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W dyskursie psychoanalitycznym jako fantazję rozumie się nieświadomą relację 

umysłu z zewnętrznym obiektem
1
. Fantazje orientalistyczne, czyli wyobrażenia 

Europejczyków na temat  obcych im kultur, są tak stare jak pojęcie Orientu, 

odnoszące się do konkretnej geograficznej rzeczywistości, która nie jest 

uważana za rzeczywistość europejską. Wschód, obojętne jaki – Bliski czy 

Daleki – inspirował, przerażał i dawał do myślenia. Zdaniem Melanie Klein 

fantazje stanowią jedną z najbardziej pierwotnych czynności umysłu. 

Bezustanny konflikt, w jaki popadają fantazje i sprowadzająca je na ziemię 

rzeczywistość, ma niesłychany potencjał kreatywności; „fantazje niczym 

«hipotezy» przechodzą test rzeczywistości”, a „nieuchronna frustracja będąca 

wynikiem tego testu daje początek funkcji myślenia”
2
. 

Jedną z najważniejszych i najbardziej płodnych kategorii fantazji orien-

talistycznych stanowią marzenia seksualne. Całe pokolenie malarzy francus-

kich, w tym Eugène Delacroix, Jean-Léon Gerôme i Auguste Renoir spędzało 

                                                   
1 Por. M. Warchala, Człowiek, istota fantazjująca, „Teksty Drugie”, 3/87 (2004), s. 100. 
2 Ibidem, s. 102. 
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długie godziny w paryskich przybytkach uciech, malując życie codzienne  

w imperialnych haremach tureckich sułtanów, o którym niewiele wiedzieli  

i równie niewiele mogli wiedzieć
3
. Jest to tym bardziej paradoksalne w kon-

tekście ściśle rzestrzeganej społecznej kontroli nad życiem prywatnym, typowej 

dla kultury krajów Bliskiego Wschodu. Harem, do którego wkracza artysta, 

pielgrzymując we własnej wyobraźni, musiał pozostać symbolicznie zamknięty, 

by zachować swój czar
4
. Frustracja została intruzowi-podglądaczowi  zrekom-

pensowana poprzez rozkosz uprawiania sztuki. 

Orientalizm oddzielił od Orientu jako pierwszy Edward W. Said. 

W głośnej rozprawie z 1978 roku scharakteryzował stały zestaw cech 

przypisywanych „ludziom Wschodu” (irracjonalizm, prostoduszność, rozbu-

chana seksualność), którym przeciwstawiały się określone cechy „zachodnie” 

(rozumność, rezerwa, skromność). Wyrażało to stosunki woli i panowania,  

a przede wszystkim mówiło więcej o stłumionych potrzebach Europejczyków 

(o chęci powrotu do epoki przed rozumem, do dzikiego, wyuzdanego życia) niż 

o samym Oriencie i jego mieszkańcach, sprowadzonych tutaj do biernej roli 

przedmiotu konstruowanych wyobrażeń
5
. Autor przeprowadził co prawda swoją 

analizę na płaszczyźnie literackiej, ale jej moc eksplanacyjna sięga dużo dalej,  

a praca, choć stosunkowo trudna w odbiorze, cytowana jest prawie zawsze, 

                                                   
3 Znakomicie wykonany przekrój tematyczny przez malarstwo orientalistyczne znajduje się na 

stronie Belgijskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli, gdzie znajduje się stała ekspozycja 
poświęcona temu tematowi; [on-line:] http://www.expo-orientalisme.be/, [24.04.2013]. 

