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Polityczna, gospodarcza i kulturowa ekspansja Indii u progu nowego tysiąclecia 
ma swe odzwierciedlenie w cyklu wydawniczym polskich nauk humanistycznych. 
Dotyczy to szczególnie nauk politycznych i ekonomicznych. Po latach zauważalnego 
w tym względzie zastoju pojawiają się na naszym rynku książki związane w dużej 
mierze z kwestią globalizacji. I tak, Kazimierz Kłosiński zredagował pracę zbiorową 
Chiny, Indie, ekonomiczne skutki rozwoju (KUL, Lublin 2008), Jakub Zajączkowski 
z Instytutu Studiów Międzynarodowych UW opracował monografi ę Indie w stosun-
kach międzynarodowych (Scholar, Warszawa 2008), Stanisław Tokarski i Surender 
Bhutani opublikowali nakładem Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN książkę 
Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju (Warszawa 2008). Ważne są również tłuma-
czenia, w tym wydarzenie w sferze dialogu kultur, jakim bezwzględnie jest praca 
Wilhelma Halbfassa Indie i Europa. Próba porozumienia na gruncie fi lozofi cznym 
(Dialog, Warszawa 2008). Chociaż orientaliści i literaturoznawcy trzymają się tra-
dycyjnie dawniejszej tematyki, wyłomem jest tłumaczenie Artura Karpa powieści 
Tharoora Sashi, indyjskiego badacza elit, zatytułowanej Bollywood (Dialog, Warsza-
wa 2004) i książka Aravinda Adiga Biały tygrys (Wyd. Prószyński, Warszawa 2008), 
będąca niekonwencjonalną narracją o szarej strefi e mobilności społecznej w rejonie 
wzorcowej strefy globalizacji – Bangalore.

Antropologia Indii sytuuje się w takim kontekście nieco w tyle, chociaż są w tym 
względzie dwa wyjątki. W Instytucie Archeologii i Etnologii PAN odbyła się ostat-
nio obrona rozprawy habilitacyjnej Dagnosława Demskiego zatytułowanej Obrazy 
hinduizmu. Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy (PAN, Warszawa 2007). 
Prezentowany tekst jest dziełem antropologa o rzetelnym, klasycznym warsztacie, 
efektem rzadko u nas podejmowanych terenowych analiz indyjskich grup etnicz-
nych. Jako recenzent miałem możliwość zwrócenia uwagi na tendencję badania etosu 
kastowego pasterzy w perspektywie transformacji, związaną z nowego typu mobil-
nością dawnych nomadów, zauważalną również u europejskich Romów naszego re-
gionu szybkich transformacji. 
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Profesjonalizm polskiego uczonego budzi uznanie. Tym niemniej sposób refl eksji 
antropologicznej, odnoszącej się do rejonu dawnej Radżputany, kojarzy się z archaicz-
nością etnoobrazów krytykowaną w badaniach amerykańskich antropologów, przede 
wszystkim w pracy zbiorowej: Carol A. Breckenridge (red.) Consuming Modernity. 
Public Culture in a South Asian World1. Zawarte tam eseje uczonych indyjskich, gło-
szących konieczność nowej, postmodernistycznej antropologii, to dynamiczny zarys 
nowej komparatystyki, opartej na analizach terenowych przeprowadzonych w In-
diach na dialektyce globalności i lokalności. Na łamach tej pracy, zestawiającej war-
sztatowe propozycje ekspertów z USA i Indii, toczy się dialog będący w swej istocie 
sporem o nową antropologię Indii. Ma on niebagatelny wpływ na tradycyjne szkoły 
antropologii indyjskiej budowanej w epoce British Raj na europejskich sposobach 
widzenia dróg rozwoju etnologii i etnografi i subkontynentu indyjskiego.

