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Wprowadzenie 
 
 
Opracowanie poświęcone jest wybranym rozdziałom książki „Bogactwo i nędza narodów” 

Dawida S. Landesa. Tytuły poszczególnych rozdziałów odpowiadają tym z książki: 

Rozdział 3. Wyjątkowość Europy: odmienna droga 

Rozdział 4. Wynalezienie wynalazku 

Rozdział 5. Wielkie otwarcie 

Rozdział 7. Jak powstało imperium 

Rozdział 10. Z umiłowania zysku 

Rozdział 11. Golkonda 

Rozdział 12. Zwycięzcy i przegrani: bilans imperium 

 W opracowaniu zawarte są główne myśli profesora Dawida Landesa, które pozwoliłem sobie 

uzupełnić o inne materiały (w tym rysunki) oraz własne spostrzeżenia. Przypisy zostały 

umieszczone tylko w przypadku wykorzystania dodatkowej literatury. Pierwsze dwa 

rozdziały odnoszą się do kultury średniowiecznej Europy i przesłanek jakie stworzyła dla 

nowożytnego rozwoju Europy. W kolejnych omówiona jest epoka Wielkich Odkryć 

Geograficznych i zamorska ekspansja Europejczyków w okresie około 1500-1800 n.e. W 

zakończeniu zamieściłem własne wnioski dotyczące skutków Wielkich Odkryć i ekspansji. 

Poruszane problemy można pogłębić zapoznając się z pozycjami bibliografii, która została 

zamieszczona na końcu opracowania.  
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Rozdział 1 

Wyjątkowość Europy: odmienna droga 

                            
         

Przed tysiącem lat nikt nie przypuszczał, iż Europa „zapanuje” nad światem. Wkroczyła ona 

na drogę rozwoju około X wieku, gdy dobiegał końca długi i bolesny okres podczas którego 

była najeżdżana i gnębiona przez wrogów: 

 Z dzisiejszej Skandynawii dokonywali wypadów wikingowie, morscy bandyci, 

których lekkie łodzie dawały sobie radę na najbardziej wzburzonych morzach i 

potrafili wpływać w górę płytkich rzek. 

 Od strony morza, przez Morze Śródziemne, przybywali Saraceni (Maurowie). 

Dokonywali oni wypadów na szlaki łączące północ i południe Europy ze swoich 

górskich baz. 

 Ze wschodu nadjeżdżali Węgrzy, którzy pojawiali się tam skąd dobiegały wieści o 

konfliktach i kłopotach dynastycznych. 

Europejczycy nauczyli się odpierać ataki, a z biegiem lat plemiona z północy i węgierscy 

najeźdźcy osiedlili się i udomowili. Od czasu kiedy Europie przestały zagrażać 

niebezpieczeństwa z zewnątrz mógł nastąpić szybki jej rozwój. Jest to sytuacja zgodna z 
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klasycznym poglądem ekonomistów: wzrost jest rzeczą naturalną i pojawia się tam, gdzie 

istnieje po temu okazja, a warunki życia są bezpieczne. Według mojej opinii wolność od 

agresji jest bardzo istotnym czynnikiem, ale jest również wiele innych warunków na przykład 

to, że rozwój wymaga przedsiębiorczości a ona nie przychodzi sama z siebie.1 

Europa stała się wyjątkowa dzięki pewnym cechą, które ja wyróżniały od innych zakątków 

swiata.W Europie było ugruntowane prawo własności. Dziś wiadomo, ze tam gdzie własność 

znajduje się w niepewnej sytuacji, ginie przedsiębiorczość, czego rezultatem jest 

zahamowanie rozwoju. Wynika to z prostej zasady, którą zauważa autor Bogactwa Narodów: 

„Po co inwestować kapitał czy pracę w tworzenie lub zdobywanie bogactwa, którego być 

może nie będzie można dla siebie zatrzymać?”.2 

Jak podkreśla profesor Landes Europę charakteryzowała rywalizacja licznych jednostek 

politycznych osłabiająca despotyczne zapędy poszczególnych władców (w przeciwieństwie 

do monopolitycznej cywilizacji Chin). 

Ważny jest europejski fenomen autonomicznych miast (od XI wieku), rozdział na sferę 

religijną i świecką, względna swoboda myśli (w przeciwieństwie do cywilizacji Islamu i 

Chin). Decentralizacja polityczna zapobiegała także podbojowi zewnętrznemu (znacznie go w 

każdym razie utrudniała). 