4 Por. M. Alloula, The Colonial Harem, Minneapolis 1986, s. 69. Harem (arabski rdzeń ḥ - r – m 
wnosi w pierwszej kolejności pojęcia zakazu i uświęcenia) w kulturze klasycznego islamu 
oznaczał część domu przeznaczoną dla kobiet, do której nie mieli prawa wstępu obcy 
mężczyźni; w tej roli funkcjonuje do dziś w Arabii Saudyjskiej. Tradycja prowadzenia 

haremów imperialnych, pełnych niewolnic, konkubin i strzegących ich eunuchów jest stara 
jak cywilizacja miejska na Bliskim Wschodzie i ma niewiele wspólnego z samym islamem, 
który tylko częściowo ją zaadaptował. Najstarsze wzmianki o prowadzeniu haremów sięgają 
panowania króla Urukaginy z Lagasz (2300 p. n. e.); lubowali się w tej instytucji władcy 
Bizancjum i Persji. Por. W. Pałubicki, Instytucja haremów w tradycjach orientu, „Przegląd 
orientalistyczny”, 1988, nr 2/146, s. 123. Wyobraźnię Europejczyków inspirował przede 
wszystkim harem turecki i przybytki Wielkich Mogołów w Indiach. 

5 Por. E. W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991. 
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kiedy mowa o epoce kolonialnej i wpływie, jaki wywarła ona na kulturę 

tamtych czasów. 

Statyczna, skrępowana przez ograniczenia techniczne fotografia dzie-

więtnastowieczna świetnie nadawała się do zakorzeniania wyobrażeń na temat 

Wschodu. W większości krajów regionu ten na wskroś zachodni wynalazek 

znajdował się przez długie lata w wyłącznym posiadaniu Europejczyków – 

żołnierzy, urzędników kolonialnych i profesjonalnych fotografów, którzy od lat 

70. zaczęli zakładać swoje atelier w wiodących ośrodkach Imperium 

Osmańskiego. Sławne i bardzo dochodowe studia fotograficzne Lehnert  

& Landrock w Kairze, braci Zangaki w Port Saidzie i aktywnie działająca  

w Bejrucie firma Adriena Bonfilsa (1860 – 1929) powstały na potrzeby roz-

wijającego się przemysłu turystycznego, który dyktował przedmiot zain-

teresowań i narzucał wyniesioną z zachodnich, mieszczańskich domów estetykę. 

Już od 1858 roku funkcjonowali w tym biznesie Ormianie ze studia Abdullah 

Frères w Stambule, którzy od lat 70. stali się osobistymi fotografami rodziny 

sułtańskiej. Złota era atelier skończyła się w 1888 roku, kiedy firma Kodak 

wypuściła na rynek pierwszy aparat przenośny (ze słynnym hasłem 

reklamowym „Ty naciskasz guzik, a my robimy resztę”)
6
. Od tej pory to zamoż-

ni turyści ruszyli w teren, zastępując w kreowaniu zbiorowej wyobraźni epoki 

profesjonalnych fotografów. 

Postępująca dostępność nowego medium szła w parze ze stopniową 

wulgaryzacją przedstawień. Do końca XIX wieku fantazje seksualne komu-

nikowane były głównie za pomocą słów. Z pism Gustave Flauberta i Gérarda de 

Nerval wyczytać można obraz Egiptu jako krainy ucieczki przed pruderyjną, 

zblokowaną erotycznie Europą (a ściślej rzecz ujmując, przed żonami tych 

panów)
7
. Socjaliści ze szkoły Henry'ego de Saint-Simona pielgrzymowali do 

                                                   
6 Por. S. Sontag, O fotografii, Kraków 2009, s. 62. 
7 Por. Flaubert in Egypt: a Sensibility on Tour, red. F. Steegmuller, Boston/Toronto 1972,s. 220, cyt. za: 

S. Graham-Brown,  Images of Woman. The Portrayal of Woman, New York 1988, s. 9. 
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Palestyny w poszukiwaniu kobiet w stanie „naturalnym”, to znaczy dziecinnych 