Przedmiotem badań w rozprawie Demskiego jest krąg tradycji radżputańskiej 
na obszarach zakreślonych współczesnymi granicami Radżasthanu, dotyczący grup 
dawnych nomadów zamieszkujących niegdyś tereny północnych Indii od rozległej 
doliny Gangesu aż po nepalskie szczyty Himalajów. Radżputowie odgrywali waż-
ną rolę w administracji i polityce Wielkich Indii epoki rządów Mogołów zwłaszcza 
w rejonie Radżputany, ale i w części dzisiejszego Pendżabu, Orissy, Gudżaratu, Ma-
harasztry. Noszą głowę wysoko, zapatrzeni w pełną chwały przeszłość, choć często 
są obecnie biednymi pasterzami. Antropologiczna metoda Demskiego rekonstruuje 
ruiny radżputańskich zamków, zestawia królewskie genealogie z tradycjami daw-
nych rycerzy (radża znaczy w sanskrycie król, putra to król), reanimuje chwałę tej 
grupy etnicznej w momentach świątecznej zadumy, odtwarza relikty legend, odświe-
ża stare obrazy. W rezultacie przy zachowaniu szacunku wobec kolekcjonerskiej eru-
dycji autorskiej, efekt zawarty w tekście Obrazów hinduizmu jest nieco chybiony, bo 
w pewnym sensie anachroniczny. 

Antropologia, sprowadzana do roli archiwum etnologicznego, w której kasty sta-
nowią ikony, przywodzi na myśl muzealną archiwizację, bo przecież badania pro-
wadzono w kraju mocno naznaczonym globalizacją adaptowaną do wymiaru tożsa-
mości lokalnych. W tym sposobie widzenia, opartym na innym materiale azjatyckim 
eksponowanym w pracy zbiorowej pod redakcją Timothy Craiga i Richarda Kinga 
Global Goes Local (New York 2005), deterytorializacja rodzi dysfunkcje etniczności 
rozpatrywanych w odniesieniu do tradycyjnego systemu. Koichi Iwabuchi określa 
to w pracy o znamiennym tytule Recentering Modernities (Hongkong 2004) jako 
recentralizację, zmianę środka promieniującego sensu mieszającą stare wzorce z no-
wymi stylami życia. To zaś wiąże się ze zmianą kierunku przepływów kulturowych 
sygnalizowaną już przez postmodernistów, a skrupulatnie analizowaną w książce 
wybitnego indyjskiego antropologa Arjuna Appaduraia. Nowoczesność bez granic. 
Kulturowe wymiary globalizacji2.

1  C.A. Breckenridge (red.), Consuming Modernity. Public Culture in a South Asian World, University 
of Minnesota Press, Minneapolis 1995, s. 1–20.

2  A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 
2004. 
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Wśród antropologicznych analiz przemian nowych Indii praca A. Appaduraia 
jest pozycją wyjątkową ze względu na konstatację podstawowej roli elektronicznych 
mediów w inspirowaniu wielkich ruchów populacji ludzkich istotnych w tworzeniu 
transgranicznych, transnarodowych diaspor:

Dostępność technik wideo – pisze indyjski antropolog – umożliwiła małym społecznoś-
ciom żyjącym niekiedy w Czwartym Świecie wypracować bardziej skuteczne narodowe 
i globalne strategie autoprezentacji i kulturowego przetrwania. Faksy, poczta elektro-
niczna i inne formy komunikacji z udziałem komputera stworzyły nowe możliwości dla 
transnarodowej komunikacji, często omijającej dzięki nim bezpośredni państwowy nadzór 
i ważniejsze konglomeraty medialne. Nowe formy mediowanej elektronicznie komuni-
kacji stanowią zaczątek procesu wytwarzania sąsiedztw wirtualnych zdefi niowanych już 
nie przez terytorialne granice, paszporty, podatki, wybory i niekonwencjonalne polityczne 
kryteria, lecz przez dostęp do oprogramowania i sprzętu, które są niezbędne by włączyć 
się do międzynarodowych sieci komputerowych. Kanałami tymi przepływają informacje 
oraz opinie3.

Na cywilizacyjne skutki procesu mediatyzacji zwraca uwagę tłumacz Zbigniew 
Pucek: „Zasadniczo powszechny, niezależny od pozycji zajmowanej w przestrzen-
nej i społecznej strukturze, dostęp jednostek do zmediatyzowanego zasobu obrazów 
i treści zapewnia im kreowanie nowych tożsamości i, jak to ujmuje Appadurai, śnie-
nie snów, które były dawniej dla nich niedostępne. Media zdemokratyzowały wyob-
raźnię, dyktują styl współczesnej kultury”4.

