane, al cãrui scop
principal nu este de a ridica noi întrebãri, de a perturba sau a atrage cumva atenþia,
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ci de a pãstra mai mult sau mai puþin imperiul acolo unde este“6. Dominaþia devine
astfel, noteazã autorul, o normã. Said exemplificã aceste idei prin romanele lui
Jane Austen (de altfel, el îi dedicã acesteia un întreg subcapitol numit Jane Austen
and Empire), W. Thackeray (Vanity Fair), Charlotte Brontë (Jane Ayre) sau Ch.
Dickens (Great Expectations).
Desigur, dacã reprezentãrile culturilor unele faþã de altele sunt toate diferite,

parþiale ºi subiective (în sensul cã ºi Vestul ºi Estul se vãd distorsionat în oglinda
propriilor creaþii culturale), apare o problemã ce poate suspenda întreaga con-
strucþie teoreticã a lui Edward Said. Nu este oare adevãrat cã ºi Orientul are, ca
ºi Occidentul, prin vocaþie, o tendinþã de a controla într-un fel cultura cealaltã,
alteritatea culturalã prin intermediul imaginii despre aceastã alteritate? Rãspunsul
este afirmativ. Unde apare, totuºi, diferenþa dintre Vest sau imperiul colonial ºi
teritoriile colonizate? Rãspunsul lui Said este urmãtorul: „Toate culturile tind sã
facã astfel ca reprezentãrile culturilor strãine sã fie cele mai potrivite pentru a
conduce sau controla cumva aceste culturi. Însã nu toate culturile îºi reprezintã
culturile strãine ºi în fapt conduc sau controleazã aceste culturi strãine. Lucrul
acesta este ceea ce, cred eu, distinge culturile moderne ale Vestului. De aceea
este nevoie ca studiul cunoaºterii sau reprezentãrilor vestice ale lumii non-euro-
pene sã fie un studiu atât al acestor reprezentãri, cât ºi al puterii politice pe care
îl exprimã“7. Diferenþa dintre Vest ºi colonii este, aºadar, de naturã politicã, sau,
în orice caz, metapoliticã, rezultatul final al acestui „meci“ intercultural fiind net
în favoarea culturii ºi civilizaþiei vestice.
Capitolul al treilea al lucrãrii (Resistance and Opposition) descrie procesul

prin care coloniile se apãrã în raport cu imperialismul vestic. There Are Two Sides
(Sunt douã pãrþi), anunþã primul subcapitol al acestei secþiuni, sugerând clar ideea
de polarizare între cei care dominã ºi cei care sunt dominaþi. Aceºtia din urmã,
noteazã Said, au dus lupta cu imperialismul tot pe baze culturale. Eliberarea, sau
lupta de eliberare în sens politic ºi teritorial, este precedatã de un efort de preci-
zare a unor hãrþi culturale. Constituirea imperiului vestic nu a urmat o cale dife-
ritã: înainte de cucerirea propriu-zis politicã, a existat o pregãtire, o canonadã de
tip cultural ºi ideologic. La fel stau lucrurile ºi în procesul invers, al decolonizãrii.
În acest proces de naºtere a naþionalismului anticolonial, miza supremã este
aceea a readucerii acasã sau „repatrierii“ elementelor pe care imperialismul le
eliminase din trecutul celor dominaþi. Tragedia parþialã a acestei lupte de decolo-
nizare, spune Said, este cã ea trebuie sã recupereze teritorii, arii culturale dar ºi
geografice care au fost iniþial impregnate de cultura colonialã, imperialistã. Iden-
titatea nouã, afirmatã în locul altei identitãþi, nu este suficientã, este nevoie ca
aceastã nouã identitate, „decolonizatã“, sã fie capabilã sã aducã o dezvoltare, un
progres, sã fie, în cele din urmã, un succes.
Rezistenþa culturalã anticolonialã presupune trei elemente sau viziuni de bazã:

unul este recuperarea integralã a istoriei comunitãþii. Un loc important revine
limbii naþionale, care însã e nevoie sã fie cultivatã, sã fie adusã în perimetrul

6 EDWARD SAID SAU PARADOXUL IMPERIALISMULUI 93

————————
6 Said, Edward. op. cit., p. 74.
7 Ibidem, p. 100.



unei culturi naþionale. Said aminteºte aici procedee concrete de revenire a me-
moriei istorice, inclusiv prin monumente de recuperare a trecutului ºi de reamin-
tire a fostei dominaþii (o viziune complet diferitã faþã de cea care se poartã astãzi
într-o zonã a istoriografiei noastre, unde se cultivã, dimpotrivã, spiritul critic dus
pânã la completa demitizare a trecutului).
Al doilea element este ideea dupã care rezistenþa nu este doar o simplã reacþie

la imperialism, ci o alternativã de a concepe istoria umanitãþii. Acest procedeu
presupune, în opinia autorului, intrarea în dialog (se subînþelege, de la egal la
egal) cu Vestul, mixarea, transformarea Vestului prin preluarea lui în aceastã
perspectivã. Practic, un asemenea procedeu cultural presupune admiterea com-
petiþiei cu Vestul ºi crearea unei viziuni alternative, mai puternice, care s-o depã-
ºeascã pe cea canonicã, imperialistã, simplificatoare.
În fine, un al treilea element îl constituie respingerea naþionalismului separa-

