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Londyn, 10 czerwca 1853 r. 

 

Hindostan — to Włochy na skalę azjatycką, z Himalajami zamiast Alp, równiną 

bengalską zamiast równiny lombardzkiej, Dekanem zamiast Apeninów, wyspą 

Cejlon zamiast Sycylii. Ta sama niezwykła rozmaitośd płodów ziemi i to samo 

rozdrobnienie w ukształtowaniu politycznym. Podobnie jak miecz zaborcy 

wtłaczał Włochy od czasu do czasu w ramy tych lub innych tworów 

paostwowych, tak też Hindostan — ledwie wyzwalał się spod ucisku 

mahometan, mogołów czy też Brytyjczyków — rozpadał się na tyleż 

niezależnych od siebie i zwalczających się wzajemnie paostw, ile liczył miast czy 

nawet wsi. Jednakże z socjalnego punktu widzenia Hindostan — to nie Włochy, 

lecz Irlandia Wschodu. I to dziwne skojarzenie Włoch i Irlandii, świata 

lubieżności i świata cierpieo, widzimy już w odwiecznych tradycjach religii 

hinduskiej. Religia ta jest zarazem religią wybujałości zmysłowej i religią 

samoudręczającego się ascetyzmu; religią Lingama1 i Juggernauta2; religią 

mnicha i bajadery. 

Nie podzielam opinii tych, którzy wierzą w złoty wiek Hindostanu, nie będę się 

jednak dla potwierdzenia mego stanowiska powoływał, jak sir Charles Wood, na 

autorytet Khuli-Khana. Lecz weźcie dla przykładu czasy Aurangzeba3 lub epokę, 

w której mogołowie pojawili się na północy, a Portugalczycy na południu; lub 

okres najazdu muzułmaoskiego i epokę heptarchii4 w południowych Indiach; lub 

jeśli chcecie cofnąd się jeszcze bardziej wstecz, do bardziej zamierzchłej 

przeszłości, weźcie mitologiczną chronologię samych braminów5, którzy 

przenoszą początek nieszczęśd Indii do epoki bardziej jeszcze odległej niż ta, w 

której według religii chrześcijaoskiej dokonało się stworzenie świata. 

Nie ulega wszakże żadnej wątpliwości, że nieszczęścia, sprowadzone przez 

Brytyjczyków na Hindostan, są z istoty swej różne i nieskooczenie większe aniżeli 

wszystko, czego dotąd Hindostan doświadczył. Nie mówię tu o europejskim 

despotyzmie, zaszczepionym na despotyzmie azjatyckim przez Brytyjską 

Kompanię Wschodnio-Indyjską6, co tworzy stokrod straszliwsze skojarzenie niż 

przejmujący zgrozą widok któregokolwiek z potwornych bożków świątyni 

Salsetty7. Nie jest to zresztą cechą charakterystyczną brytyjskiego reżymu 
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kolonialnego, lecz jedynie naśladownictwem Holendrów i to tak dalece, że dla 

scharakteryzowania działalności Brytyjskiej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej 

wystarczy powtórzyd dosłownie to, co sir Stamford Raffles, angielski gubernator 

Jawy, powiedział o dawnej Holenderskiej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej: 

«Kompania Holenderska, powodowana jedynie chęcią zysku, traktowała swych 

poddanych bardziej surowo i bezwzględnie, aniżeli przedtem zachodnio--indyjski 

plantator traktował tłuszczę niewolników w swej posiadłości, ponieważ ten 

ostatni płacił za ludzi, kupionych przez się jako towar na własnośd, gdy 

tymczasem Kompania Holenderska nic nie płaciła. Dlatego też uruchomiła ona 

cały aparat despotyzmu, aby podatkami wycisnąd z ludności ostatni grosz i 

zmusid ją do pracy w pocie czoła. Nieszczęście, jakim była dla kraju samowolna i 

na wpół barbarzyoska władza, pogłębione zostało jeszcze przez to, że władza ta 

sprawowana była z całą przebiegłością wyrafinowanych polityków i z całym 

egoizmem monopolistycznych handlarzy». 

