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Homi K. Bhabha (snd 1949) kuulub „postkolonialismi pühasse kolm
ainsusse” (Young 1995: 163), olles koos postkolonialismi esiisa Edward 
Saidi ja teise 1980. aastatel staariseisusse tõusnud autori Gayatri Spivakiga 
üheks postkolonialismi juhtfiguuriks. Bhabha kirjutistele on sealjuures 
tüüpiline eriline teoorialembus, tema kultuurianalüüside taustaks on 
ennekõike Jacques Lacani, Jacques Derrida ja Michel Foucault’ arut
luskäigud. Ta armastab keerulisi mõttearendusi ning sageli ei jää tema 
enda kirjutatu keerukuselt Lacanist ja Derridast maha. Bhabha tekst on 
pari mail hetkil täpne, tihe ja mõtteterav, aga ka laulev, sageli algriimili
ne, tabavate sõnaleidude ja oskuslikult valitud väljendustega.

Taust 

Bhabha sündis 1949. a, kaks aastat pärast india iseseisvumist. 
Bakalaureuseõpingute järel mumbai ülikoolis suundus ta inglismaale 
ja jätkas õppimist oxfordis, kus sai ka doktorikraadi (töö käsitles V. S. 
Naipauli loomingut). Bhabha õpetas aastaid Sussexi ülikoolis, 1994. a 
kolis ta üle Chicago ülikooli ja 2001. a läks edasi Harvardisse.
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Bhabha indiakogemus sisaldab nii elitaarsust kui ka kultuurilist 
ebakindlust: ta kasvas üles mumbai parsi kogukonnas, ta isa oli ühis
kondlikult aktiivne ja mainekas jurist. Parsid on Pärsia taustaga india 
vähemusrahvus, rikas ja elitaarne ühiskonnagrupp; koloniaalajastul te
gutsesid nad vahendajatena inglaste ja eri india kogukondadade vahel. 
Religioosse tausta poolest eristuvad parsid hindudest ja moslemitest, 
nende religioon on hübriidne, sisaldades elemente hinduismist. Bhabha 
järgi on parsidel „kaalutlev kultuuriline identsus” (mitchell 1995: 81). 
Bhabha kriitikud arvavad, et Bhabha unustab oma kirjutistes ära india 
sotsiaalse kihistumise, mistõttu tema kultuurimudel kajastab privile
geeritud, läänemaailma sulandunud postkoloniaalsete intellektuaalide 
maailmapilti, mitte india tegelikkust (nt ahmad 1992: 68–69). Bhabha 
omakorda rõhutab, et parsi kui vähemusrahvuse privilegeeritus ei vä
henda vähemuseks olemise fakti; parsi kogukonda kuulumine tähendas 
tema jaoks kultuurilist ebakindlust ja ängi, hälbelist sotsiaalset posit
siooni (Bennett, Collits 1995: 245). Vähemusrühma kuulumise kogemu
se najal arenes välja Bhabha kirjutiste põhiline tunnusjoon: tundlikkus 
piirsituatsioonide, marginaalsuste ja hübriidsete olukordade suhtes.

Bhabha ja postkolonialismi teooriad

Bhabha, nagu ka Spivak, peab lakkamatut kahekõnet Edward Saidiga, 
tunnustades Saidi autoriteeti. mõlemad, nii Spivak kui ka Bhabha, 
laiendavad Saidi mõtteskeeme. Väga üldistavalt võiks öelda, et nad täi
davad lünka Saidi kuulsaimas teoses „orientalism” (1978), mis pöörab 
koloniseerija kõrval suhteliselt vähe tähelepanu koloniseeritule. Spivak 
saigi tuntuks just oma huviga koloniseeritu vastu. Spivaki marxistlik
feministlikdekonstruktiivne analüüs jätab koloniseeritu ilma igasugu
sest võimalusest häält teha. Spivak väidab, et koloniseeritu, ja eriti ko
loniseeritud naise hääl kostab vaid kõhurääkimise kaudu, moonutatud 
kõnena. Bhabha huvid ja arusaamad lahknevad Spivaki vaadetest siiski 
üsna põhjalikult. Erinev on juba teoreetiline lähteplatvorm: Bhabhale 
on ette heidetud huvipuudust marxistlike ja feministlike ideede vastu; 
nagu juba öeldud, asub tema lähtepunkt pigem poststrukturalistlikus 
filosoofias.

