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Poznañ

¯ycie miêdzynarodowe rzeczy.
Przedmioty luksusu i codziennego u¿ytku

w spo³ecznej historii stosunków miêdzynarodowych

1. Spo³eczna teoria stosunków miêdzynarodowych

W
ostatnio opublikowanych artyku³ach objaœnialiœmy dychotomizacjê „miêdzynaro-

dowoœci” i „wewnêtrznoœci” i wskazywaliœmy sposoby jej przezwyciê¿enia1. Efek-
tem tych konceptualizacji jest konstrukcja teoretycznego narzêdzia w formie spo³ecznej
teorii stosunków miêdzynarodowych opartej na abstrakcji nierównego i po³¹czonego
rozwoju (uneven and combined development). Konceptualizacja ta, poszukuj¹c genealo-
gii miêdzynarodowoœci, oferuje spo³eczn¹ teoriê stosunków miêdzynarodowych poprzez
odnajdywanie ich istoty w historycznie zawsze nierównym i zawsze po³¹czonym roz-
woju wspólnot ludzkich. To zintegrowanie „wewnêtrznoœci” i „miêdzynarodowoœci”
w jednym schemacie eksplanacyjnym zmusza do nowego spojrzenia na historiê stosun-
ków miêdzynarodowych ukazuj¹c, ¿e „miêdzynarodowoœæ” zawsze znajdowa³a siê
u podstaw tworzenia spo³eczeñstw ludzkich. Dysponuj¹c spo³eczn¹ teori¹ stosunków
miêdzynarodowych mo¿emy realizowaæ projekt, którego istot¹ jest próba rekonstrukcji
spo³ecznej historii stosunków miêdzynarodowych ³¹cz¹cej obie rozdzielane dot¹d sfery
¿ycia spo³ecznego: „wewnêtrznoœæ” i „miêdzynarodowoœæ”.

Artyku³ jest elementem realizacji tego projektu poprzez przywo³anie potencja³u
tkwi¹cego w rzeczach – szeroko rozumianych „przedmiotach” luksusu i codziennego u¿ytku
– w celu ukazania nierównego i po³¹czonego rozwoju jako fundamentu spo³ecznej historii
stosunków miêdzynarodowych. Postêpowanie takie w odniesieniu do „rzeczy” pozwala na co
najmniej: 1) dostrze¿enie jednego spo³ecznego œwiata wy³aniaj¹cego siê po odrzuceniu po-
dzia³u na „wewnêtrznoœæ” i „miêdzynarodowoœæ”; 2) „dotkniêcie” miêdzynarodowoœci poza
sfer¹ wi¹zan¹ zwykle w nauce o stosunkach miêdzynarodowych z polityk¹ miêdzynarodow¹;
3) spojrzenie na spo³eczn¹ historiê stosunków miêdzynarodowych poprzez odrzucenie domi-
nuj¹cego w tradycyjnej historiografii podejœcia polegaj¹cego na uprzywilejowaniu procesów
produkcji nad procesami konsumpcji; 4) ukazanie w jaki sposób dzia³ania ludzi tworz¹ miê-
dzynarodowoœæ. Omawiaj¹c pozornie odmienne procesy zwi¹zane z ¿yciem miêdzynarodo-
wym szeroko rozumianych „rzeczy” – afrykañskich ¿yraf, kaszmirskich szali, jedwabiu,

1 A. Ga³ganek, Czy istnieje teoria spo³eczna „miêdzynarodowoœci” i „wewnêtrznoœci”?, „Przegl¹d Politolo-
giczny” 2007, vol. XII, nr 2, s. 21–38; ten¿e, Abstrakcja nierównego i po³¹czonego rozwoju w wyjaœnianiu historii
stosunków miêdzynarodowych, „Prawo i Polityka” 2009, vol. 1, nr 1, s. 53–84; ten¿e, Spo³eczna teoria stosunków
miêdzynarodowych. Poza dychotomiê «miêdzynarodowoœci» i «wewnêtrznoœci», w: Metodologia badañ politolo-
gicznych w Polsce, red. M. Pietraœ, K. Marzêda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009; ten¿e, Dlaczego nie istnieje teo-
ria spo³eczna «miêdzynarodowoœci»? Analiza systemów-œwiatów i neorealizm: dwie strony tego samego medalu,
„Przegl¹d Humanistyczny” 2010, vol. 15, nr 3, s. 7–22; ten¿e, Genealogia miêdzynarodowoœci. Spo³eczna teoria sto-
sunków miêdzynarodowych, „Przegl¹d Politologiczny” 2010, vol. XV, nr 3, s. 7–22.



znaczenia angielskich rzeczy dla mieszkañców Mutsamudu czy opery Madame Buterrfly
– dostrzegamy podobne wzory, choæ niekiedy ukryte, ukazuj¹ce skutki nierównego i po³¹czo-
nego rozwoju w spo³ecznej historii stosunków miêdzynarodowych.

2. ¯ycie miêdzynarodowe rzeczy

Znacz¹cy problem stawiany przez badaczy historii œwiata (world history) i globalnej inte-
gracji wyra¿a pytanie, jak ludzie, którzy czêsto uwa¿ani s¹ za ofiary globalnej kulturowej ho-
mogenizacji przekszta³caj¹ konceptualnie importowane rzeczy, symbole i idee? Ten
analityczny impuls znajduje czêsto wyraz w praktyce badawczej koncentruj¹cej siê na zjawi-
sku kulturowego imperializmu i nacisku na sposoby „recepcji” globalnych symboli. Popular-
noœæ w dyskursie naukowym takich pojêæ jak „udomowienie”, „hybrydyzacja”, „lokalizacja”,
„glokalizacja” czy „atomigracja” ilustruje uwagê przywi¹zywan¹ do zachodz¹cego w global-
nej cyrkulacji znaków procesu reinterpretacji2. Wielu badaczy przyznaje tak¿e, ¿e znaczenia
nadawane rzeczom w mniejszym stopniu podlegaj¹ przenoszeniu ni¿ same rzeczy. Si³a pojê-
cia „recepcji” le¿y w jego mo¿liwoœci zademonstrowania, ¿e rzeczy cyrkuluj¹ce poza grani-
cami ich miejsc narodzenia rzadko s¹ tylko „kopiami” swojego kontekstu spo³ecznego, czêsto
zaœ zmieniaj¹ uprzednio nadawane im znaczenia i prowadz¹ do istotnych zmian w ró¿nych
sferach ¿ycia spo³ecznego: ¿yciu codziennym, politycznym, ekonomicznym i stosunkach
miêdzynarodowych. Co wiêcej, rzeczy czêsto wracaj¹ do Ÿród³a swego wytworzenia wraz
z nadanym im nowym kontekstem spo³ecznym i wp³ywaj¹ w istotny sposób na to Ÿród³o. Mi-
chael Taussig nazywa to zdolnoœci¹ kopii do wp³ywania na to co jest kopiowane3.

Wiedza o materialnej historii ¿ycia mieszkañców œwiata jest niepe³na i fragmentaryczna.
Z jednej strony znamy szczegó³owo dane o liczbie porcelanowych kubków, no¿y i widelcy,
ksi¹¿ek, mebli i ubrañ, których w³aœcicielami byli kupcy, prawnicy i artyœci w XVII
i XVIII-wiecznej Holandii, Anglii czy Hiszpanii. Z drugiej strony, nie wiemy wiele o posia-
daniu rzeczy przez setki milionów Chiñczyków w tym samym okresie4.

Ró¿ne podejœcia do rzeczy odzwierciedlaj¹ bardziej fundamentaln¹ ró¿nicê w rozumieniu
genealogii nowo¿ytnoœci i praktyk samej historii stosunków miêdzynarodowych. Prowadzo-
ne w ostatnich latach badania globalnej historii konsumpcji w XVII i XVIII w. stanowi¹ czêœæ
wysi³ku badawczego wychodz¹cego poza europocentryczne narracje o nowo¿ytnoœci. Euro-
pejska nowo¿ytnoœæ wy³ania siê w nich nie tyle jako rezultat szczególnego spotkania siê
naukowej mentalnoœci i zasad prawa (M. Weber), czy te¿ jako produkt kapitalistycznej eks-
ploatacji pozaeuropejskich ludów i ziem, ile jako transnarodowe osi¹gniêcie, które zmobili-
zowa³o pozaeuropejsk¹ wiedzê, dobra, technologiê, zasoby i pracê – niektóre poprzez handel,
inne poprzez zaw³aszczenie, imitacjê i zastosowanie przymusu.

Kenneth Pomeranz wskazuje na dwie grupy argumentów uzasadniaj¹cych tezê o powsta-
niu po 1400 r. „luksusowego” lub „konsumpcyjnego spo³eczeñstwa”. Pierwsza grupa podkre-
œla wzrost konsumpcji luksusowych dóbr (jedwab, zwierciad³a, eleganckie meble, etc.) wœród
bardzo bogatych i wi¹¿e j¹ ze zmian¹ wczeœniejszych sposobów wyra¿ania statusu. Proces ten
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mo¿na nazwaæ „obiektywizacj¹” luksusu. Luksusowe dobra staj¹ siê w coraz wiêkszym stopniu
dostêpne dla ka¿dego kto mo¿e za nie zap³aciæ. Znikaj¹ restrykcje posiadania luksusowych
dóbr zwi¹zane z koniecznoœci¹ równoczesnego spe³niania pewnych spo³ecznych kryteriów.
Punktem wyjœcia drugiej grupy argumentów jest tak¿e konsumpcja luksusowych dóbr przez
najbogatsze grupy spo³eczne, ale równoczeœnie akcentuje siê znaczenie procesów prze-
kszta³cania siê tych dóbr w dobra u¿ytku codziennego konsumowane przez klasy œrednie,
a nawet ni¿sze. W tej argumentacji wiêksz¹ uwagê przywi¹zuje siê do dóbr dostêpnych w nie-
wielkich iloœciach i czêsto szybko konsumowanych ni¿ do bardziej trwa³ych dóbr luksuso-
wych. Do grupy tej nale¿¹ przede wszystkim dobra, które Sidney Minz nazywa „¿ywnoœci¹
narkotykow¹” (the drug foods): cukier, kakao, tytoñ, kawa i herbata. Pocz¹tkowo niektóre
z nich, jak tytoñ i kawa, by³y odrzucane w Europie jako niebezpieczne i barbarzyñskie.
Wszystkie one nale¿a³y do dóbr luksusowych w XVI-wiecznej Europie, a do powszechnie
u¿ywanych w wiêkszoœci Europy zachodniej w koñcu XIX w.5 Transnarodowe systemy
ekonomiczne istnia³y w ró¿nych czasach w ró¿nych czêœciach œwiata. Rejon Oceanu Indyj-
skiego by³ takim systemem co najmniej od X w. W XI w. farbowana i kolorowana bawe³na
by³a eksportowana z Indii przez Kair do Afryki wschodniej. Z Bengalu i Wybrze¿a Koro-
mandelskiego bawe³na i tekstylia wêdrowa³y do Azji po³udniowo-wschodniej i Chin. Kiedy
europejscy kupcy przybyli na Ocean Indyjski zastali aktywne sieci handlowe, które nie pod-
dawa³y siê ich wp³ywom. W 1600 r. jedynie czwarta czêœæ azjatyckiego pieprzu i korzeni
trafia³a do Europy. Jeszcze w koñcu XVIII w. trudno by³o oceniæ gdzie znajdowa³o siê cen-
trum, a gdzie peryferie.

Dysponujemy znacznie mniejsz¹ wiedz¹ o przep³ywie dóbr z Zachodu na Wschód ni¿
w odwrotnym kierunku. Warto podkreœliæ, ¿e Wschód by³ nie tylko producentem, ale tak¿e
konsumentem rzeczy i idei, w tym tak¿e europejskich. W Chinach okresu wczesnej dynastii
Qing (1644–1912) u¿ywano angielskiej we³ny w modnych ubiorach. Podczas gdy XIX-wieczni
komentatorzy koncentrowali siê na podkreœlaniu fundamentalnych ró¿nic miêdzy Europ¹
i Chinami, w XVII i XVIII w. podró¿nicy dostrzegali liczne podobieñstwa miêdzy material-
nymi kulturami obu regionów. W Chinach ju¿ w okresie póŸnej dynastii Ming (1368–1644)
wielkim popytem cieszy³a siê porcelana z arabskimi zdobieniami i europejskie ksi¹¿ki.
W koñcu XVI w. jezuicki misjonarz Matteo Ricci obserwowa³ w Chinach szerokie imitowa-
nie europejskich ubrañ i podkreœla³ podobieñstwo obyczajów.

Re¿imy konsumpcji „archaicznej globalizacji” (XIII–XVIII w.), jak nazywa j¹ Frank
Trentmann, by³y powi¹zane z ró¿nymi re¿imami produkcji. Egzotyczna orientacja archaicz-
nej globalizacji wi¹za³a siê z u¿ywaniem rzadkich umiejêtnoœci, wiedzy i reputacji, które nie
mog³y byæ w prosty sposób reprodukowane. Zwyczaj kolekcjonowania rzeczy zosta³ wzmoc-
niony przez imperialne rywalizacje, szczególnie miêdzy Wielk¹ Brytani¹ i Francj¹ w Indiach
i w Egipcie. Miasto Lucknow po³o¿one w Indiach pó³nocnych w koñcu XVIII w. by³o opi-
sywane jako miejsce, gdzie ró¿norodnoœæ by³a stylem ¿ycia. Perski, muzu³mañski, hinduski
i europejski styl ³¹czy³y siê. Imperia kolekcjonowa³y rzeczy i kultury podobnie jak teryto-
ria. Style by³y p³ynne, hybrydyczne i niesta³e, napêdzaj¹c globaln¹ wymianê dóbr i kultur.
W pewnym sensie przedstawiciele klasy panuj¹cej byli raczej kolekcjonerami ni¿ konsu-
mentami6.
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2.1. ¯yrafa jako dobro egzotyczne

Poszukuj¹c wœród czynników ekonomicznych przyczyn nowo¿ytnej europejskiej ekspan-
sji, nale¿y uzupe³niæ je o europejskie po¿¹danie egzotycznych dóbr. W przedsiêwziêciach po-
dejmowanych w warunkach wysokiego ryzyka i niepewnoœci czynniki ekonomiczne nie s¹
zwykle jedynym imperatywem. U podstaw takiej czy innej dyskursywnej formy wyra¿ania
tych pragnieñ znajduje siê sposób postrzegania œwiata le¿¹cego „za oceanami” w okresie re-
nesansu czy szczególny sposób definiowania pozaeuropejskiego œwiata w XIX w. jako warte-
go podboju i zajêcia7. Przyk³adem jednego z takich uosobieñ egzotycznoœci jest ¿yrafa.
Bior¹c pod uwagê jej szczególne atrybuty, ¿yrafa mo¿e stanowiæ noœnik zrozumienia jak lu-
dzie pewnych spo³eczeñstw odnosili siê do œwiata zewnêtrznego. Erik Ringmar podejmuje pró-
bê rekonstrukcji tego stosunku w oparciu o trzy spotkania z ¿yrafami: we Florencji w 1486 r.,
we Francji w 1827 r. oraz w Pekinie w 1414 r.