Sam Appadurai jest tego przykładem. Światową karierę antropologa i małżeństwo 
z amerykańską badaczką Azji łączy z realną, choć trochę wirtualną obecnością w hin-
duskiej diasporze i doświadczeniami imigranta. Sytuując go w gronie badaczy zwe-
sternizowanych lub rodem z Zachodu, przypisanych niejako do problematyki uniwer-
sytetów USA i Kanady, Michał Buchowski umieszcza jego esej O właściwe miejsce 
w hierarchii w antologii amerykańskich tekstów postmodernizmu antropologiczne-
go5. Status życia w indyjskiej diasporze Ameryki utożsamiany ze „sposobem bycia na 
odległość”6 pozwala uczonemu badać „publiczne sfery nowoczesności w Indiach”7, 
by tym sposobem kontestować amerykańskie koncepcje studiów regionalnych:

Tradycja studiów regionalnych – pisze – przypomina obosieczny miecz. Przyczyniały 
się w istotny sposób do tworzenia przeciwwagi dla upartej tendencji marginalizowania 
ogromnych obszarów świata, występującej w nauce amerykańskiej i społeczeństwie ame-
rykańskim w ogóle. Niemniej, tradycja tych badań, tworząc własne mapy świata, rozwi-
jała się w warunkach nadmiernego komfortu, zbyt bezpieczna w kręgu własnych, eks-

3  Ibidem, s. 288.
4  Ibidem, wstęp, s. XXII.
5  M. Buchowski (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Wydawnictwo Instytutu 

Kultury, Warszawa 1999.
6  A. Appadurai, op.cit., wstęp.
7  A. Appadurai, Public Modernity in India, [w:] C.A. Breckenridge (red.), Consuming Modernity: 

Public Culture in a South Asian World, University of Minnesota Press, Minneapolis 1995.
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perckich praktyk i zbyt mało wrażliwa na transnarodowe procesy zarówno aktualne, jak 
i dawniejsze8. 

Nastała konieczność opuszczenia przegródki „dzikiego”, stwierdza Appadurai. 
Dżinn wydostał się z butelki, czyniąc miejsce dla „antropologii odzyskanej”. Teza 
w tym ukryta głosi, że nie istnieje nic, co odnosiłoby się jedynie do lokalności. 

Wkładem antropologii do jakiegoś szerszego, transdyscyplinarnego studium globalnych 
procesów kulturowych może z pewnością stać się zgromadzone przez nią bezpośrednie 
doświadczenie. Wcześniej jednak antropologia musi zmierzyć się z wyzwaniem, jakim 
jest uprawianie studiów kulturowych bez odwoływania się do poprzedniego głównego 
źródła jej wpływu – widoków dzikiego9.

Koncepcję tę weryfi kuje Appadurai w sferze badań konsumpcji, pisząc o próbach 
zaszczepienia nostalgii za minionymi stylami życia. Tęsknota za rzeczami, których 
konsument nigdy nie stracił, za krajobrazami nigdy przedtem nieznanymi, nostalgia 
wyobrażona, stanowi istotę masowej reklamy zawartej w formule wideoklipu. Szpe-
ranie w historii, stwierdza Appadurai, stało się istotą techniki elektronicznej kon-
struującej nową estetykę nigdy nieutraconych rajów. Ta tendencja nie omija Indii 
i tęsknoty za ich egzotyką10.

Istotna w tym sposobie widzenia jest narzucana w skali globalnej koncepcja „cza-
su konsumpcji” utożsamionego z „czasem wolnym” a przez to „utowarowionym”, 
promowanie zbytkownych podróży i wakacji jako „czasu wolności od czasu”, wy-
kreowanie jakiejś rekreacyjnej hiperchronii ucieczki uwalniającej od rytmów prze-
mysłowej produkcji, roznoszenie wirusa urlopowej gorączki konsumenckiej11.

Tę transformację postaw, którą Laura Mulvey wiąże ze skopofi lią, upodobaniem 
do oglądania12, a Kroker13 z umiejętnością „wcielania się” w inną płeć kulturową, 
rolę, klasę, zawód, Appadurai wywodzi z manipulacji, ciałem równie starym jak 
indyjska joga, ale połączonym w system relacji i układ praktyk między chceniem, 
pamiętaniem, byciem i nabywaniem. Taka transformacja charakterystyczna dla glo-
balnego kapitalizmu ingeruje w tradycyjne postawy Indusów wobec czasu14. 