Bhabha sai tuntuks 1980. aastatel ja tegi taas populaarseks Frantz 
Fanoni, 1950.–1960. aastatel oma olulisemad raamatud avaldanud 
ja vahepeal varju jäänud kolonialismi teemadel kirjutaja. Senini on 
Bhabha avaldanud vaid ühe raamatu, „Kultuuri asupaik” (The Location 
of Culture, 1994), ning lisaks toimetanud mõjuka esseekogu „Rahvus 
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ja jutustamine” (Nation and Narration, 1990). Bhabha kuulsus rajaneb 
suuresti tema artiklitel, millest olulisemad ongi koondatud raamatusse 
„Kultuuri asupaik”.

Koloniseerija ja koloniseeritava suhted

Bhabha tähtsaimad mõisted ja mõttekäigud keskenduvad ümberpööra
misele, moonutustele, nihetele. Bhabha kaks lemmikmõistet, „hübriid
sus” ja „mimikri”, kannavad endas hägustumise ja vastandite teineteiseks 
sulamise ideed. Bhabha jaoks pole olemas puhtaid toone, pole olemas 
koloniseerija ja koloniseeritu selgekujulist vastandust. Teda huvitab ko
loniseerija ja koloniseeritu vastastikune sõltuvus: need kaks on tema 
jaoks justkui ühe koloniaalmärgi kaks poolt, lahutamatud ja teineteisele 
vajalikud. Koloniaalsubjekt (selle mõiste alla ühendab Bhabha vahel 
koloniseerija ja koloniseeritava) on konstrueeritud võimu ja vastu panu, 
domineerimise ja sõltuvuse kaudu. Koloniseerija ja koloniseeritav on 
kehalised olendid, kes osalevad samades võimustruktuurides, aga ka 
ihade ringluses. Bhabha kirjutab, „keha on alati ühtaegu (kuigi konflikt
selt) osalemas naudingu ja iha, aga ka diskursuse, ülemvõimu ja võimu 
ökonoomias” (LC, 67).

Koloniseeritu pole Bhabha arusaamist mööda hääletu kannataja, tal 
on koloniseerija üle isegi mõningane võim – sest koloniseerija vajab ko
loniseeritu allumise märke ja kardab tema allumatust. Nii koloniseerija 
kui ka koloniseeritu on Bhabha järgi lõhestunud subjektid, kuid nende 
lõhestumise toime ja kaal on erinevad. Just koloniseerija sisemine lõ
hestatus võimaldab koloniseeritul tema autoriteeti õõnestada. Tegemist 
võib olla väikeste, vaevumärgatavate nihetega, ent need võivad segi lüüa 
võimulolija arvestused ja võimaldavad alluvatel klassidel mõista mee
todeid, mille abil nad on alistatud, ja töötada välja vastupanu. Bhabha 
rõhutab: „ma olen alati uskunud, et „väikesed erinevused” ja vaevu
märgatavad muutused ning asendused on sageli õõnestustegevuse või 
ümber kujundamise olulisimad elemendid” (mitchell 1995: 82).

Bhabha toonitab koloniseerija kahenäolisust: ühelt poolt esineb see 
isakujuna, hoolekandjana, teiselt poolt rõhujana; ühelt poolt õiglase va
litsejana, teiselt poolt despoodina. Selline adresseerija ambivalentsus 
kõigutab koloniaalkäsu autoriteeti. Nii koloniseerija kui ka koloniseeri
tu ei saa sellises olukorras toetuda kindlale identiteedile, iga katse iden
titeeti kinnitada viib vaid iseenda teisesuse kordamisele. Demokraadist 
vaatab vastu despoot, indiviidist käsualune. Koloniseerija nartsissistliku 
autoritaarsuse teine külg on paranoia, kustumatu vajadus saada oma 
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kohalolu õigsusele kinnitust. Koloniseeritute keeldumine seda kinnitust 
anda peegeldub koloniseerijalt tagasi lepitamatu vihkamisena.

