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Jak mówią imperia, jak mówić o imperiach?

I
Gayatri Chakravorty Spivak w głośnym eseju Can the Subaltern speak? stwierdza:

Do bardzo niedawna najczystszym dostępnym przykładem takiej epistemicznej 
przemocy był zarządzany z oddali, rozległy i heterogeniczny projekt polegający na 
tworzeniu kolonialnego podmiotu jako Innego. Projekt ten jest też asymetryczną 
formą zamazywania śladów tego Innego w jego niepewnej Podmiotowości1.

Wśród pojęć pojawiających się w tym cytacie – a także w całym tekście 
i w pracach innych badaczy postkolonializmu – kilka zwraca szczególną 
uwagę. Najistotniejsze z punktu widzenia niniejszego tekstu są zdecy-
dowanie „Podmiot” i „Inny”, a w tym przypadku konkretniej: tytułowy 
podporządkowany Inny, subaltern. Ideowa bliskość myśli postkolonialnej 
i filozofii inności nie budzi wątpliwości; postkolonializm w szczególny 
sposób współbrzmiał zresztą w ogóle z postmodernizmem, wspierając 
obalanie binarnych opozycji i przeświadczenie o słabej pozycji pod-
miotu w zachodnim rozumieniu, chociaż nie pozostając bezkrytycz-
nym – ostatecznie Spivak nie bez słuszności konstatuje: „pozbawiony 

 1 Gayatri Chakravorty Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, 
przeł. Ewa Majewska, „Krytyka Polityczna” 2010, nr 24–25, s. 209.
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geopolitycznych zależności. Powszechnie znana krytyka suwerennej 
podmiotowości stanowiła zatem w gruncie rzeczy inaugurację pewne-
go Podmiotu”2. Nicią porozumienia są też z pewnością pojęcia różnicy 
i inności: subaltern wiele ma podobieństw z Levinasowskim Innym, 
który „nie daje się posiąść, wymyka się mojej władzy”3. O ile jednak myśl 
inności proponuje etyczny projekt oparty o podejście uważne i pełne 
zrozumienia, z uwzględnieniem tego, że podmiot w każdej chwili w jakiś 
sposób doświadcza Innego i jest odpowiedzialny za niego w każdym 
momencie życia, o tyle równocześnie teoretycy tego nurtu nie pozostają, 
rzecz jasna, nieświadomi faktu, że inność bywa postrzegana jako obcość 
i może budzić agresję. Bernhard Waldenfels przestrzega, że nawet ob-
cość niekoniecznie generuje automatyczną wrogość4, może jednak do 
niej prowadzić, a także wywoływać chęć okiełznania i zawłaszczenia, 
irytację, a nade wszystko lęk. Kiedy ten ostatni rośnie, „obce” może 
przestać być po prostu „nie moje”, urastając do rangi czegoś potwornego, 
utożsamianego z pogwałceniem praw świata i praw ludzkich, łączącego 
to, co niemożliwe, z tym, co zabronione5. I filozofia inności, i myśl post-
kolonialna namawiają zatem do bliskiego spojrzenia, do przeglądania 
się w oczach Innego oraz szanowania jego odmienności, a jednocześnie 
mają świadomość, że jest ten etyczny postulat może zostać uznany za 
utopijny. Spivak podkreśla, że chociaż kolonie formalnie już nie istnieją, 
współczesny świat podporządkowany jest relacjom neokolonialnym, 
które pojawiły się po nierównomiernym rozpadzie dawnych imperiów6. 
Od tej sytuacji nie ma ucieczki; postkolonialność naznaczona jest 
przez „trudny proces dekolonizacji, w wyniku którego kultura rodzima 
odzyskuje panowanie po okresie kolonializmu, lecz musi zmagać się 

