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Edwarda Saida krytyka dyskursu orientalistycznego

Saidowska krytyka stosunku Lawrence’a do cywilizacji arabskiej
(Orientalizm, 1978)

1. uproszczenia w opisie osobowości społecznej Arabów

2. postrzeganie faktów jednostkowych przez pryzmat stereotypów

3. odmowa zastosowania kategorii postępu

4. nowa dialektyka orientalizmu

5. paternalizm

6. strategia mimikry

7. dezaprobata, pogarda, wrogość i lęk
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Uproszczenia w opisie osobowości społecznej Arabów

1. postrzeganie Arabów jako zbiorowości, niedostrzeganie
indywidualności

2. klarowność filozofii życiowej i postawy społecznej Araba

3. skutek obserwacji z zewnątrz

„w relacjach życia codziennego nie pojawiają się
indywidualni Arabowie. Tym, co przemawiało do
wyobraźni Lawrence’a, była klarowność (clarity) Araba,
zarówno jako wizerunku, jak też jako domniemanej
filozofii (czy też postawy) życiowej: w obu przypadkach
Lawrence odwołuje się do Araba widzianego z
oczyszczającej perspektywy kogoś, kto nie jest Arabem
(...) w tym wypadku Białego Człowieka”1

1E. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991, s. 334, przekład zmodyfikowany
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Postrzeganie faktów jednostkowych przez pryzmat
stereotypów

1. wielka narracja orientalizmu

2. symplifikujące generalizacje

Eksperci orientalistyczni

„wierzyli, że ich wizja jest indywidualna, wykreowana
dzięki szczególnie osobistemu kontaktowi z Orientem
(...). Ich prace udoskonaliły jedynie akademicki styl
nowoczesnego orientalizmu — z jego wielkimi
generalizacjami, z tendencyjnym pojęciem „nauki”, od
której nie ma odwołania, z redukcyjnymi formułami —
nadając mu pewien rys indywidualny.”2

2E. Said, s. 344
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Odmowa zastosowania kategorii postępu w odniesieniu do
historii Arabów

• historyczna niezmienność osobowości kulturowej Araba

„wieki doświadczeń — i ani śladu mądrości. Mimo
upływu czasu Arab jako istota zbiorowa nie bogaci się
egzystencjalnie ani nawet semantycznie. Pozostaje taki
sam”3

3E. Said, s. 334-335
7 / 39



Nowa dialektyka orientalizmu

• chodzi nie tylko zrozumienie, ale o zmianę świata

„Od znawcy Orientu wymaga się już nie tylko
„zrozumienia”; ma on także wciągnąć Orient w „naszą”
grę, skłonić go do działania po stronie „naszych”
wartości, interesów, celów, cywilizacji. Wiedza o Oriencie
jest więc bezpośrednio transformowana w pewną
praktykę, która z kolei rodzi nową myśl — i nowe
działanie na Wschodzie.”4

4E. Said, s. 345
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Paternalizm Lawrence’a

1. przebudzenie Orientu

2. westernizacja

3. wizja osobista (utożsamienie swej osoby z całością
wyzwoleńczego ruchu arabskiego, wzięcie na siebie roli
orientalnego proroka)

„Dramatyczną wymowę pracy Lawrence’a podnosi to, że
symbolizuje ona walkę; po pierwsze, o przebudzenie
Orientu — trwającego dotąd bez życia, bez czasu, bez
siły — do ruchu; po drugie, o nadanie temu ruchowi
zasadniczo zachodnich cech; po trzecie, o zamknięcie
tego nowego, ożywionego Orientu w pewnej wizji
osobistej”5

5E. Said, s. 349
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Lawrence w Rabigh, 1917 (wikipedia commons)
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Strategia mimikry

• utożsamienie się ze skolonizowanymi jako narzędzie władzy

„nikt — a już najmniej prawdziwi biali (actual whites) i
niebiali w koloniach — nigdy nie zapomina, że
„zamienianie się w tubylca” zależy od (depends on)
trwałych jak skała fundmentów europejskiej władzy”6

6E. Said, Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, s. 173
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Dezaprobata

charakterystyka „ekspertów orientalnych”, m. in. Lawrence’a

1. indywidualizm i ekscentryzm

2. poczucie misji

3. dezaprobata

„wielka indywidualność, „współczucie” i intuicyjna
identyfikacja z Orientem, zazdrośnie strzeżone poczucie
misji osobistej, świadomie pielęgnowana ekscentryczność,
ostateczna dezaprobata w stosunku Orientu (a final
disapproval of the Orient)”7