Bhabha loob autoriteedile vastuhakkamise teooria, mille kaudu on 
võimalik mõista mitte ainult koloniaalsituatsiooni, vaid ka klassisuhteid, 
soosuhteid, mis tahes võimumehhanisme. Kolonialism, orjapidamine, 
sooküsimused, klassisuhted – Bhabha jaoks ei ole tegemist eraldiseisva
te, lokaalsete probleemidega, vaid modernsust loovate sotsiaalsete eri
nevustega. Kolonialismi küsimused aitavad Bhabha järgi mõista, kuidas 
modernsuse ajajärk konstrueerib oma sisemisi hierarhiaid. Ta on oma 
skeemi kasutanud isegi soorollide analüüsiks, näiteks mary Kelly loo
mingu üle teoretiseerides.1

Mimikri ehk jäliendus

Bhabha mõiste mimikri toetub tugevalt derridalikule mõtteviisile, mi
mikri suhtub jäljendusse umbes samal viisil kui Derrida erinewus2 eri
nevusse. Selle loogika põhjal võiks konstrueerida mõistepaari jäliendus
jäljendus. mõiste põhja on Bhabha laenanud Lacanilt. Lacani jaoks 
eksisteerib jäliendus (mimicri) niivõrd, kuivõrd ta erineb sellest, mida 
ta jäljendab. Jälienduse eesmärk ei ole jäljendatuga ühte sulada, vaid 
olla selletaoline sellest eraldi. Lacan kasutab sõjalise kamuflaaži näidet: 
kaitseriietus pole kirju mitte selleks, et ühtida kirju taustaga, vaid et olla 
kirju kirju tausta foonil (Lacan 1973: 92). Selliselt funktsioneerib ka ko
loniaalne jäliendus, ühtimisena erinevuses.

Jäliendamisega kaasneb haihtumine, „muutuda kirjuks kirjul taustal 
tähendab kadumist, muutumist märkamatuks, märkimatuks” (Bhabha 
1997: 92). Nii luuakse subjekt, kes tunnetab ennast kui jäliendajat, kelle 
tegevusel puudub kindlustunnet sisaldav autentsuse aura. Selline subjekt 
mängib nii maski kui ka maskitaguse pilguga, tema enesetunnetus are
neb taustekraani ja maskimängu vahelises tühiruumis. Ent ei saa öelda, 
et jäliendav koloniseeritu oleks lihtsalt represseeritu. Kirjuksmuutumise 
keerdteekond jõuab ringiga enesest välja, hakkab toimima esmapilgul 
domineerivana näivale loogikale vastu, viies jäliendaja märkamatusest 
ja märkimatusest teisele poole.

Kui muutud kirjuks kirjul taustal, siis ei jää „erinevuse” mõõde kõr
vale, vaid see korratakse radikaalselt üle, taastoodetakse, nii et jälien

1 Vt Bhabha, Homi K. 1997. mary, mary Quite Contrary: on Gloria Patri. – margaret iversen, 
Douglas Crimp, Homi K. Bhabha. mary Kelly. London: Phaidon, lk 88–99.
2 Derrida mõiste „erinewus” kohta vt lähemalt Derrida peatükki, lk xx
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dusel pole „lõppu”, pole ruumilist piirjoont, mis sulgeks imiteerimis
akti; just seal peitub jälienduse ohtlikkus nii enesele kui ka teisele 
[jäliendajale ja jäliendatavale].” (samas: 96)

Tühikust kasvab välja kahesuunaline võimalus tegutseda: ühelt poolt 
jälienduse kaudu, viitena erinevusele sellest endast, mis on jälien dusest 
eemal; teiselt poolt pilguna maski tagant, maskeraadimänguna.

Koloniaalne jäliendus on ühtaegu nii omaksvõtt kui ka vastuseis. 
Koloniaalsituatsioon põhineb jäljendamisel, mis kasvab üle jälienda
miseks; koloniaalvõim jäljendab emamaa sotsiaalkultuurilist mudelit, 
püüab luua emamaa koopiat. Selle koopia loomine eeldab, et koloni
seeritud jäljendaksid kolonisaatoreid. Ent kuna jäljendamine on ala
ti jälien damine, siis on tulemuseks hübriidne tsoon. Koloniseerituist 
ei saa iialgi koloniseerijate koopiaid, ja see polegi päriselt eesmärgiks, 
sest sellisel juhul oleks tulemuseks allumatus. Koloniaalvõimu eesmärk 
on koloonia o s a l i n e  reformimine, jäliendaja ehk miimilise inimese 
(mimic man) loomine, kes jäljendaks koloniseerija maneere, aga kellel 
puuduks arusaamine demokraatiast ja iseseisvumise võludest. osalised 
reformid koloniaaltingimustes tähendavad aga seda, et kolonisti püüd
lusest järgida emamaal levinud demokraatlikke põhimõtteid saab gro
teskne jäliendus, diskursus, mis kõneleb kahte keelt korraga, demokraa
di ja despoodi keelt, astudes pidevalt iseendale vastu. Nii muutub ka 
kolonisaator miimiliseks inimeseks, jäliendajaks, kellel puudub kindel 
identsus.