Wszystkie te następujące wciąż po sobie w Hindostanie wojny domowe, 

inwazje, rewolucje, podboje, klęski głodowe, chodby działanie ich wydawało się 

najbardziej powikłane, gwałtowne i niszczące — dotykały jedynie powierzchni 

życia. Anglia zburzyła całą strukturę społeczeostwa hinduskiego, przy czym nie 

widad dotąd nawet śladów nowej budowli. Utrata starego świata, bez uzyskania 

nowego, nadaje obecnej nędzy Hindusa szczególny odcieo melancholii i oddziela 

wyraźnie Hindostan, będący pod panowaniem brytyjskim — od wszystkich 

tradycji całej jego przeszłości historycznej. 

W Azji od niepamiętnych czasów istniały tylko 3 główne resorty: finansów — dla 

grabieży wewnątrz kraju; wojny — dla grabieży na zewnątrz kraju, i resort robót 

publicznych. Warunki klimatu i gleby, a w szczególności rozległe obszary 

pustynne ciągnące się od Sahary poprzez Arabię, Persję, Indie i Tatarie do 

najwyższych płaskowzgórzy Azji, powodowały, że sztuczne nawadnianie za 

pomocą kanałów i urządzeo irygacyjnych stało się podstawą wschodniej 

gospodarki rolnej. Podobnie jak w Egipcie i Indiach, tak też w Mezopotamii, 

Persji i innych krajach wylewy są wykorzystywane do użyźniania gruntu; wysoki 

poziom wody służy do zapełnienia kanałów irygacyjnych. Bezwzględna 

koniecznośd używania wody oszczędnie i kolektywnie doprowadza na Zachodzie, 

jak np. we Flandrii i Włoszech, do dobrowolnego połączenia indywidualnych 
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działao. Na Wschodzie, gdzie cywilizacja była zbyt niska i obszar terytorialny zbyt 

wielki, by powoład do życia dobrowolne związki, ingerencja centralnej władzy 

paostwowej stała się niezbędna. Stąd zrodziła się ekonomiczna funkcja 

wszystkich rządów azjatyckich — organizacja robót publicznych. Ta okolicznośd, 

że system sztucznego użyźniania ziemi uzależniony jest od ingerencji 

centralnego rządu i natychmiast upada z chwilą zaniedbania przezeo irygacji i 

osuszania — tłumaczy nie zrozumiały inaczej fakt, że całe obszary, które w 

swoim czasie były wspaniale kultywowane, jak Palmira i Petra, ruiny Jemenu i 

rozległe przestrzenie Egiptu, Persji i Hindostanu, są obecnie bezpłodne i 

pustynne. Tym się też tłumaczy, że jedna niszczycielska wojna zdołała wyludnid 

kraj na stulecia i pozbawid go całej cywilizacji. 

Brytyjczycy w Indiach Wschodnich przejęli od swych poprzedników resorty 

finansów i wojny, lecz w zupełności zaniedbali resort robót publicznych. Stąd 

upadek rolnictwa, które nie może się rozwijad według brytyjskiej zasady wolnej 

konkurencji — laissez faire, laissez aller *pozostawcie zupełną swobodę 

działania8+. Ale w paostwach azjatyckich jest zupełnie normalnym zjawiskiem, że 

rolnictwo upada za czasów jednego rządu i odżywa na nowo za czasów 

drugiego. Podczas gdy w Europie żniwa wypadają różnie, w zależności od dobrej 

lub złej pogody — w Indiach plon uzależniony jest od dobrego lub złego rządu. 

Dlatego też nie należy przypuszczad, by zaniedbanie rolnictwa i krępowanie jego 

rozwoju przez brytyjskich najeźdźców, chodby miało nawet najgorsze 

konsekwencje, mogło zadad śmiertelny cios indyjskiemu społeczeostwu, gdyby 

nie towarzyszyła temu o wiele ważniejsza okolicznośd, niespotykana dotąd w 

kronikach całego świata azjatyckiego. Chociaż zmiany polityczne w 

dotychczasowych dziejach Indii były bardzo poważne, socjalne ich warunki 

pozostawały bez zmian od najodleglejszej przeszłości aż do pierwszego 

dziesięciolecia wieku XIX. Ręczny warsztat tkacki i kołowrotek, które stwarzały 

coraz to nowe i niezliczone generacje przędzarzy i tkaczy, były podstawą ustroju 

tego społeczeostwa. Od niepamiętnych czasów Europa sprowadzała z Indii 

wspaniałe wytwory tamtejszego tkactwa posyłając w zamian za nie swe 

drogocenne metale jako materiał dla złotnika — tego niezbędnego ogniwa w 

społeczeostwie hinduskim. W społeczeostwie tym zamiłowanie do ozdób jest 

tak wielkie, że nawet członkowie najniższych klas chodzący prawie nago 
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posiadają zwykle parę złotych kolczyków i jakąkolwiek złotą ozdobę na szyi. 