 2 Ibidem, s. 196.
 3 Emmanuel Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności,  

przeł. Małgorzata Kowalska, Warszawa 2002, s. 232.
 4 Por. Bernhard Waldenfels, op. cit., s. 43–47. 
 5 Zob. Michel Foucault, Abnormals, Lectures at the Collège de France 1974–1975, 

eds. Valerio Marchetti, Antonella Salomoni, London 2003, s. 56.
 6 Gayatri Chakravorty Spivak, Krytyka postkolonialnego rozumu. W stronę 

historii zanikającej współczesności, przeł. Janusz Margański, [w:] Teorie  
literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, 
Kraków 2006, s. 651. 

dalej ze spuścizną pozostawioną przez minioną – choć niezupełnie mi-
nioną – kulturę kolonialną”7. Co więcej, za współczesnymi procesami 
globalizacyjnymi kryje się tęsknota za unifikacją, a „marzenie o wiosce 
globalnej jest swoistym powrotem do uniwersalizmu, tym razem opar-
tym nie tyle na wspólnych wartościach, ile na automatycznym dążeniu 
do homogenizacji”8. Aby to przełamać, konieczne jest zwrócenie uwagi 
na Innego i danie mu przestrzeni do mówienia własnym głosem – cho-
ciaż i to, jak podkreśla Spivak, jest bardzo trudne, niemal niemożliwe 
do osiągnięcia, bowiem subaltern zawsze przemawia z pozycji podpo-
rządkowanego, przez co potrzeba radykalnych zmian, by mógł zostać 
usłyszany9. Ponadto – co chyba najistotniejsze – Inny pozostaje Innym 
na zawsze, jego odmienność jest nieredukowalna, a przez to nie można 
go w żaden sposób przyswoić; etyczny cel badań postkolonialnych jest 
zatem tak naprawdę „doświadczaniem niemożliwego”10.

II
Nieuporządkowana i pozbawiona polecanej przez postkolonialistów 
i teoretyków odmienności dozy szacunku relacja z Innym zawsze jest 
relacją władzy. Imperializm nie wyłamuje się z tej zasady; co więcej, oparty 
jest o szczególny rodzaj Foucaultowskiej wiedzy/władzy11, obudowanej 
skomplikowanym aparatem ideowym. Jak podkreśla Edward W. Said:

 7 Adam Sharman, Semicolonial Times. Vallejo and the Discourse of Modernity, 
„Romance Quarterly” 2002, No. 3, s. 193, cyt i tłum. za: Dariusz Skórczewski, 
Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu: o niektórych proble-
mach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach, „Teksty Drugie” 2008, 
nr 1/2: Somatoestetyka i inne przypadki, s. 37.

 8 Maria Delaperrière, Gdzie są moje granice? O postkolonializmie w literaturze, 
„Teksty Drugie” 2008, nr 6: Gdzie są moje granice?, s. 14–15.

 9 Por. Gayatri Chakravorty Spivak, Czy podporządkowani Inni…, s. 196–259.
10 Por. eadem, Krytyka postkolonialnego rozumu…, s. 673.
11 „Wypada raczej uznać, że władza produkuje wiedzę (ale nie dlatego po prostu, 

że faworyzuje ją, gdy ta jej służy lub wykorzystuje, gdy jest użyteczna); że 
władza i wiedza wprost się ze sobą wiążą; że nie ma relacji władzy bez sko-
relowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy 
relacji władzy” –Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, 
przeł. Tadeusz Komendant, Warszawa 1993, s. 34.
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Ani imperializm, ani kolonializm nie są prostym aktem akumulacji i zdo-
bycia władzy. Oba opierają się na imponujących rozmachem formacjach 
ideologicznych oraz formach wiedzy związanych z dominacją, do których 
zalicza się pogląd, że pewne terytoria i ludy wymagają dominacji, czy wręcz 
poddają się jej z własnej woli. Słownik klasycznej kultury imperialnej  
XIX wieku pełen jest takich słów i pojęć, jak „niższe” lub „poddane rasy”, 

„podległe ludy”, „zależność”, „ekspansja” i „władza”12.