Średniowieczną Europę cechowała ponadto powszechność oddolnej inicjatywy, zwłaszcza w 

działalności kupców i rzemieślników, a szereg innowacji technicznych i organizacyjnych 

(głównie właśnie oddolnych) przyczyniło do znacznego wzrostu gospodarczego w latach 

1000-1500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 Por. M. Maciejewski, Powszechne dzieje gospodarcze od końca XV wieku do 1939 roku, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001 r., s. 11. 
2 Bardzo trafnie dużą wagę dla własności prywatnej można podkreślić przywołując słowa Edmunda Burke, 
„prawo wymierzone przeciw własności jest prawem przeciw pracowitości. 
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Rozdział 2 

Wynalezienie wynalazku 

 

Już w XVIII wieku Adam Smith wykazał, ze podział pracy i poszerzenie się rynku sprzyjają 

innowacjom technologicznym. Średniowieczną Europę można nazwać jednym z najbardziej 

innowacyjnych środowisk.3 Potwierdzeniem tego jest szereg przykładów: 

1. Koło wodne. 

                          

                        Nadsiębierne                                              Podsiębierne 

 

 
  

W III wieku p.n.e. Filon z Bizancjum pisał o kołach wodnych, ale pierwszy znany młyn 

wodny zaczął pracować w Kabirze (Azja Mniejsza) w końcu I wieku p.n.e. Choć koło wodne 

znali już Rzymianie to przypomniano sobie o nim w X i XI wieku i szybko stało się 

powszechne na terenach gdzie padały często deszcze a szlaków wodnych było w bród.4 

Istotny jest rozwój techniki wykorzystania siły wodnej. Budując młyny zwiększano ciśnienie i 

wydajność, wznosząc tamy, jak i zakładając stawy. Umieszczano koła jedno za drugim, aby 

dla coraz mniejszych dawek energii znaleźć zastosowanie przy różnych zadaniach.5  

Ulepszano również urządzenia pomocnicze, takie jak korby czy przekładnie zębate, co 

umożliwiło wykorzystanie energii wodnej na odległość, zmianę jej kierunku, przemianę ruchu 

obrotowego na posuwowy. Pozwoliło to na znalezienie zastosowania przy różnych pracach: 
                                                        
3 Zaskakujące jest to - jak podkreśla Landes, że przez długi czas okres średniowiecza uznawano za czasy 
ciemnoty. Jednak ten stereotyp stracił dziś aktualność. 
4 W Doomsday Book – rejestrze gruntów sporządzonym w 1086 roku figuruje około 5600 młynów, na 
kontynencie było ich o wiele więcej. 
5 Por. http://www.wynalazki.mt.com.pl/ 
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falowanie (spilśnianie) tkanin, co pozwoliło na zrewolucjonizowanie przemysłu wełnianego, 

przy kuciu metalu, walcowaniu i wyciąganiu blachy i drutu, ugniataniu szyszek chmielowych 

(wyrób piwa), rozcieraniu szmat na papier. 

2. Okulary. 

            

                                                 
Pierwsze sporadyczne wzmianki o próbach potęgowania siły wzroku znajdujemy już w 

starożytności. Jednak dziś niema żadnego dowodu, że w starożytności używano okularów. 

Podobno cesarz Neron (I wiek n.e.) przyglądał się igrzyskom przez odpowiednio 

oszlifowany szmaragd. Dopiero jednak wynalezienie soczewek utorowało drogę 

powstania okularów. Dziś okulary to przedmiot tak rozpowszechniony, że wręcz banalny. 

Trzeba zaznaczyć, że wynalezienie okularów ponad dwukrotnie przedłużyło okres 

aktywnej pracy wykwalifikowanych rzemieślników (kopistów, lektorów, lutników, 

ślusarzy, tkaczy, wytwórców galanterii metalowej). 

Przy tworzeniu okularów cała trudność polegała na tym jak ulepszyć jeszcze wtedy 

prymitywne szkła powiększające i kryształy, by zredukować zniekształcenia i połączyć 

parę szkieł tak, by można było je umieścić na nosie. Dokonano tego pod koniec XIII 

wieku w Pizie. 

W połowie XV wieku we Włoszech (zwłaszcza we Florencji i Wenecji) wyrabiano już 

tysiące par okularów. Były to okulary ze szkłami wklęsłymi i wypukłymi, dla 

krótkowidzów i dalekowidzów. 

Dużą zaleta okularów jest to, ze umożliwiły precyzyjną pracę przy użyciu precyzyjnych 

narzędzi. Dla ułatwienia pracy Europejczycy wynaleźli narzędzia pomiarowe, 

mikrometry, precyzyjne wycinarki do kółek, czyli cały zestaw instrumentów do 

dokładnych pomiarów i kontroli. Dla porównania można wspomnieć, iż inne cywilizacje 

osiągnęły dokładność nie dzięki ostrości wzroku i odpowiednich narzędzi, ale za sprawa 

wyćwiczonej ręki. Różnica polega na tym, ze to w Europa zmierzała ku replikacji (serie, 

potem masowa produkcja). Przez długie lata (trzysta, czterysta lat) nikt nie odebrał 
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Europie monopolu na wyrób szkieł korekcyjnych. Moim zdaniem to właśnie przyczyniło 

się podwojenia zasobów wykwalifikowanej siły roboczej. 

3. Zegar mechaniczny. 

                                             
 

Zegar mechaniczny jest dziś tak rozpowszechniony, że przyjmujemy go za coś oczywistego. 

Przed wynalezieniem zegara określano czas według słońca, jednak zegary słoneczne działały 

tylko w bezchmurne dni.6Korzystano również z zegarów wodnych, ale kiedy temperatura 

spadała poniżej zera to zegary te zawodziły.7 

Ludzie potrzebowali bardziej niezawodnego instrumentu do pomiaru czasu. Takie zadanie 

spełnia zegar mechaniczny. Dokładnie niewiadomo, kto i gdzie go wynalazł. Przypuszcza się, 

że pojawił się we Włoszech i Anglii w ostatnim dwudziestopięcioleciu XIII wieku. Szybko 

się upowszechnił, wypierając wodne zegary (słoneczne pozostały, bo potrzebne były do 

ustawiania i regulowania nowych urządzeń. 