i nieświadomych, niezarażonych bakcylem raczkującej na Zachodzie emancy-

pacji, która budziła lęk i odrazę
8
. Wszystkimi powodowała wizja kobiecości 

charakterystyczna dla kultury europejskiej, „wiecznej” kobiecości, którą 

Simone de Beauvoir opisuje w kategoriach stagnacji, immanencji i utożsamia  

z bierną, przedmiotowo pojmowaną seksualnością. „Asymetrię obu grup, 

męskiej i żeńskiej, uwypukla jednostronność mitów seksualnych” – pisze  

w Drugiej płci. „Czasem, chcąc określić kobietę, mówi się «płeć»; to ona jest 

ciałem, rozkoszą, niebezpieczeństwem”
9
. Mit statycznej, zamkniętej w sobie 

kobiety nałożył się zatem na mit biernego, zacofanego Wschodu, tworząc 

jedyne w swoim rodzaju zjawisko, balansujące ciągle na granicy fascynacji 

i uprzedzenia
10

. 

Kilka słów wyjaśnienia należy poświęcić znaczeniowego, pod jakim 

rozumiem termin pornografia. W swojej klasycznej już pracy z 1977 roku 

Roland Barthes zdefiniował zdjęcie pornograficzne jako nieruchomy obraz 

seksu, który dominuje kompozycję i nie pozwala na jakiekolwiek inne 

odczytanie. Pornografia czyni z seksu „nieruchomy przedmiot (fetysz), 

okadzony jak bożek nieruszający się ze swojej wnęki”
11

. Cienka granica, jaka 

dzieli obraz pornograficzny od erotycznego polega zdaniem Barthesa na 

istnieniu funkcji, którą nazywa „zakrytym polem”. Zabieg kompozycyjny to-

warzyszący tworzeniu zakrytego pola może być tak banalny, jak przed-

stawienie połowy twarzy zamiast jej całości (na analizowanej przez fran-

cuskiego filozofa fotografii Roberta Mapplethorpe’a), jak model spoglądający 

poza kadr, jak wrażenie działania, w którym uczestniczy i które zatrzymał 

fotograf. Zakryte pole przerzuca pożądanie „poza to, co (…) pozwala widzieć” 

                                                   
8  Por. ibidem, s. 10. 
9  S. De Beauvoir, Druga płeć, Warszawa 2009, s. 174. 
10 Por. I. C. Schick, Representing Middle Eastern Women: Feminism and Colonial Discourse, 

„Feminist Studies”, 2 (1990), ss. 355 – 358. 
11 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 2008, s. 107. 
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– w ten sposób daje się na przykład odróżnić niedosłowne od kiczu
12

. 

Kobiety z omawianych przedstawień cechuje całkowita bierność  

i spolegliwość. W zdecydowanej większości przypadków celują wzrokiem 

wprost w obiektyw aparatu, uśmiechając się w nieco wymuszony sposób. 

Niezależnie od zróżnicowanych proporcji odkrycia i zakrycia (nagość zazwy-

czaj kończy na ukazaniu piersi), fantazje seksualne stanowią wyłączny powód, 

dla którego zostały sfotografowane. Bez cienia wątpliwości używam zatem 

określenia „pornograficzny” we wszystkich jego odmianach na potrzeby ni-

niejszej analizy. 

Do czasu wynalezienia i upowszechnienia procesu fotograficznego 

tylko piśmienna elita Europy mogła mieć dostęp do przemyśleń francuskich 

pisarzy z ich podróży po Oriencie. Pogrążone w nieświadomości świata chłop-

stwo i miejskie środowisko robotnicze zetknęło się z nimi na dobre dopiero 

wraz z pojawieniem się pierwszych pocztówek. Od 1886 roku w obiegu mię-

dzynarodowym, stanowiły najtańszą i najprostszą formę komunikowania 

wrażeń z podróży. Lata największej popularności pocztówki orientalistycznej 

przypadają na okres między 1900 a 1930 rokiem
13

. Tylko w latach 1896 –1919 

wysłano za granicę podobno ok. 140 miliardów kartek pocztowych
14

. Nagość 

(lub sugestie obnażenia) składały się na znaczną część tego materiału. Drugim, 

równie ważnym tematem były fotografie antycznych ruin Egiptu i miejsc wspo-

minanych przez Biblię. Pocztówki – pamiątki po udanej podróży – zawierały 

zatem obiekty uważane za „odwieczne” i reprezentatywne dla kraju, z którego 

były wysłane – jego architekturę i kobiety. 