Kolekcjonowanie egzotycznych zwierz¹t by³o rozpowszechnionym zwyczajem wœród re-
nesansowych elit. Królowie, ksi¹¿êta i papie¿e posiadali w swoich mena¿eriach leopardy,
s³onie, lwy, nosoro¿ce, or³y, wielb³¹dy, niedŸwiedzie, jelenie i wiele innych zwierz¹t. Obec-
noœæ osobliwych zwierz¹t na dworach rz¹dz¹cych stanowi³a metaforê nadzwyczajnoœci ich
w³adzy. Wiêkszoœæ egzotycznych zwierz¹t na dworach w³oskich elit pochodzi³a od w³adców
muzu³mañskich, przede wszystkim su³tana Egiptu, a po upadku Konstantynopola w 1453 r.
od su³tana Istambu³u. Owe muzu³mañskie powi¹zania nadawa³y zwierzêtom aury dodatko-
wej tajemniczoœci. Na ambiwalentny obraz Turków w Europie sk³ada³o siê ich postrzeganie
jako brutalnych, okrutnych i mizoginistycznych wyznawców demonicznej religii, a równo-
czeœnie fascynuj¹cych ze wzglêdu na posiadanie rzeczy postrzeganych jako „orientalne”. Ro-
zumienie tej orientalnoœci koncentrowa³o siê na p³yn¹cym z luksusu splendorze, absolutnej
w³adzy i rozwi¹zaniach funkcjonuj¹cych w sferze seksualanej. Zoologiczne ogrody mu-
zu³mañskich w³adców (serraglio, saray) stanowi³y integraln¹ czêœæ ich œwiata w³adzy na
d³ugo przed podobnymi realizacjami w Europie. Pojawienie siê ¿yrafy w 1486 r. we Florencji
– wczeœniej w organizowanych paradach pos³ugiwano siê manekinem ¿yrafy – wi¹za³o siê
z prób¹ ustanowienia przez egipskich Mameluków dobrych stosunków dyplomatycznych
z Florencj¹ w celu uzyskania jej poparcia w ich konflikcie z okupuj¹cymi Egipt Turkami.
Przybycie zwierzêcia do Florencji wywo³a³o wielk¹ sensacjê. Uzyskanie przez Florencjê do-
stêpu do morza (Livorno) w 1421 r. szybko prze³o¿y³o siê na wydanie przez miasto wielu
odkrywców (Giovanni da Verrazzaono, Amerigo Vespucci).

W 1827 r. inna ¿yrafa pojawi³a siê w Pary¿u. By³a ona tak¿e podarunkiem od rz¹dz¹cego
Egiptem, a jednoczeœnie pionkiem w dyplomatycznej grze. ¯yrafê sprowadzi³ do Pary¿a fran-
cuski konsul generalny w Kairze Bernardino Drovetti, który by³ zaufanym mameluckiego pa-
szy Muhammada Alego. Drovetti by³ tak¿e grabie¿c¹ egipskich grobowców i handlarzem
staro¿ytnymi artefaktami. Kiedy w 1824 r. tron francuski obj¹³ Karol X, Drovetti uzna³ to za
dobr¹ okazjê do zyskania przychylnoœci obu w³adców. Muhammad Ali by³ zaanga¿owany
w agresywn¹ ekspansjê morsk¹ przeciwko Cyprowi i w konflikt z Grecj¹.

Drogê z portu w Marsylii do Pary¿a ¿yrafa pokona³a na w³asnych nogach wzbudzaj¹c
wielkie zainteresowanie. W Lyonie wita³o j¹ 13 tys. osób. Kiedy konwój dotar³ do Pary¿a ¿y-
rafa zosta³a okazana królowi, który przeprowadzi³ pó³ godzinn¹ rozmowê z opiekuj¹cym siê
ni¹ profesorem zoologii. ¯yrafa zosta³a nastêpnie umieszczona w Jardin des Plantes, gdzie
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latem 1827 r. odwiedzi³o j¹ ok. 100 tys. osób. Zwierzê sta³o siê przedmiotem piosenek, utwo-
rów muzycznych, wierszy, skeczy i politycznej satyry oraz znakiem umieszczanym na wielu
produktach, od ciastek po ubrania, myd³o i meble. Jednak w trzy lata po jej przybyciu do Pary-
¿a, jak zauwa¿y³ Honoré de Balzac, ¿yrafê odwiedzali jedynie prowincjusze, znudzone nianie
i naiwni ludzie8.

Wkrótce po koronacji Karola X francuski minister spraw zagranicznych poinformowa³
swoje ambasady, ¿e król pragnie powiêkszyæ swoj¹ mena¿eriê. Krytycy re¿imu w formie sa-
tyry politycznej zauwa¿ali, ¿e we Francji nic siê nie zmieni³o poza przybyciem jeszcze jednej
bestii. ¯yrafa przyby³a z Egiptu, który nie tak dawno by³ okupowany przez Napoleona, a pew-
na liczba oficerów francuskich pozosta³a tam staj¹c siê doradcami wojskowymi egipskiego
paszy. W 1824 r. francuski filolog Jean-François Champollion odczyta³ egipskie hieroglify
umieszczone na kamieniu z Rosetty daj¹c pewnoœæ odkrycia najg³êbszych tajemnic staro¿yt-
nej cywilizacji. W 1830 r. Francja rozpoczê³a inwazjê na Algieriê wykorzystuj¹c jako uzasad-
nienie b³ahy incydent dyplomatyczny. Licz¹cy 37 tys. ¿o³nierzy desant francuski opanowa³
stolicê, a Algieria zosta³a og³oszona prowincj¹ Francji. Wojna toczy³a siê jednak nadal w for-
mie partyzanckiej. W 1845 r. si³y francuskie liczy³y ju¿ 106 tys. ¿o³nierzy. Kolonizacja Algie-
rii i eksploatatorska polityka w³adz francuskich (konfiskaty i wyw³aszczenia ziemskie) by³y
przyczyn¹ wielu powstañ algierskich. Francuzi okupowali kraj, który by³ orientalny, podob-
nie jak orientalna by³a ¿yrafa. S³awi¹cy demokracjê w Stanach Zjednoczonych Alexis de
Tocqueville zachêca³ do migracji do Algierii i jako parlamentarzysta z zaanga¿owaniem bro-
ni³ francuskiej taktyki stosowanej w Algierii: walka toczy siê nie miêdzy rz¹dami, ale miêdzy
rasami. Decyzja inwazji na Algieriê mia³a motywy polityczne, jednak mo¿na by³o j¹ podj¹æ
w œrodowisku ³¹cz¹cym królewskie pretensje, orientalne fantazje, naukowe zainteresowanie
i d¹¿enie do ekonomicznej korzyœci. Wszystko to egzemplifikowa³a ¿yrafa.

Do Pekinu ¿yrafa przyby³a w 1414 r. Nied³ugo potem ukaza³ siê pierwszy dekret ograni-
czaj¹cy morsk¹ aktywnoœæ Chiñczyków. Zoologiczne ogrody istnia³y w Pekinie co najmniej
od 1000 r. p.n.e. Chiny by³y „Królestwem Œrodka” i wszystkim otaczaj¹cym je jednostkom
politycznym nadawano ni¿szy status. ¯yrafa przyby³a z Bengalu, który kilka lat wczeœniej od-
wiedzi³ jeden z okrêtów wyprawy pod dowództwem Zheng He. Trafi³a tam wczeœniej jako
prezent koronacyjny dla nowego króla Bengalu od ambasadora afrykañskiego pañstwa Me-
linda. Przybywszy do Chin ¿yrafa by³a traktowana jako znak ³askawoœci niebios. Dla chiñ-
skich uszu somalijskie girin oznaczaj¹ce ¿yrafê brzmia³o jak chiñskie qilin oznaczaj¹ce
jednoro¿ca. W oficjalnym chiñskim bestiariuszu qilin zajmowa³ miejsce obok smoka, feniksa
i ¿ó³wia symbolizuj¹cych dobry omen. Kiedy w 1421 r. bezpoœrednio z Melindy przywiezio-
no drug¹ ¿yrafê pozytywne interpretacje symbolicznoœci tego znaku dotyczy³y bezpoœrednio
trwa³oœci i powodzenia sprawowania rz¹dów przez cesarza. Jednak mimo tych pozytywnych
przewidywañ kilka lat póŸniej cesarski dekret ogranicza³ handel zagraniczny i mo¿liwoœæ po-
dejmowania wypraw morskich. Kolejne dekrety (1449, 1452) zaostrza³y ograniczenia i pena-
lizowa³y handel zagraniczny. Zakaz zosta³ rozci¹gniêty nawet na ¿eglugê przybrze¿n¹.
Wed³ug jednej z interpretacji antyhandlowi konfucjañscy literati zdobyli przewagê nad
zwolennikami przedsiêbiorczoœci, którymi byli dworscy eunuchowie. Kiedy w rywalizacji
o wp³ywy przewagê zyskiwali eunuchowie restrykcje by³y znoszone, kiedy ich przeciwnicy
– przywracane. Ograniczenia handlu miêdzynarodowego by³y dla konfucjan sposobem de-
monstrowania dominacji ich sposobu rozumienia roli pañstwa. Konfucjañski cz³onek Rady
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Wojennej ocenia³ sens wypraw morskich Zheng He zdecydowanie negatywnie. Wskazywa³
na ich olbrzymi koszt mierzony zbo¿em, pieniêdzmi i liczb¹ uczestników, którzy stracili
w ich wyniku ¿ycie. Aczkolwiek wyprawy przywioz³y wspania³e i kosztowne rzeczy, jaka
by³a z tego korzyœæ dla pañstwa? Wyprawy by³y skutkiem decyzji z³ego rz¹du i jego ministro-
wie nie powinni wyraziæ na nie zgody9.

Przed 2 po³. XIX w. ¿yrafy poza Afryk¹ by³y rzadkimi zwierzêtami. Stanowi³y rodzaj
emisariuszy odmiennego œwiata. W procesie nadawania znaczenia zwierzêciu i œwiatu do
którego nale¿a³o, w sposób nieunikniony pojawia siê kontekst zwi¹zany z rozumieniem egzo-
tycznoœci. Zarówno Europejczycy, jak i Chiñczycy interpretowali ¿yrafy w oparciu o domi-
nuj¹ce w ich spo³eczeñstwach przekonania tworz¹ce ten kontekst. Reakcje „zwyk³ych” ludzi
wydaj¹ siê wszêdzie takie same. Reakcja ludzi wykszta³conych, czy to badaczy konfucjañ-
skich, czy cz³onków francuskiej akademii wymaga bezstronnoœci i obiektywizmu, a nie spon-
tanicznej reakcji zwi¹zanej z egzotyk¹ obiektu. W obu przypadkach istniej¹ ustanowione
schematy interpretacyjne pomagaj¹ce badaczom zachowaæ wymagany spokój i opanowanie.
Z pomoc¹ tych regu³ zwierzê jest identyfikowane i umieszczane pod w³aœciw¹ etykietk¹.
Dla chiñskich literati ¿yrafa by³a qilin, dla naukowców francuskich Giraffa camelopardis.
Ostatecznie zwierzê nie jest czymœ obcym, ale wprost przeciwnie, jest dobrze znane. Jego po-
jawienie siê nie stanowi wyzwania, ale jest raczej rodzajem potwierdzenia sposobu pojmowa-
nia rzeczywistoœci przez cz³onków obu grup.

W stosunkach miêdzynarodowych we wszystkich trzech przypadkach ¿yrafy s¹ pionkami
w dyplomatycznej grze toczonej za pomoc¹ podarunków. W ka¿dym przypadku odzwiercie-
dlaj¹ one rolê muzu³mañskich rz¹dz¹cych jako poœredników miêdzy Wschodem i Zachodem
oraz miêdzy Afryk¹ i reszt¹ œwiata. W ka¿dym przypadku ¿yrafy zwiêkszaj¹ legitymizacjê
w³adzy rz¹dz¹cych, którzy je otrzymuj¹ jako podarunek. W republikañskiej Florencji poli-
tyczna w³adza pochodzi od obywateli, którym rz¹dz¹cy s¹ zobowi¹zani dostarczaæ publicznej
rozrywki i organizowaæ uroczystoœci. Si³a ¿yrafy p³ynie z opowieœci o odleg³ych miejscach
i nieznanych ziemiach. W Chinach, przeciwnie, w³adza cesarza nie zale¿y od mandatu
spo³ecznego, ale od mandatu niebios. Opowieœæ o ¿yrafie jest skoncentrowana na cesarzu
i potwierdza legitymizacjê jego rz¹dów. We Francji wa¿niejszym Ÿród³em legitymizacji staje
siê nowa naukowa zoologia. Nauka demonstruje intelektualn¹ wy¿szoœæ Europejczyków nad
reszt¹ œwiata. Europejczycy wiedz¹ wiêcej o Egipcie i Afryce ni¿ sami Egipcjanie i Afrykañ-
czycy. W ich umys³ach ¿yrafa jedynie umacnia stworzone przez nich hierarchie.

W kategoriach kulturowego kontekstu mamy zatem do czynienia z trzema podstawowymi
modelami: renesansowym modelem skierowanej na zewn¹trz ciekawoœci; konfucjañskim
modelem skierowanej do wewn¹trz samowystarczalnoœci i oœwieceniowym modelem skiero-
wanej na zewn¹trz samowystarczalnoœci10. Modele te w jednoznaczny sposób ujawniaj¹ swo-
je implikacje dla dzia³ania. Florentyñczycy wyruszaj¹ w œwiat pe³en osobliwoœci i chc¹ je
odkryæ. Ich celem ekonomicznym jest zaspokojenie w egzotyczne dobra rozwijaj¹cego siê
rynku europejskiego. Chiñczycy œwiadomie zamykaj¹ siê przed zewnêtrznym œwiatem, po-
niewa¿ nigdy nie cenili szczególnie zagranicznych towarów. W przypadku Francuzów ich na-
ukowe poznanie œwiata muzu³mañskiego poprzedza jego militarn¹ okupacjê. Podobnie do
Chiñczyków ¿yj¹ oni w œwiecie bez znacz¹cego otwarcia siê „na zewn¹trz”. Poza nauk¹
mo¿e istnieæ jedynie zabobon. Naukê charakteryzuj¹ uniwersalne cele, zaœ konkretnych
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przypadków potrzebuje ona jedynie do ich testowania. Francja mo¿e potwierdziæ konkluzyw-
nie swoj¹ wy¿szoœæ porównuj¹c siê z mniej rozwiniêtymi spo³ecznoœciami.

Jednak by³oby b³êdem myœleæ – podkreœla Erik Ringmar – ¿e te interpretacyjne schematy
decyduj¹ ostatecznie o tym co poszczególne spo³eczeñstwa robi³y. Przekonania s¹ tylko prze-
konaniami i stanowi¹ czêsto przeciwstawne interpretacje obecne w ka¿dym spo³eczeñstwie.
Chiñscy eunuchowie byli z pewnoœci¹ gotowi do eksploracji œwiata w imiê cesarza. Genera-
cja oœwieceniowych myœlicieli traktowa³a pocz¹tkowo pozaeuropejski œwiat z uznaniem
i szacunkiem. To, ¿e te interpretacje ostatecznie nie zwyciê¿y³y nie wynika³o z ich mniejszej
prawomocnoœci, ale raczej z braku wsparcia przez wystarczaj¹c¹ si³ê. W Chinach imperialne
pañstwo i kieruj¹cy nim konfucjañscy literati byli zbyt silni. Pañstwo francuskie, przeciwnie,
by³o zbyt s³abe. Rz¹dz¹cy mieli nadziejê, ¿e zagraniczna wojna pomo¿e zjednoczyæ naród.
Rezultatem by³ pocz¹tek budowy zamorskiego imperium11.

2.2. Kaszmirskie szale

Rozró¿nienie przez Immanuela Wallersteina obszarów „wewnêtrznych” i „zewnêtrz-
nych” wobec systemu-œwiata opiera siê w swej istocie na definicji dóbr luksusowych. Z tego
punktu widzenia powinniœmy rozwa¿aæ nie tylko ich wolumen, osi¹gane zyski i „presti¿”
zwi¹zany z ich posiadaniem, ale tak¿e ich wp³yw na skalê zatrudnienia. Na przyk³ad, perski
jedwab dostarcza³ pracy tysi¹com tkaczy w Wenecji, Padwie, Bergamo i Antwerpii.

Kaszmirskie szale by³y szeroko znanym towarem handlowym w Azji zanim sta³y siê zna-
ne Europejczykom. Od XVI do XVIII w. kaszmirscy rzemieœlnicy tkali materia³y z kozich
w³osów, jedwabiu, owczej we³ny i innych surowców. L¹dowymi szlakami handlowymi tra-
fia³y one do Azji centralnej i Chin, a na zachodzie do Rosji i imperium otomañskiego. I cho-
cia¿ zachodnia historiografia indyjskiego handlu w XVII i XVIII w. podkreœla w szczególny
sposób znaczenie handlu morskiego z Europ¹, w istocie jego wolumen by³ mniejszy od han-
dlu indyjskiego z azjatyckimi i afrykañskimi krajami. Dwory Safawidów w Iranie i Mogo³ów
w pó³nocnych Indiach u¿ywa³y kaszmirskich szali w ustanawianiu spo³ecznych „stosunków
konsumpcji”. Cz³onkowie obu dworów konsumowali znaczn¹ iloœæ kaszmirskich szali miê-
dzy XVI i po³. XIX w. w formie elementu tradycyjnych ubiorów i podarunków.