Zegar jest największym osiągnięciem geniuszu średniowiecznych mechaników. Jest 

rewolucyjny w swych założeniach. Stanowił pierwszy przykład narzędzia cyfrowego, tak 

odmiennego od analogowego. Zegar wniósł element porządku i kontroli, zarówno w sferę 

życia zbiorowego, jak i indywidualnego. 

W XV wieku wynaleziono w Europie zegar sprężynowy, a w XVII wieku udoskonalono 

zegar mechaniczny wyposażając go w wahadło. 

                                                        
6 Zegara słonecznego używano w cywilizacjach starożytnego Wschodu już ok.3000 roku p.n.e. W III wieku 
p.n.e. kapłan babiloński Berossos skonstruował udoskonalony zegar słoneczny w postaci  półkolistej czaszy, z 
której obrzeża wystawał poziomy gnomon. Stosowany w nowoczesnych zegarach słonecznych, ukośny gnomon 
wycelowany w kierunku Gwiazdy Polarnej wprowadził w pierwszej połowie XIII wieku n.e. Marokańczyk Al.-
Marrakuski. 
7 Najdawniejsze informacje o używaniu w Egipcie zegara wodnego pochodzą z XVI wieku p.n.e. W III wieku 
p.n.e. Ktesibios z Aleksandrii skonstruował udoskonalony zegar wodny, w którym - dzięki pomysłowemu 
układowi trzech naczyń oraz zastosowaniu samoczynnego regulatora przepływu wody - uzyskał stałą, 
równomierną prędkość jej przepływu. 
Owe wymyślne zegary wodne konstruowano na Bliskim Wschodzie jeszcze we wczesnym średniowieczu. 
Rozpowszechniły się one w krajach arabskich, a w VI wieku n.e. dotarły do Chin, gdzie zastosowano do ich 
napędu koło wodne. 
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 Początkowo tarcza zegara zaopatrzona była w pojedynczą wskazówkę pokazującą godziny. 

W XV wieku pojawiła się wskazówka minutowa, a około 1550 roku zaczęto 

eksperymentować ze wskazówką sekundową (znalazła ona powszechne zastosowanie dopiero 

w zegarach wahadłowych). Liczne ulepszenia w szczegółach konstrukcji zegarów 

mechanicznych zwiększały ich dokładność.  

W XVIII wieku mógł już powstać bardzo precyzyjny chronometr morski. W XIX wieku, 

niezależnie skonstruowali zegar mechaniczny z napędem elektrycznym K.A Steinheil (1839) i 

A. Bain (1840).8 

Europa utrzymała monopol na zegar mechaniczny przez około trzysta lat. Natomiast na jego 

udoskonalone odmiany do XX wieku. Inne cywilizacje podziwiały zegary, ale nie potrafiły 

ich skonstruować zgodnie z europejskimi standardami. 

 

4. Druk. 

                                                      
Druk wynaleziono w Chinach w IX wieku ( a w wieku X wszedł w powszechne użycie), 

które były również kolebką papieru. Od paru tysięcy lat w rozmaitych kręgach cywilizacji 

ludzie znali i stosowali pieczęcie odciskane w glinie czy wosku. Jest to właściwie 

prapoczątek druku. Najstarsze narzędzia drukarskie i drukowane dokumenty, znalezione 

w Chinach i Japonii pochodzą z V wieku n.e. Już za panowania dynastii Tang - w latach 

618 - 907 - odbijano w klasztorach buddyjskich wielkie ilości "świętych obrazków" 

opatrzonych napisami, powlekając drewniane klocki na których techniką drzeworytu 

wycinano lustrzane odbicie tekstu czy ilustracji tuszem, i odbijając ich rysunek na 

papierze. Z biegiem czasu owe teksty, wyryte na drewnianych lub kamiennych płytach, 

stawały się coraz dłuższe, aż doszło do powstania najdawniejszych drukowanych książek 

blokowych (zwanych ksylografami).   

Najstarsza znana drukowana książeczka ukazała się w Chinach w 868 roku i była w 

kształcie zwoju. Później pojawiły się książki także w formie tzw. kodeksu, czyli w 

                                                        
8 Por. J. Chisholm, Historia świata w datach, Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, Lódź 1987 r. s. 98. 
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dzisiejszej książkowej postaci. Drukowano też tym sposobem w Chinach od X wieku 

pierwsze banknoty pieniężne i karty do gry - około 969 roku. 

Choć druk w istotny sposób się w Chinach przyczynił do utrwalenia i rozpowszechniania 

wiedzy, nie doszło tam do takiej „eksplozji” jak w Europie. Europa zaczęła uprawiać 

sztukę drukarska w kilka wieków po Chinach. Już w średniowieczu szybko rozwijało się 

zainteresowanie słowem pisanym. Wynikało to zwłaszcza z tego, że coraz liczniejsza 

biurokracja i powstanie miast zwiększyły zapotrzebowanie na rejestry i dokumenty. 