Rozpowszechnione były też pierścienie na palcach rąk i nóg. Kobiety jak i dzieci 

często nosiły masywne bransolety ze złota lub Srebra na rękach i nogach, a w 

mieszkaniach można było widzied złote lub srebrne statuetki bożków. Brytyjski 

najeźdźca rozbił hinduski ręczny warsztat tkacki i zniszczył kołowrotek. Anglia 

zaczęła od wypierania hinduskich tkanin bawełnianych z rynków europejskich; 

następnie zaczęła wwozid do Hindostanu przędzę, wytwarzaną maszynowo, a 

wreszcie zalała ojczyznę bawełny tkaninami bawełnianymi. Od r. 1818 do 1836 

eksport przędzy z Wielkiej Brytanii do Indii wzrósł w stosunku 1 do 5.200. W 

1824 r. eksport angielskiego muślinu do Indii osiągnął zaledwie 1 milion jardów, 

podczas gdy w r. 1837 przekroczył on 64 miliony jardów. W tym samym jednak 

okresie ludnośd Dakki spadła ze 150 tys. do 20 tys. Upadek słynnych ze swych 

tkanin miast hinduskich mimo wszystko nie był bynajmniej najgorszym 

wynikiem angielskiego panowania. Brytyjska maszyna parowa i brytyjska nauka 

doszczętnie zniszczyły w całym Hindostanie związek między uprawą roli a 

rzemiosłem.  

Wspomniane dwie okoliczności — z jednej strony fakt, że Hindusi, podobnie jak 

wszystkie wschodnie narody, pozostawiali rządowi centralnemu troskę o roboty 

publiczne na wielką skalę, będące najważniejszą przesłanką rozwoju ich 

rolnictwa i handlu, z drugiej zaś strony fakt, że ludnośd Indii rozproszona jest po 

całym kraju i tworzy małe, bardziej zaludnione skupienia tylko wskutek tego, że 

praca na roli i rzemiosło zjednoczone są patriarchalną więzią — te dwie 

okoliczności powołały do życia od niepamiętnych czasów szczególny system 

społeczny, tzw. village system, w ramach którego każda z tych drobnych 

jednostek była zorganizowana niezależnie od innych i pędziła swój odrębny 

żywot. O specyficznym charakterze tego systemu można wyrobid Sobie sąd na 

podstawie następującego opisu, wyjętego ze starego oficjalnego raportu 

brytyjskiej Izby Gmin. 

«Z geograficznego punktu widzenia wieś stanowi obszar obejmujący kilka setek 

lub tysięcy akrów ziemi ornej lub leżącej odłogiem; z politycznego punktu 

widzenia jest podobna do korporacji miejskiej. Posiada ona własnych wyższych 

funkcjonariuszy i urzędników w następującym składzie: Potail, czyli starosta, 

który zarządza z reguły sprawami wsi, załatwia spory między obywatelami, 
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sprawuje władzę policyjną i spełnia funkcje poborcy podatkowego w swojej wsi; 

jest on najodpowiedniejszą osobą do pełnienia tej funkcji dzięki swemu 

osobistemu autorytetowi i dokładnej znajomości położenia oraz stosunków 

panujących wśród ludności. Kurnum prowadzi rachunkowośd w dziedzinie 

uprawy roli i rejestruje wszystko, co jest z tym związane. Następnie Tallier i 

Totie: funkcja pierwszego polega na badaniu przestępstw i wykroczeo, na 

zapewnieniu eskorty i ochrony osobom udającym się do innej wsi; natomiast 

zakres działania drugiego wydaje się byd bardziej ograniczony bezpośrednio do 

spraw danej wsi i polega między innymi na ochronie pól i na pomocy przy 

ustalaniu wysokości plonu. Strażnik granic ochrania granice wsi i występuje w 

tych sprawach jako świadek w wypadkach spornych. Nadzorca zbiorników wody 

i kanałów rozdziela wodę dla potrzeb rolnictwa. Bramin zarządza na wsi 

sprawami kultu religijnego. Nauczyciel szkolny uczy dzieci wiejskie czytania i 

pisania na piasku. Mamy także bramina od kalendarza, czyli astrologa itd. Ci 

wyżsi i niżsi urzędnicy tworzą zwykle administrację wsi; lecz w niektórych 

częściach kraju skład jej jest węższy, gdyż wiele z opisanych wyżej funkcji łączy w 

