
Dalo by se íci, že bylo již napsáno mnohé o spisovateli a dobrodruhovi T. E. Lawrencovi.
Ve dvacátém století bylo na nj bohužel nahlíženo jen ve svtle filmu Davida Leana Lawrence
z Arábie. Tento film však pinesl zavádjící prvky a pro poznání díla tohoto autora se jeví jako
nedostaující. Hlavn z tchto dvod se dílo Seven Pillars of Wisdom (Sedm sloup
moudrosti), kterým se zabývám ve své práci dostalo do pozadí dní.
Místo díla se stal stedem pozornosti Lawrence sám. Vzniklo tak mnoho spekulací kolem
Lawrencovy sexuální orientace a jeho role agenta v tajných službách. To ale není hlavním
tématem této práce, ale abychom pohlédli na Lawrence v úplnosti, je zde podkapitola, která
odkazuje na patnou literaturu vnující se práv výše zmiované tématice. Snahou je tedy
vrátit se k dílu T. E. Lawrence a analyzovat jej podle postkoloniálních teorií.
Na poátku je Lawrencv struný životopis. Soustednost je upena jen na nejdležitjší
fakta, která jej ovlivnila. Popsaná jsou jeho studentská léta na Oxfordu, jeho následné
sobení archeologa na Blízkém Východ, v Egypt a Sýrii a dále setkání s lidmi jako byli
David Hogarth i Gertruda Bellová, kteí mli vliv na tvorbu Lawrencových názor na
koloniální tematiku. Doba první svtové války s sebou pinesla nové výzvy a Lawrence se stal
lenem Intelligence Office v Káhie, kde pedložil svj slavný návrh sjednotit Araby proti
Turkm ve prospch zájm Britského impéria. Poválené období pojednává o Lawrencov
krizi a o život v ústraní pod rznými pseudonymy. Dále pak zprostedkuje struný pehled
veškeré Lawrencovy literární tvorby, která je vskutku rozmanitá. Mezi jeho tvorbu patí
politické eseje, peklady z antické literatury, fikce, výkresy, armádní píruky a autobiografie.
Vtší zájem o dílo Sedm sloup moudrosti se projevil až ke konci sedmdesátých let, kdy jej
roku 1978 zakomponoval do své rozmanité studie pod názvem Orientalismus Edward Said.
Podle Saida je orientalismus strukturou vytvoenou Západem za úelem kontroly nad
Orientem. Západní svt je Saidem oznaen jako Okcident a z jeho pohledu je Orient
popisován. Orientalismus je tedy pojem patící ist k západnímu svtu, který si touto formou
dává nárok na dominanci a pivlastnní území Orientu.