Sułtan Abdülhamid II poczuł się urażony takim sposobem przedsta-

wienia swoich poddanych i w 1900 roku oficjalnie zakazał dystrybucji pocz-

                                                   
12 Por. ibidem, ss. 107 – 109. 
13 Por. M. Alloula, op. cit., s. 5. 
14 Por. G. Fanelli, E. Godoli, Art Nouveau Postcards, New York 1995, s. 16. 
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tówek przedstawiających kobiety bez zasłon (razem z obrazkami Mekki)
15

. Nie 

zahamowało to oczywiście popytu i kartki krążyły nadal po imperium, a główni 

nadawcy – marynarze, żołnierze i turyści – wciąż wysyłali je rodzinom, nie 

czując najwyraźniej żadnego zażenowania. W drugim obiegu kartki sprzeda-

wane były na jarmarkach dołom społecznym i w łatwy sposób materializowały 

najbardziej podstawowe fantazje. Ich dostępność była duża, cena – niska. Sceny 

najostrzejsze pochodziły z francuskiej Algierii
16

. Działał tam na masową skalę 

Jean Geiser i rodzina Neurdein (Jean César Adolphe i jego synowie Étienne  

i Antonin), których dziełem są niezliczone ilości pornograficznych pocztówek  

z zalotnie uchylającymi swoje nieco dziurawe zasłony kobietami. Zachodzi 

zastanawiający związek pomiędzy wyjątkowo dużą liczbą tego typu przedsta-

wień a polityką kolonialną Francji, która była w Algierii prowadzona z najwięk-

szą brutalnością – Algieria to jedyny kraj Bliskiego Wschodu, w którym 

zorganizowano szeroką zakrojoną akcję osadniczą dla imigrantów z Europy, 

aktywnie starając się zarazem wykorzenić kulturę lokalną. Porządki władzy  

i politycznej dominacji oraz wynalazek fotografii po raz kolejny weszły ze sobą 

w podejrzaną zależność. 

Nagość na pocztówkach budziła oburzenie (i bywała prawnie zabra-

niana) tylko wtedy, kiedy dotyczyła Europejek. Gdy na kartce pojawiał się 

jakikolwiek typ orientalny, obowiązywały inne standardy. Ciało kobiety „obcej”, 

obojętne jakiej (Sarah Graham-Brown zestawia ze sobą nagie ujęcia Arabki, 

Japonki i Murzynki)
17

 było nieważne, niepodlegające normom społecznym 

wyznawanym przez społeczeństwo europejskie, przezroczyste, sama nagość nie 

stanowiła w nim przedmiotu emocjonalnego zaangażowania. Łatwo było przy-

najmniej posłużyć się taką wymówką, opisując rodzinie osobliwe obyczaje 

                                                   
15 Por. S. Graham-Brown, Images of Woman. The Portrayal of Woman, New York 1988, s. 44. 
16 Por. M. Alloula, op. cit., s. 5. 
17 Por. S. Graham-Brown, op. cit., ss. 40 – 41. 
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„dzikich”
18

. Pocztówki orientalistyczne były furtką, dzięki której sublimowały 

się potrzeby seksualne Europejczyków. 

