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Indie fascynowały Europejczyków już od czasów starożytnych. Odmienność scenerii, obyczajów i ludzi była magnesem przyciągającym podróżników, kupców czy
misjonarzy. Od osiemnastego wieku kraj ten coraz częściej stanowił cel wypraw
artystów. Wizerunki Indii, ich mieszkańców i bóstw w sztuce stanowią więc zagadnienie bardzo obszerne i złożone. Z uwagi na swoją objętość niniejszy artykuł stanowi zaledwie zarys tego problemu. Wskazano w nim na kilka istotnych aspektów.
Został on podzielony na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich obejmuje okres od
wieku trzynastego do połowy osiemnastego, druga zaś od połowy osiemnastego do
połowy dziewiętnastego stulecia. Podział ten jest bardzo istotny dla analizowanego
problemu z uwagi na to, iż w pierwszym z nich artyści tworzyli przedstawienia
na podstawie opisów, a w drugim – bazując głównie na bezpośredniej obserwacji.
W pierwszej części wskazano na szczególnie interesujące dzieła ukazujące, w jaki
sposób własna tradycja kształtowała wyobrażenia artystów o tym odległym kraju.
W drugiej zaś skupiono się na twórczości pierwszych profesjonalnych artystów
brytyjskich pracujących w Indiach. W kontekście poruszanej tematyki jest bowiem
1
Słowo kolonializm wzbudza wiele kontrowersji i posiada rozmaite wyjaśnienia. W tym wypadku zostało ono użyte na określenie okresu od pierwszej indyjskiej wyprawy Marco Polo
(1254–1324) do połowy XIX wieku, kiedy Indie oficjalnie wcielono do imperium brytyjskiego.
Granice te oczywiście są bardzo płynne, ponieważ na reperkusje wyprawy słynnego weneckiego
podróżnika trzeba było nieco poczekać; podobnie też nie da się ustalić, że cezurą w sztuce był rok
1858.
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bardzo interesujące, w jaki sposób artyści postrzegali zastaną rzeczywistość i jak
dalece ukształtowana wcześniej wizja tego kraju rzutowała na ich twórczość. Artyści ci nie mieli bowiem możliwości oglądu prac powstałych na podstawie bezpośredniej obserwacji. Ci natomiast, którzy przybywali nieco później, byli zaznajomieni z pracami swoich poprzedników, co znacznie zmieniało ich nastawienie i po
części eliminowało przeżycie kulturowego szoku. W artykule wzmiankuje się późniejszych artystów wtedy, gdy ukazywali oni sceny nowe dla publiczności europejskiej.
W pierwszym okresie przedstawień malarskich w dobie kolonializmu można
wydzielić dwie główne fazy. Pierwsza datuje się od około połowy trzynastego wieku do mniej więcej końca siedemnastego stulecia. W okresie tym mamy do czynienia z wieloma fantastycznymi przedstawieniami, które stopniowo zanikają w siedemnastym stuleciu. Drugi okres to siedemnasty wiek do połowy osiemnastego,
kiedy nierealne wizje ustępują chęci wiernego oddania rzeczywistości.
Pierwsze przedstawienia, jak wcześniej wspomniano, powstawały na podstawie
źródeł pisanych. Literatura na temat Indii jest rozległa i różnorodna. Kupcy, podróżnicy i misjonarze, którzy mieli sposobność odwiedzić ten kraj, przywozili ze
sobą zapiski z pobytu oraz szkice tamtejszych realiów tworzone przez nich samych
bądź artystów miejscowych. Były one wielokrotnie tłumaczone na różne języki
europejskie i kształtowały wizję Indii w świadomości mieszkańców starego lądu2.
Po przybyciu podróżujących do rodzimego kraju na podstawie tych opisów oraz
najczęściej amatorskich przedstawień profesjonalni rytownicy wykonywali ilustracje do książek na temat Indii. Jako że było dla nich świat obcy i odległy, tworzyli
oni bardziej fantastyczne wizje pełne niezwykłych budowli, bogato przyozdobionych władców i drzew bananowych. Artyści bowiem nie znali z autopsji opisywanych realiów, starali się więc wyobrazić je sobie i dopasować do znanej rzeczywistości. Bardzo interesujący pod tym względem jest Livre des merveilles3 – manuskrypt zawierający opisy podróżników wraz z ilustracjami. Jednym z obrazów znaj2

Z uwagi na objętość artykułu uwaga skupiona zostanie na wizerunkach plastycznych, o literackich źródłach wspomina się jedynie w ich kontekście, na temat literatury zob. np.: K. Teltscher, India Inscribed. European and British Writing on India 1600–1800, Delhi–Bombay–Calcutta–Madras 1995.
3
Livre des merveilles zamówiona została około roku 1410 przez księcia Burgundii Jana bez
Trwogi w paryskim warsztacie Mistrza Boucicaut. Zebranych tu zostało siedem opowieści z wypraw na Bliski i Daleki Wschód, mających miejsce pod koniec XIII i w pierwszej połowie XIV
wieku. Całość otwiera opowieść Marco Polo. Po niej następują wspomnienia z wypraw następujących autorów: Odoryka z Pordenone, Wilhelma z Boldensele, Ricoldo da Montecroce oraz
w tym stylu napisany tekst Jeana de Mandeville. W zbiorze znalazł się także traktat biskupa Jeana
de Coriego oraz księcia Jeana Haytona. Najkrótsze teksty w księdze, również dekorowane miniaturami, to listy chrześcijan wschodnich do papieża Benedykta XII i jego odpowiedzi. Wszystkie
teksty są bogato zdobione, lecz jakość miniatur nie jest jednakowa. Najlepsze, uznane za dzieło
Mistrza Boucicaut zdobią księgę Jeana de Mandeville’a, skromny tekst Jeana de Cori i opowieść
Marco Polo. B. Perucka, Obraz saracenów w opowieści Marco Polo: Livre des merveilles, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2009, nr 4, s. 45.