Kopiści nie mogli nadążyć za popytem na słowo pisane. Największy udział w rozwoju 

druku w Europie miał niemiecki drukarz i złotnik Johann Gutenberg (1399 - 1468; 

prawdziwe nazwisko - Gensfleisch). Jemu przypisuje się wprowadzenie czcionek 

metalowych, dostosowanych do zróżnicowanego charakteru liter alfabetu łacińskiego oraz 

opracowanie sposobu umożliwiającego oddzielanie w druku poszczególnych wyrazów i 

wprowadzenie odstępów między wierszami przez zastosowanie tzw. justunku, czyli 

materiału nieodbijanego, lecz wypełniającego formę drukarską. On również wprowadził 

do użytku śrubową prasę drukarską.9 

W 1456 roku w Moguncji, Gutenberg wydrukował techniką druku wypukłego słynną 42-

wierszową (od liczby wierszy na stronie) „Biblię", zawierającą 1286 stronic. Jej druk 

trwał 2 lata, korzystał przy tym z 290 odrębnych znaków i 50 tysięcy czcionek, których 

krój wzorował na gotyckiej teksturze. Jej nakład prawdopodobnie wyniósł 165 

egzemplarzy tłoczonych na papierze, z czego do dziś zachowało się około 40 

egzemplarzy.10   

 

5. Proch strzelniczy. 

                                 
 

                                                        
9 http://www.wikipedia.org/ 
10 Jeden egzemplarz znajduje się w Polsce w Seminarium Duchownym w Pelplinie. 
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Europejczycy zapożyczyli go od Chińczyków (prawdopodobnie na początku XIV wieku, 

a może pod koniec XIII), którzy znali proch już w XIV wieku. Na początku prochu 

używano jako substancji zapalającej (wyrób fajerwerków, napełniano nim również 

włócznie, które podpalano i miotano na wroga). Chińczycy używali prochu strzelniczego 

w postaci sproszkowanej, co osłabiło jego działanie – zapłon jest wtedy spowolniony. W 

XVI wieku Europejczycy nauczyli się granulować proch. Zapłon był wtedy szybszy, jak i 

dzięki dokładnemu wymieszaniu składników uzyskiwano mocniejszą eksplozję. Te 

doświadczenia połączono z doświadczeniami w dziedzinie ludwierstwa, Europa miała 

najlepsze na świecie działa oraz przewagę wojskową. 
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Rozdział 3 

Wielkie otwarcie 

                   
 

Nie tak dawno były obchody pięćsetnej rocznicy odkrycia Ameryki przez Kolumba. 

Oczekiwano, że uroczystości 1992 roku zaćmą te sprzed stu lat. Jednak Kolumb, który jest 

symbolem wielkiego historycznego osiągnięcia, które tak opisał w swoim dzienniku pod datą 

12 października 1492 roku: „Około drugiej nad ranem wyłonił się ląd, od którego oddaleni 

byliśmy o około osiem mil morskich. Opuściliśmy wszystkie żagle i płynęliśmy potem 

wyłącznie na grotżaglu, bez żagli bocznych. Udaliśmy się na spoczynek oczekując 

piątkowego poranka, kiedy to zamierzaliśmy dobić do wyspy zwanej w języku Indian 

Guanahani. Rankiem dostrzegliśmy nagich tubylców. Po opuszczeniu uzbrojonej szalupy 

zszedłem na ląd. Na wyspie rozwinąłem flagę królewską”11, okazał się postacią niezręczną z 

politycznego punktu widzenia. Przedstawiono go jako zbrodniarza. Wynika to z 

nieszczęśliwego losu tubylczych ludów, które Europejczycy zastali w Nowym świecie. 

Tubylców potraktowano z pogardą i sadystyczną brutalnością. Zostały prawie do cna 

unicestwione przez bakterie i wirusy, które Europejczycy nieświadomie ze sobą przywieźli. 

Jednak imperializm, czyli zdominowanie jednej grupy przez inną zawsze nam towarzyszył. 

Wystarczy przedstawić pewne prawo rządzące stosunkami społecznymi i politycznymi. 

Według tego prawa niemożliwa jest koegzystencja trzech czynników: 

 Znaczna dysproporcja władzy, 
                                                        
11 Zob. R Köthe., Odkrywcy i ich podróże, Wydawnictwo Atlas, Wrocław 1995 r., s. 16. 
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 Prywatny dostęp do instrumentów sprawowania władzy, 

 Równość grup i narodów. 

Dlatego zgodnie z tym prawem kiedy jakaś grupa jest na tyle silna, by podporządkować sobie 

inną dla własnej korzyści, to tak zrobi. Nawet jeśli państwo powstrzymuje się od agresji, to 

kompanie i osoby prywatne nie będą czekać na pozwolenie. Ponadto to Europa, która przez 

tyle stuleci padała ofiara najeźdźców, sama przeszła do ataku. Przejawem tego parcia na 

zewnątrz stały się wyprawy krzyżowe12. 