sobie jedna osoba. W innych znów okolicach administracja wiejska składa się z 

większej liczby osób, niż to było podane wyżej. Ludnośd kraju żyła od 

niepamiętnych czasów pod tą prostą formą zarządu gminnego. Granice wsi 

zmieniały się bardzo rzadko; i chociaż same wsie były wielokrotnie niszczone lub 

nawet pustoszone przez wojnę, głód i epidemie, te same nazwy, te same 

granice, te same interesy i nawet te same rodziny utrzymywały się bez zmian w 

ciągu szeregu pokoleo. Mieszkaocy tych wsi zupełnie się nie martwili z powodu 

upadku lub podziału królestw; dopóki wieś ich pozostaje nietknięta, jest dla nich 

rzeczą obojętną, pod władzę jakiego paostwa dostała się ona lub jakiemu władcy 

przypadła w udziale; wewnętrzna gospodarka wsi pozostaje bez zmiany. Potail 

jest nadal, jak i przedtem, starostą i działa jako sędzia pokoju oraz jako poborca 

podatków na wsi». 

Te drobne, stereotypowe formy organizmu społecznego przeważnie się rozpadły 

i znikają z powierzchni Indii, nie tyle wskutek brutalnej ingerencji brytyjskiego 

poborcy podatkowego i brytyjskiego żołnierza, ile dzięki działaniu angielskich 

maszyn parowych i angielskiego wolnego handlu. Ta wspólnota rodzinna była 

oparta o rzemiosło domowe, o specyficzne połączenie ręcznego tkactwa, 
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ręcznego przędzalnictwa i ręcznej uprawy roli, dzięki czemu mogła sama 

zaspokajad swe potrzeby. Angielska ingerencja przeniosła przędzarza do 

Lancashire, a tkacza do Bengali lub też obydwu, tj. hinduskiego przędzarza i 

hinduskiego tkacza zmiotła z powierzchni ziemi. Prowadziła ona do rozpadnięcia 

się tych małych, na wpół barbarzyoskich, na wpół cywilizowanych wspólnot 

rozbijając ich bazę ekonomiczną i wywołując w ten sposób największą i w 

rzeczywistości jedyną rewolucję socjalną, jaką Azja kiedykolwiek przeżyła. 

Aczkolwiek uczucie ludzkie wzdryga się na widok zniszczenia i rozkładu 

dziesiątków tysięcy pracowitych, patriarchalnych i pokojowych organizacji 

społecznych, rzuconych w morze nieszczęśd, na widok ich członków 

pozbawionych jednocześnie swej starej formy cywilizacyjnej i dziedzicznych 

środków utrzymania — nie wolno nam jednak zapominad, że te idylliczne 

wspólnoty wiejskie mimo swej pozornej niewinności były zawsze silną podstawą 

wschodniego despotyzmu, że zamykały one umysł ludzki w możliwie 

najwęższych granicach czyniąc zeo powolne narzędzie przesądu, czyniąc zeo 

uległego niewolnika tradycyjnych zasad, pozbawiając go wszelkiej wielkości i 

historycznej aktywności. Nie wolno nam zapominad o egoizmie barbarzyoców, 

którzy, przylgnąwszy do nędznego skrawka ziemi spokojnie patrzyli na upadek 

całych imperiów, na niesłychane okrucieostwa, masakry ludności w wielkich 

miastach — spokojnie patrzyli na to wszystko nie udzielając temu większej 

uwagi niż zjawisku przyrody, sami Stając się bezbronnym łupem każdego 

napastnika, który zaszczycił ich w ogóle swą uwagą. Nie wolno nam zapominad, 

że ta niegodna człowieka wegetacja, że ta pasywna forma bytowania 

wywoływała z drugiej strony, jako reakcję, dzikie, ślepe, nieposkromione siły 

zniszczenia i uczyniła w Hindostanie nawet z mordu — rytuał religijny. Nie wolno 

nam zapominad, że te małe wspólnoty były rozdarte podziałem na kasty9 i 

niewolnictwem, że oddawały one człowieka w jarzmo zewnętrznych 

okoliczności, zamiast go wynieśd do roli władcy tych okoliczności, że 

przekształciły one rozwijający się samorzutnie ustrój społeczny w niewzruszone 

prawo natury i w ten sposób doszły do zwierzęco-prymitywnego kultu przyrody, 

którego upodlenie znalazło swój wyraz w tym, że człowiek, władca przyrody, 

padał pobożnie na kolana przed małpą Hanuman10 i krową Sabala11. 
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Co prawda, wywołując przewrót Socjalny w Hindostanie Anglia powodowała się 