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dujących się w nim jest wyobrażenie indyjskich kobiet poświęconych służbie świątynnej (dewadasi) jako europejskich zakonnic4.. Kobiety o jasnych włosach ukazane
są w tanecznych pozach, jak oddają cześć ciemnoskórej kobiecej figurze, odzianej
podobnie jak one w długie, powłóczyste szaty. Obraz ten stanowi przeniesienie
indyjskich realiów do znanej rzeczywistości. Kobiety w służbie świątynnej niejako
bowiem automatycznie skojarzono z europejskim zakonnicami i w taki właśnie
sposób je ukazano.
Niekiedy jednak opisy miały charakter fanatyczny, mimo że rzekomo przedstawiały zastane w Indiach realia. Do takich należy na przykład wizerunek czcicieli
byka o głowach psów5. Tego typu wyobrażenia były głęboko zakorzenione w kulturze europejskiej. Opisy wielu mieszkańców Indii jako posiadających niezwykły
wygląd pojawiły się już w pierwszym samodzielnym traktacie na temat Indii6 autorstwa Ktezjasza (po 440 p.n.e.–po 380 p.n.e.), znanego obecnie tylko z fragmentów.
Ten grecki historyk i lekarz ukazał Indie za kraj pełen przedziwnych mieszkańców,
takich jak ludzie o jednej, wielkiej nodze, na której bardzo szybko się poruszają
(używanej też jako parasol przed palącym słońcem), czy ludzie o głowach psów
i wiele innych7. Nawet w najstarszym wiarygodnym źródle na temat Indii jego autor
– Megastenes (około 350 p. n. e.–290 p.n.e.), mimo że odwiedził ten kraj i znał go
dzięki temu z autopsji, nie ustrzegł się przed zamieszczeniem fantastycznych opisów, na przykład ludzi z jednym tylko okiem pośrodku czoła, o psich uszach czy
bez ust8. Opisy te przez wiele stuleci stanowiły podstawowe źródło wiedzy o Indiach9, a wizje potworów na stulecia zdominowały wyobrażenia o tym kraju do
tego stopnia, że nawet w średniowiecznych opisach podróżników nadal się z nimi
spotykamy.
Wyobraźnię europejską rozpalały przede wszystkimi opisy bóstw indyjskich.
Do siedemnastego stulecia spotykamy dużo wyobrażeń z potworami. Wpływ na to
miały różnorodne czynniki. Opisy bóstw pozostawione przez podróżników były
bardzo sugestywne. W tradycji europejskiej wyobrażenia potworów ukształtowały
się pod wypływem dwóch czynników: antyku i chrześcijaństwa. W antyku monstra
miały nienaturalne formy, natomiast bóstwa miały idealne ludzkie kształty.
W Biblii również pojawiają demony, które wiązane są z diabłem. W średniowieczu
4

P. Mitter, Much Maligned Monsters. History of European Reactions to Indian Art, Oxford
1977, s. 4.
5
A. Jakimowicz, Zachód a sztuka Wschodu, Warszawa 1981, il. 10.
6
Najstarsze informacje na temat Indii w źródłach europejskich pochodzą z czasów starożytnych. Autorem pierwszego znanego opisu tego kraju był Skylaks z Karyandy (kon. VI w. p.n.e.).
Na jego pracy oparł się Hekatajos z Miletu (ok. 550 p.n.e–ok. 480 p.n.e.), którego dzieło z kolei
stało się podstawą dla pracy Herodota (484 p.n.e.–426 p.n.e.). J. Sachse, Megastenes o Indiach,
Wrocław 1981, s. 6.
7
R. Wittkower, Marvels of the East. A Study in the History of Monsters, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1942, Vol. 5, s. 160.
8
J. Sachse, op. cit., s. 33–35, 73–74; R. Wittkower, op. cit., s. 160.
9
R. Wittkower, op. cit., s. 162–163.
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sądzono też, że religie pogańskie są religiami diabelskimi. Tak więc gdy podróżnicy
widzieli wielorękie bóstwa indyjskie, niejako automatycznie utożsamiali je z monstrami. Artyści, ukazując postacie boskie, posiłkowali się więc znanymi sobie wyobrażeniami potworów i demonów. Po raz pierwszy bóstwo indyjskie utożsamiono
na przedstawieniach plastycznych z diabłem (posiadającym rogi i głowę kozła) we
wspomnianym manuskrypcie Livre des merveille10. Ten stereotyp boga indyjskiego
jako diabła był utrzymany też w szesnastym wieku. Ludovico di Varthema 11, który
przebywał w Indiach w latach 1503–1508, przedstawiając praktyki religijne władcy
Calicut (Kozhikode), wspomina, że czcił on również diabła12. Jego opis nosi wyraźne piętno tradycji europejskiej, którą niejako nałożył na to, co widział i doświadczał. Jego relacja z podróży została wydana z ilustracjami w Niemczech w 1510 roku.
Jorg Breu, który wykonywał drzeworyty do tego tekstu, również posłużył się jakimś
europejskim wzorcem (il. 1). W przedstawieniu rzekomego diabła nawiązał do
europejskiej ikonografii tronującego pośród wyznawców Szatana, w którego pobliżu
znajdują się torturowani potępieni (il. 2). Publikacja ta została przetłumaczona na
główne języki europejskie i długo kształtowała w różnych krajach taką właśnie
wizję Indii. Kolejni podróżnicy do końca szesnastego i początku siedemnastego
wieku pisali o bogach indyjskich jak o diabłach i demonach. Wielu z nich nawet
włączyło opis Varthemy do swoich wspomnień13.
Stopniowo jednak w końcowych latach wieku szesnastego zaczynają powstawać
inne wizerunki. Sukcesywnie pojawiają się bowiem głosy pochwalne na temat indyjskiej architektury. Nie szło to jednak w parze z docenieniem postaci bóstw, których opisy kształtów stoją w wyraźnym kontraście do zachwytów nad budowlami.
Interesująca w tym względzie jest La Cosmograhie universelle autorstwa królewskiego kosmografa Francji – André Thèveta z 1575 roku. Autor zawarł w niej ilustrację Elefanty ze znajdująca się na niej świątynią oraz posągiem Śiwy. Bóg nie
jest ukazany jednak jako monstrum, lecz jako antyczna rzeźba14 (il. 3). Informacje
o Elefancie docierały do Europy poprzez Jezuitów (1553 rok, 1560 rok). Gasparo
Balbi w pracy wydanej w 1590 roku uważa, że na Elefancie znajduje się rzymska
świątynia wzniesiona przez Aleksandra Wielkiego dla uczczenia swoich zwycięstw
w Indiach15. Tak więc opisy pełne zachwytu nad architekturą Elefanty łącznie
z żywionym przez niektórych przekonaniem o rzymskim pochodzeniu zabytku
skłoniły artystę do ukazania Śiwy w formie bóstwa antycznego.