Zachodnioeuropejska konsumpcja kaszmirskich szali bierze swój pocz¹tek wraz
z XVIII-wiecznym importem, który monopolizuje Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska.
Wczeœniej kupcy, urzêdnicy Kompanii i podró¿nicy przywo¿¹ szale jako podarunki. Jedna
z najwczeœniejszych wzmianek o Angielce nosz¹cej kaszmirski szal w Anglii pojawia siê
w 1767 r. Podobnie jak w Indiach i Iranie popyt na kaszmirskie szale w Wielkiej Brytanii
wi¹¿e siê z ludŸmi w³¹czaj¹cymi je do „stosunków konsumpcji”. Wœród kupuj¹cych szale
w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii dominowali bogaci mê¿czyŸni, którzy nosili elementy
orientalnych strojów, w tym kaszmirskie szale, w okolicznoœciach zwi¹zanych czêsto z odpo-
czynkiem, sportem i podró¿¹. W XIX-wiecznej literaturze angielskiej kaszmirskie szale staj¹
siê reprezentacj¹ luksusu. Nupur Chaudhuri pisze o istotnej wymiennej wartoœci u¿ywanych
szali i powstaniu rynku handlu nimi poprzez prywatne listy, og³oszenia w gazetach i reklamy
w magazynach kobiecych12. Napoleon i jego oficerowie przywieŸli kaszmirskie szale z fran-
cuskiej kampanii w Egipcie (1798–1801), a cesarzowa Józefina zapocz¹tkowuje modê ich
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noszenia w Pary¿u. Francuscy konsumenci nabywaj¹ szale na rosyjskim targu w Ni¿nym No-
wogrodzie, a tak¿e poprzez francuskich rezydentów w Istambule i Moskwie. Kaszmirskie
szale staj¹ siê symbolem statusu francuskiej bur¿uazji od okresu Restauracji (1815–1848) do
okresu Drugiego Cesarstwa (1852–1870) stanowi¹c jeden z wyznaczników statusu klasowe-
go, poniewa¿ „wygl¹daj¹ bogato”, s¹ „artystycznie ornamentowane” oraz „wykonane z dro-
gich materia³ów”13.

W tym samym czasie kaszmirskie szale staj¹ siê modne równie¿ w Stanach Zjednoczo-
nych. S¹ to jednak przede wszystkim francuskie szale imituj¹ce wzory kaszmirskie, wszak
Stany Zjednoczone s¹ jeszcze peryferiami. Staj¹ siê one szeroko dostêpne w latach 40.
XIX w., zaœ dekadê póŸniej nawet sklepy w ma³ych amerykañskich miasteczkach sprzedaj¹
szale z „Tybetu”. W 1860 r. amerykañska reklama w kobiecym periodyku prezentuje typy
i ceny „indyjskich szali” zakupionych za poœrednictwem Kompanii Wschodnioindyjskiej
w Londynie. Ceny kszta³tuj¹ siê od 15 dol. za „delhijsk¹ szarfê na ramiona” do 1200 dol. za
„d³ugi szal”.

Gdy w 1851 roku Wielka Wystawa w londyñskim Cristal Palace s³awi brytyjsk¹ produk-
cjê przemys³ow¹ i imperialn¹ wielkoœæ kraju, kaszmirskie szale i inne artystyczne towary
kolonialnych Indii zajmuj¹ na niej istotne miejsce. Postêpuj¹ca europejska penetracja kolo-
nialna u³atwia zaw³aszczanie wzorów i technologii z kolonii i ich imitacjê przez rodzimy
przemys³. Kaszmirskie szale i wiele innych indyjskich wytworów rêkodzielniczych staje siê
modnych jako „antyki” w Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Kaszmirskie
szale przywo³uj¹ „romantyczne skojarzenia” z „tajemniczym i niezmiennym Wschodem”.
Od 1880 r. do I wojny œwiatowej bogate europejskie i amerykañskie kobiety ucz¹ siê drapo-
waæ kaszmirskie szale zarówno na swoich ramionach, jak i na pianinach. „Indyjski styl” w de-
korowaniu brytyjskich domów staje siê elementem póŸnowiktoriañskiego eklektyzmu.

Brytyjskie i francuskie fabryki tekstylne odpowiadaj¹ na popularnoœæ kaszmirskich szali
poprzez ich kopiowanie. Europejskie fabryki nigdy nie mog³y jednak zdobyæ wystarczaj¹co
wysokiej jakoœci „szalowej we³ny” u¿ywanej przez kaszmirskich tkaczy i w rezultacie euro-
pejska imitacja nigdy nie by³a równie lekka, a zarazem ciep³a i miêkka. Fabryki tekstylne
w Norwich i Edynburgu rozpoczê³y wytwarzanie replik kaszmirskich szali w latach 1770,
wkrótce jednak rynek zdominowa³y imitacje wytwarzane przez tkaczy z Paisley. W latach 20.
i 30. XIX w. produkty z Paisley by³y znane jako „tybetañskie szale”.

W po³. XIX w. francuskie wzory i produkcja zdominowa³y handel szalami w Europie za-
chodniej i Stanach Zjednoczonych. Wynalezienie we Francji przez Josepha M. Jacquarda
w 1801 r. mechanicznego krosna rozszerzy³o pulê mo¿liwych do realizacji wzorów i przyczy-
ni³o siê do istotnego wzrostu iloœci produkowanych szali. Równoczeœnie francuscy projektanci,
którzy ustanowili swoj¹ dominacjê w dziedzinie mody, krytykowali oryginaln¹ ornamentykê
kaszmirskich szali jako „dziwaczn¹ i zagmatwan¹”. Niektórzy projektanci zdobywali uznanie,
wykorzystuj¹c „perski” styl i „tak wiele motywów przypominaj¹cych Wschód jak to tylko
mo¿liwe”. W latach 40. XIX w. brytyjskie fabryki imitowa³y francuskie imitacje kaszmir-
skich szali. Bardziej znacz¹c¹ wymowê ma jednak fakt, ¿e wzory stworzone przez francuskich
projektantów by³y tak¿e powszechnie tkane przez rzemieœlników pracuj¹cych w Kaszmirze.
Tym samym francuskie wzory inspirowa³y w znacznej czêœci XIX-wieczn¹ kaszmirsk¹ i imi-
tuj¹c¹ kaszmirsk¹ produkcjê szali.
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Konwencjonalna narracja o kaszmirskich szalach wi¹¿e upadek ich wytwórczoœci w Kasz-
mirze w koñcu XIX w. w zwi¹zku z „kaprysami mody”. Michelle Maskiell dowodzi jednak,
¿e dramatyczny upadek tej wytwórczoœci w latach 70. XIX w. wi¹za³ siê raczej z d³ugookre-
sow¹ imperialn¹ polityk¹, która z jednej strony doprowadzi³a do redukcji zasobów miejsco-
wych elit i zmniejszenia popytu na dobra luksusowe, z drugiej strony wspomaga³a brytyjskich
i miejscowych kupców w dostarczaniu brytyjskich produktów fabrycznych konkuruj¹cych
z wytworami lokalnego rynku rzemieœlniczego14. Rodz¹ce siê ruchy nacjonalistyczne podej-
mowa³y wiele dzia³añ maj¹cych doprowadziæ do odwrócenia tego trendu i promocji miejsco-
wych tekstyliów i sposobów ubierania siê na pocz. XX w. Niezale¿ne Indie i Pakistan uzna³y
kaszmirskie szale za swój produkt narodowy i promowa³y jego sprzeda¿ w Europie i Stanach
Zjednoczonych w 2 po³. XX w.

Historia kaszmirskich szali stanowi ilustracjê procesu, który Christopher Bayly okreœli³
jako znacz¹c¹ konwergencjê stylów ubierania siê, szczególnie wœród klasy œredniej i elit mê-
skich, w okresie od koñca XVIII do pocz. XX w. Bayly uwa¿a za zasadne uznanie tego proce-
su za produkt dokonuj¹cej siê globalizacji15. Zapo¿yczanie stylów i mód jest procesem
„odwiecznym”, ale jego szczególn¹ intensyfikacjê mo¿na obserwowaæ w okresie wczesnej
nowo¿ytnoœci (od koñca XV do XVIII w.). Wzrost liczby ludzi podejmuj¹cych dalekodystan-
sowe podró¿e przy jednoczesnym wzroœcie czêstotliwoœci kontaktów z miejscem swego
pochodzenia i wzrostem prawdopodobieñstwa powrotu do tego miejsca prowadzi³y do
wytworzenia jakoœciowo i iloœciowo odmiennych rodzajów interakcji. Ubiory i praktyki
zwi¹zane z cia³em w coraz wiêkszym stopniu podró¿owa³y miêdzynarodowo jako znacz¹ce
kompleksy zachowañ ni¿ tylko jednostkowe ekstrawagancje. Niektóre wytwory, na przyk³ad
ubiory wykonane z indyjskiej bawe³ny, by³y eksportowane do rozmaitych miejsc w iloœciach
zmuszaj¹cych do zajêcia wobec nich stanowiska – akceptacji lub odrzucenia. Na przyk³ad,
trzyczêœciowy garnitur nabra³ znaczenia w XVII-wiecznej Brytanii jako element œwiadomej
próby zrównowa¿enia „wschodniego wyrafinowania” wi¹zanego w tym przypadku z kami-
zelk¹ o „tureckim” lub „perskim” pochodzeniu z angielsk¹ „szorstkoœci¹” wyra¿an¹ przez za-
ufanie do miejscowych wyrobów we³nianych i odrzucanie, przynajmniej przez mê¿czyzn,
jedwabiów i muœlinów. Podobne próby równowa¿enia wp³ywu azjatyckiego importu doty-
czy³y okreœlenia w³aœciwych proporcji w dziedzinie ¿ywnoœci i przypraw oraz zwyczajów
i stanowi³y znacz¹cy element nowego rozumienia mêskoœci, osobistej niezale¿noœci, akcepto-
walnego zakresu imitacji „lepszego”, a nawet politycznej wolnoœci. I chocia¿ wspomniany
garnitur mia³ pocz¹tkowo odró¿niaæ Brytyjczyka od kontynentalnych Europejczyków, w czê-
œci w³aœnie z powodu jego rozmaitych „azjatyckich” elementów jako alternatywy dla ubioru
francuskiego, ostatecznie sta³ siê europejskim mêskim ubiorem, który nastêpnie sta³ siê domi-
nuj¹cy w wielu ró¿nych miejscach œwiata16.

W 100 lat po narodzinach garnituru rozpoczyna siê proces konwergencji ubiorów. I cho-
cia¿ dominuj¹c¹ rolê w tym procesie odgrywa wp³yw Zachodu, inne wp³ywy s¹ równie¿ wi-
doczne. Wielu powracaj¹cych z Indii „Anglo-hindusów”, niektórzy z nich bardzo bogaci,
aspirowa³o do wysokiej pozycji w spo³eczeñstwie angielskim mimo niskiego urodzenia.
Brytyjczycy uwa¿ali, ¿e ci powracaj¹cy „nababowie” dopuszczali siê korupcji w swoich
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relacjach z hinduskimi ksi¹¿êtami. Tym samym stali siê oni negatywnym przyk³adem
„wschodniego wyrafinowania” wi¹zanego ze zniewieœcia³oœci¹, a nawet z pasywnym akcep-
towaniem tyranii. Moda, która wi¹za³a siê z nimi by³a zatem odrzucana, przynajmniej w od-
niesieniu do mê¿czyzn. Odrzuceniu temu towarzyszy³o przekonanie i afirmacja uniwersalnej
stosowalnoœci szczególnej zachodniej idei mêskoœci i dobrego rz¹du.

Jednak mimo odrzucania „natywnych” ornamentów, niektóre indyjskie praktyki zwi¹zane
z cia³em zosta³y nie tylko przyjête w Anglii, ale uznane wrêcz za „zachodnie”. Odnosi³o siê to
w szczególnoœci do regularnego k¹pania siê i mycia g³owy szamponem (ang. s³owo shampoo
pochodzi z jêzyka Hindi). Praktyki te zaczêto póŸniej wi¹zaæ zarówno z chrzeœcijañsk¹ pobo¿-
noœci¹, jak i, w zwi¹zku z rol¹ myd³a w koñcu XIX w., ze wskaŸnikiem poziomu cywilizacji
spo³eczeñstwa17. Anne McClintock w studium na temat wzajemnych zale¿noœci miêdzy ras¹,
p³ci¹ kulturow¹ i seksualnoœci¹ w ramach „rywalizacji kolonialnej” ukazuje jak ideologiczne
konstrukty powi¹zane z imperializmem znajdowa³y konkretny wyraz w codziennych, pozor-
nie niewinnych formach, na przyk³ad, w³aœnie u¿ywanie myd³a do k¹pieli. Odwo³uj¹c siê do
sloganu reklamowego koncernu Unilever myd³o to cywilizacja, McClintock pokazuje, jak
g³êboko tkwi imperium w procesie budowania marki i promowania zwyk³ej kostki myd³a.
Czystoœæ zostaje skojarzona nie tylko z pobo¿noœci¹, ale tak¿e z wartoœciami, nawykami i in-
stytucjami, które przynios³y wielkoœæ imperium brytyjskiemu18. Nowy produkt ³¹czy w sobie
wszystkie konstytutywne cechy imperializmu. Zosta³ stworzony z olejków roœlinnych wypro-
dukowanych na kolonialnych plantacjach, reklamowany jest za pomoc¹ rasistowskich i pa-
triarchalnych wyobra¿eñ fetyszyzuj¹cych czystoœæ i udomowienie imperialnego porz¹dku,
sprzedawany jest zarówno mieszkañcom metropolitalnych slumsów, jak i „niecywilizowa-
nym” tubylcom jako oznaka postêpu. Wszystkie wartoœci klasy œredniej – monogamia (czyli
wartoœæ, jak¹ przedstawia „czysty” seks), kapita³ przemys³owy (wartoœæ „czystego” pie-
ni¹dza), chrzeœcijañstwo („oczyszczaj¹ca krew baranka”), dominacja klasowa („czyœci
i brudasy”) oraz imperialna misja cywilizacyjna („wymyæ i ubraæ dzikusa”) – mog³y zostaæ
zawarte w najzwyklejszym produkcie gospodarstwa domowego19.

Te i inne praktyki przejête pocz¹tkowo przez urzêdników Brytyjskiej Kompanii Wschod-
nioindyjskiej, które czyni³y ich mniej podobnymi do kupców, a bardziej do cz³onków wy¿-
szych kast indyjskich, przesuwa³y ich tym samym do klasy rz¹dz¹cej. Z czasem hinduskie
Ÿród³a tych praktyk higienicznych zosta³y ca³kowicie wyparte przez Brytyjczyków, staj¹c siê
oznak¹ „cywilizacji”, któr¹ eksportuje Zachód. W brytyjskim dyskursie znaczenie tych prak-
tyk zosta³o odwrócone. Teraz stanowi³y one oznakê samokontroli i starannej troski o cia³o,
w porównaniu z innymi praktykami przyniesionymi przez „nababów” uwa¿anymi za oznaki
dogadzania sobie i os³abiaj¹cego luksusu20.

Bayly dowodzi, ¿e rozprzestrzenienie siê otomañskiego fezu w wiêkszoœci Afryki pó³noc-
nej oznacza³o odrêbny regionalno/religijny styl, ale w przeciwieñstwie do bardziej czaso-
ch³onnego turbanu, oznacza³o tak¿e odpowiedŸ na porównywalnie prosty zachodni kapelusz.
Podobnie burka (burkah) jako strój kobiecy, czêsto mylnie wi¹zana ze „œredniowieczem”,
jest XIX-wieczn¹ prób¹ pogodzenia kulturowo specyficznego pojêcia kobiecej skromnoœci
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z globaln¹ zmian¹ polegaj¹c¹ na przyjmowaniu przez coraz wiêksz¹ liczbê kobiet publicz-
nych ról21. PóŸniej i dalej na wschód, garnitur Sun Yatsena (czêsto zwany „garniturem Mao
Zedonga”) stanowi³ œwiadomy wspólny projekt pañstwa i grup przedsiêbiorców. Istotny wp³yw
na jego formê wywar³ zachodni mundur wojskowy i zachodnia idea „praktycznoœci”, ale za-
wiera³ on tak¿e w sobie elementy odrêbnego narodowego stylu i gwarancji, ¿e wspó³czesne
chiñskie ubranie biznesowe bêdzie wykonane z jedwabiu – surowca zwi¹zanego z „chiñsko-
œci¹” – ni¿ z we³ny, której Chiny nigdy nie wytwarza³y w dostatecznej iloœci22.