7E. Said, s. 325, przekład zmodyfikowany
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Pogarda, wrogość i lęk

1. „Człowiek Orientu był najpierw orientalczykiem —
dopiero potem człowiekiem”8

2. „profesjonalne kontakty ze Wschodem nie zatarły
głębokiej pogardy, jaką dlań żywili”9

3. „wszyscy (...) wyrażali też tradycyjną zachodnią
wrogość wobec Orientu i lęk przed nim.”10

8E. Said, s. 336
9E. Said, s. 345

10E. Said, s. 344
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Część II

Lawrence o Arabach
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Thomas Edward Lawrence, CV

• ur. 1888 w Walii

• 1907-1910 — studiował historię w Oksfordzie

• 1910-1914 — studia w Bejrucie i prace wykopaliskowe na
Bliskim Wschodzie

• 1914-1918 — rewolta arabska

• 1919-1935 — praca w armii brytyjskiej

• zm. 1935
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Siedem filarów mądrości (1922)

Thomas Edward Lawrence (1918)

„Na kartach tej książki nie zajmuję się historią ruchu
arabskiego, lecz wyłącznie sobą, uwikłanym w te
wypadki”11

11t. I, s. 19
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Siedem filarów mądrości, Wadi Rum

Kochałem cię, więc uchwyciłem w ręce te fale ludzi
i wolę mą gwiazdami na niebie wypisałem,
Aby dla ciebie wolność zyskać,
piękny, siedmiu filarów siłą wsparty dom12

12t. I, s. 5
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Uproszczenia i nieuprawnione uogólnienia

Semici (w ogólności):

„Wyobraźnia Semitów nie ma w swym rejestrze
półtonów. (...) znają jedynie (...) czarny i biały, i widzą
świat tylko w konturach. Z natury są dogmatykami i
czują wstręt do sceptycyzmu (...) Znają tylko prawdę i
nieprawdę, wiarę i niewiarę, bez naszego błędnego
orszaku subtelnych odcieni. (...) Umysł ich radzi sobie
dobrze tylko z krańcowościami.”13

Przywódcy arabscy:

„Przywódcy arabscy odznaczali się niezawodnym
instynktem, zaufaniem do swej intuicji i podświadomym
darem przewidywania, którym nasze logiczne umysły
nie mogły nadążyć. (...) chwytali sens i wydawali sądy
szybko, łatwo i irracjonalnie”14

13t. I, s. 36
14t. I, s. 274
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Ciasne horyzonty i intelektualne lenistwo?

Arabowie (ogólnie)

„Są to ludzie o ciasnych horyzontach, ograniczeni,
których leniwe intelekty leżą odłogiem, bezwolne i
obojętne na wszystko”15

Przypadki konkretne

„[Abdullah] Uwielbiał arabską poezję i był bardzo
oczytany. Miejscowi poeci mieli w nim hojnego
słuchacza. Interesował się również historią i literaturą i
urządzał w swym namiocie turnieje gramatyczne, po
czym przyznawał zwycięzcom nagrody pieniężne”16

„Nasib był człowiekiem inteligentnym i wpływowym (...)
był to człowiek zdolny, odznaczający się zmysłem
politycznym, pełną humoru elokwencją, zdolnością do
przekonywania oraz potriotyzmem”17

15t. I, s. 37
16t. I, s. 271
17t. I, s. 291
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Samopobłażanie czy powściągliwość?

Semici w ogólności

„wrodzone (...) skłonności do dogadzania swym
namiętnościom (...). Semita zawsze oscylował między
rozpustą a abnegacją.”18

Przypadek indywidualny

„twarz Szarrafa zachowała wyraz potępienia dla
nieumiarkowania i słabości (...) był to człowiek trzeźwy,
mądry i dobry”19

18t. I, s. 42
19t. I, s. 176
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Umysłowa obcość Arabów czy zachodnie uprzedzenia?