10

P. Mitter, op. cit., s. 14.
L.Varthema, Itinerario, Rome 1510.
12
J. W. Jones, The travels of Ludovico di Varthema in Egypt, Syria, Arabia Deserta and
Arabia Felix, in Persia, India, and Ethiopia, A.D. 1503 to 1508, London 1863, s. 136–138.
13
P. Mitter, op. cit., s. 19.
14
A. Thevet, La cosmographie universelle d'André Thevet, cosmographe du roy [microforme]: illustrée de diverses figures des choses plus remarquables veues par l'auteur, & incogneuës de noz anciens & modernes, Paris 1575, s. 383.
15
P. Mitter, op. cit., s. 37.
11
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Zmiana postrzegania bóstw indyjskich nastąpiła w wieku siedemnastym. Spowodowane to było wzrostem zainteresowania religiami, w tym indyjskiej. W 1615
roku Lorenzo Pignoria opublikował opis i ilustracje bóstw indyjskich, japońskich
i meksykańskich16. Należał on do grona uczonych, którzy kolekcjonowali dzieła
sztuki pochodzące z odległych rejonów oraz czytali relacje podróżników. Prowadzili
oni studia porównawcze pomiędzy religiami, chcieli sformułować uniwersalną teorię
religii. Pignoria wywodził wszystkie religie ze starożytnego Egiptu, z którego następnie rozprzestrzeniły się po świecie. Podobne teorie głosił jezuita Athanasius
Kircher, który w swojej pracy China Illustrata (1667)17 stwierdza, że to właśnie
kapłani egipscy mieli przybyć do Indii i dać początek idolatrii. Z Indii zaś idea ta
rozprzestrzeniła się dopiero na Chiny18. Ważną pracą dla lepszego zrozumienia
hinduizmu na Zachodzie było dzieło Abrahama Rogeriusa The Open Door wydane
w 1651 roku19. Misjonarz ten starał się poznać hinduizm od braminów; dokonał też
pierwszego tłumaczenia na język europejski tekstu z sanskrytu. W jego pracy znalazły się również opisy ikonograficzne bóstw. Dzieło to dało pierwszy prawdziwy
opis hinduizmu na Zachodzie. Rogerius nie do końca jednak odciął się od swoich
poprzedników, niekiedy spotykamy bowiem w jego tekście wzmianki o demonach,
na przykład Ganga była dla niego ucieleśnieniem diabła20. Kolejną istotną pracą
na temat hinduizmu z siedemnastego stulecia jest dzieło Ojca Fenicio (1609), znane
w Europie dzięki plagiatowi autorstwa Philippusa Baldaeusa wydanemu w 1672 roku21. Oprócz tego tekstu wykorzystał on również ilustracje Philipa Angela22.
W 1723 roku rytownik Bernard Picart zebrał wiele dostępnych sobie źródeł i utworzył kompilację, zawierającą również kopie wcześniejszych prac23.
16
Zamieszczone one zostały w dziele: Le vere e nove imagini de gli dei degli antichi di Vicenzo Cartari Reggiano. Ridotte da capo a piedi in questa nouissima impressione alle loro reali, &
non piu per l'adietro osseruate simiglianze. Cauate da’ marmi, bronzi, medaglie, gioie, & altre
memorie antiche.
17
Athanasii Kircheri [...] China monumentis qua sacris quà profanis, nec non variis naturae
& artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, auspiciis Leopoldi
primi, apud Joannem Janssonium à Waesberge & Elizeum Weyerstraet, 1667.
18
P. Mitter, op. cit., s. 55–57.
19
De Open-Deure Tot Het Verborgen Heydendom, Leyden, 1651.
20
P. Mitter, op. cit., s. 51–55.
21
Wahrhaftige ausführliche beschreibung der berühmten ostindischen kusten Malabar und
Coromandel, als auch der insel Zeylon: samt dero angräntzenden und untergehörigen reichen,
fürstentühmen, ländern, städten [...] so wol auch der merkwürdigsten kriegshändel, belägerungen, feld- und seeschlachten, sonderlich zwischen den Portugesen und Holländern, handel-und
kaufmannschaften: durchgehends verzieret mit neuen landkahrten und abbildungen der vornehmsten städte, festungen, trachten, thiere, früchte, &c. so in India selbst nach dem leben gezeichnet, und folgends mit fleiss zu kupfer gebracht: benebst einer umständlichen und gründlichen
entdeckung der abgötterey der ost-indischen heyden, Malabaren, Benjanen, Gentiven, Bramines
&c., Johannes Janssonius von Waesberge und von Someren, Amsterdam.
22
P. Mitter, op. cit., s. 55–57.
23
Ceremonies et coutumes religieuses des tous les peuples du monde, 8 tomów, Amsterdam
1723–1743.
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Nowy stosunek do hinduizmu zaowocował odmiennymi przedstawieniami plastycznymi bóstw indyjskich. Artyści pragnęli teraz jak najwierniej oddać ich wygląd, posiłkując się w tym celu bądź opisami literackimi, bądź też miniaturami pochodzącymi z Indii.
W pierwszym wypadku pracowali zgodnie z własną konwencją artystyczną
i często egzotyczne dla siebie wizje dopasowywali do znanej sobie rzeczywistości.
Tak miało to miejsce w przypadku publikacji Pignorii. Jego ilustracje bogów indyjskich opierają się na dwóch źródłach – relacji anonimowego jezuity z Goa z 1553
roku opisującego figurę o 3 głowach, 3 nogach i 3 rękach ze świątyni na Elefancie
oraz tekście jezuity Ludovica Foresa opisującego boga o głowie słonia. Zostały one
następnie odtworzone możliwie najwierniej przez rytownika Ferroverdego24 (il. 4)
i uzyskały akceptację Pignorii25. Na rycinie widoczne są więc dwie postaci – jedna
większa, a druga znacznie mniejsza. Pierwsza z nich ma wygląd zbliżony do ludzkiego z tą różnicą, że dodano jej po trzeciej nodze i ręce oraz trzy słoniowe głowy.