Hübriidsus

Bhabha selgitab oma koloniaalsituatsiooni hübriidsuse teooriat inglise 
raamatu metafoori kaudu. inglise raamatu mõiste alla kuulub sealjuu
res ükskõik milline kolonisaatorite kaudu indiasse jõudnud kirjavara, 
enne kõike piibel.

Bhabha kirjeldab ühe 1817. a tegutsenud 500liikmelise kolonisee
ritute rühma suhet nende emakeelde tõlgitud piiblisse. Rühma liikmed 
uskusid, et piibli oli neile ingliga saatnud jumal, nad lugesid seda üle 
ja üle ning elasid selle õpetuse kohaselt. Raamatu saabumine oli nen
de silmis tõeline ime, paljud neist polnud varem iialgi trükikunstist 
ega raamatute olemasolust kuulnud. Kui neile kinnitati, et tegemist on 
Euroopast tulnud õpetusega, ei võtnud nad seda tõsiselt – sest kuidas 
saaks lihasööjail olla midagi tegemist selle puhtust manifesteeriva õpe
tusega? Kui neile kinnitati ristimise vajalikkust, ei näidanud nad selle 
vastu üles erilist huvi. Samuti keeldusid nad otsustavalt armulauast.
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Ühelt poolt on piibli nii tulihingeline omaksvõtt kahtlemata koloni
seerijate triumf – nende usk on imbunud põlisrahva sekka. Ent nende 
endi loov roll on sealt kõrvaldatud, raamatu allikaks peetakse jumalat 
ennast. Koloniseeritute vaatepunktist on tegemist otsustava pöördega, 
otsekui ajaloo algusega, sest ühiselt tunnistatakse, et Püha Raamatu 
õpetus on üle kõigist senistest tõekspidamistest. Ent piibli õpetus 
jõuab põliselanike teadvusse moonutuste ja kõrvalekalletega. Kirjasõna 
mõistmist mõjutab kohalik kontekst; kuigi raamatust vaimustunuile 
võib näida, et uus tõde sunnib neid vana kõrvale jätma, seab endine 
ennast uues usus taas mugavasti sisse: nii tundubki enesestmõistetav, et 
piibel ei saa liha söömist õigustada. Tekib koloniaaltekst kui hübriidne 
uus moodustis, kui kolonisaatorite ja koloniseeritute maailmatunnetuse 
ebamugav ühendus: „Sest koloniaaltekst kerkib esile ingluse käsu ning 
maa pimedate taltsutamatute paikade rünnaku vahepealt, ebakind
lalt ja kordumise kaudu” (LC, 107). usklike rühma liikmed suhtusid 
Raamatusse kui erilisse teadmisse, selles nähti universaalselt kehtivat 
tõde, ent ometi oli taolise näiliselt puhta usuvaimustuse varjus tegu 
nihes tuse ja moonutusega.

Koloniaalsest sekkumisest sünnib niisiis midagi uut, midagi enne
olematut. Siit saab alguse uus kultuuritraditsioon. Tegemist on olulise 
momendiga „koloniaalteksti ja konteksti ajaloolises ümberkujunemi
ses ja diskursiivses ümbervormimises” (LC, 105), ent see uus on hüb
riid, see kujutab endast kolonisaatori diskursuse osalist, moonutavat 
omaksvõttu.

Sama hübriidne nagu koloniseerija positsioon on ka koloniaalvõim 
ise. Koloniaalvõim kehtestab korra ja autoriteedi, india näite puhul 
inglise võimu inglismaast eemal. Ent sel võimul puudub endastmõiste
tav kohalolu, selle olemise põhjaks on hilinemine. inglise raamatu näi
det jätkates: inglise raamatu ümber kujuneb eriline aura pärast seda, kui 
koloniaalsituatsiooni traumaatiline rasside ja kultuuride segu, mis koos
neb nii võimulolijaist kui ka alistatuist, hakkab ihalema mingit puhast, 
tõlgendamisraskusteta omaksvõetavat märki. Sellise märgi suurepärane 
näide on stseen Joseph Conradi romaanist „Pimeduse süda” (1902; e.k 
1963), kus Kongol reisiv marlowe – valge mees metsikul, tema jaoks 
arusaamatul maal – leiab meremehe käsiraamatu ja saab sealt tuge, sest 
selles raamatus leidub eesmärkide lihtsust ja selgust ning eksistentsiaal
set kindlust, millest marlowe’l tema vaevalise edasiliikumise kestel 
puudu tuleb. inglismaal poleks marlowe sellisele õpperaamatule min
git tähelepanu pööranud, raamatu eriline võlu tuleneb just kontrastist 
ümbritseva ebakindlusega. Paradoksaalsel kombel ei saa raamatu ehe 
inglispärasus enam (ega iialgi) olla algupärane – sest ta luuakse hiline
mise kaudu.
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Nii ilmneb koloniaalse kohalolu ambivalentsus: koloniaalvõim 
püüab väliselt võtta originaalsuse ja autoriteedi ilmet, kuid teostub selle 
varjus korduse ja erinevusena. „Koloniaalvõimu representatsioon sõl
tub vähem inglise identiteedi universaalsest sümbolist kui selle produk
tiivsusest erinevuse märgina.” (LC, 108)