Z tego typu przemianą łączy Appadurai transformację systemu kastowego, ewo-
luującego od prastarej koncepcji varna do ujmowanej w statystykach British Empire 
formuły jati. Określając i regulując w epoce British Empire strategię podatkową i po-
litykę spisów ludności „kolonialnym rachunkiem ciał”15, potwierdzano ważność licz-
bowych danych o kastach, wioskach, grupach religijnych, plonach, odległościach, 
studniach jako części języka politycznej debaty:

8  A. Appadurai, op.cit., s. 30–31.
9 Ibidem, s. 100.
10 Ibidem, s. 119.
11 Ibidem, s. 122–123.
12  L. Mulvey, Visual Pleasure and Narative Cinema, „Screen” 16/1975, s. 6–18.
13 M. Kroker (red.), Body Invaders, Macmillan, Basingstoke 1988.
14 A. Appadurai, op.cit., s. 128.
15 Ibidem, s. 186, vide również A. Appadurai (red.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural 

Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 1986. 
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Dane statystyczne pojawiały się w kolonialnych Indiach w kontekście biurokratycznego 
dyskursu, praktyki z okazji sporów i procesów towarzyszących przepływowi informacji. 
Liczby dostarczały amunicji dla pozycyjnych utarczek, do przepychanek na najniższych 
szczeblach biurokratycznej struktury zajmowanych przez indyjskich urzędników aż po 
górne rejony systemu z generalnym gubernatorem Indii. Liczby stanowiły kluczową część 
dyskursu kolonialnego państwa, ponieważ interlokutorzy z metropolii musieli na nich po-
legać w trakcie podejmowania poważniejszych inicjatyw w dziedzinie polityki społecznej 
czy w zakresie zasobów ludzkich16. 

Choć Appadurai stwierdza, że kasta jako główna metafora taksonomiczne-
go krajobrazu Indii jest stosunkowo późnym produktem kolonialnego panowania, 
a tożsamości grupowe nie były głównym przedmiotem rejestracji, bo cel stanowiły 
wyznaczane podatki, rosło przekonanie, że morfologia kasty może dzięki spisowi 
dostarczyć ogólnej siatki kategorialnej porządkującej wiedzę o ludności Indii. Choć 
po 1931 roku kategoria jati przestała być wyróżnikiem w spisach ludności, upolitycz-
nienie tożsamości kastowych i polityzacja ilości w sposób radykalnie odbiegający od 
lokalnych relacji między ładem jati a zasadą państwa doprowadził do tragicznego 
w skutkach wykształcenia się rywalizujących makrotożsamości hinduskich i muzuł-
mańskich. Z tego również wywodzi Appadurai początki gandyjskiej krucjaty: 

To właśnie enumeracja wraz z nowymi formami kategoryzacji łączy orientalizujący impet 
brytyjskiego państwa, które postrzegało Indie jako muzeum czy zoologiczny ogród różni-
cy i wewnętrznych odmienności, z projektem reformy. A ta kulturowa i historyczna pod-
pałka nie płonęłaby dzisiaj tak intensywnie, gdyby nie techniki nowoczesnego państwa 
narodowego, zwłaszcza te, które wiążą się z liczbą17.

Do kwestii konfl iktów na tle etnicznym i kastowym powraca Appadurai w roz-
dziale Czarna skrzynka primordializmu. Powołuje się przy tym na klasyczną pracę 
zbiorową pod redakcją C. Geertza, Old Societies, New States: The Quest for Moder-
niy in Asia and Africa (1963), krytykującą witalność kategorii etnicznych w moder-
nizowanym świecie. 

Podejmowane w Anglii próby promocji multikulturalizmu i poprawienia tzw. stosunków 
rasowych – pisze – zawiodły, częściowo w kontekście tego, co wygląda obecnie na kary-
katurę gospodarki Trzeciego Świata. W Indiach rozłam hindusko-muzułmański jest teraz 
jednym z kilku ruchów etnicznych i separatystycznych splatających się z największymi 
wojnami międzykastowymi jakie wystąpiły w dziejach subkontynentu18.

W perspektywie rozważań skomputeryzowanej globalizacji, która elektroniczną 
komunikację otwiera przede wszystkim dla kosmopolitycznej inteligencji korzysta-
jącej z baz danych, uniwersyteckich projektów i nowych technologii informacyjnych, 
zastanawiający jest stopień mobilizacji grup etnicznych i religijnych w wymiarze 
komunikacji wirtualnej. 