Druga zaś jest hybrydą o ludzkim ciele i głowie słonia. W ilustracji tej widoczna
jest chęć odtworzenia możliwie najbliższego oryginałowi wizerunku bóstw indyjskich, bez balastu wcześniejszego pojmowania ich w kategoriach diabłów czy demonów. Jednakże brak możliwości poznania przez artystę obiektu spowodował,
że posługując się stylistyką europejską, ukazał on formę wiernie odpowiadającą
opisom, ale nieoddającą prawdziwego wyglądu posągów. Podobnie jest w przypadku późniejszych nieco prac, na przykład wzmiankowanych Rogeriusa, Baldeusa
i Picarda. Brak opisu formy i koncentracja na wierności powodowały zupełne zniekształcenie wizerunków. Mamy więc Ganesię na tle ornamentu małżowinowochrząstkowego typowego dla Europy XVII wieku oraz draperii (il. 5) czy też Śiwę
jako groźnego mężczyznę o europejskim wyglądzie z wiernie oddanymi atrybutami,
siedzącego w europejskiej świątyni (il. 6).
Drugim sposobem na możliwe najwierniejsze przedstawienie bóstw indyjskich
było, jak wcześniej wspomniano, kopiowanie miniatur pochodzących z Indii.
W China Illustrata znajdują się ryciny wyraźnie bazujące na malarstwie miniaturowym. Szkicowa forma ograniczona w nich jest jedynie do linii (il. 7). Autor
skoncentrował się głównie na kształtach postaci oraz zarysach elementów dodatkowych, takich jak drzewa. W późniejszych pracach widoczna jest tendencja do dostosowywania formy miniatur do gustów odbiorców europejskich. „Europeizacja”
ta polegała na dodawaniu modelunku światłocieniowego oraz rozległego pejzażu
w tle (il. 8).
Miniatury indyjskie nie tylko służyły jako środek pozwalający na poznanie
miejscowej religii. Przerysowywano je bowiem niekiedy po to, aby ukazać możliwie
24

V. Cartari, L. Pignoria, C. Malfatti, Le vere e nove imagini de gli dei delli antichi di Vicenzo Cartari Reggiano. Ridotte da capo a piedi in questa nouissima impressione alle loro reali,
& non piu per l'adietro osseruate simiglianze. Cauate da’ marmi, bronzi, medaglie, gioie, & altre
memorie antiche, Padua 1615, s. XXVIII.
25
P. Mitter, op. cit., s. 37.
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najwierniej miejscowe realia. Taka sytuacja miała na przykład miejsce w dziele
François de la Boullaye’a le Gouza (1657) Les Voyages26, gdzie widzimy obraz
kobiety podczas toalety czy obejmującą się parę – oba wyraźnie wzorowane na
miniaturach indyjskich.
Wraz z poszerzaniem europejskiej ekspansji na Wschód coraz więcej obiektów
z odległych krajów trafiało na stary kontynent, w tym malarstwo miniaturowe. Były
one bądź kopiowane przez artystów, bądź stanowiły źródło inspiracji, rozpalając
wyobraźnię wizją odległego, pełnego przepychu kraju. Zainspirowały one między
innymi wybitnego holenderskiego twórcę – Rembrandta (1606–1669), który wykonywał kopie miniatur mogolskich będących w jego posiadaniu.
Bardzo ciekawym przykładem zainteresowania Indiami jest twórczość Wilhelma Schellinksa (około 1627–1678), holenderskiego grafika, malarza i poety. Artysta musiał widzieć portrety władców mogolskich oraz miniatury z przedstawieniami
tak zwanych figur złożonych27, charakterystycznych dla sztuki zarówno hinduskiej,
jak i tej wywodzącej się z kręgów mecenasów muzułmańskich28. Zainspirowany
niezwykłością tych form stworzył fantastyczną i zadziwiająca wizję dworu cesarskiego (il. 9)29. W prawej dolnej części przedstawienia ukazany jest cesarz Śah
Dźahan siedzący w asyście na ozdobnych dywanach. Przed jego oczyma rozgrywa
się niezwykła scena: w powietrzu unoszą się przedziwne zwierzęta ukształtowane
z ludzkich kształtów w taki sposób, że stanowią one wierzchowce (lub palankin) dla
zasiadających na nich czterech synów władcy. Wizja ta stanowi poniekąd odzwierciedlenie wyobrażeń Europejczyków o odległym, niezwykłym Oriencie.
Do drugiej połowy osiemnastego wieku, kiedy to zaczęli przybywać do Indii
pierwsi wykształceni artyści, szersza publiczność europejska nie miała możliwości
poznania wiarygodnych przedstawień plastycznych tego kraju. Niejako pomiędzy
wczesnymi wizerunkami tworzonymi na podstawie opisów lub miniatur a późniejszymi dziełami profesjonalistów (bądź kształconych plastycznie amatorów) można
umieścić prace uczonych i podróżników z około połowy osiemnastego stulecia,
takich jak Carsten Niebhur (1733–1815) czy Le Gentil de la Galasière (1725–1792),
którzy zainteresowani hinduizmem wykonywali rysunki bóstw i świątyń30.
W drugiej połowie osiemnastego wieku Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska szybko zdobywała nowe terytoria bądź zawierała układy z miejscowymi władcami i eliminując praktyczne inne państwa (na przykład Francję), stała się stopniowo największą potęgą w regionie. Wielu obywateli brytyjskich dochodziło do
26

K. Teltscher, India Inscribed..., op. cit., s. 40–41.
Omówienie ikonografii figur złożonych zob. np.: D. Kamińska, Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI–XIX wieku, Warszawa 2007, s. 170–174.
28
R. J. del Bonta, Reinventing Nature: Mughal Composite Anilam Painting, [w:] Flora and
Fauna in Mughal Art, ed. S. P. Verma, Mumbai 1999, s. 78–81.