Widzimy zatem, ¿e to co wydawaæ by siê mog³o czêœci¹ lokalnych historii prywatnego
¿ycia ludzi, którzy sami nie podró¿owali do odleg³ych regionów œwiata, staje siê w istocie
czêœci¹ spo³ecznej historii stosunków miêdzynarodowych. Wielokierunkowoœæ wp³ywów
miêdzy wczesnonowo¿ytnymi regionami œwiata i sposoby w jaki dochodzi zarówno do udo-
mowienia zagranicznych artefaktów i praktyk, jak i eksportu w³asnych, ukazuje istotê miê-
dzynarodowoœci.

2.3. Jedwab i Szlak Jedwabny

Najwczeœniejszym pisanym Ÿród³em zawieraj¹cym informacjê o Szlaku Jedwabnym (da-
lej SJ) jest sprawozdanie z podró¿y Zhang Qiana do „Zachodnich Regionów” (xiyu) w latach
138–125 p.n.e., odnotowane przez Sima Qian w jego Shi Ji. Zhang Qian mówi jednak w isto-
cie o drodze wi¹¿¹cej Chiny po³udniowo-zachodnie z Indiami. W Baktrii natrafi³ on na syczu-
añskie ubiory i bambusow¹ ³ódŸ23.

Spo³eczna historia stosunków miêdzynarodowych skoncentrowana wokó³ jedwabiu i SJ
ukazuje procesy nierównego i po³¹czonego rozwoju, zwi¹zki miêdzy ró¿nymi regionami
i transfer miêdzy nimi rzeczy, praktyk i idei. SJ nie by³ izolowanym, sztucznie wprowadzo-
nym elementem w kulturê centralnej Euroazji. Wprost przeciwnie, stanowi³ fundamentalny,
konstytutywny element jej ekonomii. Tworzy³y go nomadyczna pasterska ekonomia, central-
noazjatycka ekonomia oœrodków miejskich i ekonomia osiad³ych spo³ecznoœci rolniczych.
Jego Ÿród³a siêgaj¹ okresu formowania siê centralnoeuroazjatyckiego kompleksu kulturowe-
go (Central Euroasian Culture Complex) i siêgaj¹ pocz¹tków indo-europejskich migracji
sprzed 4000 lat24. O ile doœæ dobrze poznano rolê SJ w wymianie dóbr, technologii i idei miê-
dzy rolniczymi cywilizacjami, o tyle znacznie s³abiej rozpoznana jest jego rola w wymianie
dóbr i idei miêdzy œwiatem pasterzy i rolników. Koncentrowanie siê historiografii SJ na „miê-
dzycywilizacyjnych” wymianach wynika w czêœci z dostêpnoœci Ÿróde³ pisanych. Skutkiem
tego jest konwencjonalna chronologia historii SJ zdominowana przez fluktuacje w wymianach
miêdzy wielkimi cywilizacjami rolniczymi. Zwykle wskazuje siê na trzy okresy szczególnego
rozkwitu tych wymian: koniec I tysi¹clecia p.n.e. i pocz. I tysi¹clecia n.e.; okres miêdzy VI
i VIII w. oraz okres imperium mongolskiego. David Christian dowodzi, ¿e SJ odgrywa³
fundamentaln¹ rolê w tworzeniu i utrzymywaniu jednoœci afro-euroazjatyckiej historii25. Zro-
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zumienie tej podwójnej roli SJ wp³ywa na nasze rozumienie stosunków miêdzynarodowych
w ca³ym afro-euroazjatyckim regionie.

W oparciu o Ÿród³a pisane z koñca I tysi¹clecia p.n.e. mo¿na wnioskowaæ o istnieniu wielu
szlaków ³¹cz¹cych Chiny z Zachodem. Szlaki te przecina³y wspó³czesn¹ prowincjê Xinjiang
(co najmniej trzy drogi), bieg³y przez Azjê centraln¹, a nastêpnie przez Afganistan do Kasz-
miru i pó³nocnych Indii lub w kierunku Morza Œródziemnego, które osi¹ga³y drog¹ morsk¹
z Indii lub drog¹ l¹dow¹ poprzez Iran albo Kaukaz, a nawet drogami na pó³noc od Morza Ka-
spijskiego i Morza Czarnego. Prócz szlaków l¹dowych na system sk³ada³y siê równie¿ mor-
skie „drogi” jedwabne biegn¹ce poprzez Morze Œródziemne, Czarne, Czerwone i Zatokê
Persk¹, a tak¿e liczne drogi rzeczne. Podobnie szeroki morski SJ obejmowa³ Ocean Indyjski,
Morze Arabskie, Zatokê Bengalsk¹ i Morze Po³udniowochiñskie. W konwencjonalnej histo-
riografii z³oty okres SJ koñczy siê wraz z rozpadem imperium mongolskiego, wytyczeniem
nowych dróg w tym szczególnie morskich i upadkiem wspólnot pasterskich26.

Drogê z Chin do Europy, któr¹ dostarczano tkaniny z jedwabiu znano ju¿ w VI w. p.n.e.
Jednak za datê w³aœciwego otwarcia SJ uznaje siê II w. p.n.e. Surowiec i tkaniny importowa³y
Syria, Palestyna i Egipt. W IV w. n.e. wyrabiano jedwab w Persji, sk¹d dotar³ do Bizancjum.
Tu do jego produkcji w³¹czyli siê Turcy. Do muzu³mañskiej Hiszpanii jedwab dotar³ w VIII w.
Emir Kordoby Abd ar-Rahman I utworzy³ manufakturê tekstyliów, sprowadzaj¹c drzewa
morwy, jedwabniki i syryjskie prz¹dki. Wzornictwo pochodzi³o przede wszystkim z Bliskie-
go Wschodu i sasanidzkiej Persji27.

Aczkolwiek swoj¹ nazwê szlaki te zawdziêczaj¹ podstawowemu chiñskiemu produktowi
eksportowanemu na Zachód, ich funkcja by³a znacznie szersza. Nie przewo¿ono nimi wy-
³¹cznie jedwabiu, ale tak¿e inne dobra luksusowe, pieni¹dze, konie, us³ugi i wykonuj¹cych je
ludzi oraz niewolników. Wzd³u¿ tych dróg handlowych sytuowa³y siê tak¿e miejskie i admi-
nistracyjne centra, a tak¿e militarne, polityczne i kulturowe dzia³ania zwi¹zane z szerokim
i kompleksowym podzia³em pracy i ró¿norodnymi zjawiskami dyfuzji28. W istocie niewielu
badaczy dowodzi, ¿e te trzy szlaki tworzy³y œwiatow¹ sieæ. Jednak Shen Xu podkreœla, ¿e
po³udniowo-zachodni SJ stanowi³ jedn¹ z trzech g³ównych dróg (obok morskiego SJ i pó³noc-
nego l¹dowego SJ), poprzez które staro¿ytne Chiny utrzymywa³y kontakty z zewnêtrznym
œwiatem. Jak podkreœla Bin Yang, dla lokalnych ludów nie mia³oby sensu mówienie
o powi¹zaniach miêdzy ró¿nymi SJ, dla nich istnia³ tylko jeden SJ. Dla ludów zajmuj¹cych
obszar Indii pó³nocnych, wybrze¿a Azji po³udniowo-wschodniej, Tybet lub Syczuan istnia³
jeden system dróg handlowych. Ludy te nie dostrzega³y ¿adnych granic, ani ekonomicznych,
ani politycznych. Demarkacyjne miêdzynarodowe granice s¹ dzie³em nowo¿ytnych czasów.
Trzy SJ stanowi³y zatem jedn¹ euroazjatyck¹ sieæ komunikacji29.

W miêdzynarodowym handlu jedwabiem mo¿na wyró¿niæ trzy wzajemnie powi¹zane
strefy. Pierwsz¹ okreœla siê jako dalekowschodni¹. Dane archeologiczne wskazuj¹, ¿e stepy
euroazjatyckie by³y zajmowane poczynaj¹c od IV tysi¹clecia p.n.e. przez wspólnoty zaj-

18 Andrzej GA£GANEK PP 3 ’11

26 Ibidem, s. 6.
27 J. Goody, Kradzie¿ historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 123.
28 A. Gunder Frank, B. K. Gills, The Cumulation of Accumulation, w: The World System. Five hundred years or

five thousand?, eds idem, Routledge, London–New York 1993, s. 86. Bin Yang akcentuje fakt, ¿e w badaniach Szla-
ku Jedwabnego pomija siê czêsto znaczenie trzeciej drogi, tzw. Po³udniowo-zachodniego Szlaku Jedwabnego, bie-
gn¹cego z Chin po³udniowo-zachodnich poprzez Birmê do Indii. Zob. szerzej B. Yang, op. cit., s. 281–322.

29 B. Yang, op. cit., s. 316. Bin Yang zauwa¿a równie¿, ¿e byæ mo¿e jedynym cz³owiekiem, który podró¿owa³
tymi trzema szlakami by³ Marco Polo. Przyby³ on na dwór mongolski pó³nocnym SJ, nastêpnie po³udniowo-zachod-
nim SJ dotar³ do Birmy, i ostatecznie morskim SJ powróci³ do Wenecji.



muj¹ce siê pasterstwem koni. Narodziny pasterstwa mog¹ byæ traktowane jako wyjaœnienie
genezy transeuroazjatyckiej sieci wymian, któr¹ mo¿e symbolizowaæ jako JS30. Strefa ta obej-
mowa³a Chiny, gdzie jedwab by³ znany od III tysi¹clecia p.n.e., i ich s¹siadów, a tak¿e Indie,
tworz¹c wielki obszar powi¹zany ekonomicznie i dyplomatycznie na d³ugo przed powstaniem
imperium chiñskiego (ok. 221 r. p.n.e.). Dane zebrane przez Davida Christiana uzasadniaj¹
stwierdzenie, ¿e ju¿ ok. 2000 r. p.n.e. istnia³a sieæ wymian, któr¹ znamy jako SJ, w istotnym
stopniu zwi¹zana z aktywnoœci¹ wspólnot pasterskich. Tym samym, dane archeologiczne po-
zwalaj¹ na sformu³owanie tezy, ¿e systemy transeuroazjatyckich wymian istnia³y znacznie
wczeœniej ni¿ powsta³y imperialne polityczne struktury ludów rolniczych. W istocie imperia te
u¿ywaj¹c si³y w³¹czy³y siê w ustanowione wczeœniej systemy transeuroazjatyckich wymian31.

Wiele stuleci póŸniej rozprzestrzenianie siê buddyzmu w Chinach (od I w. n.e.) sprzyja³o
wzrostowi tych powi¹zañ. W Chinach jedwab by³ stosowany do wytwarzania ubrañ (szcze-
gó³owe kody ubraniowe regulowa³y kolor i ornamenty jedwabnych ubrañ noszonych przez
administracyjne i spo³eczne elity), dekoracji prywatnych i publicznych budynków oraz obiek-
tów kultu religijnego. Jedwab pe³ni³ tak¿e funkcjê œrodka p³atniczego. Ponadto do XI w. je-
dwab by³ najbardziej znacz¹cym materia³em s³u¿¹cym celom piœmienniczym i malarskim.
Znaczne iloœci produktów jedwabnych trafia³y do Indii poprzez Azjê centraln¹ i Morze
Po³udniowochiñskie transportowane przez kupców, mnichów i pielgrzymów. W formie dy-
plomatycznych darów lub p³atnoœci trybutowych wyroby jedwabne trafia³y tak¿e do Azji cen-
tralnej (chiñskie Ÿród³a zawieraj¹ informacjê, ¿e rz¹dz¹cy Samarkandy nosili jedwabne
ubrania) i imperium rzymskiego. Rzymianie poznali wysokiej jakoœci jedwab po raz pierwszy
w 53 r. p.n.e. Edykt rzymskiego cesarza Dioklecjana o maksymalnych cenach z 301 r. n.e. wy-
mienia ró¿ne ubiory oraz produkty jedwabne. �ród³o to zawiera tak¿e informacje o luksuso-
wym charakterze jedwabnych ubiorów. Dla przyk³adu wierzchnia dalmatica (rodzaj tuniki
zdobionej dwoma pionowymi pasami) z bia³ego jedwabiu kosztowa³a ok. 135 000 denarów,
podczas gdy wojskowy we³niany p³aszcz ok. 4000 denarów. Hodowla jedwabników by³a rów-
nie¿ znana w Indiach przed nasz¹ er¹, a znacznie póŸniej umiejêtnoœæ ta trafi³a tak¿e do Azji
centralnej. Do Chin trafia³y tak¿e tkaniny i wzory z Azji zachodniej i centralnej, przede
wszystkim z Persji i Sogdiany, szlakami Azji centralnej.

Drug¹ strefê miêdzynarodowego handlu jedwabiem tworzy³ œwiat islamski obejmuj¹cy od
VIII w. obszar rozci¹gaj¹cy siê od Azji centralnej na wschodzie do Hiszpanii na zachodzie.
W wielu jego regionach, szczególnie w Persji i wokó³ Samarkandy, rozwija³a siê wytwór-
czoœæ tekstyliów i jedwabiu, która istnia³a tam ju¿ w preislamskich czasach. Powi¹zania miê-
dzy Bizancjum, Persj¹ i Sogdian¹ doprowadzi³y do narodzin nowego stylu, w którym
przewa¿a³y pocz¹tkowo wp³ywy europejsko-bizantyjskie, a nastêpnie azjatycko-perskie. Je-
dwabne produkty muzu³mañskich manufaktur z Azji centralnej, Persji, a tak¿e Hiszpanii by³y
wysoko cenione w Europie zachodniej jako ubiory, obicia meblowe oraz forma okazywania
szacunku relikwiom i przedmiotom kultu. Muzu³mañski podbój po³udniowych wybrze¿y
Morza Œródziemnego nie przerwa³ tych szlaków handlowych. W morski handel zaanga¿owa-
ni byli ¿ydowscy i greccy kupcy, z którymi konkurowali od XI w. kupcy w³oscy z Wenecji,
Genui i innych morskich miast w³oskich. Umiejêtnoœæ wytwarzania jedwabiu trafi³a wreszcie
do miast w³oskich najprawdopodobniej z muzu³mañskiej Hiszpanii, która w XII w. sta³a siê
znacz¹cym centrum eksportu jedwabiu.
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Wreszcie trzeci¹ strefê handlu jedwabiem tworzy³o Bizancjum i Europa zachodnia. Syria
i egipska Aleksandria by³y centrum bizantyjskiej produkcji jedwabiu do czasu islamskiego
podboju. W Bizancjum wytwarzanie jedwabiu rozpoczyna siê w po³. VI w. wraz z rozpoczê-
ciem hodowli jedwabników. Jedwabniki i wiedza o ich hodowli trafi³y tu najprawdopodobniej
poprzez oœ handlow¹ ³¹cz¹c¹ Bizancjum z Sogdian¹. Rzemieœlnicy w cesarskich warsztatach
wytwarzali jedwabne ubiory szczególnie wysokiej jakoœci. S³u¿y³y one tak¿e jako podarunki
dla lokalnych sprzymierzeñców i zagranicznych pos³ów. Kolor i kody ubioru zastrze¿one
dla dworu cesarskiego czyni³y jedwab instrumentem imperialnej polityki. Greccy cesarze
pos³ugiwali siê tak¿e jedwabiem jako œrodkiem dyplomacji w stosunkach z ³aciñsk¹ Europ¹32.
Jedwabiem obdarza³ swych mo¿nych Karol Wielki. W latach 70. VIII w. papie¿ Hadrian I
naby³ i rozdysponowa³ ok. 1000 jedwabnych tkanin o powierzchni oszacowanej na ok. 3 000 m2.
W liturgicznym skarbcu po³o¿onego we Francji klasztoru St. Riquer w 831 r. odnotowano co
najmniej 45 jedwabnych szat i elementów wyposa¿enia33. Popularnoœæ tkanin jedwabnych
w Europie, zw³aszcza po ustanowieniu w Syrii pañstwa krzy¿owców, by³a jednym z podsta-
wowych czynników XIII-wiecznej rewolucji handlowej. Wraz z wysoko rozwiniêtym rodzi-
mym przemys³em we³niarskim jedwab sta³ siê g³ównym Ÿród³em wymiany miêdzynarodowej
i zamo¿noœci krajów Zachodu od XIII do XVIII wieku34.