1. „Mentalność Semitów zawsze była dziwaczna i
mroczna. (...) Charakter ich jest niestabilny jak
woda”20

2. „senne i nieskomplikowane umysły ludzi pustyni”21

3. „procesy myślowe Arabów są przejrzyste, a ich
logika jest taka sama jak nasza. W ich sposobie
myślenia nie ma nic niejasnego ani niezwykłego, tyle
że opiera się ono na innych przesłankach.”22

4. Tylko lenistwo i nieuctwo upoważniają nas do
nazywania Wschodu tajemniczym i do uporczywego
uznawania jego mieszkańców za niezrozumiałych.”23

20t. I, s. 43
21t. I, s. 184
22t. I, s. 281
23t. I, s. 281
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Posłuszeństwo i uległość

1. „Arabów można spętać ideą jako powrozem,
ponieważ mając umysły wolne od zobowiązań
spełniają rozkazy z absolutnym
posłuszeństwem”24

2. „Z natury ulegli, byli jednak urodzonymi
żołnierzami, którzy pod umiejętnym dowówdztwem
walczyli mężnie i odważnie”25

24t. I, s. 42
25t. I, s. 184
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Posłuszeństwo

„W regularnych oddziałach arabskich nikt nie miał prawa
karania żołnierzy. (...) Nie istniała w nim ani formalna
dyscyplina, ani subordynacja”26

26t. II, s. 172
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Posłuszeństwo

1. „przerażeni samotnością strzelcy natychmiast po
rozpoczęciu kanonady spakowali manatki i co tchu
odmaszerowali”27

2. Beduini
„W przypadku najmniejszego podejrzenia, że chcemy
nimi kierować, zaparliby się jak muły lub uciekliby,
gdzie pieprz rośnie”28

3. Syryjczycy

„Od dzieciństwa nie uznawali żadnego autorytetu,
okazując posłuszeństwo swym ojcom jedynie z
obawy przed karą cielesną.”29

27t. I, s. 259
28t. I, s. 281
29t. I, s. 429
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Posłuszeństwo

1. „Hornby znał arabski bardzo słabo (...) nie na tyle,
żeby Arabów przekonać, choć w dostatecznym
stopniu, by wydawać im rozkazy. Tymczasem w głębi
kraju rozkazywanie nie przynosiło dobrych
rezultatów”30

2. Lawrence pisze o

„niezwykłej sile przekonywania, którą każdy
przywódca arabski ma we krwi”31

30t. I, s. 305, por. Stanley Milgram, Posłuszeństwo wobec autorytetu
31t. I, s. 456
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Kultura oralna

1. „Najmniejszą znaną im jednostką czasu było pół
dnia, a odległość mierzyli tylko na piędzi oraz etapy,
których długość wynosiła od sześciu do szesnastu
godzin w zależności od ochoty człowieka i
wielbłąda”32

2. Społeczność, a nie jednostka

„Dla Arabów, którzy nie potrafią żyć w pojedynkę,
wyostrzone pragnienie samotności lub odosobnienia
wydaje się podejrzane”33

3. Wspólnota, nie stowarzyszenie

„Arabowie wierzą ludziom, a nie instytucjom”34

32t. I, s. 188, zob. Jack Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, przeł. G. Godlewski, Warszawa 2006.
33t. I, s. 331, por. Ferdinand Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie
34t. I, s. 21
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Edukacja domowa

„Dla przeciętnego Araba ognisko domowe stanowi
centrum jego świata i jest czymś w rodzaju uniwersytetu,
gdzie (...) uczy się (...) poezji, historii i legend miłosnych
oraz omawia procesy sądowe i transakcje handlowe.
Dzięki nieustannym naradom przy ognisku domowym
Arabowie stają się wirtuozami języka, dialektykami i
oratorami, którzy z całkowitą swobodą biorą udział w
każdym zebraniu, zawsze mając w pogotowiu celne
słowa”35

35t. I, s. 254, por. Walter Jackson Ong, Oralność i piśmienność
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Pamięć oralna

„Pamięć Audy była pełna poematów o dawnych
wyprawach i wojennych eposów, którymi hojnie raczył
każdego, kto nawinął się pod rękę. W braku audytorium
najprawdopodobniej śpiewał je sam dla siebie swym
potężnym, basowym, dźwięcznym głosem.”36

36t. I, s. 285
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Niechęć do innowacji

Auda, Beduin, podczas rozmowy o nowoczesnych teleskopach
umożliwiających oglądanie tysięcy gwiazd niewidocznych gołym
okiem:

„Dlaczego wy, ludzie Zachodu, chcecie wszystko
wiedzieć? (...) Za garstką naszych gwiazd my widzimy
Boga, którego nie ma za waszym milionem”37

37t. I, s. 361
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Sztuka, technika, filozofia