29
Znane są dwie wersje tej pracy, jedna znajduje się w Musée National des Arts Asiatiques–
Guimet w Paryżu, druga zaś w Victoria and Albert Museum w Londynie.
30
P. Mitter, op. cit., s. 108–115.
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znacznych majątków, zyskiwało również sławę w służbie wojskowej czy cywilnej.
Wieści o mitycznych bogactwach Indii docierały szybko na stary kontynent i stanowiły dużą siłę przyciągającą. Pierwsi artyści brytyjscy przybywający do Indii
mieli o tym kraju mgliste wyobrażenia. Od czasu założenia Kompanii Wschodnioindyjskiej (1600) coraz więcej publikacji na temat tego kraju docierało do Wielkiej
Brytanii. Najbardziej znaczący wpływ na kształtowanie się obrazu Indii w osiemnastowiecznej Anglii miały tłumaczenia orientalnych baśni, takich jak Księga tysiąca
i jednej nocy. Co więcej, zalecano nawet lekturę tego dzieła jako przewodnika dla
wybierających się tam podróżników. James Clapper, autor Observations on the Passage to India through Egypyt (1783 rok), uważa, że tak samo jak każdy udający się
do Hiszpanii powinien najpierw przeczytać Don Kichota Cervantesa, tak przed
podróżą do Indii należało zapoznać się z Baśniami tysiąca i jednej nocy31. Mając tak
ukształtowaną wizję Indii, podróżnicy i artyści wyruszali do tego odległego kraju
w poszukiwaniu orientalnego raju na ziemi. W Wielkiej Brytanii w połowie osiemnastego stulecia artyści miejscowi nie mieli bowiem łatwego życia. Elity brytyjskie
gustowały raczej w twórcach kontynentalnych, a rodzimych artystów zatrudniali
głównie do wykonywania portretów. Nic dziwnego więc, że dochodzące wieści
o bogatych rodakach w Indiach zachęcały ich do wyjazdu i poszukiwania nowych,
zamożnych mecenasów. Zdobycie zatrudnienia w Indiach nie było jednak łatwe.
Brytyjczycy bardzo dbali o swój wizerunek i nie chcieli, aby został on zepsuty poprzez najazd ubogich, niezdolnych artystów32. Artysta taki musiał zdobyć więc
oficjalne poparcie uznanego twórcy (najbardziej liczące się było oczywiście od sir
Joshua Reynoldsa), następnie zdobyć bilet na statek (co było bardzo trudne z uwagi
na rzadkie kursy), przeżyć niewygody kilkumiesięcznej podróży i znaleźć odpowiednich mecenasów na miejscu w Indiach.
Dzięki odwadze i determinacji pierwszych artystów przybywających do Indii
odbiorcy europejscy mieli więc wreszcie możliwość zapoznania się z tym dalekim
i egzotycznym dla nich krajem. Czy jednak obraz Indii, jaki przedstawiali swoim
rodakom, był prawdziwy? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Widoczne są tu
dwie główne tendencje. Pierwsza z nich to postawa, która nacechowana jest z jednej strony emocjonalnym podejściem do nowych realiów, z drugiej zaś poszukiwaniem „malowniczości”. Druga z kolei to chęć jak najwierniejszego ukazania rzeczywistości. Oczywiście nie zawsze da się taką granice ściśle wyznaczyć i zakwalifikować dzieło do jednej tylko kategorii. Niejednokrotnie bowiem artyści dążyli do
wiernego odtworzenia realiów, ale nie wystrzegli się przy tym znamion malowniczości. Pamiętać bowiem należy, że większość z nich przecież z takim nastawieniem wręcz przybywała do Indii.

31
H. de Almeida, G. H. Gilpin, Indian Renaissance. British Romantic Art and the Prospects
of India, Aldershot 2005, s. 67.
32
M. Archer, India and British Portraiture 1770–1825, London 1979, s. 35–36, 58.
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Pierwszym profesjonalnym artystą – portrecistą, który przyjechał do tego kraju
i pracował w nim za zgodą Kompanii Wschodnioindyjskiej był Tilly Kettle (1735–
1786)33. W latach sześćdziesiątych osiemnastego stulecia zdobył on w Anglii reputację jako malarz obrazów teatralnych. Z powodu dużej konkurencji na miejscowym rynku sztuki portretowej oraz rozczarowany faktem, że nie powołano go do
komitetu założycielskiego nowo powstającej Royal Academy of Arts, postanowił
wyjechać do Indii. Uważał, że jego doświadczenie jako malarza teatralnego będzie
jak najbardziej odpowiednie do malowania orientalnych scenerii pełnych przepychu
rodem z Baśni z tysiąca i jednej nocy, jak sobie właśnie Indie wyobrażał. Do kraju
tego dotarł w 1769 i przebywał w nim do roku 1776. Tworzył w trzech miastach:
Madrasie, Faizabadzie i Kalkucie. W stosunkowo krótkim czasie dorobił się znacznej fortuny, szczególnie za sprawą zamówień na dworze władcy miejscowego
w Awadhu. Dzięki temu podołał znacznym kosztom wysyłki swoich prac na wystawę w Society of Artists. Wystawienie tych dzieł w Londynie było pierwszą ekspozycją prac o tematyce indyjskiej wykonanych przez profesjonalnego artystę.
Po swoim powrocie do rodzinnego kraju namalował jeszcze jeden obraz i pokazał
publicznie w Royal Academy w 1781 roku. Prezentowane przedstawienia odpowiadały zapotrzebowaniom miejscowej publiczności, stanowiły bowiem mieszankę
orientalnego przepychu, miejscowych realiów i fantazji. Obrazy komponowane
były na sposób teatralny: główna postać bądź grupa otoczona niczym aktor na scenie przez postacie pełniące rolę widzów. Taka aranżacja przestrzeni na obrazie
dawała możliwość przedstawiania wielu „orientalnych” detali, na które było zapotrzebowanie wśród publiczności londyńskiej; stawiała ją również w charakterze
widza podziwiającego spektakl z odległego, egzotycznego kraju34.