Kim były te kobiety? Jak wyglądały typowe zdjęcia? Co składało się na 

inscenizację przestrzeni bajkowego Orientu? Co budowało złudzenie ich wiary-

godności? Podpisy pod zdjęciami sugerują szeroki dobór tematyczny prac  

i niejakie kulturowe rozeznanie ich autorów. Z pewną regularnością powtarza 

się stały zestaw etnograficznych etykietek – Jeune Beduine, Jeune fille Kabyle, 

Jeune fille du sud. Pozowały do zdjęć zawsze młode i zawsze piękne mekkanki 

w strojach ślubnych, druzyjki w spektakularnym nakryciu głowy wyłącznym 

dla kobiet zamężnych (tantur), żydówki z Tunisu, chłopki spod Damaszku  

i dziewczyny z Betlejem – istny katalog typów prosto z lokalnego gminu. Stroje 

nie zdradzają oczywiście oznak głębokich przemian stylu życia, jakim pod-

legały w owym czasie powolnie modernizujące się społeczności Bliskiego 

Wschodu. Turystów interesował konkretny, to jest statyczny obraz pogrążonych 

w wiecznym „teraz” ludzi; obraz, który ostro zaprzeczał narzucanym przez 

Zachód standardom postępu i rozwoju, który dawał od nich wytchnienie, 

podobnie jak (wedle pojęć owego czasu) dobra żona po ciężkim dniu pracy. 

Zygmunt Bauman uznaje turystę za jeden z czterech (obok spacero-

wicza, włóczęgi i gracza) wzorców osobowych nowoczesności. Turysta 

dobrowolnie i świadomie opuszcza dom w poszukiwaniu wrażeń. Wszystko 

jest podporządkowane jego woli – świat, jaki odwiedza „musi spełnić 

oczekiwania turysty, musi się wysilić, aby godnym odwiedzin pozostać”
19

. 

Turysta wyjeżdża w świat z konkretną wizją swojej wyprawy (wizja niekon-

kretna to też przecież wizja), która przechodzi weryfikację przez rzeczy-

wistość. Efektem jest uczucie zadowolenia bądź rozczarowania. Pocztówka to 

rodzaj „bezpiecznej” podróży w obszar wyobraźni; przedstawia fantazję  

                                                   
18 Por. ibidem, s. 46. 
19 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 30. 
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Fot. 1. Le curieux, skan odbitki srebrowej z atelier Lehnert 

& Landrock, 1900 – 1910. Pomalowana w fazie retuszu 

i  pisana jako „turecki typ orientalny” fotografia 

funkcjonowała dalej jako pocztówka.
 

 

w najczystszej postaci, uwiarygodnioną przez mit o prawdomówności foto-

grafii (nikt nie zaprzeczy w końcu, że sfotografowana sytuacja miała miejsce).  

A jednak pocztówki kłamią. Modelki rekrutowano prawdopodobnie 

wśród absolutnych nizin społecznych, przekupując je po prostu do pozowania; 

znalezienie chętnych kobiet było pewnie niezwykle trudne, skoro 

niejednokrotnie zdarzało się, że w różne stroje przebierała się do zdjęć ta sama 

osoba, udająca najpierw 

Ormiankę z Jerozolimy,  

a później Egipcjankę
20

.  

W jednym z kapitalnych 

esejów Wojciecha Nowic-

kiego pojawia się zdjęcie 

„Turczynki” na szezlongu 

(z atelier Abdullah Frères), 

które w bezlitosny sposób 

opisał na odwrocie „Adam 

Dyakowski z Ukrainy. 

Udawała odaliskę z Kons-

tantynopola”
21

. Także użyte 

stroje z trudem przechodzą 

przez weryfikację specja-

listów. Szczególnie często 

pojawiające się nakrycie 

głowy z zawieszonych na 

łańcuszkach monet było 

typowe dla beduinek z Sy-

                                                   
20 Por. S. Graham-Brown, op. cit., s. 120. Por. także M. Alloula, op. cit., ss. 62 – 65. 
21 Por. W. Nowicki, Dno oka. Eseje o fotografii, Wołowiec 2010, s. 60. 
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naju i Palestyny, pomimo tego zdobiło „egipskie chłopki” z rozwianymi 

włosami
22

. Turecki jaszmak wylądował na ciele „Arabki” po operacji usunięcia 

partii materiału zakrywających piersi
23

. 