Koloniaalvõim on produktiivne siis, kui ta toodab hübriidsust, ehk 
teisiti öeldes, koloniaalvõimu produkt saab olla vaid hübriid. Hübriidsus 
pöörab ümber koloniaalse eituse mõju; kõik need teadmised ja kultuu
rikogemused, mida koloniaalvõim tahaks maha salata, sisenevad domi
nantsesse diskursusse ja moonutavad selle autoriteeti. Tekib olukord, 
kus puudub kindel vastandumine, selgesti eristatav vaenlane, aga ka sel
ge enesepilt. Saidi jaoks asetus orient Euroopa ette peeglina, mis võimal
das Euroopal ennast vastasseisu kaudu ära tunda, Bhabha jaoks aga ei 
loo koloniaalsituatsioon selgekujulist tagasipeegeldust. Koloniaalpeegel 
näitab lõhestunud kujutist. Koloniaalsituatsiooni hübriidsus terrorisee
rib koloniaalvõimu autoriteeti viisil, millele ei saa relva ja väega vastu 
astuda: riukalise äratundmisega, jäliendusega, paroodiaga.

Koloniseerija autoriteet ei vabane iial oma osalisusest, see on „pea
aegu, aga mitte päris”, see on jäliendus. inglise raamatu kohalolu ter
viklikkus kaob. Selle autoriteedist jääb midagi alles, aga see on vähem 
kui tervik. Koloniaalne tähistaja on „vähem kui üks ja topelt” (LC, 97, 
119–120), ütleb Homi Bhabha, sest olles vähem kui tervik, on ta sa
mas üle korratud, topeldatud viisil, mis muudab algse autoriteetsuse 
ebakindlaks.

Koloniaalruum moodustub allikaist ja tuumadest lahus. Koloniaalne 
subjekt (nii koloniseeritu kui ka koloniseerija) tunnetab ennast sotsiaal
selt, kultuuriliselt ja poliitiliselt autentsuseta subjektina: see, et puudub 
isedus, mida ümbritsev tunnistaks, muutub ühtlasi ka sisemiseks mina
kogemuseks. Ent tulemuseks on erilaadne teadlikkus, liikumine ohtlikel, 
problemaatilistel enesetunnetuse teedel, kus puuduvad binaarsed vas
tandused koloniseerija kultuuri ja lokaalse kultuuri vahel. on muidugi 
ilmne, et iga hariduseta talupoeg oma asendit sellisel viisil ei tunneta
nud – Bhabha kõneleb üldisest kultuurimudelist, mis ilmselt võttis seda 
selgema kuju, mida teadlikum oli koloniseeritu omaenda positsioonist.