Działanie imperium jest zatem oparte nie tylko na przemocy, ale 
również – a może przede wszystkim – na dużo bardziej subtelnych for-
mach dominacji i uzależniania od siebie podporządkowanego; słowem: 
na władzy, która „jest wszędzie – nie dlatego, że wszystko obejmuje, ale 
dlatego, że zewsząd się wyłania”13. 

Sprawne działanie struktur władzy uzależnione jest między innymi 
od kapitału – tego rozumianego klasycznie, jako pieniądze i dobra ma-
terialne umożliwiające produkcję, ale także innych jego rodzajów, które 
szczegółowo opisuje Pierre Bourdieu. Najistotniejszymi z nich są kapitał 
społeczny – na który składa się sieć mniej lub bardziej zinstytucjona-
lizowanych związków wspartych na zasadach znajomości i uznania – 
oraz kapitał kulturowy, w obręb którego wchodzą idee, kompetencje 
i umiejętności nabywane podczas uczestnictwa w życiu społecznym. 
Wszystkie one mogą – i powinny, to jest bowiem ich ostatecznym celem – 
być konwertowane na kapitał symboliczny, związany z umiejętnością 
wykorzystywania symboli do uprawomocnienia posiadania pozosta-
łych typów kapitału14. Umożliwia on również dominację jednej grupy 
nad innymi – nie rzeczywistą, ale symboliczną, ustaloną arbitralnie. To 
właśnie w tej sferze mieści się wspomniana wyżej dominacja imperiów: 
oparta jest przede wszystkim o przemoc symboliczną i stanowi wyraz 

12 Edward W. Said, Kultura i imperializm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, 
Kraków 2009, s. 7–8.

13 Michel Foucault, Wiedza i władza, przeł. Bogdan Banasiuk, Krzysztof  
Matuszewski [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. I, oprac. Aleksandra 
Jasińska-Kania et al., Warszawa 2006, s. 540.

14 Por. Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, 
Warszawa 2010, ss. 37−39.

chęci zawłaszczenia, podporządkowania i wchłonięcia. Homi K. Bhabha 
konstatuje, że: „Struktura dyskursu kolonialnego oparta jest […] na zło-
żonej artykulacji tropów fetyszyzmu – metafory i metonimii – oraz form 
narcystycznej i agresyjnej identyfikacji dostępnej Wyobrażonemu”15. 
Wprowadzając kategorie inspirowane myślą Jacques’a Lacana, Bhabha 
włącza w dyskurs o imperializmie i kolonializmie kwestię stereotypów 
i przekonań, które wyrażają omawianą przez francuskiego psychoanality-
ka agresję podmiotu względem innego i nieustanną rywalizację z nim16.

III
Lacan zakładał, że sfera Wyobrażeniowego może zostać wyrażona jedy-
nie poprzez Symboliczne, którego podstawowym narzędziem jest język. 
Imperia zatem mówią – ale jak i za pomocą czego? 

Nie bez przyczyny funkcjonuje powszechnie kategoria dyskursu im-
perialnego – najsilniej oddziałującym środkiem działania imperium jest 
narracja, oparta z jednej strony o treści propagandowe, sankcjonujące 
władzę, z drugiej zaś o stereotypy, pozwalające zdyskredytować Innego. 
Mówiąc o tym ostatnim, Bhabha konstatuje:

[…] stereotyp jest obiektem „niemożliwym”. Dlatego też wysiłki „oficjalnych 
form wiedzy” kolonializmu – pseudonaukowej, typologicznej, prawno-admi-
nistracyjnej czy eugenicznej 0 zbliżają się w miejscu wytwarzania znacze-
nia i władzy do fantazji przedstawiającej niemożliwe pragnienie czystego, 
nieobciążonego różnicą początku. […] Budowanie stereotypu nie polega na 
tworzeniu fałszywego obrazu, na którym skupiają się praktyki dyskryminacji. 
Mamy tu do czynienia z o wiele bardziej dwuznacznym tekstem stosującym 
strategie projekcji i introjekcji, metafory i metonimii, naddeterminacji, winy, 
agresji, maskującym i rozszczepiającym „oficjalne” i fantazmatyczne formy 
wiedzy, aby utworzyć pozycje i opozycje dyskursu rasistowskiego17.