tist al coloniilor, pe considerentul cã acesta ar repeta, practic, greºelile impe-
rialismului colonizator. Said este destul de nuanþat cu aceastã criticã a naþionalis-
mului local, pe care nu o respinge abrupt, dar cu care nu este nici pe deplin de
acord. Said crede cã aceastã criticã a naþionalismului anticolonialist este urmarea
unui disconfort pe care Vestul îl resimte faþã de teritoriile cândva supuse ºi faþã
de culturile cândva supuse, în etosul cãrora un astfel de naþionalism ar fi „strãin“.
E ca ºi cum, spune el, numai iniþiatorii unui proces ar putea înþelege realmente
semnificaþiile lui (Vestul dominant nu ar avea dreptul sã fie „plagiat“ de un Orient
care sã-i întoarcã dominaþia). Ideea cu care autorul vrea sã „salveze“ parþial
aceastã abordare de tip „rãspuns naþionalist la colonizare“ este aceea dupã care
culturile împrumutã unele de la altele, prin urmare ºi cele cândva supuse au dreptul
logic la reacþii negative faþã de cele care cândva le-au menit o stare inferioarã.
Recapitulând dinamica sau dialectica opoziþiei culturale faþã de imperialism,

Said afirmã: „Rãzboiul ideologic ºi cultural împotriva imperialismului are loc
sub forma rezistenþei din colonii, iar apoi, pe mãsurã ce rezistenþa se împrãºtie
în Europa ºi Statele Unite, sub forma opoziþiei sau dizidenþei în cadrul metropolei.
Prima fazã a acestei dinamici produce miºcãrile naþionaliste de independenþã, iar
faza a doua, mai târzie ºi mai acutã, produce miºcãrile de eliberare. Premisa de
bazã a acestei analize este cã, în ciuda faptului cã diferenþele imperiale separã în
fapt metropola de periferii ºi a faptului cã fiecare discurs cultural se dezvoltã în
funcþie de diferite agende, retorici ºi imagini, metropola ºi periferiile sunt de fapt
conectate, dacã nu întotdeauna într-o perfectã corespondenþã“8.
Ultimul capitol al lucrãrii, Freedom from Domination in the Future (Eliberare

faþã de dominaþie în viitor) încearcã sã anticipeze forma sau formele pe care le va
lua în viitor lupta împotriva dominaþiei metropolitane, occidentale. Said reafirmã
cu aceastã ocazie o idee pe care am întâlnit-o deja, anume aceea dupã care domi-
naþia sau imperialismul nu au încetat brusc odatã cu lupta de decolonizare ºi cu
independenþa politicã a statelor foste colonii. Capitolul acesta este dedicat peri-
oadei de dupã schimbãrile geopolitice majore din 1989, când, aºa cum mulþi alþi
analiºti au subliniat, SUA au pãrut (în orice caz în anii ‘90 pãreau cu certitudine)
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a fi rãmas singura superputere mondialã, avantajatã enorm de prãbuºirea URSS-ului.
Aceste schimbãri geopolitice nu pot, în opinia lui Edward Said, sã nu afecteze
problematica raporturilor dintre metropola occidentalã ºi fostele teritorii colo-
niale. Decolonizarea nu a afectat decalajele majore dintre statele bogate sau foarte
bogate ºi statele sãrace sau foarte sãrace. Nordul ºi Sudul, ca întruchipãri ale bo-
gãþiei, respectiv sãrãciei globale, sunt mai departe ca oricând unul de celãlalt (Said
citeazã aici raportul Willy Brandt din 1980, al cãrui titlu este în sine sugestiv:
Nord-Sud: un program pentru supravieþuire). O întreagã literaturã despre efectele
nocive ale dependenþei economice a Sudului faþã de Nord este de invocat aici,
iar autorul despre care vorbim face un larg excurs în aceastã problematicã pe
care generic am putea-o numi a teoriilor dependenþei. „Þinta“ criticilor acestui
capitol o constituie acum comportamentul agresiv, imperial, al SUA, cu accent
pe perioada Rãzboiului din Golf din 1991. Pentru Said, SUA reprezintã o þarã
„care continuã sã încerce sã dicteze viziunea sa asupra legii ºi pãcii în întreaga
lume“, lucrul acesta fiind cu atât mai grav cu cât se petrece într-un mod deschis,
adicã într-un spaþiu public (american) care este croit astfel încât sã accepte o atare
situaþie fãrã s-o critice sau s-o considere nefireascã. Un „consens fabricat“, cu
expresia lui Noam Chomsky, pe care Said îl citeazã, face ca publicul american
sã consimtã lejer la politica intervenþionistã, în fond imperialistã, a þãrii sale. Said
atinge pragul de sus al criticii imperialismului american, a cãrei ideologie (cu
istoria sa lungã, pornitã de la celebrul Manifest Destiny) o cunoaºte foarte bine
ºi pe care o reaminteºte pe scurt cititorului. Având în vedere faptul cã se referã la
fapte actuale, acest capitol este cel mai dinamic al cãrþii ºi cel mai interesant. Refe-
rinþele literare, care abundau în capitolele trecute despre imperialismul britanic
sau francez, sunt mai puþine acum ºi sunt înlocuite de referinþe la establishment-ul
ideologic ºi geopolitic american. O atenþie cu totul aparte ar trebui sã ne reþinã
unul dintre ultimele subcapitole ale lucrãrii, numitMiºcãri ºi migraþii, în care este
vorba exact despre noile forme de nomadism ale lumii postmoderne ºi pe care,
la aceastã datã, privind oarecum retrospectiv dintr-o Europã asaltatã de imigranþi,
le putem aprecia la adevãratul lor grad de tragism.
Lucrarea lui Edward Said este o reflecþie criticã întemeiatã la adresa imperia-