Rahvus ja vähemus

Bhabha 1980. aastatel avaldatud artiklid keskenduvad eelkõige kolo
niseerija/koloniseeritu suhte ja koloniaalperioodi tekstide analüüsile, 
1990. aastatel tema fookus mingil määral aga nihkub. Tähelepanu kesk
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messe tõuseb otsene kaasaeg ja neokolonialism, eelkõige migratsioon, 
diasporaa ja postmodernne lääne suurlinn, kus elavad kõrvuti mitme
kesise päritolu, maailmavaate ning elukorraldusega kogukonnad ja 
indi viidid, kes on suurlinna sattunud erinevatel põhjustel ja kel on väga 
erinev staatus. Just vähemuse ja migrandi perspektiivist võtab Bhabha 
uuesti vaatluse alla ka rahvusluse ja rahvusriikluse ideed. 20. saj esi
mese poole postkoloniaalses mõttes ja dekoloniseerivates vabastus
liikumistes oli rahvuslik identiteet olnud loomulik kategooria: tundus 
enesestmõistetav, et sellel on positiivne, liitev ja solidaarsust loov roll 
koloniaalvõimule vastuhakkamisel ja dekoloniseerimisejärgsel rii
gi ülesehitamisel. Bhabha tajub aga teravalt, et igasugusel, ka endiste 
koloniseeritute rahvuslusel on kalduvus muutuda väikese eliitrühma 
võimu ideoloogiaks, mis üritab alla suruda teisi arusaamu ja eluvor
me, kas lihtsalt nende eripära ja huve eirates ning maha vaikides või 
vahel ka füüsilise vägivalla abil. Samas, ja just selle tõttu, on vähemused, 
migrandid ja teised domineeriva identiteedi suhtes marginaalsel posit
sioonil asuvad inimrühmad Bhabha jaoks väga oluline lähtepunkt, et 
kõigutada rahvuslike identiteedinarratiivide autoriteeti ning rõhutada 
nende konstrueeritust, ambivalentsust ja voolavust. Nii nagu koloniaal
võim, võib ka rahvus, selle ajalookäsitus ning oma ja võõra määratlu
sed t u n du d a  loomuliku maailmakorralduse põhialusena, kuid tege
likult hägustavad ja lõhestavad rahvust mitmesugused muutujad, nagu 
ühiskonnaklass, sugu, rass, regioon ja piirialade dispuudid, lugematud 
kultuurierinevused ja võimukonfliktid rahvuse sees jms (Bhabha 1990: 
2; LC, 140). Tuleb märkida, et Bhabha ei õõnesta rahvusluse narratiive 
mitte niivõrd selleks, et neid mitmekesisemaks ja tolerantsemaks muuta 
ning vähemuste või rõhutute osa rohkem esile tuua, vaid eelkõige sel
leks, et taas kord rõhutada: valmis identiteete ega sujuvalt järjepidevaid 
ajalugusid pole olemas ei vähemuste ega enamuste jaoks; identiteedid 
on olemas vaid sedavõrd, kuivõrd nad on hajusad, pidevas muutumises 
ja hübridiseerumises. Seepärast ei ole Bhabha jaoks ka oluline analüüsi
da koloniseerivate, dekoloniseerivate või postkoloniaalsete rahvusluste 
struktuurilisi – ega poliitilisi – eripärasid (mille eiramise eest on eelkõi
ge marxistliku tagapõhjaga postkoloniaalsed teoreetikud teda tihti kriti
seerinud3). Dekoloniseerivaid rahvuslusi Bhabha kusagil põhjalikumalt 
ei käsitlegi, teda huvitavad esmajoones lääne rahvuslused kui üks lääne 
modernsuse ja valgustuskultuuri patoloogiate olulisemaid sümptomeid, 

3 Vt nt Lazarus, Neil 2004. introducing Postcolonial Studies. – The Cambridge Companion to 
Postcolonial Literary Studies. Cambridge: Cambridge university Press, lk 1–16; Chrisman, Laura 
2004. Nationalism and Postcolonial Studies. – The Cambridge Companion to Postcolonial Literary 
Studies. Cambridge: Cambridge university Press, lk 183–198.
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mille tähtsus saab ilmsiks, kui seda postkoloniaalsete vähemusrühmade 
perspektiivist (psühho)analüüsida (Huddart 2006: 93).