16  Appadurai, op.cit., s. 177.
17  Ibidem, s. 188.
18  Ibidem, s. 210.

Granice nowoczesności w badaniach antropologicznych Indii. Szkoła polska a komparatystyka...
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Sąsiedztwa wirtualne – stwierdza Appadurai – potrafi ą mobilizować idee, opinie i związ-
ki społeczne często przenoszone do realnych sąsiedztw życiowych w formie przepływu 
pieniądza, uzbrojenia dla lokalnych ruchów nacjonalistycznych i poparcia dla rozmaitych 
stanowisk reprezentowanych we wpływowych sferach publicznych. Przykładowo, w kon-
tekście zniszczenia przez hinduskich ekstremistów meczetu Babri Masjit (6 grudnia 1992 
roku) doszło do ogromnej mobilizacji elektronicznych sieci komputerowych, faksowych 
i innych, w rezultacie której bardzo szybko nawiązane zostały połączenia umożliwiające 
dyskusję, wymianę opinii i informacji między poruszonymi tym wydarzeniem mieszkań-
cami Stanów Zjednoczonych, Kanady, Anglii i różnych części Indii. Połączenia elektro-
niczne wykorzystane zostały również przez dwa obozy Hindusów mieszkających w Sta-
nach Zjednoczonych, w wielkiej debacie na temat fundamentalizmu i harmonii stosunków 
społecznych we współczesnych Indiach. Równocześnie, zarówno progresywistyczne, lai-
ckie ugrupowania, jak i ich odpowiedniki w sferze hinduistycznego odrodzenia (członko-
wie Vishva Hindu Parishad, sympatycy partii Bharatiya Janata i Bajrang Dal) mobilizują 
te wirtualne sąsiedztwa w sferze projektów politycznych intensywnie lokalizowanych na 
terenie Indii. Zamieszek, jakie wstrząsnęły wieloma indyjskimi miastami po 6 grudnia 
1992 roku, nie można już dzisiaj ujmować w oderwaniu od elektronicznej mobilizacji 
indyjskiej diaspory19.

Badania antropologiczne w różnych rejonach Indii dotyczące kontynuacji trady-
cyjnych wątków trwałości i mobilności kast, kwestii przemocy na tle etniczno-reli-
gijnym czy problematyki migracji, nie mogą więc być prowadzone poza kontekstem 
„gry z nowoczesnością” (A. Appadurai, op.cit., s. 133). W tle takiej diagnozy kryje 
się spojrzenie wstecz. Dla Appaduraia dekolonizacja to dialog z przeszłością, a nie 
po prostu demontaż kolonialnych zwyczajów i sposobów życia. Związany przede 
wszystkim z etosem zwesternizowanych elit, w każdej publicznej debacie we współ-
czesnych Indiach stawia pytanie, co zrobić ze strzępami kulturowego dziedzictwa, 
jak podchodzić do jego instytucjonalnych, ideologicznych czy estetycznych elemen-
tów. Powtarzając za Malcolmem Muggeridge refl eksję, że Hindusi są ostatnimi ży-
jącymi Anglikami, wskazuje na obecność tradycji imperialnej najbardziej widoczną 
w zurbanizowanych pejzażach Indii.

Podczas gdy Anglia, tracąc Imperium, zaczęła tracić stopniowo swą formę – pisze – w ko-
loniach zakorzeniły się głęboko pewne elementy jej dziedzictwa. W dziedzinie polityki 
i ekonomii szczególne stosunki między Indiami i Anglią miały wówczas małe znaczenie, 
skoro Anglia zmagała się z gospodarczą katastrofą a Indie coraz bardziej zdecydowanie 
wyciągały rękę do USA, Bliskiego Wschodu i reszty azjatyckiego świata20. 

Te elementy mają charakter cywilizacyjny. Jeden z nich, co dobrze opisał D. Al-
len21, spektakularnie zaistniał w całym Imperium Brytyjskim, ale w Indiach zyskał 
wyjątkowy status „nowoczesnej tradycji”. Wzorzec analiz nowej czy też „odzyska-
nej antropologii” (termin A. Appadurai) może więc stanowić analiza roli indyjskiego 
krykieta pojmowanego zarazem jako symbol tradycji jak i znak czasu epoki globali-
zacji. C. James określa tę grę jako „twardą formę kulturową”, co winno powodować 

19  Ibidem, s. 290.
20  Ibidem, s. 133.
21  D. Allen, Cricket on the Air, BBC Corporation, London 1985.



207

niepoddawanie się zmianom purytańskiego kodu moralnej dyscypliny w przypadku 
przekraczania granic kulturowych22, a więc oporną wobec indianizacji. W rzeczywi-
stości, wbrew oczekiwaniu, co stwierdza m.in. N. Puri, Indie często są postrzegane 
jako kraj opanowany przez krykietową gorączkę23.