Ciekawym przykładem tego typu pracy jest obraz poświęcony Sati pt. The Ceremony of a Gentoo Woman taking leave of her relations and distributing her jewels
prior to her ascending the funeral pyre of her deceased husband (około 1770–1771)
(il. 10)35. Sama ceremonia od zawsze fascynowała obcych przybyszów i wielu pozostawiało jej opis w swoich wspomnieniach36. W wielu publikacjach znajdują się
też rozmaite przedstawienia tego obrzędu37. Tilly Kettle ukazał moment pożegnania
kobiety pragnącej popełnić Sati z bliskim jej osobami. Kompozycja przywodzi na
myśl przedstawienie teatralne – ukazana w centrum kobieta dramatycznym gestem
zdaje się uspokajać padających do jej stóp krewnych; przyglądające się temu postacie flankujące główną grupę pełnią natomiast rolę widzów zaangażowanych emocjonalnie w rozgrywający się przed ich oczyma dramatyczny spektakl. Dzieło to ema33

Ibidem, s. 67.
H. de Almeida, G. H. Gilpin, op. cit., s. 73.
35
Zbiory prywatne (M. Archer, R. Lightbrown, India Observed: India as Viewed by British
Artists 1760–1860, London 1982, il. 2; H. de Almeida, G. H. Gilpin, op. cit., il. 23).
36
Na temat opisów sati w źródłach europejskich zob.: K. Teltscher, op. cit., s. 37–73 oraz A. Major, Pious Flames. European Encounters with Sati 1500–1830, New Delhi 2006.
37
W przygotowaniu jest artykuł autorki poświęcony tej tematyce pt. Ofiara czy święta? Wizerunki sati w sztuce.
34
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nuje patosem powodowanym głównie ekspresyjnymi pozami i gestami przedstawionych osób, w tym szczególnie dzieci kobiety – jedno bowiem wyciąga rączkę
ku matce, mającą za chwilę dokonać aktu samozagłady, a drugie z rozpaczy odwraca się, ukrywszy twarz w dłoniach. Wydaje się bardzo wątpliwe, aby Kettle był
świadkiem ceremonii Sati38. W owym czasie nie pozwalano raczej obcym przybyszom obserwować tego obrzędu. Scena więc bazuje raczej na opisach, a szczególnie
na Aureng-zebe Johna Drydena (1676). Dzieło Kettle’a to więc udramatyzowana
wersja obliczona na zrobienie wrażenia, a nie scena ukazująca prawdziwe oblicze
ceremonii.
Te teatralizowane i niekiedy patetyczne przedstawienia ukazujące przepych
Orientu, majestat władzy miejscowych książąt, piękno indyjskich kobiet emanujących erotyzmem czy oddających się w ofierze w imię miłości do męża, silnie oddziałały na odbiorców w Anglii. Także sam artysta wzbudzał zainteresowanie poprzez wystawny styl życia, który umożliwiła mu duża fortuna zgromadzona w Indiach. Wszystko to zachęciło kolejnych artystów do udania się w celach zarobkowych i poznawczych do Indii. Tilly Kettle był bez wątpienia pionierem malarstwa
olejnego w Indiach.
Jego działalność artystyczna utorowała też drogę następnym portrecistom przybywającym do tego kraju, takim jak George Willison (1741–1797), John Thomas
Seton (około 1735–około 1806) czy najwybitniejszy z nich – John (Johann) Zoffany
(1733–1810). Wykonywani oni głównie portrety na zamówienie swoich rodaków
oraz miejscowych władców. Szczególnie interesujące z punktu widzenia europejskiego odbiorcy są portrety drugiego typu. Władcy ci bowiem skłaniali artystów
do jak najwierniejszego oddania przepychu stroju czy wnętrza. Ukazywani byli
w zabudowaniach pałacowych bądź na tle indyjskiego pejzażu. Po raz pierwszy
mamy więc do czynienia z prawdziwymi, a nie wyimaginowanymi na podstawie
egzotycznych opisów, wizerunkami indyjskich władców. Dla nich samych obrazy
tego typu były również nowością. Tradycyjnie ukazywani byli oni bowiem według
ściśle określonych schematów, z bardzo rzadko zaznaczonym rysem indywidualnym. Takie też miniatury docierały do Europy, przyczyniając się do ukształtowania
nierealnych wizji (jak wzmiankowane prace Wilhelma Schellinksa).
Od czasu przybywania pierwszych Europejczyków do Indii widoczne jest duże
zainteresowanie kobietami żyjącymi w tym kraju. Opisy, które pozostawili nam
podróżnicy, zazwyczaj pełne są zachwytów nad ich urodą39. Mężczyzn europejskich najbardziej fascynowały niewątpliwie kobiety haremowe, które odzwierciedlały w sobie przepych i erotyzm Orientu. Większość Europejczyków nie miała
jednak możliwości ich ujrzenia z uwagi na zwyczaj ukrywania ich przed wzrokiem
obcych (purdah).

38

M. Archer, R. Lightbrown, op. cit., s. 33; H. de Almeida, G. H. Gilpin, op. cit., s. 71.
Więcej na temat opisów kobiet indyjskich w źródłach europejskich zob.: K. Teltscher, op.
cit., s. 37–73.
39
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Podobnie rzecz miała się z artystami przybywającymi do Indii. Mecenasi lokalni
zamawiali głównie bowiem swoje portrety, a bardzo rzadko dopuszczali twórców
do kobiecych części pałaców. Zaszczytu ujrzenia wnętrza książęcej zanany dostąpiło zatem niewielu z nim, przez to obrazy ukazujące takie kobiety malowane z natury należały do rzadkości. Autorem interesujących realizacji tego typu był George
Beechy (1797–1852). Jako nadworny malarz władcy Awadhu w latach trzydziestych dziewiętnastego stulecia wykonał on liczne obrazy na zamówienie panującego. W krótkim czasie zyskał sobie tak dużą sympatię nawaba, iż ten zezwolił mu
na wizyty w zananie. Owocem spotkań z żyjącymi tam kobietami była seria obrazów o tematyce miłosnej oraz przedstawień portretowych. Jednym z nich jest dzieło
ukazujące ulubioną żonę władcy, zatytułowane Hinda40. Nie jest to jednak imię tej
konkretnej damy, terminem tym powszechnie określano kobiety indyjskie41. Obraz
ten ukazuje urodziwą indyjską damę bogato przystrojoną biżuterią w ujęciu popiersiowym. Kobieta ma nieznacznie pochyloną głowę i wdzięcznym gestem przytrzymuje szal w okolicach prawego ramienia. Silna indywidualizacja postaci może
świadczyć, że portret ten wykonany był na podstawie bezpośredniej obserwacji.