Znaczenie mongolskiego podboju dla SJ i ogólniej, historii stosunków miêdzynarodo-
wych jest oceniane w ró¿ny sposób. Wspó³czeœnie dominuje pogl¹d, ¿e wydarzenie to mia³o
fundamentalne znaczenie dziel¹ce historiê Euroazji na przed i po podboju35. Niektórzy histo-
rycy uwa¿aj¹ jednak, ¿e taka ocena nie znajduje potwierdzenia w danych historycznych.
Znacz¹ce etnolingwistyczne podzia³y Euroazji w okresie postmongolskiego imperium i te
z okresu premongolskiego w swej istocie pozosta³y niezmienne do XX w. Znacz¹cym efek-
tem mongolskiego podboju by³a transmisja niektórych praktycznych elementów chiñskiej
kultury i technologii do Europy zachodniej. Wœród nich szczególnie prochu i broni palnej.
Inny skutek wi¹¿e siê z bodŸcem, jakiego swoim opisem „s³awnych ziem” dostarczy³ Euro-
pejczykom Marco Polo36.

Dzia³ania Mongo³ów widziane z perspektywy SJ wymagaj¹ uznania, ¿e ustanowili oni lub
co najmniej patronowali takiemu ustanowieniu, pierwszy znany system d³ugodystansowego
handlu miêdzynarodowego i system podatkowy (ortaq). Istot¹ tego systemu by³o stworzenie
kupieckiego kartelu kierowanego przez muzu³manów, który œwiadczy³ us³ugi finansowania,
m.in. dzia³alnoœci handlowej, a tak¿e us³ugi zbierania podatków dla rz¹dz¹cych. Ponadto
otwartoœæ imperium mongolskiego na handel i organizacja systemu gwarantuj¹cego bezpie-
czeñstwo szlaków handlowych przyci¹ga³a kupców ze wszystkich stron Euroazji.

Produkcja jedwabiu po przejœciowym okresie spadkowym g³ównie z powodu zniszczenia
plantacji drzew morwowych zosta³a pod panowaniem Mongo³ów stosunkowo szybko odbu-
dowana, a nawet udoskonalona z punktu widzenia jej iloœci i jakoœci37. Do kupców, którzy
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skorzystali z politycznej konstelacji Pax Mongolica nale¿eli m.in. Genueñczycy, którzy kupo-
wali jedwab w Persji z przeznaczeniem na rynek europejski. Dziêki sieci miêdzynarodowych
szlaków handlowych, prze¿ywaj¹cych bezprecedensowy rozwój w dobie Pax Mongolica,
Azja Mniejsza sta³a siê osi¹ œwiatowego handlu i wi¹¿¹cego siê z tym rozwoju38.

Grossgeldmächtige Herren, jak Ulrich Fugger (1441–1510) okreœla³ siebie i sobie równych,
dominowali w transkontynentalnym handlu miêdzy Europ¹ pó³nocno-zachodni¹ i Lewantem.
W³oscy setaioli, przedsiêbiorcy i kupcy zajmuj¹cy siê produkcj¹ i handlem jedwabiem nale-
¿eli równie¿ do tej grupy ludzi. Dysponuj¹c umiejêtnoœciami gromadzenia znacz¹cych kapi-
ta³ów zdo³ali oni skoncentrowaæ w swoich rêkach ca³y proces produkcji jedwabiu od zakupu
surowca do sprzeda¿y finalnego produktu. Osi¹gane zyski i liczba zaanga¿owanych w ten
proces ludzi uczyni³a z póŸnoœredniowiecznego handlu jedwabiem kluczow¹ dziedzinê ak-
tywnoœci ekonomicznej we W³oszech. Upowszechnienie siê tkanin jedwabnych wœród elit na
Zachodzie powo³a³o do ¿ycia wytwórczoœæ jedwabn¹, której pierwsz¹ europejsk¹ stolic¹ ju¿
w po³. XIII w. by³a toskañska Lukka. Istotnym elementem tej wytwórczoœci by³y równie¿ in-
nowacje technologiczne. Wprowadzona we w³oskiej Lukkce maszyna do przêdzenia jedwa-
biu (torcitoio) nale¿y do najbardziej istotnych technicznych innowacji w tym wzglêdzie.
W tym samym czasie podobne urz¹dzenia by³y stosowane na Dalekim i Bliskim Wschodzie.
Nie dysponujemy informacjami w jaki sposób wiedza ta trafi³a do Lukki w XIII w., jednak
œwiadczy to o dokonuj¹cej siê wymianie informacji. Pocz¹wszy od 1300 r. wiêkszoœæ surowego
jedwabiu wykorzystywanego przez w³oskie rzemios³o jedwabne pochodzi³a z nadkaspijskich
prowincji Persji. Rozprzestrzenianie siê tkanin jedwabnych i tkactwa jedwabnego w Europie
stanowi³o istotn¹ podstawê rozwoju gospodarek Osmanów i Persji. Oba imperia czerpa³y
znaczn¹ czêœæ dochodów publicznych i zapasów srebra z handlu jedwabiem z Europ¹39.

Mimo drakoñskich kar na³o¿onych przez radê Lukki na chc¹cych rozprzestrzeniæ torci-
toio poza mury miasta nie uda³o siê tego procesu powstrzymaæ. Wkrótce torcitoio pracowa³y
w Bolonii, Wenecji i Florencji, a w XV w. przekroczy³y Alpy. Europejczykom nie uda³o siê
jednak uzyskaæ technologicznej przewagi w euroazjatyckim i pó³nocnoafrykañskim handlu
jedwabiem do koñca póŸnego œredniowiecza. Tkactwo jedwabne we Francji i Anglii zaczê³o
siê szybko rozwijaæ w XVI w. Istotny bodziec pobudzaj¹cy ten rozwój stanowi³o merkantyli-
styczne zapobieganie wyp³ywaniu z kraju z³ota. W 1600 r. w Lyonie dzia³a³o ok. 7000 war-
sztatów tkackich. W Anglii w latach 20. XVII w. jedwab sta³ siê najwiêkszym pod wzglêdem
wartoœci importowanym towarem. Anglia, a tak¿e Holandia reeksportowa³y nadwy¿ki impor-
towe do innych krajów europejskich, wypieraj¹c z tego rynku Wenecjê i Genuê.

U progu XVII w. w procesie po³¹czonego rozwoju eksport jedwabiu przez Persjê za poœred-
nictwem imperium osmañskiego stanowi³ bardzo istotne Ÿród³o dochodu dla rynku azjatyckiego.
Rozwój Aleppo, Bursy i Smyrny w XVI i XVII w. w znacznej mierze by³ skutkiem handlu jedwa-
biem. Próby wyeliminowania przez Persów imperium osmañskiego jako poœrednika w handlu je-
dwabiem miêdzy Persj¹ a Europ¹ doprowadzi³y do licznych wojen gospodarczych i konfliktów
militarnych. Gdy Persowie zakazali eksportu jedwabiu, Osmanowie podjêli dzia³ania maj¹ce uda-
remniæ przewóz do Persji srebra i z³ota. Szach Persji podj¹³ dzia³ania dyplomatyczne wobec w³ad-
ców chrzeœcijañskich, których celem by³o osi¹gniêcie porozumienia maj¹cego wyeliminowaæ
imperium osmañskie z handlu jedwabiem. Roczne straty, jakie w wyniku przerwania w 1622 r. tej
czêœci SJ poniós³ skarbiec osmañski szacuje siê na ok. 300 000 sztuk z³ota z tytu³u braku
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wp³ywów z op³at celnych. Wojny osmañsko-perskie z koñca XVI i 1. po³. XVII w. powodowa³y
niedobory zaopatrzenia w jedwab i gwa³towne fluktuacje jego cen40.

Rozwój zachodnioeuropejskiego przemys³u jedwabniczego okazuje siê w istocie z³o-
¿onym procesem po³¹czonego rozwoju. Zachodnioeuropejscy kupcy i rzemieœlnicy przejêli
liczne techniczne i stylistyczne rozwi¹zania od swoich po³udniowych i wschodnich s¹siadów.
W 1000-leciu od póŸnej staro¿ytnoœci do renesansu jedwab tworzy³ „most” ³¹cz¹cy ludy
w wymianie form sztuki miêdzy Azj¹ wschodni¹, Bliskim Wschodem i Zachodem. Poprzez
jedwabne ubiory póŸnoantyczne ornamenty by³y transferowane do Persji, wzorce perskie do
Bizancjum i Chin. Z Chin wraca³y do regionów opanowanych przez islam a¿ po Andaluzjê
i Italiê. ¯aden artefakt sztuki okresu œredniowiecza nie odegra³ tak znacz¹cej roli jak jedwab
w budowaniu powi¹zañ miêdzy Wschodem i Zachodem41. Halil Inalcik stawia tezê, ¿e handel
jedwabiem od 1250 r. by³ jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ gospodarczych oddzia-
³uj¹cych na œwiatow¹ politykê. Pañstwa odgrywaj¹ce kluczow¹ rolê w tym handlu – Persja,
imperium osmañskie i w³oskie miasta-pañstwa – by³y œwiadome jego znaczenia dla swoich
gospodarek i finansów. Wiek XV i XVI przebiega³ pod znakiem rywalizacji toczonej miêdzy
Osmanami a w³adcami Persji o kontrolê SJ na odcinku miêdzy Tebrizem a Burs¹42.

Handel odgrywa³ tak¿e istotn¹ rolê w spo³eczeñstwach nomadycznych. One by³y zaœ
kluczowe dla istnienia SJ. Powi¹zane ludy nomadyczne i ludy osiad³e by³y wzajemnie nieroz-
dzielnymi komponentami43 ka¿dego centralnoeuroazjatyckiego imperium. Ka¿de takie impe-
rium ³¹czy³o w sobie pasterskich nomadów, rolników i miasta. To, ¿e rz¹dz¹cymi w nich byli
zazwyczaj nomadzi nie zmienia faktu, ¿e rozpoczynali oni wojny przede wszystkim w celu
zmuszenia peryferyjnych imperiów do handlowania z nimi. Christopher I. Beckwith rozwija
w oparciu o tê tezê analogiê miêdzy ludami centralnoeuroazjatyckich stepów a zachodnioeu-
ropejskimi ludami morskimi, które zbudowa³y i utrzymywa³y litoralny system. Wynikiem tej
aktywnoœci ludów centralnoeuroazjatyckich by³ kwitn¹cy SJ – ekonomia centralnej Euroazji.
Szlak ten rozwija³ siê dopóty dopóki peryferyjne imperia widzia³y w nim „kurê znosz¹c¹ z³ote
jaja”. Poœwiêca³y one wiele czasu i œrodków w celu jego opanowania i wyeliminowania no-
madów. Dopóki wysi³ki te nie przynosi³y rezultatów SJ rozkwita³. Kiedy cel peryferyjnych
imperiów zosta³ zrealizowany SJ przesta³ istnieæ44.

Destrukcja SJ jest dobrze udokumentowana. W koñcu XVII w. Rosjanie i chiñscy Mand¿u-
rowie podzielili centraln¹ Euroazjê miêdzy siebie. Nastêpnie w³adcy dynastii Qing zniszczyli
ostatnie imperium nomadów (D¿ungarów), zajmuj¹c ich terytorium i zabijaj¹c wiêkszoœæ po-
pulacji. Rosjanie podbili i skolonizowali wiêkszoœæ pozosta³ego obszaru centralnej Euroazji.
Ekonomia SJ za³ama³a siê, a ludy centralnej Euroazji popad³y w ubóstwo i niedorozwój. Na-
rody dominuj¹ce w historii Euroazji centralnej – Scytowie, Hsiung-nu, Hunowie, Turcy, Ty-
betañczycy, Mongo³owie, D¿ungarowie i wiele innych oraz ich potomkowie – zniknêli ze
œwiadomoœci historycznej œwiata na wiele wieków. Niektóre z nich odradzaj¹ siê w ostatnich
dziesiêcioleciach, niekiedy pod zmienionymi nazwami, w nowo¿ytnym stylu europejskich
pañstw narodowych, jednak w prawie ka¿dym przypadku pozbawione nadal realnej si³y45.
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W odró¿nieniu od pesymizmu Christophera I. Beckwitha w kwestii wspó³czesnego odra-
dzania siê ludów centralnej Euroazji mo¿liwa jest tak¿e inna, bardziej regionalna perspekty-
wa. W Rosji przez os³abion¹ star¹ strukturê administracyjn¹ przebija siê kszta³towany przez
stulecia krajobraz historyczny. Regiony nawi¹zuj¹ ze sob¹ bezpoœrednie kontakty bez poœred-
nictwa imperialnego centrum. Rozwija siê ekonomia kieruj¹ca siê zapomnian¹ racjonalnoœci¹.
Sztuczne podzia³y pracy wymyœlone w sowieckich centralnych komórkach planistycznych
sta³y siê nieaktualne. Ukazuj¹ siê nowe zwi¹zki, które jednak nie s¹ a¿ tak nowe: przestrzenie
gospodarcze, przestrzenie kulturowe, pogranicza. [...] Ostry niegdyœ kontur dziel¹cy wnêtrze
od zewnêtrza podlega dyfuzji. Nie istnieje ju¿ tylko jedno okno na œwiat (Moskwa), lecz jest ich
wiele. Rozpoczê³y siê ruchy migracyjne, przenikanie, dyfuzje, mieszanie siê. Tereny monoet-
niczne doœwiadczaj¹ wielorodnoœci lub od nowa siê tworz¹. Du¿e miasta staj¹ siê punktami
docelowymi nowych wêdrówek. Pogranicza przesuwaj¹ siê. Rosja na nowo siê konfiguruje
wraz z nowymi centrami, nowymi korytarzami, nowymi drogami, nowymi prowincjami i pery-
feriami. Nagle znowu istnieje jedwabny szlak [pogrubienie – A.G.]46.

Jedwab dostarcza równie¿ ilustracyjnego przyk³adu dzia³ania nierównego i po³¹czonego
rozwoju w XIX-wiecznych stosunkach miêdzynarodowych. Stanowi przyk³ad braku zasad-
noœci dzielenia œwiata spo³ecznego na „wewnêtrzny” i „miêdzynarodowy”. Formowanie siê
japoñsko-amerykañskiej sieci jedwabniczej wspó³brzmi z koñcem systemu sprawowania
w³adzy w Japonii przez dynastiê Tokugawa i jej narodzinami jako nowo¿ytnego pañstwa
w systemie œwiatowej ekonomii kapitalistycznej. Powstawanie tej sieci w latach 1854–1886
stanowi³o jeden z kluczowych elementów w³¹czania Japonii w œwiatow¹ ekonomiê. O tranzy-
cyjnym charakterze tego procesu œwiadcz¹ szybko nastêpuj¹ce zmiany w stosunkach miêdzy
kapita³em i prac¹ i bêd¹ce tego skutkiem formy kolektywnego protestu zarówno w Japonii
(ch³opskie rebelie w 1884 r., pierwsze znane strajki fabryczne w Japonii w latach 1885–1886),
jak i w Stanach Zjednoczonych (strajki robotnicze w fabrykach jedwabiu w Paterson w latach
1885–1886). „Lokalne” warunki ka¿dego z tych konfliktów by³y kszta³towane przez okolicz-
noœci stanowi¹ce konsekwencjê procesu nierównego i po³¹czonego rozwoju w formie po-
dzia³u pracy dokonuj¹cego siê w japoñsko-amerykañskiej sieci jedwabniczej. Nierówny
i po³¹czony rozwój wyra¿a³ siê w formach produkcji i protestu obu uczestników tej sieci, któ-
rych nie mo¿na traktowaæ jako przebiegaj¹cych wed³ug osobnych logik czy wzorców.