Kõige ulatuslikumalt ja järjekindlamalt tegeleb selle problemaatikaga 
Bhabha toimetatud kogumik „Rahvus ja jutustamine”, kus sisaldub tema 
artikkel „DissemiNatsioon: aeg, narratiiv ja modernse rahvuse piiri
alad” (DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern 
Nation), mis on postkoloniaalsete uuringute valdkonnas olnud üli
mõjukas. Bhabha kui toimetaja sissejuhatuses määratletakse kogumiku 
eesmärk: kasutada poststrukturalistliku narratiivianalüüsi meetodeid 
ja tähelepanekuid, et avada rahvuste narratiivne ja seesmiselt ambiva
lentne olemus (Bhabha 1990: 4). Bhabha käsitlus kombineerib valikuli
selt rahvuslusteoreetikute Ernest Gellneri, Eric Hobsbawmi ja Benedict 
andersoni ideid, samuti toetub see tuntud poststrukturalismi teoreeti
kutele, nagu Walter Benjamin, Derrida ja Julia Kristeva. andersoni raa
matu „Kujutletud kogukonnad” (Imagined Communities, 1983/19914) 
järgi võib rahvuskogukondi kujutletuiks, mõtteliselt konstrueerituiks 
pidada kahes tähenduses. Esiteks, kuigi rahvuslus on väga hiljutine ning 
ajas ja ruumis spetsiifiline nähtus, loovad kõik rahvuskollektiivid endale 
ühelt poolt aegade hämarusse ja teiselt poolt tulevikuhõllandustesse ula
tuvad identiteedinarratiivid, mis kehtestavad probleemitu järjepidevuse 
ja samastavad modernse rahvusriigi ning näiteks aastatuhandete eest 
samal territooriumil elanud hõimud. Seda tähelepanekut radikaliseerib 
Bhabha teisele rahvuslusteoreetikule Gellnerile toetudes väitega, et sel
lised rahvusnarratiivid luuakse „kultuuri lippidestlappidest”, ajaloolise 
tegelikkusega ei pruugi neil elementidel palju pistmist olla, maksab see, 
mis müüte loovatele aktivistidele või rahvuslikule eliidile kõige meel
divam ja funktsionaalsem tundub (LC, 142). Teiseks, andersoni järgi 
on kaasaegsetest rahvuskaaslaste ühtekuuluvustunne samuti nö vir
tuaalne, sest see toimib inimeste vahel, keda on liiga palju, et nad võik
sid üksteist isiklikult tunda või teada. ometi kujutleb iga üksikisik end 
ühena kogukonnast, mille liikmed siin ja praegu samal ajal ühesuguseid 
igapäevarituaale toimetavad ja ühesugust infot töötlevad, näiteks loevad 
miljonid inimesed ajalehtedest samal ajal samas keeles samu uudiseid. 
anderson seostabki rahvusluse kujutletud kogukondade teket suures 
osas üldise kirjaoskuse, ajalehtede ja populaarsete romaanide levikuga. 
Tuleb märkida, et kuigi anderson nimetab rahvuskogukondi kujutletu
teks, ei tähenda see tema jaoks seda, et need oleksid kuidagi võltsid või 
välja mõeldud. „Kujutletud kogukondade” hilisemate väljaannete ees
sõnas kinnitab ta rõhutatult, et konstrueerimine on omane kõigile inim
kogukondadele ning inimmõttele tervikuna, vaieldes seega vastu neile 

4 Täiendatud väljaanne.
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rahvuslusteoreetikutele, kelle jaoks rahvused on kuidagi spetsiifiliselt 
„leiutatud” (anderson 1991: 6). Samuti ei tähenda rahvuste kujutletus ja 
nende toetumine müütilistele identiteedinarratiividele andersoni jaoks 
seda, et rahvuskogukondade antropoloogiline eksistents oleks ebareaal
ne, ebaoluline või ebasoovitav.

Bhabha lähenemine muudab andersoni rõhuasetusi tunduvalt, 
kuna tema jaoks ei ole oluline rahvuste kujunemise ideeloo uurimine, 
vaid rahvusluse ja rahvuslikest identiteetidest lähtuva maailmapildi 
iseenesest mõistetavuse paigast lükkamine. Bhabha järgi rahvused mitte 
ainult ei kujunda oma identiteeti müütilise iseloomuga rahvusnarratii
vide abil, vaid rahvused on g i  väga olulises mõttes metafooridele tugi
nevad narratiivid: „rahvus täidab kogukondade ja hõimude lahtijuuri
misest jäänud tühimikku ning muundab selle kaotuse metafoorikeeleks” 
(LC, 139); ajaloolased võivad rääkida rahvustest kui järjepidevatest, st 
aegade kestel identiteeti säilitavatest ning holistlikest kultuuriüksus
test, kuid need on lihtsalt pedagoogilised narratiivsed strateegiad (LC, 
140). Rahvuse stabiilsus ja samasus iseendaga on ainult näiline. Üks 
„DissemiNatsiooni” keskseid väiteid on, et rahvustest ei pruugiks üldse 
mõtelda historitsistlikes kategooriates, arusaam rahvusest kui iseendaga 
samasena läbi tühja homogeense ja lineaarse aja liikuvast organismist 
(anderson 1991: 26) on rahvuslaste müüt. Rahvus ja selle ajatunnetus 
on seesmiselt lõhestatud: ühelt poolt kujundavad seda rahvusluse staa
tilised, olevikku minevikuga samastavad pedagoogilised narratiivid, 
teiselt poolt aga „rahva” performatiivsus ehk iga päev ennast uuesti 
loovad inimeste tavad ja praktikad, elu mitmepalgeline ja dünaamili
ne protsess (LC, 145). Rahvuse jaoks tähendab see, et pedagoogiline on 
topeldatud/lõhestatud performatiivsega, ebakindlust ja ängistust, kuid 
rahvusvähemuste ja teiste marginaalsete rühmade jaoks on see lõhe loo
mingulisuse allikas, võimalus rabeleda välja pedagoogilistest tõsikind
lustest (LC, 157).