Prezentacji podporządkowanego innego uzasadniającej jego dyskry-
minowanie towarzyszy równie zestereotypizowany obraz dominującego. 

15 Homi K. Bhabha, Miejsca kultury, przeł. Tomasz Dobrogoszcz, Kraków 2010.
16 Jacques Lacan, Encore. Le séminaire, livre XX, red. Jacques-Alain Miller, 

Paris 1975, s. 91.
17 Homi K. Bhabha, op. cit., s. 75.



12 13

Ukazywanie kolonializmu jako związanego z „brzemieniem białego 
człowieka” i „misją cywilizacyjną”, a więc jako stanowiącego konieczność 
dziejową i zobowiązanie kultury Zachodu względem nieoświeconych 

„dzikich”, wiąże się przecież silnie z suponowaniem nie tylko bezwzględnej 
wyższości Europejczyków, lecz również ich łaskawości i poświęcenia18. 
Jednak nawet w obliczu dzisiejszego zupełnego zdyskredytowania narracji 
kolonialnej w takim rozumieniu, imperia nadal budują własny dyskurs. 
Said wskazuje w tym kontekście na globalną dominację Ameryki, ale to 
oczywiście tylko jeden z obrazów dzisiejszego imperializmu. 

Dyskursy imperiów opierają się jednak oczywiście nie tylko na słowie, 
ale również na obrazie i generalnie na tekście kultury. Jak zauważa Said:

Postawy imperialne posiadają nie tylko zasięg i autorytet, ale również […] 
wielką siłę twórczą. Mówię tu nie tylko o „wymyślaniu tradycji”, ale również 
o zdolności do tworzenia dziwnie autonomicznych pojęć intelektualnych
i estetycznych. Dyskursy orientalistyczne, afrykanistyczne czy amerykani-
styczne utkano w większym lub mniejszym stopniu z pism historycznych,
malarstwa, literatury pięknej i kultury popularnej19.

Również w tym względzie przejawia się skłonność imperiów do za-
właszczania: podporządkowując s narracji dzieła sztuki czy artefakty 
historyczne, tworzą skomplikowaną sieć symboliczną, pozwalającą im 
coraz bardziej umacniać swoją pozycję.

Jak już zostało podkreślone, reakcją na inność, zwłaszcza tę radykalną, bywa 
często lęk. Narracja imperialna może wykorzystywać go do przedstawiania 
Innego w jeszcze gorszym świetle, ale może też pomijać ten strach milcze-
niem i nie dopuszczać mówienia o nim. Nie zmienia to faktu, że dyskursy 
imperiów pozwalają czasem myśleć o nich w proponowanych przez Lacana 
kategoriach neurozy. Nieustannie rozdarte pomiędzy chęcią podkreślania 
własnej potęgi a strachem przed jakimkolwiek tej potęgi zachwianiem, na-
znaczone ukazywanym przez Bhabhę „niemożliwym pragnieniem czystego, 
nieobciążonego różnicą początku”, są czasem dramatycznie rozdwojone, na-
rzędziami propagandy budując swój wyolbrzymiony, wyidealizowany obraz.

18 Por. np. ibidem, s. 79–80.
19 Edward W. Said, op. cit., s. 119.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, jak w świecie neokolonialnym mó-
wić o imperializmie. Aby zbadać tę kwestię przywołane zostały prace teoretyków 
postkolonializmu, elementy filozofii inności oraz kategorie zaczerpnięte z psycho-
analizy Jacques’a Lacana. 
Słowa kluczowe: imperia, postkolonializm, siła, psychoanaliza

Summary
How Do the Empires Speak?  
How To Talk About the Empires?
The article tries to answer how to address the issue of imperialism in a neo- 

-colonial world. To investigate into this problem, the author references post-colonial 
theories, elements of the philosophy of otherness and categories stemming from
Jacques Lacan’s psychoanalysis.
Key words: empires, post-colonialism, power, psychoanalysis