„W Azji sztuka arabska właściwie nie istnieje (...) Nie
rozwinęli również przemysłu na większą skalę (...). Nigdy
nie stworzyli systemu filozoficznego ani skomplikowanej
mitologii”38

38t. I, s. 37
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Świadomość polityczna

1. „brak zrozumienia dla spraw publicznych”39

2. „Syryjczycy, nawet najbardziej wykształceni,
odznaczali się dziwną ślepotą polityczną i nie
potrafili ani dostrzec znikomego znaczenia swego
kraju, ani pojąć egoizmu wielkich mocarstw, które
własne interesy stawiają zawsze wyżej od dobra
narodów bezbronnych”40

39t. I, s. 44
40t. I, s. 429
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„Naród arabski”

1. „ich naród jest tworem sztucznym, (...) Wprawdzie
istniał kraj o tej nazwie [Arabia], ale nie w tym leży
sedno problemu. Istniał także język zwany arabskim,
i to właśnie stanowi poszukiwane kryterium”41

2. „[Abd al-Karim mówi] nie bez smutku: „Nie
jesteśmy już Arabami, lecz narodem””42

41t. I, s. 29, por. Benedict Anderson, Wspólnoty wyobrażone
42t. I, s. 189
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Postawa antropologiczna?

„wieloletnie starania, by przywyknąć do stroju Arabów i
przyswoić sobie podstawowe cechy ich mentalności,
wysterylizowały mą psychikę z angielskiego dziedzictwa i
ukazały Zachód i jego konwencje w nowym świetle;
obróciło to wniwecz wszystko, co kiedyś było mi bliskie”43

43t. I, s. 28-29
33 / 39



Strategia mimikry?

„[Matka Muhammada nie mogła] nadziwić się mej białej
skórze i obrzydliwym niebieskim oczom. Powiedziała mi,
że wyglądają jak niebo przezierające przez puste oczodoły
czaszki”44

44t. I, s. 278
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Oszustwo Lawrence’a

„Arabowie (...) zażądali ode mnie potwierdzenia jego
[rządu brytyjskiego] obietnic. Musiałem więc przyłączyć
się do tego szalbierczego manewru (...), nigdy (...) nie
mogłem pozbyć się uczucia gorzkiego wstydu”45

45t. I, s. 21
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,My, ludzie północy”

Anglicy

„Z bezbrzeżną zarozumiałością przekonywali
obcokrajowców, że ich ideałem powinno być drugie
miejsce po Anglii. Choć z Bożego wyroku nie urodzili się
Anglikami, niemniej mają obowiązek maksymalnie
wykorzystywać swe naturalne przymioty.”46

46t. I, s. 445
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Samobiczowanie cywilizacji Zachodu

1. „pierwszą regułą wojenną Arabów jest nietykalność
kobiet, drugą — bezpieczeństwo życia i czci dzieci
(...), trzecią — oszczędzanie własności prywatnej,
której nie można zabrać”47

2. „Obarczamy Arabów odpowiedzialnością za
grzechy, które popełniliśmy sami”48

3. Arabska bezpruderyjnść vs. angielski wiktorianizm

Tymczasem my torturujemy się dziedzicznymi
wyrzutami sumienia z powodu występku ciała,
któremu zawdzięczamy przyjście na świat (...) Każdą
chwilę szczęścia traktujemy jako weksel bez
pokrycia, za który płaci się piekłem”49

47t. I, s. 112
48t. I, s. 281
49t. II, s. 171
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Dyskurs zwierzęcy, dyskurs kolonialny

1. o koniach „Widok tych niższych form organicznych
zawsze sprawiał mi przykrość i jakoś dziwnie ranił
moją dumę. Samo ich istnienie budziło upokarzające
refleksje na temat rodzaju ludzkiego, przywodząc mi
na myśl, że Bóg patrzy na nas z takiej samej
wysokości, jak my na nie.”50

2. „Podobne uczucia budził we mnie widok Murzynów
(negroes), którzy co noc doprowadzali się do
obłędnego szału, wybijając u stóp urwiska
ekstatyczne takty na tam-tamach. Ich twarze, tak
odmienne od naszych, nie raziły mnie, ale
świadomość, że każda tkanka naszych
organizmów posiada odpowiednik w ich ciałach,
byłą dla mnie szokująca.”51

50t. I, s. 214
51t. I, s. 214, przekład zmodyfikowany
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Koniec

Dziękuję za uwagę
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