lismului mai vechi sau mai nou, o încercare de analizã temeinicã a resorturilor
culturale din spatele acestui fenomen al expansiunii coloniale a Vestului ºi în
acelaºi timp o încercare de a gãsi soluþii echilibrate la consecinþele acestei ex-
pansiuni. Deºi îndreptãþit, demersul lui Said nu credem cã ar putea fi realmente
urmat de „soluþii“ sau politici adecvate.
Într-o încercare de concluzie ce apare la finalul lucrãrii, Edward Said scrie

despre efectele nocive ale imperialismului ºi despre metoda de contracarare a
acestuia: „Nimeni astãzi nu mai este doar ceva anume. Etichete ca indian, femeie,
musulman sau american nu mai sunt decât puncte de pornire, care sunt urmãrite
în experienþa realã sunt imediat lãsate în urmã. Imperialismul a consolidat ames-
tecul culturilor ºi identitãþilor la scarã globalã. Dar cel mai paradoxal ºi mai nociv
dar al sãu a fost cã le-a permis oamenilor sã creadã cã sunt doar, exclusiv, mai
ales albi sau negri, vestici sau orientali (...) Nimeni nu poate nega continuitãþile
persistente ale tradiþiilor îndelungate, limbilor naþionale ºi geografiilor culturale,
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dar nu existã motive, în afara temerii ºi prejudecãþii, sã continuãm sã insistãm pe
separarea ºi diferenþierea acestora (...) Este mult mai profitabil – dar ºi mai dificil
– sã gândeºti în mod concret ºi cu compasiune, contrapunctual despre ceilalþi
decât numai despre «noi». Dar lucrul acesta înseamnã de asemenea a nu încerca
sã-i conduci pe ceilalþi, a nu încerca sã-i clasifici sau sã-i aºezi în ierarhii, ºi mai
ales, sã nu reiterezi mereu ºi mereu despre cum cultura «noastrã» sau þara noastrã
este number one“9.
Paradoxul imperialismului, aºa cum rezultã din acest citat concluziv, este cã,

dupã ce a mixat popoare, culturi ºi istorii, dupã ce a amestecat rase ºi geografii
spirituale, încearcã acum sã impunã ierarhii ºi etichete prin care, de fapt, nu face
decât sã încerce sã-ºi menþinã o superioritate falsã. Mai direct spus, Vestul colo-
nizator se delimiteazã de data aceasta la el acasã de cei pe care i-a colonizat ºi
pe care i-a forþat cândva sã accepte colonizarea. Imperialismul încearcã sã scape
de capcana propriei mãiestrii coloniale, dorind nici mai mult nici mai puþin decât
o decolonizare operatã în aria metropolitanã. Acceptând ca fireascã dorinþa lui
Said de a face dreptate þãrilor colonizate ºi popoarelor lor, care acum ocupã locuri
din ce în ce mai vizibile în metropolã, nu putem sã nu ne întrebãm dacã aceastã
dorinþã, anume aceea de a elimina ierarhii ºi etichete, de a elimina dorinþa de con-
ducere sau de clasificare este, în cele din urmã, realizabilã.
Calitatea remarcabilã a lui Edward Said este aceea de a folosi cuvinte tari, din

registrul geopolitic, pentru a descrie realitãþi culturale. „Imperialismul“, „colo-
nialismul“ sau „dominaþia“ sunt asociate în opera sa cu faptele culturale, cu cunoaº-
terea, cu descoperirea Orientului ºi a teritoriilor de peste mãri. Însã aceastã cali-
tate devine ºi o vulnerabilitate, în mãsura în care Said vede în aproape toate demer-
surile Occidentului spre Orient un fapt de dominaþie, în maniera în care Michel
Foucault întrezãrea în toate celulele societãþii pecetea negativã a dominaþiei poli-
tice, a unei autoritãþi ilegitime, caricatural de puternicã. Foucault descrie o socie-
tate bolnavã de puterea statului autoritar ºi invaziv. Corespunzãtor, Said proiecteazã
imaginea unei Lumi dominate de un Occident de tip Big Brother, de asemenea
invaziv chiar ºi atunci când nu face altceva decât sã „cunoascã“.
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