Poprzez kupno surowca jedwabniczego i wp³yw na produkcjê jedwabiu w Japonii, fa-
bryczne stosunki zmechanizowanej produkcji jedwabiu w Stanach Zjednoczonych ³¹czy³y siê
z historycznym œrodowiskiem ch³opskiej hodowli jedwabnika i produkcji jedwabiu w Japo-
nii, prowadz¹c do ch³opskich rebelii i strajków robotnic. Podobnie, stosunki spo³eczne i wa-
runki produkcji surowca jedwabniczego w Japonii poprzez jego eksport wp³ywa³y na warunki
produkcji fabrycznej i konflikty spo³eczne w Paterson, centrum amerykañskiej produkcji je-
dwabiu. Procesy te by³y nierówne i równoczeœnie po³¹czone. Stosunki produkcji jedwabiu
w Japonii w coraz wiêkszym stopniu by³y kszta³towane i podporz¹dkowane przemys³owym
stosunkom w Stanach Zjednoczonych warunkowanym przez rozwój produkcji fabrycznej
i popyt na jedwab. Jako dostawcy surowca do wysoko zmechanizowanego i produktywnego
amerykañskiego przemys³u jedwabniczego, japoñscy producenci surowca jedwabniczego
byli mniej produktywni per capita i bardziej liczni. W rezultacie doœwiadczali oni miêdzy
sob¹ wiêkszej presji konkurencji rynkowej ni¿ oligopolistyczni przedsiêbiorcy amerykañscy
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kupuj¹cy surowiec i sprzedaj¹cy finalny produkt47. Analiza nierównego podzia³u pracy w tej
japoñsko-amerykañskiej sieci jedwabniczej pozwala na ukazanie powi¹zañ miêdzy pozornie
odleg³ymi i niezwi¹zanymi wydarzeniami w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Pozwala ona
tym samym na ukazanie miêdzynarodowego wymiaru lokalnych wydarzeñ i lokalnego wy-
miaru globalnej kapitalistycznej ekspansji i nierównej wymiany. Stany Zjednoczone wywie-
ra³y na Japoniê presjê w celu jej anga¿owania siê w handel z krajami zachodnimi na
niekorzystnych zasadach, równie¿ oligarchia japoñska wywiera³a nacisk na anga¿owanie siê
japoñskich producentów przêdzy jedwabniczej w œwiatow¹ ekonomiê. Zarówno rz¹dz¹cy
w okresie Tokugawa, jak i okresie Meiji popierali eksport surowca jedwabniczego, który do-
starcza³ pañstwu zagranicznej waluty niezbêdnej do stabilizacji jena i zakupu zagranicznej
technologii, szczególnie militarnej.

Elson E. Boles stawia przy tej okazji bardziej ogólne pytanie: dlaczego w powsta³ej japoñ-
sko-amerykañskiej sieci jedwabniczej wiêksze zyski realizowali przedsiêbiorcy amerykañ-
scy, a nie japoñscy. Problem ten prowadzi do pytania dlaczego nierównoœci historycznego
kapitalizmu ujawniaj¹ siê nie tylko na poziomie klas wewn¹trz pañstw, ale tak¿e w szcze-
gólnie jaskrawy sposób na poziomie miêdzynarodowym miêdzy pañstwami? Za kluczowe
strukturalne aspekty pañstw prowadz¹ce do realizacji tej nierównoœci uznaje Boles ograni-
czanie rynków pracy i ochronê narodowych walut. Nak³adanie restrykcji na imigracjê i uzy-
skiwanie obywatelstwa oraz monopol walutowy s¹ definicyjnymi cechami nowo¿ytnych
pañstw. Bior¹c pod uwagê, ¿e dostêpna iloœæ pracy w danym kraju jest ograniczona, kiedy
kraj ten doœwiadcza wzrostu popytu na produkowane przez siebie dobra skutkiem tego jest
wzrost wewnêtrznego popytu na pracê prowadz¹cy do wzrostu p³ac. Roœnie równie¿ si³a na-
bywcza narodowej waluty, poniewa¿ konsumenci wewnêtrzni i zewnêtrzni poszukuj¹ tej wa-
luty w celu nabywania dóbr sprzedawanych przez przedsiêbiorstwa tego kraju. W stopniu,
w jakim waluta tego kraju wzmacnia siê, konsumenci i przedsiêbiorcy stwierdzaj¹, ¿e ceny
dóbr produkowanych w innych krajach s¹ teraz relatywnie ni¿sze. Konsumenci tego kraju
mog¹ teraz dokonaæ zakupu dóbr produkowanych w innych krajach taniej, zaœ jego przedsiê-
biorstwa mog¹ poprawiæ swoj¹ pozycjê na rynku œwiatowym poprzez obni¿enie cen swoich
produktów w zwi¹zku z mo¿liwoœciami obni¿enia kosztów produkcji poprzez zakup tañszych
materia³ów w innych krajach. Standard ¿ycia mieszkañców tego kraju relatywnie podwy¿sza
siê, podczas gdy w innych krajach zachodzi proces przeciwny. Ceny materia³ów i dóbr sprze-
dawanych przez nierozwiniêty kraj do kraju rozwiniêtego, na którego dobra istnieje wiêkszy
popyt na rynku œwiatowym, relatywnie spadaj¹ wraz z relatywnym spadkiem si³y nabywczej
jego waluty. Skutkiem tego s¹ miêdzypañstwowe nierównoœci utrwalane przez miêdzynaro-
dowy podzia³ pracy. Podzia³ ten prowadzi do ró¿nych stóp produktywnoœci w ró¿nych kra-
jach i zwi¹zanych z tym ró¿nic w „kosztach wejœcia”. Chocia¿ rewolucja przemys³owa by³a
tylko faz¹ w rozwoju centrum i niedorozwoju peryferii doprowadzi³a do dramatycznego prze-
kszta³cenia œwiatowego podzia³u pracy. Oligopolistyczne centrum utrzymuje wy¿sz¹ stopê
zwrotu w porównaniu z wielk¹ liczb¹ producentów surowców na peryferiach. Prowadz¹ca do
redukcji cen konkurencja na peryferiach jest wiêksza z powodu wiêkszej liczby producentów
(ni¿sze koszty wejœcia), zaœ w centrum producentów jest mniej, poniewa¿ inwestuj¹ oni
w bardziej kosztown¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹. Oligopole w handlu (Wenecja, Zjednoczone
Prowincje), a nastêpnie w przemyœle (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia i Niemcy)
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stanowi³y podstawê finansowego odrodzenia historycznego kapitalizmu. Funkcjonowanie
tego mechanizmu mo¿na by³o obserwowaæ w procesie rozwoju japoñsko-amerykañskiej sieci
jedwabniczej48.

2.4. Apetyt na angielskie rzeczy mieszkañców Mutsamudu na wyspie Nzwani

Mieszkañcy ma³ego miasteczka Mutsamudu na niewielkiej wyspie Nzwani (Anjouan)
le¿¹cej w Archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim nabrali nienasyconego apetytu na an-
gielskie rzeczy. Wyspa Nzwani nie by³a brytyjsk¹ koloni¹. Do lat 50. XIX w., a wiêc dwa wie-
ki po tym jak mieszkañcy Nzwani rozpoczêli swój szczególny kontakt z Anglikami, nie
funkcjonowa³a na niej ¿adna instytucja imperium brytyjskiego. Poprzez konsumowanie an-
gielskich rzeczy, pos³ugiwanie siê jêzykiem angielskim i deklarowanie afiliacji z Wielk¹ Bry-
tani¹, mieszkañcy Mutsamudu stworzyli za¿y³oœæ z globalnym mocarstwem i przekszta³cili j¹
w roszczenie wobec Wielkiej Brytanii do ekonomicznego i politycznego poparcia.

W tej œwiadomej strategii, któr¹ Jeremy Prestholdt nazywa „upodobnianiem siê”, mo-
¿emy dostrzec skutecznoœæ miêdzykulturowego zachowania polegaj¹cego na upodobnianiu
siê do wzorca i wp³ywania przez to na stosunki z ró¿nymi cudzoziemcami. Upodobnianie siê
polega³o na œwiadomej samoprezentacji, która podkreœla³a podobieñstwo w osobistych i poli-
tycznych stosunkach. Strategia ta przypomina³a kolonialne mimesis49. Pos³ugiwanie siê jêzy-
kiem angielskim i d¹¿enie do materialnego upodobnienia siê stanowi³o klucz mieszkañców
Mutsamudu do ich stosunków z Anglikami w XVIII i XIX w. Poprzez reprezentacjê angiel-
skoœci mieszkañcy Nzwani fabrykowali alianse, wzmacniali swoj¹ ekonomiê i polityczn¹ su-
werennoœæ. Dla wiêkszoœci Mutsamuduañczyków angielskie rzeczy by³y znakami, które
reprodukowali dla tych, którzy przyjmowali je jako oznakê angielskiej „cywilizacyjnoœci”.
Na Nzwani angielskie dobra w po³¹czeniu z niematerialnymi symbolami by³y u¿ywane nie
tylko do wp³ywania na lokalne stosunki, ale do kszta³towania sposobu, w jaki Brytyjczycy po-
strzegali i odnosili siê do mieszkañców wyspy.

Trudno wyobraziæ sobie ma³¹ wyspê (424 km2) na Oceanie Indyjskim jako kosmopoli-
tyczne locus wymiany kulturowej i ekonomicznej ³¹cz¹cej Afrykê, Azjê, Europê i obie Ame-
ryki. Kiedy pierwszy angielski statek przyby³ na wyspê jej mieszkañcy stanowili element
ekonomii i kulturowych przep³ywów Oceanu Indyjskiego. Wiêkszoœæ z istotnych artefaktów
na wyspie pochodzi³a spoza niej: uprawiano roœliny pochodz¹ce z Afryki, Ameryki i Azji;
pos³ugiwano siê wieloma jêzykami; przodkowie mieszkañców pochodzili z Azji po³udnio-
wo-wschodniej i Afryki centralnej; u¿ywano indyjskich i œródziemnomorskich pieniêdzy;
mieszkañcy byli muzu³manami w³¹czonymi w sieæ islamskiego nauczania; importowali ubio-
ry i inne towary z Madagaskaru, Indii i obszarów Zatoki Perskiej. Kiedy Anglicy odwie-
dzaj¹cy wyspê zaczêli zauwa¿aæ globalnoœæ Nzwanian wskazywali na ich regularne podró¿e
na Madagaskar, do Indii i Afryki wschodniej. W XVII w. Nzwanianie powiêkszyli zakres
swoich globalnych stosunków, staj¹c siê znacz¹c¹ stacj¹ postojow¹ dla statków europejskich
na szlaku ³¹cz¹cym Indie z Europ¹ zachodni¹ poprzez dostarczanie im lokalnych produktów
¿ywnoœciowych. D¹¿¹c do wzmocnienia tych ekonomicznych powi¹zañ na pocz. XVIII w.
Nzwanianie d¹¿yli do wytworzenia szczególnie silnych zwi¹zków z odwiedzaj¹cymi wyspê
Anglikami. Kapitanom angielskich statków wyspa oferowa³a mo¿liwoœæ odpoczynku i uzu-
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pe³nienia zapasów. Dla Nzwanian regularne angielskie wizyty stanowi³y bodziec ekonomicz-
ny i stwarza³y mo¿liwoœæ wymiany produktów na pieni¹dze i towary. W koñcu XVIII w. gdy
angielskie statki przybywa³y do Mutsamudu by³y witane przez „ksiêcia Jerzego”, „lorda Bal-
timore”, „admira³a Blanketta”, „lorda Gloucester” i wiele innych znanych osobistoœci angiel-
skich. Niektórzy mieszkañcy w latach 80. i 90. XVIII w. nosili na piersiach miedziane
tabliczki identyfikuj¹ce ich angielskie to¿samoœci. Anglicy byli œwiadomi, ¿e wielu Nzwa-
nian postêpuje w ten sposób w celu uzyskania okreœlonych korzyœci z tej strategii samoidenty-
fikacji. Ludzie tacy stawali siê bowiem dobrze znani Anglikom, którzy po przybyciu na
wyspê czêsto pytali o „lorda Gloucester” czy „ksiêcia Walii”, którzy dzia³ali jako hotela-
rze, handlowcy czy dostawcy ¿ywnoœci. Inn¹ strategi¹ samoprezentacji stosowan¹ przez
mieszkañców Nzwani by³o pos³ugiwanie siê licznymi listami rekomenduj¹cymi napisanymi
przez odwiedzaj¹cych wczeœniej wyspê goœci.

Strategia upodobniania siê stosowana przez mieszkañców Nzwani nie by³a przypadkowa.
By³o to postêpowanie wynalezione w szczególnych polityczno-ekonomicznych okoliczno-
œciach. Z badañ morskich sponsorowanych przez rz¹d brytyjski wynika³o, ¿e mieszkañcy wy-
spy po powitaniach i prezentacji podobieñstwa regularnie d¹¿yli do nawi¹zania stosunków
biznesowych lub uzyskania donacji, które uzasadniane by³y oczekiwaniem wzajemnoœci
i przyjacielskoœci. Mieszkañcy u¿ywali swojej kulturowej wiedzy do tworzenia indywidual-
nych stosunków ekonomicznych z Anglikami. Zdobywana przez dziesiêciolecia wiedza
o Anglii przez elity Nzwani dotyczy³a jej si³y militarnej, ekspansji ekonomicznej i kolonial-
nych posiad³oœci. Proszeni nieustannie przez su³tana wyspy o pomoc wojskow¹ Anglicy do-
starczali jej w formie podarunków. W koñcu XVIII w. ustanowiono „zwyczaj” dostarczania
przez ka¿dy statek angielski dwóch bary³ek prochu i pewnej sumy pieniê¿nej. Najwiêkszym
dostawc¹ tej pomocy by³ jednak brytyjski gubernator w Bombaju, który w 1808 r. dostarczy³
su³tanowi Nzwani prochu, muszkietów, flint, kul i nawet dzia³.

Inwestowanie przez mieszkañców, szczególnie Mutsamudu, w swoje otoczenie material-
ne stanowi³o jedn¹ z najwa¿niejszych strategii upodobniania siê. Powszechne, niezale¿nie od
statusu spo³ecznego, by³o postêpowanie polegaj¹ce na uzyskaniu od odwiedzaj¹cych wyspê
cudzoziemców rozmaitych przedmiotów luksusu i codziennego u¿ytku takich jak buty i poñ-
czochy, kapelusze, szpady, mundury i inne oznaki angielskoœci. Tego rodzaju ikoniczne rze-
czy i przedmioty przyczynia³y siê do przyci¹gania uwagi angielskich goœci, którzy na tej
podstawie mogli zak³adaæ, ¿e ich posiadacz nawi¹za³ szczególne stosunki z innymi Anglika-
mi. Wydaje siê, ¿e Nzwanianie wykorzystywali angielskie rzeczy przede wszystkim w celu
realizacji swoich interesów handlowych. Kiedy zagraniczni kontrahenci byli zapraszani do
domów Nzwanian kontakt mia³ miejsce jedynie w pó³publicznych, dostêpnych mê¿czyznom
pokojach przyjêæ. W domach bogatych mieszkañców wyspy pokoje te by³y czêsto umeblowa-
ne sofami, kanapami, wysokimi krzes³ami, poduszkami i satynowymi materacami. Artefakty
angielskiej kultury materialnej by³y eksponowane w szczególny sposób, przynajmniej pod-
czas wizyt Anglików. Ksi¹¿e Ali umieœci³ w swoim pokoju przyjêæ angielskie ³ó¿ko i dêbowy
stó³, co zgodnie z oczekiwaniem zwykle przyci¹ga³o uwagê angielskich goœci50. Innymi ele-
mentami dekoracyjnymi umieszczanymi na murach otaczaj¹cych domy by³y chiñskie talerze,
amerykañskie szk³a okularowe, arabskie wachlarze, flagi ró¿nych narodów, chiñskie obrazki,
miedziane p³ytki z inskrypcjami i egipskie „relikty”. Zbiory tak ró¿nych przedmiotów po-
chodz¹cych z ca³ego globu reprezentowa³y powi¹zania z odleg³ymi miejscami, ukazuj¹c oso-
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bowoœæ gospodarza i wywo³uj¹c wra¿enie na goœciu. Nawet jeœli goœcie uwa¿ali te dekoracje
za nieco „krzykliwe”, by³o w nich coœ podobnego do ich w³asnego postêpowania polega-
j¹cego na gromadzeniu egzotycznych przedmiotów w postaci chiñskich talerzy, orientalnych
oryginalnoœci i egipskich „reliktów”. Postêpowanie Nzwanian nie by³o zatem przypadkowe.
Jego celem by³o wywarcie wra¿enia na goœciach poprzez egzotyczne przedmioty, a tak¿e
tworzenie znanego im komfortu. Kiedy w latach 30. XIX w. z Nzwani zaczêli handlowaæ
Amerykanie, lokalne zwyczaje wyda³y im siê dziwniejsze ni¿ mogli przypuszczaæ. Krzes³a,
szklane lampy, talerze, fili¿anki i sosjerki, lustra i zegary, wszystko to mo¿na by³o znaleŸæ
w Mutsamudu.