Podobne przykłady można mnożyć z małym pożytkiem dla dalszego 

sensu wywodu. Trudno zakładać, że przeciętny odbiorca tego typu pocztówki 

posiadał jakąkolwiek wiedzę o kulturze, którą starały się pokazywać. „Logika 

pożądania”, zgrabnie nazwana tak w naznaczonej emocjonalnym tonem rozpra-

wie Maleka Allouli
24

, kieruje się zupełnie innymi prawami. Odświętne odzienie 

udające codzienny strój czy przeładowanie biżuterią nadawało fotografii 

wrażenie wyjątkowości. Zakrycie pewnych części ciała elementami ubioru spra-

wiającymi wrażenie autentycznych miało zaś na celu wyłącznie odkrycie in-

nych. Groteskowo wyglądają całkowicie nagie kobiety w chustach na głowie
25

, 

czy tamburyn, amfora na wodę lub zastawa do picia kawy usilnie próbująca 

odwrócić uwagę od towarzyszącego jej ciała. Cały „ten sztafaż z pomieszcze-

niami haremu, tkaninami, orientalną architekturą jest zawsze po to, żeby 

pośrodku tkwiło ciało”
26

. Wrażenie nagości miała pogłębić i uczynić wartościo-

wym jej ulotność; z tego powodu wprowadzano elementy narzucające wizualny 

dystans – krata więzienna, zza której spogląda La Belle Fatma, egipska 

maszrabijja (rzeźbione, drewniane okno umożliwiające oglądanie ulicy na zew-

nątrz bez bycia widzianą) z fotografii Zangakiego, przez którą wdziera się 

odważny kochanek
27

. Na innym zdjęciu fotograf znajduje się w tym samym 

pomieszczeniu co modelka, a krata przypomina o dokonanym „włamaniu”
28

. 

Emblematy patriarchalnej kontroli w paradoksalny sposób podsycały ogień 

                                                   
22 Por. S. Graham-Brown, op. cit., s. 120. 
23 Por. Ibidem, s. 136. 
24 Por. M. Alloula, op. cit., s. 52. 
25 Por. S. Graham-Brown, op. cit., s. 136. 
26 W. Nowicki, op. cit., s. 62. 
27 Niewielka reprodukcja tej fotografii (zatytułowanej L'amour egyptienne) znajduje się 

w: S. Graham-Brown, op. cit., s. 45. 
28 Por. ibidem, s. 74. 
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erotyzmu, po raz kolejny utożsamiając akt fotografowania (i samą seksualność) 

ze stosunkami władzy i panowania. 

Marina Warner po długich studiach nad historią sztuki zachodniej wy-

szczególniła cztery konteksty, w jakich pojawia się w niej nagość – to, ujmując 

ogólnie, grzech (zagrożenie, zepsucie, śmierć) i odwrotnie: niewinność, asceza 

oraz nuda naturalis, czyli mit o pierwotnym szczęściu człowieka
29

. Analizowa-

ne tutaj zdjęcia ucieleśniają chyba najpełniej ostatni kontekst. Całość kompozy-

cji składała się na efekt naturalnej, niczym nie skrępowanej swobody erotycznej. 

Wskazują na to same pozy modelek, zaprzeczające wszelkim XIX-wiecznym 

standardom zachowania się w sferze publicznej. Natura wymalowana jest na 

wielkich płótnach, służących jako tło kompozycji. Przedstawiały one sentymen-

talne pejzaże typowe dla epoki – neogotyckie zamki, rajskie ogrody, scenerię 

zagubionej w piaskach oazy
30

. Efekt szlachetnej dzikości osiągano też niekiedy 

poprzez wyprowadzenie modelki ze studia na ulicę, gdzie pozowała, czerpiąc 

do dzbana wodę z rynsztoka. Kobiety z algierskich pocztówek dotykały swoich 

ciał w niedwuznaczny sposób, dostarczając „dowodów” na tezę o pierwotnym 

chaosie seksualnym (promiskuizm), w jakim pogrążeni byli ludzie
31

. To jeden  

z ulubionych tematów literatury „haremowej” owych czasów (szczególnie fran-

cuskiej) i modna w drugiej połowie XIX wieku teoria antropologiczna, repre-

zentowana między innymi przez osobę Iwana Blocha (1872 – 1922), autora 

pierwszej antropologicznej interpretacji nauki o ludzkiej seksualności
32

. 