Kolumb odkrywając Nowy Świat nie wiedział też, że za wyspami, znajdują się dwie ogromne 

masy lądu, kontynenty znane później jako Ameryka Północna i Południowa. Kolumb natrafił 

na nagich lub półnagich ludzi, którzy żyli w epoce kamiennej – ranili sobie ręce chwytając z 

początku Hiszpanów za ostrza. Kolumb nie znalazł jednak wielkich skarbów takich jak: złoto, 

jedwab, korzenie czy jakieś cenne rzeczy kojarzone z Orientem. Kolumb przekonał władców, 

że nowo odkryte wyspy mogą stać się obfitym źródłem niewolników. Tereny te również 

świetnie się nadawały do uprawy trzciny cukrowej, którą znał z Wysp Kanaryjskich i Madery. 

Zaletą jest to, że można tam hodować bydło. Te czynniki sprawiły, ze zainteresowanie 

Nowym Światem wzrosło. 

 

W tym okresie obsesją europejskich kupców stało się złoto, które było przywożone gdzieś z 

Afryki na brzeg Morza Śródziemnego. W pierwszej połowie XIV wieku w Tunisie srebro 

wymieniano na złoto w stosunku 1 do 10, natomiast za to samo złoto można było Walencji 

nabyć 13 jednostek srebra (ta dysproporcja nie utrzymała się jednak długo).13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Pierwsza wyprawa krzyżowa odbyła się w 1096 roku. 
13 Więcej informacji o zainteresowaniem Europejczyków złotem, można znaleźć w książce Fernandeza-Armesto, 
Before Columbus, s. 143-147. 
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Rozdział 4 

Jak powstawało imperium 

 

Dzięki odkryciu Ameryki Hiszpania szybko stała się najbogatszym krajem Europy. Statki ze 

skarbami, brzuchate galeony, przywoziły bez przerwy drogą przez Atlantyk złoto, srebro, 

przyprawy, drewno barwiące, a wkrótce cukier i inne produkty z plantacji. Upowszechniło się 

w Europie mnóstwo nowych roślin użytkowych, a także pierwotnych indiańskich zwyczajów. 

Wcześniej Kolumb opisywał już osobliwy zwyczaj palenia tytoniu. Także znane nam słowo 

hamak wywodzi się z języka Indian Arawaków (hamaca) i przybyła zza Atlantyku. Ważne 

okazały się rośliny użytkowe, przede wszystkim kukurydza, ziemniaki, bawełna, pomidory 

niektóre rodzaje fasoli, ananasy, orzeszki ziemne, kakao, avocado, dynie, wanilia, chili, a 

także lekarstwo na malarie – chinina. Wszystko to zawdzięczamy Nowemu Światu.14 

Najbardziej ucierpieli na tym tubylcy. Wprowadzając bowiem rządy „żelaznej ręki” 

Hiszpanie zmusili Indian do niewolniczej pracy, stosując tortury przy najmniejszym 

nieposłuszeństwie. Wiele ofiar pochłonęły też choroby przywiezione z Europy, na które 

Indianie nie byli odporni. Już pierwsze dziesięciolecie kosztowało życie miliona 

mieszkańców Haiti. Bardzo szybko zostali wyniszczeni Indianie karaibscy, których zastąpili 

czarni niewolnicy przywiezieni z Afryki. Rzadko zdarzały się głosy protestu, a te nieliczne 

Hiszpanie traktowali z lekceważeniem, twierdząc, że Indianie nie są ludźmi. Bezwzględni 

zdobywcy – konkwistadorzy – kierowani żądzą złota bezlitośnie napadali na wysoko 

cywilizowane państwa Azteków w Meksyku i Inków w Peru, niszcząc je całkowicie. 

Nowa ziemia dostarczyła nowych możliwości. Władcy Hiszpanii dostrzegli perspektywę 

wielkiego imperium, które postanowili stworzyć. Jedna wyprawa podążała za druga na północ 

i na zachód wzdłuż meksykańskiego wybrzeża. Flotylla, która dokonała decydującego 

odkrycia była dowodzona przez niejakiego Hernando Cortés. Stanął on na czele 

kilkusetosobowej grupy by podbić największą potęgę Ameryki Północnej. 

Hiszpanie w swych podbojach mieli przewagę nad Aztekami. Mieli lepszą broń. Używali oni 

ponadto łopat, kilofów, siekier, młotków, kowadeł i rożnych narzędzi. Aztekowie nie mogli 

się skutecznie przeciwstawić. 

Podobnie przebiegał podbój imperium Inków. Pomimo sporadycznych sukcesów inkaskich 

wojowników próby wyparcia najeźdźcy spełzły na niczym. Hiszpanie mieli lepszą 

technologię, dyscyplinę i organizację. Przy ich doświadczeniach wojennych tubylcy sprawiali 

wrażenie amatorów.  
                                                        
14 Por. R. Köthe, Odkrywcy i ich podróże, Wydawnictwo Atlas, Wrocław 1995 r. s. 19-24. 
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Rozdział 5 

Z umiłowania zysku 

 

Przez kilkadziesiąt lat Pacyfik należał niemal wyłącznie do Hiszpanów, którzy jednak 

podejmowali niewiele wypraw odkrywczych, ograniczając się raczej do stałej trasy między 