Artyście udało się również uchwycić rys osobowości kobiety – z twarzy jej emanuje spokój, ciepło, a duże, ciemne oczy patrzą melancholijnie wprost na widza. Obraz ten eksponowany był na wystawie w Londynie w 1832 roku, gdzie spotkał się
z podziwem i zainteresowanie publiczności. Podobnie jak w przypadku portretów
władców, Europejczycy mieli możliwość niejako wkroczyć w niedostępne wcześniej rejony i zachwycać się urodą sportretowanych z wdziękiem Indusek z wyższych sfer.
Artyści, którzy nie dostąpili zaszczytu ujrzenia takich kobiet, kopiowali dzieła
malarzy miejscowych bądź też posiłkowali się w tym względzie opisami literackimi. Kopie miniatur miejscowych bardzo zbliżone są do pierwowzorów. Stanowiły
one niekiedy ilustracje do wspomnień z podróży po Indiach. Do takich należy na
przykład obraz zamieszczony we wspomnieniach Williama Hodgesa, wykonany
przez Williama Skeltona (1763–1848) (il. 11)42. Rycina ta jest przypuszczalnie
wierną kopią oryginału z uwagi na stylistykę oraz tematykę dzieła. Ukazuje ono
grupę kobiet oddających się rozrywkom na tarasie pałacowym.
Innym rodzajem portretów kobiet z wyższych sfer były obrazy ukazujące bibi –
niewiasty, które żyły w związkach z obywatelami brytyjskimi43. W przeciwieństwie
bowiem do dam z haremów władców indyjskich nie były one tak restrykcyjnie
separowane. Co więcej sami mężowie (czy częściej towarzysze życia) zatrudniali
40

Około 1830 roku, Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, New Haven, USA.
(P. Nevile, Beyond the Veil. Indian Women in the Raj, New Delhi 2000, il. 32; zob. też: M. Archer,
R. Lightbrown, op. cit., s. 141).
41
P. Nevile, op. cit., s. 46.
42
W. Hodges, Travels in India, during the years 1780, 1781, 1782, & 1783, London 1793, il. 4.
43
W druku znajduje się artykuł autorki poświęcony w całości temu zagadnieniu: D. Kamińska, England’s affair with India. Bibi in the art of European artists in the second half of the
eighteenth century, [w:] Artistic Traditions of Non European Cultures, red. B. Łakomska, Toruń
2012.
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swoich rodaków z Europy do sportretowania ukochanych kobiet. Portrety tego typu
powstawały w drugiej połowie osiemnastego stulecia i wraz z oficjalnym zakazem
tego typu związków w początkach dziewiętnastego zupełnie zanikają. Stanowią one
niezwykle interesujące dzieła. Dają bowiem możliwość poznania wyglądu, ubioru
i stylu życia indyjskich kobiet z wyższych sfer. Ukazywane są ona zazwyczaj
w luźnych, niewymuszonych pozach, z silnie zaznaczonym rysem indywidualnym.
Bibi przedstawiane są samodzielnie bądź też wraz ze swoimi europejskimi partnerami. Interesującymi pracami pierwszego typu są przede wszystkim dwa obrazy
autorstwa Francesco Renaldiego (1755–1799) 44. Dzieła te są bardzo do siebie zbliżone, a różnią się jedynie szczegółami. Oba z nich przedstawiają siedzącą wśród
ozdobnych poduch niewiastę bogato przystrojoną biżuterią. Na pierwszym dama
ma ręce swobodnie opuszczone45, a na drugim w jednej ręce trzyma ustnik fajki
wodnej46; obok ukazano ozdobny pojemnik na perfumy, którego brak na pierwszym
przedstawieniu (il 12). Interesującym obrazem drugiego typu ukazującym rodzinne
życie anglo-indyjskie jest dzieło autorstwa Francesco Renaldiego lub Johna Zoffanego47 ukazujące Williama Palmera (zm. 1816) w towarzystwie dwóch wysoko sytuowanych kobiet (towarzyszek jego życia), trójki ich dzieci oraz trzech niań (il. 13)48.
Starsza z nich siedzi na ziemi, trzymając na kolanach ich syna – Hastingsa, młodsza
zaś spoczywa u stóp mężczyzny. Scena rozgrywa się na otwartej przestrzeni, na
tarasie domostwa; w tle rozciąga się widok na wzburzone niebo i palmę. Obraz nie
jest ukończony. Starannie opracowano twarze postaci oraz niektóre figury, ale tło
zaznaczono szkicowo. Wszystkie postaci maja zaznaczony silny rys portretowy,
a scena ukazuje harmonijne współistnienie dwóch kultur – angielskiej i indyjskiej,
jest pełna ciepła i intymności domowego ogniska.
Od 1810 roku zapotrzebowanie na obrazy olejne, początkowo bardzo duże,
stopniowo zaczęło słabnąć. Pierwszym powodem był klimat, niezbyt odpowiedni
do tej techniki, który powodował szybkie niszczenie obrazów. Drugim – wysokie
koszty transportu dzieła w rodzinne strony; trzecim – wysoki podatek, jaki należało
zapłacić, przywożąc obraz do Anglii. Tak więc z biegiem czasu były to obrazy
coraz mniej popularne i wykonywano je tylko na specjalne okazje49. Również lokalni władcy stopniowo tracili zainteresowanie tego typu techniką.
44

Artysta do Indii przybył w 1786 roku i pozostał tam 10 lat.
1787, zbiory prywatne (M. Archer, op. cit., il. 198).
46
1787, zbiory prywatne (M. Archer, op. cit., il. XII, 199; M. Archer, R. Lightbrown, op. cit.,
il. 10; H. de Almeida, G. H. Gilpin, op. cit., il. 9; D. Ghosh, Sex and the family in colonial India:
the making of empire, Cambridge 2006, il. 4.1; P. Nevile, op. cit., il. 41).