Aurę sielanki wprowadzała w fotografię orientalistyczną zarówno sym-

bolika związana z naturą, jak i pewne motywy, które można rozumieć w ka-

                                                   
29 Por. M. Warner, Monuments and Maidens: The Allegory of the Female Form, London 1985, 

s. 295. 
30  Por. L. Z. Sigel, Filth in the Wrong People's Hands: Postcards and the Expansion of 

Pornography in Britain and the Atlantic World, 1880-1914, „Journal of Social History”, 2000, 
nr 4/33, s. 861. 

31 Por. M. Alloula, op. cit., ss. 95 – 105. 
32 Por. I. Bloch, The Sexual Life of Our Time in Its Relations to Modern Civilization [online], 

London 1909, s. 188 – 194, [on-line:] http://www.archive.org/stream 
/sexuallifeofourt00blociala#page/n7/mode/2up, [24.04.2013]. 
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tegoriach religijnych. Charakterystyczna dla egipskiej wsi metoda noszenia 

dzieci na ramieniu doczekała się wielu odwzorowań w malarstwie i na foto-

grafii. Na patetycznym obrazie Joseph-Florentin-Léon Bonnata z 1870 roku 

i odpowiadającej mu anonimowej fotografii z 1900 roku aluzje do ikonografii 

Matki Bożej są aż nazbyt widoczne
33

. Wyrażają najpełniej Orient czuły, melan-

cholijny. Malek Alloula połączył z kolei portrety obładowanych złotem Algierek 

z figurami Maryi niesionymi podczas wielkopostnych procesji w Hiszpanii
34

. 

Mit ziemi, która była miejscem wydarzeń o znaczeniu fundacyjnym dla 

cywilizacji europejskiej, skierował niektórych fotografów na palestyńską 

prowincję, gdzie nakłaniali miejscową ludność do odgrywania scen biblijnych. 

Próby takie poczynił między innymi wspomniany wcześniej Adrien Bonfils
35

. 

Wrócę jeszcze do uwagi Baumana o figurze turysty – kolekcjonera 

wrażeń. Chciałbym uściślić to spostrzeżenie, sugerując, że wizja miejsca, w któ-

re wybierał się podróżnik się (lub które oglądał na fotografii) jest dokładnie 

przeciwna rzeczywistości, którą opuszcza. Podróż w takim ujęciu to regeneracja 

ducha i odpoczynek od tych norm społecznych, które turysta poczytuje za 

szczególnie uciążliwe w jego codziennym życiu. Jeżeli zatem kultura 

wyjściowa (ta, którą opuszcza podróżnik) charakteryzuje się określonym 

zestawem cech (indywidualizm, racjonalizm, cielesna pruderia) to cel podróży 

staje się automatycznie miejscem o zupełnie przeciwnej specyfice (kolektywizm, 

emocjonalność, seksualne wyuzdanie). Echa takiego nastawienia mają silny 

wpływ na fotografię. Europejczyk – wolny obywatel – znajdował w anonimo-

wym arabskim typie etnicznym swoje naturalne przeciwieństwo i dopełnienie
36

. 

Wszystkie powyższe uwagi mają na celu zachęcić do zmiany podejścia 

metodologicznego wobec orientalistycznej fotografii z Bliskiego Wschodu. 

                                                   
33 Por. S. Graham-Brown, op. cit., s. 43. 
34 Por. M. Alloula, op. cit., s. 62. 
35  Por. T. Ritchie, Bonfils and Son: Egypt, Greece and the Levant 1867-1894, „History of 