Homi Bhabha uusim rahvusi ja vähemusi puudutav huvisuund on 
inimõigused ja rahvusvähemuste kultuurilised õigused, mis tavaliselt 
kehtestatakse rahvusriikidevaheliste kokkulepete alusel.5 Bhabha ei eita 
selliste kokkulepete olulisust, kuid taunib, et neis peetakse loomulikuks 
eelistada rahvuse ja ajaloolise kultuuri mõistet ning et need käsitlevad 
kultuure kui autonoomseid valmisprodukte, mitte kui vastastikustes 
mõjutustes olevaid hübridiseerumisprotsesse, ja jätavad tihtipeale kait

5 Vt lähemalt Bhabha, Homi K. 2000. on minorities: Cultural Rights. Radical Philosophy, vol 
100, nr 3, lk 3–6; Pollock, Sheldon; Homi K. Bhabha, Carol a. Breckenridge, Dipesh Chakrabarty 
2000. Cosmopolitanisms. – Public Culture, vol 12, nr 3, lk 577–589; Bhabha, Homi K. 2003. 
on Writing Rights. – Globalizing Rights. The oxford amnesty Lectures 1999. oxford: oxford 
university Press, lk 162–183.
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sest ilma ajaloolismüütilise tagapõhjata hilised sisserändajad. Sellest 
seisukohast kritiseerib Bhabha ka multikultuursuse mõistet ja diskur
susi: multikultuursus tugineb arusaamale rahvusriigist kui v a l m i s 
kultuurilisühiskondlikust hübriidist, kus erinevad kultuurid eksistee
rivad üksteise kõrval just nagu kivistunult ja sõltumatult. James Tullyt 
tsiteerides räägib ta selle asemel interkultuursusest, labürindist, „mis 
aja käigus moodustub kultuuridevaheliste kattumiste, interaktsiooni ja 
läbirääkimiste teel” (Bhabha 2003: 176).

Paljud kriitikud on Bhabhale ette heitnud, et ta abstraheerib ja idea
liseerib sisserändajaid ja nende olukorda (nt Parry 2004: 21). on ilmselt 
õige, et migrant on tema jaoks suures osas emblemaatiline fenomen, 
teoreetiline toetuspunkt, millest lähtuvalt kõigutada lääne modernsuse 
ja rahvusluse usku oma Suurtesse Narratiividesse. Viimasel ajal on ta 
põgenikest ja teistest migrantidest rääkinud kui uue ajastu kosmopolii
tidest, kes kehastavad modernsuse kriitikat ja tähistavad kosmopoliitsu
se kui kultuuridevahelise tõlkimise (mitte kosmopoliitsuse kui univer
saalsuse taotlemise) vaimu (Pollock jt 2000: 582). Erinevate migrantide 
ja vähemuskogukondade taust, emigreerumise põhjused, kultuurilised 
hoiakud, juriidiline, majanduslik või hariduslik olukord ei ole aga prob
lemaatika, mida ta kusagil metoodiliselt käsitleks. Samas, kuigi võib 
öelda, et Bhabha abstraheerib migratsiooni, ei idealiseeri ta seda sel
les mõttes, et näeks migratsiooni üksnes kultuuridevahelise suhtlemise 
idüllina: üks Bhabha läbivaid teemasid on ka kultuuriliste tõlkevigade 
traagilised tagajärjed, segadus ja hirm (Bhabha 1989: 12), äng, konflik
tid ja mõistmisvõimetus.

Bhabha deklareerib: „meil on vaja lähenemist, mis vabastaks jäikade 
kontuuride alt kolmanda dimensiooni, on vaja kirjutusviisi, mis elus
taks musta ja valge koos ühises tekstis” (Bhabha 1998: 23). Vahest just 
erakordne sünteesivõime ongi andnud Bhabhale nii tähelepanuväärse 
positsiooni. Tekstide keerukusele ja rohkele kriitikale vaatamata on 
Homi Bhabha üks nüüdisaja mõjukamaid ühiskondlikke mõtlejaid – 
autoriteet, kelle sõnadel on kaalu laiemaltki kui ainult akadeemilises 
maailmas.
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