„Ten przyswojony i zdekolonizowany elitarny sport – pisze A. Appadurai – w któ-
rym kod czystej gry narzucał otwarcie się na talent i powołanie przejawiane u ludzi 
niskiego stanu, stanowi klucz do wczesnych dziejów krykieta w Indiach”24.

W XIX wieku drużyny indyjskie i brytyjskie praktycznie ze sobą nie walczyły 
na terenie British Raj. Kluby krajowców pojawiły się dopiero w ostatnich dekadach. 
I choć w latach 1888–1889 pierwszy zespół angielski odbył tournée po całych kolo-
nialnych Indiach, rozgrywał pokazowe mecze tylko z klubami Brytyjczyków. Miej-
scem narodzin zindianizowanego krykieta był Bombaj, a pierwsze indyjskie kluby 
założyli Parsowie, którzy stworzyli pomost między Hindusami a Brytyjczykami, za-
proszeni do Wielkiej Brytanii w początku lat 80. XIX wieku, by tam rozegrać serię 
spotkań z angielskimi klubami. Według Robertsa, rozwój krykieta w Indiach prze-
biegał według klucza etnicznego25. Rozładowując antagonizmy między wspólnotami 
etnicznymi – jak pisze Appadurai – krykiet uchodził za idealną metodę socjalizacji 
krajowców do nowych form zachowań międzygrupowych i nowych standardów ży-
cia publicznego, służył konsolidacji imperialnych więzi, naprawie stosunków mię-
dzy indyjskimi społecznościami26. 

W szczytowym okresie British Raj, od 1880 do 1930 roku, stwiedza R. Cashman, 
gra ta oznaczała dla Hindusów eksperymentowanie z tajemnicami życia angielskiej 
klasy wyższej dzięki grze w zespołach angielskich złożonych z mężczyzn, którzy 
znali się z Eton, Harrow, Oksfordu i Cambridge, czy podczas wyjazdów drużyn lo-
kalnych do Anglii. Uprawiająca ten elitarny sport, hinduska społeczność przechodzi-
ła inicjację w zakresie moralnych i społecznych tajemnic oraz rytuałów wiktoriań-
skiego krykieta. Hinduizacja tego procesu nie była intencjonalna27.

Rzecz nie polega na tym, że w Indiach zreprodukowany został jakiś anglofoński dramat 
klasowy, ale na tym, że w całej tej cyrkulacji książąt, trenerów, wojskowych funkcjona-
riuszy, wicekrólów, dyrektorów college’ów i zawodników niskiego stanu, uformował się 
pomiędzy Anglią i Australią ład klasowy, w ramach którego indyjskie i angielskie hierar-
chie społeczne połączyły się i zatarły miejsce styku wytwarzając w ciągu lat trzydziestych 
XX wieku kadrę złożoną z nienależących do elity społecznej Hindusów, którzy czuli się 
autentycznymi graczami w krykieta, jak również autentycznymi Hindusami28.

22  C.R. James, Beyond a Boundary, London 1963, rozdz. 2.
23  N. Puri, Sports versus Cricket, „India International Centre Quaterly”, 9/1982, s. 146.
24  A. Appadurai, op.cit., s. 137.
25  M. Roberts, Ethnicity in Riposte at a Cricket Match, „Comparative Studies in Society and His-

tory”, 27/1985, s. 401–429.
26  A. Appadurai, op.cit., s. 139.
27  R. Cashman, Patrons, Players, and the Crowd:The Phenomenon of Indian Cricket, Orient Long-

man, New Delhi 1980, cyt wg: A. Appadurai, op.cit., s. 139.
28  A. Appadurai, op.cit., s. 143.
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Krykietowy nacjonalizm był skutkiem rozwoju tej gry w Indiach. Zaczęto bo-
wiem szukać w tym obszarze partnerów dla zespołów wysokiej klasy przybywają-
cych na rozgrywki z Anglii. Media przyczyniły się w dużym stopniu do wyjścia poza 
etniczne perspektywy, budując lingwistyczne wersje reportaży radiowych, w których 
terminologia angielska mieszała się z językami hindi, tamil czy bengali. Telewizja 
stworzyła audiowizualną kulturę krykieta. Dekolonizacja tej gry wiąże się z narasta-
jącymi wokół niej klimatami nacjonalizmu. Specyfi kę tę zauważają indyjscy antro-
pologowie w odniesieniu do meczów Indii i Pakistanu.