Kiedy w 1858 r. rz¹d brytyjski ustanowi³ swój konsulat na wyspie, su³tan zamówi³ nie tyl-
ko angielsk¹ broñ, ale tak¿e angielskie mundury dla swoich setek ¿o³nierzy. Symbolizowa³
w ten sposób w³asne mo¿liwoœci jako brytyjsk¹ si³ê militarn¹. Taka mimesis angielskiej kultu-
ry militarnej zgodnie z oczekiwaniami wywo³ywa³a uznanie angielskich goœci. D¹¿enie do
przejêcia symboli angielskoœci przyjê³o tak ekstremalne formy, ¿e niektórzy bogaci Nzwania-
nie próbowali „wejœæ w posiadanie” angielskich kobiet poprzez sk³adanie propozycji ich kupna
marynarzom angielskich statków. Posiadanie angielskiej kobiety by³oby czymœ wyj¹tkowym
w XVIII-wiecznym Mutsamudu, nawet jeœli jego mieszkañcy kupowali etiopskie, a nawet do-
starczane z Europy wschodniej przez Turków, konkubiny.

Mieszkañcy Nzwani udomowili fragmenty brytyjskoœci, symbolizuj¹c przez to znacz¹c¹
globaln¹ si³ê i wyra¿aj¹c swoj¹ szczególn¹ bliskoœæ z imperium. Angielskie rzeczy, z jednej
strony by³y lokalnie znacz¹cymi znakami szczególnego dostêpu do tej si³y, z drugiej zaœ re-
produkowa³y obraz angielskoœci dla brytyjskiej konsumpcji. W celu symbolicznej neutraliza-
cji swojej znacz¹cej odrêbnoœci religijnej, kulturowej i spo³ecznej od angielskich goœci,
mieszkañcy Nzwani chcieli byæ jak Anglicy, choæ w ograniczony sposób, manipuluj¹c per-
cepcj¹ Brytyjczyków. Poprzez noszenie angielskich ubrañ, umieszczanie w swoich domach
angielskich mebli, podaj¹c angielskie jedzenie, rekonfigurowali, chocia¿ równie¿ w ograni-
czony sposób, angielskie geografie kulturowe œwiata i przyci¹gali angielskie zainteresowanie51.

Mimo to, brytyjscy metropolitalni decydenci wykazywali niewielkie zainteresowanie
Nzwani. Angielskie sympatie i rodzaj aliansu mia³y raczej charakter indywidualny. Oficjalni
politycy rzadko zauwa¿ali istnienie wyspy mimo jej znaczenia jako punktu przystankowego
dla brytyjskich statków i licznych ofert sk³adanych przez su³tanów, aby wyspa sta³a siê kolo-
ni¹ angielsk¹. W ocenie Jeremy Prestholdta przyk³ad Nzwani ukazuje, ¿e nawet jeœli kulturo-
wa homogenizacja jest oczywista, udomowienie jej globalnych artefaktów mo¿e zostaæ
wykorzystane do realizacji ró¿nych celów i pragnienia mniejszych graczy na œwiatowej sce-
nie mog¹ zmieniaæ globalne stosunki. Potencja³ upodobniania siê w przestrzeni globalnych
interakcji przejawia siê w zdolnoœci do oddzia³ywania na silniejszego przez odwo³anie siê do
jego w³asnego obrazu52. W 1997 r. Nzwani og³osi³a swoj¹ niezale¿noœæ od utworzonej
w 1974 r. Federalnej Islamskiej Republiki Wysp Komorskich.

2.5. Madame Butterfly (Cio-Cio San) i stosunki Wschód–Zachód

G³ówne problemy w stosunkach miêdzy Wschodem i Zachodem widziane z perspektywy
wspó³czesnej Japonii maj¹ swoje korzenie w odleg³ych historycznych wydarzeniach zwi¹za-
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nych z ambiwalentn¹ pozycj¹ zajmowan¹ przez Japoniê w tych stosunkach. Uogólniaj¹c
w tym wzglêdzie doœwiadczenie Japonii, Junzo Kawada wskazuje na dwa okresy jej historii
w stosunkach miêdzynarodowych. Okres pierwszy od ok. 500 r. do po³. XIX w. charakteryzo-
wa³ siê g³ównie absorpcj¹ kulturow¹ od Chin i Korei znajduj¹c¹ wyraz w przejmowaniu pi-
sma, kalendarza, medycyny, religii (konfucjanizm, taoizm, buddyzm), literatury, muzyki
i sztuki. Zapo¿yczenia te by³y w³¹czane w kulturê japoñsk¹ i dostarcza³y czêsto bodŸca do jej
w³asnych kreacji. Liczni in¿ynierowie, mnisi i badacze z kontynentu byli zapraszani do Japo-
nii, zaœ studenci, mnisi i artyœci japoñscy podró¿owali przede wszystkim do Chin. Chiñskiej
i koreañskiej kulturze Japoñczycy d³ugo przyznawali status kultury wy¿szej. Od 2 po³. XIX w.
sytuacja uleg³a zmianie. W okresie rewolucji Meiji Japonia szybko wprowadzi³a najlepsze
rozwi¹zania zachodniej cywilizacji pod has³ami: „zachodnia technika i japoñska dusza” (Wa-
kon yôsai); „wzbogaciæ i zmilitaryzowaæ pañstwo” (Fukoku kyôhei) i „opuœciæ Azjê i staæ siê
jak Zachód” (Datsua nyûô). Proces westernizacji Japonii, wed³ug Kawady, charakteryzowa³a
jednak niezale¿noœæ, poœrednioœæ i selektywnoœæ. Mimo militarnego zagro¿enia ze strony za-
chodnich wielkich mocarstw Japonia uniknê³a kolonizacji. Od rewolucji Meiji (1868), po
dwóch i pó³ wiekach relatywnego zamkniêcia na wp³ywy zachodnie, za wyj¹tkiem stosunków
z Holandi¹, japoñski rz¹d zaprosi³ licznych nauczycieli, in¿ynierów, artystów, ¿o³nierzy
w celu recepcji najlepszych praktyk z ró¿nych krajów zachodnich, w tym równie¿ Stanów
Zjednoczonych oraz wys³a³ do nich wielu m³odych cz³onków japoñskiej elity. Zatem wpro-
wadzanie elementów zachodniej kultury dokonywa³o siê w sposób selektywny i z inicjatywy
samej Japonii. Nie by³ to proces masowego kontaktu, jaki nastêpowa³ w przypadku zachod-
niej kolonizacji. Japonia przejmowa³a wyselekcjonowane elementy cywilizacji zachodniej,
a nie kulturê okreœlonego zachodniego pañstwa53.

Ilustracji tego szczególnego procesu mo¿e dostarczyæ opera Madame Butterfly Giacomo
Pucciniego54. Prapremiera opery odby³a siê 17 lutego 1904 r. w Mediolanie. By³ to jednoczeœnie
siódmy dzieñ wojny rosyjsko-japoñskiej55. Wystawienie opery okaza³o siê fiaskiem. Jednak
w trzy miesi¹ce póŸniej, po istotnych poprawkach, na przyk³ad, skróceniu sceny japoñskiego
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53 J. Kawada, ‘East versus West’: Beyond Dichotomy and towards an Acknowledgement of Differences, „Dioge-
nes” 2003, vol. 50, nr 4, s. 96–97.

54 Wed³ug Arthura Grossa libretto opery oparte jest na rzeczywistych wydarzeniach z pocz. 1890 r. w Nagasaki.
Zob. A. Gross, The Puccini Companion, Lieutnant F.B. Pinkerton: Problems in the Genesis and Performance of Ma-
dame Butterfly, Norton, New York 1994, s. 154.

55 Polityka miêdzynarodowa Japonii w kontekœcie rywalizacji wielkich mocarstw o kolonie i unikniêcia takiej
kolonizacji przez Zachód sta³a siê polityk¹ ofensywn¹ wobec jej azjatyckich s¹siadów. Pierwszym krokiem w reali-
zacji tej ofensywnej polityki by³o zwyciêstwo Japonii w wojnie z Chinami dynastii Qing w 1894 i 1895 r. Jednak
w szeœæ dni po podpisaniu traktatu pokojowego z Chinami, w którym Chiny zobowi¹zywa³y siê do przekazania Japo-
nii pó³wyspu Liaodong, Rosja, Niemcy i Francja w dyplomatycznej interwencji popartej militarn¹ groŸb¹ rosyjskiej
i niemieckiej floty, zmusi³y Japoniê do zwrotu pó³wyspu Chinom. Trzy lata póŸniej Rosja wesz³a w posiadanie portu
Lüshun (Port Arthur) po³o¿onego w strategicznym punkcie pó³wyspu. Sta³o siê to jedn¹ z przyczyn wybuchu wojny
rosyjsko-japoñskiej (1904–1905). Kiedy w Chinach wybuch³o powstanie Bokserów, Japonia i jej armia stanê³a po
stronie siedmiu zachodnich mocarstw (Rosji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, W³och, Austro-Wêgier i Stanów
Zjednoczonych), które uczestniczy³y w jego st³umieniu. Po tym wydarzeniu Rosja utrzyma³a swoj¹ armiê w Man-
d¿urii i zamknê³a Koreê przed japoñskim handlem, wywo³uj¹c dalsze napiêcia w stosunkach japoñsko-rosyjskich.
Tym samym od koñca XIX w. zderzenie interesów w rywalizacji o chiñskie i koreañskie terytoria miêdzy zachodnimi
mocarstwami i westernizuj¹c¹ siê Japoni¹ sta³o siê g³ówn¹ przyczyn¹ konfliktów w Azji wschodniej. Kiedy toczy³a
siê wojna miêdzy Rosj¹ i Japoni¹, zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone, które chcia³y powstrzymaæ
ekspansjê Rosji, mia³y w tej kwestii wspólny interes z Japoni¹. Wielka Brytania zawar³a nawet formalny sojusz z Ja-
poni¹ i sprzeda³a jej pancernik Mikasa, który sta³ siê flagowym okrêtem floty japoñskiej. Flota ta zniszczy³a rosyjsk¹
flotê ba³tyck¹ w bitwie morskiej pod Czuszim¹, przes¹dzaj¹c o japoñskim zwyciêstwie nad Rosj¹.



œlubu miêdzy Cio-cio San i porucznikiem amerykañskiej marynarki B. F. Pinkertonem oraz
podzieleniu aktu II na dwie czêœci, powtórne wystawienie opery w Bresci okaza³o siê wielkim
sukcesem. Od tego czasu opera by³a wystawiana w wielu zachodnich krajach, a jej czwarta
wersja („standardowa”) wystawiona najpierw w paryskiej operze komicznej w 1907 r. jest do
dzisiaj czêsto grana. Wspó³czeœnie opera jest wystawiana równie¿ w Japonii, a Junzo Kawada
dostarcza informacji o jej wystawieniu w Tokio w lipcu 2002 r.: re¿yserem by³ Amerykanin
pochodzenia w³oskiego, japoñska orkiestra by³a prowadzona przez Koreañczyka, dekoracje
zaprojektowa³ W³och, kostiumy Japonka, partiê Madame Butterfly œpiewa³a Francuzka, Pin-
kertona i Suzuki grali Koreañczycy a Sharplessa Hiszpan.

Interpretacje opery ró¿ni¹ siê. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e nie ma ona nic wspólnego z rzeczy-
wist¹ Japoni¹ i jest w zasadzie uniwersaln¹ tragedi¹ mi³osn¹. Obecny w niej obraz Japonii sta-
nowi co najwy¿ej odzwierciedlenie wyobraŸni kompozytora, który nigdy jej nie odwiedzi³.
Nawet jeœli opera jest w zamiarze werystyczna, jest ca³kowicie w³osk¹ oper¹. Inni, w szcze-
gólnoœci Japoñczycy, uwa¿aj¹, ¿e opera wyra¿a g³êboki podzia³ miêdzy Wschodem i Zacho-
dem, a w istocie zachodni¹ dyskryminacjê Wschodu. Kawada przypomina, ¿e w jednym
z programów przygotowanych z okazji wystawienia opery przeczyta³ fragment artyku³u napi-
sanego przez japoñskiego krytyka muzycznego, który stwierdzi³, ¿e atak na Pearl Harbor by³
zemst¹ za œmieræ Cio-cio San56.

W 1999 r. opera w Lyon wystawi³a kontrowersyjn¹ japoñsk¹ inscenizacjê Madame But-
terfly w re¿yserii Kijû Yoshidy, ze scenografi¹ Arata Isozaki i z Hiroko Nishida w roli Cio-cio
San. Scenografia i kostiumy by³y czarne. Pierwszy akt toczy³ siê w Nagasaki przed II wojn¹
œwiatow¹. Akt II w tym samym mieœcie, ale po zrzuceniu bomby atomowej, z Cio-cio San
stopniowo popadaj¹c¹ w ob³êd. W udzielonym wywiadzie japoñski re¿yser stwierdzi³, ¿e
jego celem by³o na³o¿enie na siebie obu wydarzeñ, których scen¹ by³o Nagasaki. Z jednej
strony, tragedii piêtnastoletniej japoñskiej dziewczyny, która sta³a siê zabawk¹ oficera ame-
rykañskiej marynarki porzucon¹ przez kochanka, gdy okaza³o siê, ¿e jest brzemienna; z dru-
giej strony, œlepej masakry japoñskich mieszkañców Nagasaki przez amerykañsk¹ bombê
atomow¹. Choæ Junzo Kawada nie podziela tej interpretacji, odzwierciedla ona dobrze, jego
zdaniem, ogólne uczucia Japoñczyków wobec Zachodu. Kawada preferuje dla nazwania tych
uczuæ okreœlenie „mania przeœladowcza”57. Próbuj¹c wyjaœniæ kontrast miêdzy Wschodem
i Zachodem, Kawada kieruje swoje zainteresowanie na okolicznoœci zwi¹zane z genez¹ ope-
ry. Na okolicznoœci te sk³adaj¹ siê dwa konteksty. Jeden wynika z entuzjazmu dla egzotycznej
atrakcyjnoœci Japonii, drugi z dyskryminacji i pogardy wobec Japoñczyków. Oba sk³adaj¹ siê
na zachodni¹ postawê ambiwalencji „wobec tych ze Wschodu”.