47
M. Archer przypisuje to dzieło F. Renaldiemu (op. cit., il. 196), za nią atrybucję taką
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Artyści zajmujący się malarstwem pejzażowym zaczęli przybywać nieco później
niż portreciści. Willam Hodges (1744–1797) był pierwszym profesjonalnym malarzem krajobrazów, który tworzył w Indiach. W kraju tym przebywał 6 lat – od 1778
do 1783 roku. W tym czasie odbył liczne podróże, podczas których zachwycał się
pejzażami, budowlami oraz jego mieszkańcami. Wystawił on 25 obrazów olejnych
w Royal Academy (1785–1794) oraz wykonał 24 akwatinty na podstawie swoich
rysunków i opublikował jako Select Views in India (1785–1788). Były to pierwsze
pejzaże Indii, które dały oglądającym prawdziwe pojęcie o tym kraju. Artystę fascynowała przede wszystkim architektura Indii Północnych, a szczególnie grobowce muzułmańskie i hinduskie świątynie. Był on tak bardzo poruszony tamtejszym
kunsztem budowlanym, że opublikował traktat na temat architektury, w którym
wielokrotnie podkreśla swój podziw dla mistrzostwa form (1786 rok)50. Celem
uwypuklenia wspaniałości indyjskich zabytków często stosował zaburzone proporcje oraz skróty perspektywiczne, które powodowały wrażenie monumentalności
ukazywanych obiektów (il. 14). Niejako impresjonistyczny styl artysty był tak samo
nowatorski jak poruszana przez niego tematyka. Wielokrotnie obrazy jego sprawiały wrażenie tworzonych w pośpiechu i niedokończonych, co również zaskakiwało
brytyjską publiczność51.
Znacznie więcej dzieł obrazujących indyjskie pejzaże stworzyli Thomas Daniell
(1749–1840) i jego krewny William Daniell (1769–1837), którzy przebywali w tym
kraju od 1785 do 1794 roku. Podczas swego pobytu obyli wiele podróży, zarówno
po północy, i jak i południu kraju. Artystów interesowała głównie malownicza strona Indii i właśnie przez pryzmat malowniczości przeważnie postrzegali zastaną
rzeczywistość. Pozostawili po sobie bardzo wiele obrazów olejnych oraz szkiców
i rysunków wykonywanych w Indiach oraz po powrocie do Anglii ukazujących
nastrojowe sceny, często z kobietami odprawiającymi rytuały nad brzegiem rzeki.
Stopniowo coraz więcej twórców zajmujących się malarstwem pejzażowym przybywało do Indii, przemierzało rozlegle terytoria tego fascynującego kraju, zostawiając świadectwo w postaci niezliczonych dzieł.
Oprócz artystów profesjonalnych sztuką zajmowali się również amatorsko
urzędnicy czy wojskowi przebywający na służbie w Indiach. Pozostawili oni niezwykle interesujące prace ukazujące szerokie spektrum życia w tym kraju. Są one
często na wysokim poziomie, gdyż wielu z nich odbywało kształcenie artystyczne
przed wyruszeniem do Indii. Szczególnie edukacji tego typu poddani byli inżynierowie, od których oczekiwano wykonywania rysunków topograficznych. Oddawanie się czynnie sztuce w wolnym czasie było często ulubioną rozrywką brytyjskich
mieszkańców Indii. Interesujące w tym względzie są na przykład prace Jamesa
Forbesa (1749–1819), który opublikował swoje wspomnienia wraz z ilustracjami
(il. 15)52.
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W tym krótkim artykule uwaga skupiona została na kilku istotnych kwestiach
dotyczących zagadnienia postrzegania odmiennej kultury przez pryzmat własnych
doświadczeń. Szczególnie wyraźne piętno europejskiej tradycji widoczne jest
w pracach z pierwszego okresu, kiedy artyści musieli wyobrażać sobie odległe krainy i zamieszkujących je ludzi na podstawie opisów. A te, jak wiemy również, nie
zawsze były wolne od elementów fantazji i ubarwień. Co ciekawe jednak, nawet
wielu artystów przybywających w początkowym okresie do Indii postrzegało ten
kraj przez pryzmat swoich wyobrażeń. Odtwarzali więc oni bardziej to, co chcieli
zobaczyć, niż to, co zobaczyli w rzeczywistości. Inaczej mówiąc – dostosowywali
rzeczywistość do własnych wyobrażeń. Stopniowo, wraz z przybywaniem kolejnych artystów, postawa ta ulega zmianie. Niekiedy też sami Brytyjczycy, widząc
niedostatki w wiernym odtwarzaniu rzeczywistości, zatrudniali miejscowych artystów do wykonywania tak zwanych cyklów dokumentacyjnych ilustrujących miejscowe obyczaje. Uważali oni bowiem, że lokalni twórcy lepiej znają własną rzeczywistość od rodaków z Europy. Co ciekawe jednak, artyści miejscowi zaczynali
dostosowywać swój styl do gustów nowych patronów, wprowadzając na przykład
modelunek światłocieniowy. Stopniowo jednak cykle te traciły popularność z tej
racji, że Indie przestawały być już krajem dalekim i nieznanym, a także z powodu
wprowadzenia fotografii, skutecznie zastępującej tego typu prace. W połowie dziewiętnastego wieku Indie wcielono do imperium brytyjskiego; zaczęto otwierać
szkoły sztuk pięknych wzorowane na modelu europejskim, zmieniając tym samym
oblicze sztuki indyjskiej, a także własne podejście zarówno do tego kraju, jak i swojej
w nim roli.

A REFLECTION OF REALITY.
INDIA IN THE EYES OF EUROPEAN ARTISTS
DURING THE AGE OF COLONIALISM
By analyzing the problems of India and Indians present in European art during colonialism two
main periods can be distinguished. The first one covers the period from the thirteenth century to
the middle of the eighteenth, and the second from the first half of the eighteenth to the midnineteenth century. This division is very important due to the fact that in the first period, the
artists created their representations on the basis of description while in the second they are mainly
based on direct observation. The first part focuses on works showing how tradition influenced the
artistic vision of India. The second part – on the work of the first professional British artists working in this country.
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