W Sharjah jak w każdym innym miejscu w Indiach czy Pakistanie od chwili oddzielenia 
się tych dwóch krajów, mecze krykieta między nimi to tylko lekko zawoalowane wojny 
narodów. Krykiet jest nawet nie tyle impulsem wyzwalającym falę powszechnej wrogości 
między dwoma populacjami, co areną, na której dokonuje się rekonstrukcja dziwnej mie-
szanki animozji i braterstwa charakteryzująca relacje między tymi dawniej zjednoczonymi 
ze sobą państwami narodowymi. Anglia nie jest już częścią tego równania, ani w przypad-
ku napięcia politycznego w Kaszmirze, ani też na boisku krykieta w Sharjah29. 

W epoce globalizacji krykiet należy już do całkiem innego świata, tworzy nowe 
konfi guracje, rozwija medialny etos, idee gwiazdorstwa związane z ogromnymi za-
robkami genialnych indyjskich graczy, którzy do tej gry wprowadzili element ma-
gii, iluzjonizmu, żonglerki. Zastanawiając się, dlaczego ten sport uległ tak głębokiej 
hinduizacji, identyfi kowany z Indiami i indyjskością, Mira, Tripathi, Nanda i inni 
badacze podają różne odpowiedzi. 

Bogata oferta nowoczesności jaką stanowi krykiet jest miejscem, w którym zbiegają się 
aktualne interesy producentów i konsumentów tej gry, współuczestniczących w radosnej 
ekscytacji indyjskością uwolnioną od jej licznych niezabliźnionych wewnętrznych po-
działów. W końcu, choć prawdopodobnie w sposób najmniej uświadamiany, wszystkie 
grupy i aktorzy mają poczucie wyrwania tej gry z angielskiego habitusu i wprowadzenia 
jej do kolonii na poziomie języka, ciała i działania, jak również rywalizacji, fi nansów 
i spektaklu. Gdyby krykieta w Indiach nie było, coś w jego rodzaju z pewnością zostałoby 
wynalezione w celu przeprowadzenia publicznych eksperymentów z możliwościami jakie 
otwiera nowoczesność30.

Konkluzja

Antropolodzy indyjscy, szczególnie ci z euroamerykańskiej diaspory, łączący głębo-
ką wiedzę o tradycji indyjskiej z pewnym dystansem wynikającym z usytuowania 
w tematyce badawczej zachodnich uniwersytetów, oferują antropologii strategie oraz 
narzędzia badawcze pozwalające na uchwycenie w różnych sferach kulturoznawstwa 
dialektyki trwałości i zmiany. Dotyczy to szczególnie efektów globalizacji, amery-
kanizacji, indianizacji, sinicyzacji czy japonizacji na wielkich obszarach azjatyckich 

29  Ibidem, s. 163.
30  Ibidem, s. 168.
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widzianych w kontekstach lokalnych. Aplikacja takiej metodologii jest możliwa na 
innych terenach i w ramach innych dyscyplin niż antropologia. Ostatnio „podejściem 
antropologicznym” w sferze śledzenia przemian nowych elit w obszarach wyzwo-
lonych państwowości postradzieckich zainteresował się pionier politologicznych 
badań Azji Centralnej Tadeusz Bodio z Instytutu Badań Wschodnich WDiNP UW, 
a Andrzej Wierzbicki i Andrzej Załęski wydali pracę Trybalizm a władza w Azji Cen-
tralnej (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2008), syg-
nalizując możliwość aplikacji nowego sposobu widzenia tej tematyki. Zauważalna 
jest również wielość prac magisterskich w naukach humanistycznych związana te-
matycznie z omawianą problematyką badawczą podejmowaną na różnych obszarach 
badawczych. Indie taką możliwość sygnalizują w oferowanych grantach, choć tere-
nowe aplikacje wielokulturowej antropologicznej perspektywy są ze zrozumiałych 
względów trudne na gruncie polskim. Znakiem czasu jest poparte unijnym grantem 
dla Instytutu Studiów Międzynarodowych UW powstanie Centrum Koordynacji In-
terdyscyplinarnych Badań Indii prowadzonych w ramach EU. Niedawna wizyta naj-
wyższych władz Indii w Uniwersytecie Jagiellońskim taką intuicję potwierdza.
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