W³oskie libretto do opery napisali Luigi Illica i Giuseppe Giacosa, którzy opierali siê na
krótkiej historii Madame Butterfly (1898) autorstwa Johna L. Longa oraz noweli Madame
Chrysanthème (1887) francuskiego nowelisty i oficera marynarki Pierre’a Loti. Obok Mada-
me Chrysanthème Loti poœwiêci³ Japonii dwie inne prace (pisane w charakterystycznym dla
niego pó³autobiograficznym stylu) zatytu³owane Japoneries d’automne (1889) i La Tro-
isième Jeunesse de Madame Prune (1905). Kawada dostrzega we wszystkich powieœciach po-
œwiêconych przez Lotiego Japonii ow¹ postawê ambiwalencji. Z jednej strony Loti wyra¿a
uznanie dla pewnego piêkna odnajdywanego w Japonii, z drugiej strony, porównuje Japoñ-
czyków do ma³p. W Madame Chrysanthème bezpoœrednio po swoim przybyciu do Nagasaki
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w lecie 1885 r. Loti relacjonuje wybór przez siebie japoñskiej kochanki. Kawada opisany spo-
sób tego wyboru, w s³owach skierowanych poprzez Lotiego do strêczyciela – Ona jest bardzo
m³oda! Jest zbyt bia³a; wygl¹da jak nasze francuskie kobiety, a ja chcê ¿ó³tej kobiety dla od-
miany – okreœla jak zachowanie na targu niewolników. Ostatecznie Loti wybiera 18-letni¹
Chrysanthème (Okane-san), poniewa¿ jest dziewic¹. Kiedy Loti pisze La Troisième Jeunesse
de Madame Prune na prze³omie 1900 i 1901 r. podczas swego krótkiego pobytu w Japonii
z flot¹ francusk¹, która przyby³a na Daleki wschód w zwi¹zku z powstaniem Bokserów, widzi
Japoñczyków przygotowuj¹cych siê do wojny z Rosj¹. Pisze w zwi¹zku z tym: Wojna sta³a
siê nieunikniona i coraz bli¿sza [...] mo¿e wybuchn¹æ jutro [...] zdecydowany na ni¹ jest ka¿dy
ma³y ¿ó³ty mózg; najpodlejszy baga¿owy na ulicy mówi o niej tak, jakby ju¿ siê zaczê³a i pew-
ny siebie przewiduje zwyciêstwo. [...] W tym momencie wszystko koncentruje siê na wojnie, na
przygotowaniach do tego wielkiego ataku na Rosjê – który w istocie bêdzie tylko pierwsz¹ ma-
nifestacj¹ olbrzymiego ¯ó³tego Zagro¿enia58. Kawada zderza to stanowisko z pogl¹dami in-
nego francuskiego pisarza Anatola France, który w maju 1904 r., krótko po wybuchu wojny
rosyjsko-japoñskiej, pisa³: Teraz odkryliœmy ¿ó³te zagro¿enie. Przez wiele lat Azjaci doœwiad-
czali bia³ego zagro¿enia. [...] My stworzyliœmy bia³e zagro¿enie. Bia³e zagro¿enie stworzy³o
¿ó³te zagro¿enie59.

3. Uwagi koñcowe

Mo¿na dowodziæ, ¿e ka¿de spo³eczeñstwo mieœci w sobie dwa rodzaje komplementar-
nych, ale odrêbnych kultur: kulturê materialn¹ (techniczn¹ i ekonomiczn¹) oraz kulturê nie-
materialn¹ (spo³eczn¹). W centrum tej dychotomii znajduje siê teza, ¿e kultura niematerialna
jest zawsze w pewien sposób opóŸniona wobec kultury materialnej. Zjawisko to nazywane
„kulturowym opóŸnieniem” implikuje sta³e napiêcie miêdzy technologi¹ i ekonomi¹ a rozwo-
jem spo³ecznym. Idea ta sta³a siê popularna wœród wielu przedstawicieli nauk spo³ecznych,
chocia¿ wzbudza³a tak¿e wiele kontrowersji. Na przyk³ad, dowodzono, ¿e kultura materialna
jest zakorzeniona w kulturze spo³ecznej, poniewa¿ materialnoœæ w ostatniej instancji jest zawsze
produktem spo³ecznym. Przedmioty materialne oraz regu³y korzystania z nich s¹ zakorzenio-
ne zawsze w œrodowisku spo³ecznym. Jedynie okreœlone warunki kulturowe mog¹ pozwalaæ
na dyfuzjê lub rozpowszechnianie siê pewnych produktów materialnych. W perspektywie in-
dywidualistycznej dowodzi siê, ¿e w procesie tym decyduj¹ce s¹ jednostkowe wartoœci i ide-
ologie. £¹cznie owe jednostkowe wartoœci tworz¹ zestaw podzielanych przez spo³eczeñstwo
wartoœci i ideologii. Taki agregat wspólnych wartoœci i ideologii tworzy œrodowisko, w któ-
rym pewne „przedmioty” mog¹ przetrwaæ i rozpowszechniaæ siê, zaœ inne nie. Pewnym wa-
riantem ograniczaj¹cym tworz¹cych to œrodowisko jest teza formu³owana na gruncie teorii
elit, która mówi, ¿e podstawow¹ rolê w decydowaniu o tym co inni produkuj¹ (konsumuj¹ lub
myœl¹), odgrywaj¹ najbardziej wp³ywowi aktorzy spo³eczni.

Dobra presti¿owe, zwane tak¿e „dobrami elitarnymi”, „dobrami statusu” lub „bogac-
twem”, ukazuj¹ bogactwo, sukces i si³ê. Ich celem jest rozwi¹zywanie problemu spo³ecznego
lub realizacja spo³ecznego zadania polegaj¹cego na przyci¹gniêciu po¿¹danego partnera, so-
jusznika lub zwi¹zanie cz³onków grupy spo³ecznej poprzez manifestacjê sukcesu. Dobrami
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presti¿owymi s¹ cenne surowce lub wytworzone przedmioty wykorzystywane do ustana-
wiania i utrzymywania stosunków spo³ecznych i politycznych. Zwykle stanowi¹ je obiekty
wytworzone z importowanych surowców lub materia³ów o ograniczonej dystrybucji, wyma-
gaj¹ce znacznego nak³adu pracy i zastosowania z³o¿onych technologii60. W odró¿nieniu od
dóbr codziennego u¿ytku dobra presti¿owe z powodu ich du¿ej wartoœci s¹ wymieniane na
d³ugie dystanse poprzez sieci ustanawiane przez elity. Analiza produkcji i wymiany oraz kon-
tekstów spo³ecznych zwi¹zanych z presti¿owymi dobrami stanowi zatem wa¿ne Ÿród³o dla
zrozumienia spo³ecznej historii stosunków miêdzynarodowych. Przedstawione w artykule
przyk³ady ukazuj¹ kontrolê nad tymi dobrami jako Ÿród³o w³adzy politycznej. Kontrola surow-
ców, produkcji i dystrybucji dóbr presti¿owych jest postrzegana jako kluczowa z punktu wi-
dzenia utrzymywania hierarchicznych systemów spo³ecznych.

Pojêcie „kr¹¿enia kultur” rozwijane pocz¹tkowo przez geografów podkreœla³o rozmaitoœæ
praktyk i systemów wiedzy funkcjonuj¹cych miêdzy producentami, kupcami i konsumentami
poszczególnych dóbr. Podejœcie przyjmowane tutaj koncentruje siê raczej na pojêciach seg-
mentacji i kontestacji: materialne rzeczy nabieraj¹ ró¿nych znaczeñ dla ró¿nych ludzi w ró¿-
nych miejscach i czasach. Robert Batchelor, porównuj¹c praktyki zwi¹zane z porcelan¹
w Europie pó³nocno-zachodniej oraz Azji w XVII i XVIII w., podkreœla ich zwi¹zek z ró¿nymi
re¿imami produkcji i komunikacji. Praktyki zwi¹zane z porcelan¹ wzajemnie konstytuowa³y
siê. Porcelana dysponowa³a twórcz¹ moc¹, która by³a kszta³towana przez odmienne regional-
ne sieci produkcji i zdobienia: typograficzny re¿im œwiata atlantyckiego ogniskuj¹cy siê
wokó³ Londynu i Amsterdamu, kaligraficzny re¿im po³udniowo-wschodniej Azji i dawnych
islamskich sieci handlowych oraz ksylograficzn¹ sieæ przybrze¿nych Chin. We wszystkich
tych regionach porcelana cyrkulowa³a w znacznych iloœciach61. Jednak to co najbardziej inte-
resuj¹ce to nie historia zasiêgu tego artyku³u i dane o liczbie jego konsumentów, ale raczej
ró¿ne rodzaje reprezentacji, systemów produkcji i sposobów interpretacji jakich doœwiad-
czy³a w ka¿dym z tych regionów. Z rzeczami bowiem nieuchronnie wi¹¿¹ siê idee i praktyki.
Nierówny i po³¹czony rozwój prowadzi do spotkañ rzeczy i ludzi, otwieraj¹c lub zamykaj¹c
przestrzeñ do ich transferu i udomowienia lub odrzucenia i zniszczenia.

Wspó³czesna antropologia poœwiêca du¿o uwagi badaniu hegemonicznej w³adzy towa-
rów i marek wskazuj¹c na aktywn¹ rolê lokalnych konsumentów w domestyfikacji Coca Coli
czy McDonaldsa. Badaj¹c spo³eczn¹ historiê stosunków miêdzynarodowych w wiêkszym
stopniu powinniœmy koncentrowaæ siê na transferze egzotycznej ¿ywnoœci i napojów z nowe-
go œwiata do starego. Poznawaæ nierozerwalny zwi¹zek „wewnêtrznoœci” z „miêdzynarodo-
woœci¹” to wyjaœniæ przemiany smaku i stylu ¿ycia, poczynaj¹c od pocz¹tkowego odrzucenia
wielu produktów w XVII w. do ich powszechnego przyjêcia w nastêpnych wiekach. Hiszpañ-
scy misjonarze przyswoili sobie nowe smaki poprzez zainteresowanie praktykami ¿ywienio-
wymi Indian. Przyk³adem mo¿e byæ internalizowanie elementów indogenicznej estetyki
i zwyczaju picia czekolady, który przenieœli do starego œwiata. Uznanie, ¿e smak mo¿e stano-
wiæ rodzaj autonomicznej si³y nie oznacza, ¿e nie by³ on zwi¹zany z politycznymi i spo³ecz-
nymi hierarchiami, które go legitymizowa³y, ocenia³y i kanalizowa³y. Zanim nowe formy
„obcych” zwyczajów spo³ecznych (picie czekolady, herbaty) i codziennych rutyn (gor¹ce
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napoje pite na œniadanie) wyewoluowa³y w oparciu o egzotyczne dobra musia³y zostaæ udo-
mowione. Znacz¹ce dla zmiany dietetycznego smaku by³o jego uprzednie osadzenie w syste-
mie wiedzy. Botanicy, odkrywcy, badacze i doktorzy w XVII-wiecznej Holandii przyznawali
smakowi centraln¹ rolê w swoich badaniach. Obok abstrakcji i dyskursu uwa¿ali oni „sma-
kow¹ obiektywnoœæ” za klucz do zrozumienia œwiata. Prowadzi³o to do zainteresowania eg-
zotycznymi dobrami i analizy ich dobroczynnych w³aœciwoœci. Egzotyczne dobra takie jak
ga³ka muszkato³owa i herbata zyska³y swój status w ramach tej naukowo-kulturowej hierar-
chii smaku i wiedzy62.

Koncentrowanie siê na analizach rzeczy poza modelami modernizacji czy porównaniami
miêdzy cywilizacjami, œwiadome ograniczanie perspektywy, oferuje narzêdzie o interesu-
j¹cym potencjale heurystycznym w rozumieniu stosunków miêdzynarodowych. Komparatyw-
na obserwacja rzeczy („pojedynczych” elementów rzeczywistoœci) poprzez kultury w procesie
nierównego i po³¹czonego rozwoju chroni nas przed historiograficznym zachodnim ekscep-
cjonalizmem. Pozwala na konfrontowanie „ró¿norodnoœci nowo¿ytnoœci” z „ró¿norodnoœci¹
prenowo¿ytnoœci” i pisanie tak¿e prenowo¿ytnej historii stosunków miêdzynarodowych jako
procesu integracji poprzez nierówny i po³¹czony rozwój.

Bogactwo i luksus oraz bieda i ubóstwo objawiaj¹ siê najczêœciej za poœrednictwem rze-
czy. Oba stany s¹ skutkiem zró¿nicowania ekonomicznego, które ma swoj¹ wyraŸn¹ genezê
w epoce br¹zu, [...] kiedy wzglêdny „egalitaryzm” ekonomiczny wczeœniejszych spo³eczeñstw
zosta³ zburzony przez nowe techniki produkcji, które pozwoli³y, by jeden cz³owiek z p³ugiem
produkowa³ znacznie wiêcej ni¿ inny, czyni¹c jednych zamo¿niejszymi, innych zaœ ubo¿szy-
mi63. Wiemy, ¿e wszystkie spo³eczeñstwa zmieniaj¹ siê, choæ w zale¿noœci od kontekstu
w ró¿nym tempie. Jedn¹ z konsekwencji tych przekszta³ceñ s¹ zmiany rzeczy uznawanych za
wyró¿niki bogactwa i luksusu oraz spiritus movens stosunków miêdzynarodowych. Cukier,
na przyk³ad, by³ przed XVI w. luksusem, papier by³ nim wci¹¿ jeszcze pod koniec XVII w., tak
samo alkohol i pierwsze aperitify w czasach Katarzyny Medycejskiej, jak równie¿ ³o¿a z ³abê-
dziego puchu i srebrne puchary rosyjskich bojarów przed Piotrem Wielkim64.

W rozwa¿aniach na temat pochodzenia okreœlonej „rzeczy” wa¿ne jest niepomijanie
spo³ecznego kontekstu jej powstania i wykorzystania. Wspó³czesny opór przed zastosowaniem
p³uga w niektórych regionach Afryki oznacza, ¿e adaptacja nie polega jedynie na imporcie
z zewn¹trz okreœlonych rzeczy (narzêdzi, urz¹dzeñ, przedmiotów) i pozbyciu siê przes¹dów
na ich temat, ale na ustanowieniu nowego sposobu spo³ecznej organizacji produkcji. Nie jest
to zatem proces polegaj¹cy na prostej zamianie o charakterze import-eksport. Wprowadzenie
nowych rzeczy poci¹ga za sob¹ nie tylko zmiany zwi¹zane z technicznymi skutkami ich wy-
korzystania, ale tak¿e czêsto radykalne zmiany funkcjonowania danej spo³ecznoœci w ró¿nych
aspektach ¿ycia spo³ecznego (organizacja spo³eczna, podzia³ pracy, stosunki w³asnoœci, sto-
sunki polityczne itp.). Ukazuje tak¿e, ¿e rozdzia³ miêdzy „wewnêtrznoœci¹” i „miêdzynarodo-
woœci¹” niezasadnie dzieli œwiat spo³eczny i uniemo¿liwia jego zrozumienie.
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Summary

The international life of objects. Luxury items and necessities
in the social history of international relations

The paper discusses the potential of objects, broadly understood luxury ‘items’ and neces-
sities, in order to present uneven and combined development as the foundation of the social
history of international relations. The author evidences that this approach to ‘objects’ allows
us to achieve, at the very least, the following: (1) to observe the single social world which
emerges after the division into ‘internal’ and ‘international’ is rejected; (2) to ‘touch’ the inter-
national outside the realm that the science of international relations usually associates with in-
ternational politics; (3) to examine the social history of international relations, abandoning the
approach that dominates in traditional historiography where production processes are privi-
leged over consumption processes; (4) to demonstrate how human activities create interna-
tionalism.

Discussing apparently different processes related to the international life of broadly under-
stood ‘objects’, such as African giraffes, Kashmiri shawls, silk, the importance of English
items for the inhabitants of Mutsamudu, or the opera Madame Butterfly the author identifies
similar patterns which, although sometimes concealed, demonstrate the consequences of un-
even and combined development for the social history of international relations.

Prestige goods express affluence, success and power. They are usually objects manufac-
tured from imported raw materials or materials, with limited distribution, which require a sig-
nificant amount of labor or advanced technology to create. In contrast to everyday necessities,
owing to their high value, prestige goods are exchanged over long distances through networks
established by the elite. The analysis of manufacturing, exchange and social contexts related
to prestige goods constitutes a significant source for understanding the social history of inter-
national relations.

The examples in the paper present control over these goods as a source of political power.
The control of raw materials, production and distribution of prestige goods is perceived as key
to maintaining hierarchical social systems. Objects are inescapably related to ideas and prac-
tices. Uneven and combined development leads to meetings between people and objects, ei-
ther opening or closing the space, allowing for their transfer and domestication, or rejection
and destruction respectively.

Concentration on the analyses of objects outside of modernization models or comparisons
between civilizations and the conscious narrowing of perspective offers a tool with a heuristic
potential which is interesting in the context of international relations. Comparative observa-
tion of objects (‘single’ elements of reality) via cultures undergoing uneven and combined de-
velopment protects us from historiographic western exceptionalism. It also shows that the
division between the ‘internal’ and ‘international’ unjustifiably splits the social world and
makes it impossible to understand.
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