Acapulco w Meksyku i Manila na Filipinach. W tym czasie holenderscy żeglarze służący 

hiszpańskim i portugalskim monarchom gromadzili informacje i mapy dotyczące handlu 

wschodnioazjatyckiego, a gdy później Niderlandy i Hiszpania oddzieliły się, Holendrzy sami 

zbudowali flotę handlową. W 1596 Jan Huyghen van Linschoten opublikował swoją książkę 

„Itinerio”. Opisał w niej dokładnie kraje, narody i produkty handlowe Wschodu oraz wyraził 

pogląd, że Portugalczycy i Hiszpanie nie mają prawa wykluczać innych narodów z handlu z 

Indiami Wschodnimi. Około 1602 roku powstało holenderskie Stowarzyszenie Handlu 

Wschodnioindyjskiego, które odtąd stale wysyłało uzbrojone statki handlowe i badawcze, 

wypierając powoli Portugalczyków z Wysp Korzennych. W ciągu XVII wieku holenderskie 

statki, utrzymujące się na tamtych wodach, odkryły Nowa Zelandię, Tasmanie i przybiły do 

zachodniego wybrzeża Australii (nazwano ją Nową Holandią). Tu po raz pierwszy 

zaobserwowano „rodzaj dużych kotów, których młode wypełzają z worka” – kangury. 

Kiedy Holendrzy postawili pierwszy raz żagle, to kilka okrętów wyruszyło w podróż – jedne 

wróciły z ładunkiem inne puste. Ważne było, że zaraz powstało pół tuzina kompanii. 

Wszystkie chciały zagarnąć korzenie i skarby Indii. Same by tego nie dokonały, więc 

postanowiły się połączyć. To była przyczyna powstania w 1602 roku wspomnianej wyżej 

Zjednoczonej Kompanii Wschodnioindyjskiej (VOC – Vereenigde Oost-indische 

Compagnie).15Holendrzy mieli zamiar zbić fortunę na handlu. Odkryli świat, w którym 

handel był związany głównie z siłą. Wyciągnęli oni określone nauki z doświadczeń nabytych 

podczas walki i handlu. Wiedzieli, że nie można nikomu ufać, nawet chrześcijanom-

współwyznawcom. Szczególnie nie można ufać Azjatom a zwłaszcza muzułmanom. 

Kompania Wschodnioindyjska nieustannie określała na nowo rodzaje i ilości towarów, które 

mogły być bez cła wwożone do Holandii, chciała bowiem uzyskać monopol na te najbardziej 

cenne. Choć skutek był mizerny. Mimo wszystko kompania przynosiła zyski. Jednak przez 

cały XIII wiek obroty holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, a tym samym i zyski, 

były coraz mniejsze (cena korzeni była zniżkowa). 
 
 
                                                        
15 Inaczej Kompania Jana. 
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Rozdział 6 

Golkonda16 

 

Inne narody europejskie od dawna zazdrośnie spoglądały na wielkie zyski, które Hiszpanie, 

Portugalczycy i Holendrzy czerpali z zamorskiego handlu. Zwłaszcza w Anglii, ale i we 

Francji odzywały się głosy żądające współudziału w tym przedsięwzięciu, wkrótce i tam 

powstały Towarzystwa Handlu Zamorskiego, popierane przez królów. Szczególnie słabo 

jeszcze poznany Ocean Spokojny wydawał się interesującym celem, zwłaszcza że już od 

czasów starożytnych utrzymywał się pogląd, iż na południu istnieje olbrzymi, żyzny 

kontynent: Terra australis. 

Anglicy zorientowali się, że Azja ma do zaoferowania cenniejsze towary niż korzenie.17 Indie 

wytwarzały najlepszą na świecie przędzę i tkaniny bawełniane. Brytyjska Kampania 

Wschodnioindyjska postanowiła wprowadzić tkaniny bawełniane na rynek. Odbiorcami byli 

tradycyjnie miejscowi nabywcy w Indonezji i Azji Południowo-wschodniej, którzy 

wymieniali korzenie i inne lokalne produkty za indyjskie tkaniny. Należy wspomnieć o 

doniosłej innowacji wprowadzonej przez Kampanię Wschodnioindyjską, która polegała na 

tym, ze tkaniny bawełniane wprowadzono na rynki europejskie. 

Indyjska bawełna zmieniła styl ubioru w Europie i jej koloniach. Była lżejsza a przede 

wszystkim tańsza od wełny, łatwo ją można było farbować oraz była łatwiejsza do prania. 

Okazało się, że nawet w zimnym klimacie okazała się przydatna, gdyż używano jej w 

charakterze bielizny. 

Anglicy skupowali tkaniny bawełniane i surowy jedwab, indygo i saletrę indyjską oraz pieprz. 

Droższe i rzadsze przyprawy pozostawiali Holendrom. 

Następnie przyszła kolej na Chiny. Na oceanie Indyjskim była świetnie rozwinięta sieć 

handlowa łącząca wschód i zachód Azji, od Chin, Japonii i Filipin po porty Lewantu i Afryki 

Wschodniej. Europejczycy zainteresowali się chińskimi towarami: porcelaną, naturalnym 

jedwabiem i herbatą. Porcelanę Europejczycy nauczyli się wyrabiać dopiero w latach 

dwudziestych XVIII wieku. 