jedynie najbardziej niskim egoizmem, sposób zaś, w jaki realizowała swoje 

interesy, był nad wyraz bezmyślny. Lecz nie o to w tej chwili chodzi. Zagadnienie 

sprowadza się do tego, czy ludzkośd może spełnid swą misję bez radykalnej 

rewolucji w stosunkach społecznych w Azji? Jeśli nie, to nie zważając na swe 

największe nawet zbrodnie Anglia była nieświadomym narzędziem historii w 

dokonaniu tej rewolucji. 

Tak więc, chodbyśmy najbardziej wstrząśnięci byli widokiem upadku starego 

świata, historia daje nam prawo zawoład wraz z Goethem: 

 

Jeśli źródłem szczęścia — męka, 

Czemuż nad nią ronid łzy? 

Czyż miriadów dusz nie nękał 

Groźny Timur, tyran zły? 

 

 

Przypisy 

1. Religia Lingama — kult bóstwa Sziwy rozpowszechniony szczególnie wśród 

południowo-- indyjskiej sekty lingajatów, głoszącej umartwienie ciała. — Red. 

2. Juggernaut — nazwa jednego z posągów boga Wisznu w Indiach. W czasie 

święta na cześd Wisznu wożono Juggernauta po ulicach na wysokim rydwanie. 

Wierni rzucali się pod rydwan i ginęli pod jego kołami. — Red. 

3. Aurangzeb (um. w 1707) — ostatni mongolski władca Indii. Z jego śmiercią 

mongolskie paostwo w Indiach (1526—1707) przestaje istnied jako 

scentralizowana całośd. — Red. 

4. Heptarchia (po grecku — panowanie siedmiu władców) — umowny termin 

używany przez historyków angielskich w odniesieniu do siedmiu królestw 

saskich (VI—VIII w.); Marks stosuje tu analogicznie termin ten dla 
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charakterystyki feudalnego rozdrobnienia Dekanu w. okresie przed najazdem 

muzułmanów. — Red. 

5. Bramin — kapłan, członek dziedzicznej kasty kapłaoskiej. — Red. 

6. Brytyjska Wschodnio-Indyjska Kompania została założona w r. 1600 w celu 

uprawiania monopolistycznego handlu z Indiami. Pod płaszczykiem 

«handlowych» operacji tej Kompanii angielscy kapitaliści podbijali Indie i rządzili 

tam przez dziesiątki lat. Po powstaniu indyjskim, w r. 1857, Kompania została 

rozwiązana, a rząd angielski przejął bezpośrednio w swe ręce rządy w Indiach. — 

Red. 

7. Jaskiniowa świątynia Salsetska, położona na wyspie tejże nazwy w 

bombajskiej prezydenturze Indii, posiada wielką ilośd (do 5 tys.) posągów 

wykutych — jak i sama świątynia — z kamienia. — Red. 

8. — hasło burżuazyjnych ekonomistów, przedstawicieli liberalizmu, broniących 

wolności handlu i nieingerencji paostwa w sferę stosunków ekonomicznych. — 

Red. 

9. Kasta — zamknięta z pokolenia na pokolenie grupa zawodowa i stanowa. W 

Indiach istnieją cztery zasadnicze kasty — kapłani, wojownicy — szlachta, kupcy 

i rolnicy, oraz słudzy. Członkowie różnych kast nie mogą zawierad ze sobą 

małżeostw. Za różnicami kastowymi kryją się największe bezprawia i ucisk mas 

pracujących w Indiach. — Red. 

10. Hanuman — mityczna małpa zamieniona w bóstwo w zamian za usługi 

wyświadczone jednemu z «awatarów» — ziemskich ucieleśnieo boga Wisznu. — 

Red. 

11. Sabala — lub Szabala — według hinduskiej religii święta krowa, nosicielka 

szczęścia i bogactwa, niekiedy czczona jako bóstwo ziemi i płodności — Red. 

 

 

 

 