Photography”, 1979, nr 1/3 , ss. 41, 45. 
36 Por. L. Z. Sigel, op. cit., s. 864. 
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Orientalizm nie jest rzetelną wiedzą o Oriencie i nie ma sensu wyliczać 

w nieskończoność grzechów, których się dopuścił. Jestem zdania, że analiza 

tych zdjęć według klucza „prawdziwe – fałszywe” tylko częściowo oddaje ich 

wyjątkowość. Poszczególne rekwizyty ukazane na tych teatralnych insceniza-

cjach (stroje, biżuteria, fajki wodne i zastawa do picia kawy) rzeczywiście funk-

cjonują w przestrzeni kulturowej Bliskiego Wschodu. Problem z wiarygodnoś-

cią pojawia się na poziomie ich użycia w określonym kontekście i w związku  

z oczekiwaniami europejskiego odbiorcy, którego najwyraźniej tylko częściowo 

interesowała wiarygodność. Podstawowe, zdawałoby się, zadanie fotografii – 

zaświadczanie, że to co widzi odbiorca, faktycznie istniało
37  

– służy tutaj 

wyłącznie uwiarygodnieniu, urzeczywistnieniu seksualnego mitu. Fotografia 

dawała nadzieję, że w pewnym odległym zakątku świata „słowo stało się 

ciałem”, a porządki mitu i rzeczywistości nałożyły się na siebie. „Po to jest 

fotografia, chwilami”, pisze Nowicki „żeby być kimś innym […], żeby 

wchodzić w cudze skóry, dokonywać podbojów, żeby kłamać i kłamstwem 

wydobyć ukrytą prawdę”
38

. 

Fenomen orientalizmu niepotrzebnie znajduje się w kręgu zaintere-

sowań orientalistów i niesłuszne spychany jest na boczne tory badań nad spo-

łeczeństwem industrialnej Europy. Jeżeli zachowa się wszelkie standardy 

krytycznej analizy, dostarcza on nieocenionych wiadomości o kulturze euro-

pejskiej tego czasu. W jaki sposób La Belle Fatma z kolonialnej Algierii 

opanowała wyobraźnię pokolenia naszych prapradziadków? Kto i dlaczego 

kupował orientalistyczne pocztówki? Jak powiązać narodziny turystyki zor-

ganizowanej z epoką przemysłową? Czy i dlaczego
 
oszałamiająca popularność 

tej jednej z pierwszych form wizualnej pornografii (i prawdopodobnie pierwszej 

pornografii na masową skalę) wiązała się z problemem alienacji pracy, jaki 

                                                   
37 Por. R. Barthes, op. cit., s. 146. 
38 W. Nowicki, op. cit., s. 68. 
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opisał w swoich tekstach Marks? To tylko kilka pytań pośród wielu innych, na 

które ciągle nie udzielono jeszcze wyczerpującej odpowiedzi. 
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Wykaz fotografii 

Fot. 1. Le curieux, skan odbitki srebrowej z atelier Lehnert & Landrock, 1900 – 

1914. Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lehnert_%26 

_Landrock_-_225_-_Le_curieux.jpg, [5.05.2013]. 

 

Abstrakt 

Celem artykułu jest krótka analiza fenomenu XIX-wiecznej fotografii 

erotycznej o tematyce orientalistycznej w kategoriach antropologicznych. 

W miejsce dość oczywistych już uwag o nieprzystawalności haremowych 

fantazji Europejczyków do realiów życia na Bliskim Wschodzie zapreze-

ntowane zostały potencjalne potrzeby, jakie spełniały te bardzo popularne 

w owym czasie przedstawienia. Pocztówki z inscenizacjami życia algier-skich 

kobiet i fotografie pamiątkowe z komercyjnych atelier Kairu, Bejrutu 

i Stambułu dają nieoceniony wgląd w wyobraźnię seksualną pokolenia naszych 

przodków. 

 

 

 Abstract 

The paper briefly analyzes phenomenon of nineteenth-century erotic orien-talist 

photography in anthropological terms. Its aim is to show potential needs that 

realize these popular representations instead of examining the rather obvious 

incomparability of harem fantasies into Middle Eastern reality. Postcards with 

staged images of everyday life of Algerian women and souvenir photographs 

taken in commercial atelier from Cairo, Beirut and Istanbul can give inestimable 

view of sexual imagination of our ancestor's generation. 

 