W kontaktach handlowych wynikał problem płatności. Wiadomo, że Europejczycy 

najchętniej płaciliby własnymi wyrobami, tylko że Chińczycy nie byli prawie niczym 

                                                        
16 Jest to miasto w zachodniej części Andora Pradesh (obecnie w ruinie). 
17 Por., J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, 
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985 r., s. 43-45. 
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zainteresowani.18 Towarem na którym Chińczykom szczególnie zależało okazało się opium. 

Brytyjczycy mieli tu dużą przewagę nad Holendrami. Anglicy usadowili się tak, że mogli 

penetrować obszar bogatszy od Indonezji. Indie zaraz po Chinach były najludniejszym krajem 

Azji. W Indiach były rozległe i żyzne tereny, zwłaszcza w dolinach wielkich rzek na 

północnych równinach (Indusu, Gangesu, Brahmaputry). W odróżnieniu od Indonezji, była tu 

liczna i wykwalifikowana siła robocza, która wytwarzała produkty, którymi handlowano w 

całym regionie. 

Gospodarka Indii wytwarzała znaczną nadwyżkę. Dzięki temu władcy i ich dwory mogły 

opływać w bajeczne bogactwa. Ponadto w Indiach, tak jak w Indonezji, pieniądz był potęgą. 

Ważny jest fakt, że wytwarzana nadwyżka zbierana do tej pory przez państwo Mogołów i 

podległe mu prowincje, została przejęta przez Kompanię Wschodnioindyjską. 

Wielu, którzy się dorobili majątków w Indiach nie powróciło do Anglii. Wynika to z tego, że 

klimat Indii nie służył zdrowiu. 

W dłuższej perspektywie brytyjskie imperium w Indiach stworzyło poważne problemy, które 

dotyczyły politycznej strategii, ale również sfery etyki. A Indyjski przemysł bawełniany, 

który kiedyś był przodujący w świecie, niemal zupełnie zanikł. Historycy indyjscy winią za to 

kolonialnego ciemięzcę, który nie tylko zawetował protekcyjne taryfy celne, ale i obłożył 

indyjskie wyroby podatkiem, aby w ten sposób wyrównać dostęp do brytyjskiej przędzy i 

tkanin.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18 Z wyjątkiem zegarów i zegarków.  
19 Por. http://historicus.pl 
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Rozdział 7 

Zwycięzcy i przegrani: bilans imperium 

 

Podsumowując okres 1500-1800 i osiągnięcia poszczególnych nacji europejskich, dokonane 

w tym czasie uwidacznia się wyjątkowość Europy. Należy wspomnieć o kilku przełomowych 

wydarzeń historycznych:  

 Wielkiej Rewolucji Francuskiej,  

 angielskiego zakazu handlu niewolnikami przez Atlantyk,  

 likwidacji holenderskiej kompanii wschodnio-indyjskiej,  

 formalnego uzyskania niepodległości przez europejskie kolonie w Ameryce.  

Bardzo istotna dla rozwoju Europy była rewolucja przemysłowa w Anglii, która 

zapoczątkowuje i pogłębia obecną przepaść dzielącą “bogatych” i “biednych”. 

Epoka ta, została zapoczątkowana przez to, co autor Bogactwa i nędzy narodów nazywa 

Wielkim Otwarciem. Chodzi o epokę odkryć geograficznych i następującej po niej ekspansję 

społeczeństw europejskich. Wielkie Otwarcie oznaczało odmienne rzeczy dla społeczności 

europejskich i pozaeuropejskich. Dla jednych sukcesy, dla innych, jak Indianie i 

Tasmańczycy, wielką tragedię. Należy wspomnieć o tzw. “wymianie kolumbijskiej”, która 

nastąpiła po 1500 roku, a oznaczała wymianę form życia (roślin, zwierząt, chorób) pomiędzy 

biosferami Starego i Nowego Świata (np. wielka kariera ziemniaka w Starym Świecie), oraz 

redystrybucję bogactwa pomiędzy różnymi społeczeństwami. 

Jak na ironię, nacje europejskie które zapoczątkowały Wielkie Otwarcie, Hiszpanie i 

Portugalczycy, okazały być się przegranymi. Hiszpanie całe, pozyskane przez siebie 

bogactwo Nowego Świata przepuścili na wojny i luksusy. Byli tak bardzo bogaci, że 

wszystko mogli kupić u innych, dlatego nie czuli potrzeby rozwijania własnego handlu i 

wytwórczości. Hiszpanie pozostali ubodzy, gdyż, paradoksalnie byli zbyt bogaci. Zgoła 

odmienną drogą poszły narody Północy (europejskiej), które swe bogactwo oparły na pracy i 

handlu. I dobrze na tym wyszły. 

Przegranymi nazywa też Landes Włochy. Kraj ten do XVI stulecia przodował w Europie w 

zakresie handlu, bankowości i przemysłu, ale Morze Śródziemne w dobie Wielkiego Otwarcia 

okazało się być pułapką. Pułapką okazały się też stare struktury kulturowe (jak nadzór 

cechowy), krępujące dalszy rozwój Włoch. Na czoło wysuwają się odtąd narody północnej 

Europy: Francuzi, Holendrzy, i przede wszystkim Anglicy. 
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Pytanie o pochodzenie owych różnic rozwojowych pomiędzy Północą a Południem wydaje 

się być dla wielu bardzo frapującym. Różnice te, dostrzegane były już od dawna, i 

początkowo (XVIII), wyjaśnianie były psychologicznie i klimatycznie: różnymi typami 

osobowości kształtowanymi przez ciepłe, słoneczne Południe i zimną, ponurą Północ. 

Landes odrzuca tego typu wyjaśnienia. Szukając przyczyn niezwykłego rozwoju 

gospodarczego północno-zachodniej Europy w czasach nowożytnych, powołuje się na 

weberowską koncepcję etyki protestanckiej jako czynnika, który przyczynił się istotnie do 

powstania kapitalizmu w nowożytnej Europie, częściowo także na idące podobnym torem 

rozważania R. H. Tawneya i R. K. Mertona. Ukształtowanie przez protestancką etykę 

społeczeństw, składających się z uporządkowanych, zracjonalizowanych, systematycznie 

postępujących jednostek, ceniących osiąganie sukcesów w handlu i rzemiośle, odegrało tutaj 

niezwykle doniosłą rolę.  

Różnice pomiędzy Południe a Północą (na niekorzyść Południa), pogłębiane były jeszcze 

przez umysłowy obskurantyzm i religijną nietolerancję, rozpętaną w XVI wieku przez 

Inkwizycję szczególnie w Hiszpanii, ale także we Włoszech i Portugalii. Można przytoczyć 

przykłady Giordana Bruna, Galileusza, prześladowanych przez Inkwizycję, wygnanie Żydów 

z Sycylii pod koniec XV wieku (wskutek czego zamarł tam niemal cały handel i rzemiosło). 

Obrywa się i Francuzom, za ich wygórowane mniemanie o sobie i anglosaską fobię (motyw, 

który pojawia się wielokrotnie na kartach Bogactwa i nędzy narodów), nakazującą im przez 

dłuższy czas obstawać przy teorii grawitacji Kartezjusza, podczas gdy uznanie zdobywała 

sobie koncepcja Newtona. 
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Zakończenie 
 
 

Uważam, że przyczyną wyjątkowości Europy jest zespół cech niespotykanych w innych 

cywilizacjach, a cechy te przesądziły w efekcie o niezwykłym rozwoju tej cywilizacji po 1500 

roku. 

Geneza kolonializmu europejskiego sięgała schyłkowego okresu średniowiecza. 

Przygotowania do ekspansji kolonialnej wiązały się rozszerzeniem kontaktów handlowych 

Europy ze Wschodem. Do odkryć geograficznych i podbojów kolonialnych w XVI- XVIII 

wieku przyczyniła się nie tylko pogoń za zyskiem i trudności w handlu ze Wschodem. Na 

wzrost zainteresowania Europejczyków innymi częściami kuli ziemskiej wpłynęły postępy w 

geografii i astronomii, dokonujące się w znacznym stopniu dzięki wyprawom i badaniom 

prowadzonym przez arabów. Wielkie odkrycia geograficzne i podboje kolonialne w XVI-

XVIII wieku spowodowały istotne zmiany w życiu gospodarczym Europy. Do 

najważniejszych należał napływ produktów kolonialnych i rozszerzenie rynków zbytu na 

„starym” kontynencie. Prócz tego konsekwencją odkryć i ekspansji był wzrost ilości 

kruszców szlachetnych w Europie i pogłębienie się różnic klasowych w społeczeństwach na 

naszym kontynencie, wreszcie zmiany w układzie stref handlowych w Europie. 

Według mojej opinii konsekwencje odkryć geograficznych można przedstawić w następujący 

sposób: 

Po pierwsze należy podkreślić złoty wiek Hiszpanii (i połączonej z nią potem Portugalii) 

dobrobyt jednak zmarnowano na wojny. 

Następnie trzeba wspomnieć o dualizmie gospodarczym. 

Istotna jest rewolucja handlowa:  

 globalizacja gospodarki(handel trans oceaniczny, zwiększenie przestrzeni handlu) 

 nowe centra handlowe(Lizbona, Kadyks, Sewilla, Antwerpia) 

 towary kolonialne, powiększenie się asortymentu towarów, zwiększenie się 

wolumenu (skali) towarów 

 wzrost roli kupca osiadłego; system księgowości kupieckiej i bilansowania 

majątku(księgowość dwustronna) 

 nowożytne niewolnictwo (assiento = monopol handlu Murzynami - hiszpański do 

1713 roku) 

Kolejną konsekwencją jest rewolucja cen = inflacja monetarna = spadek wartości pieniądza 

przez napływ kruszców do Europy. 
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 inflacja kruszców(spadek wartości srebra) 

 nożyce cen(szybciej rosną ceny żywności niż art. przemysłowych) 

 wzrost popytu na żywność (import z Europy środkowo-wschodniej) - wzrost liczby 

ludności.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
20 Por. J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze…, op.cit., s. 34-58. 
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