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Osobnost Antona Prokesche a hlavní cíle studie 

 

Jestliže si každá práce klade za cíl zodpovědět otázky, ať již předem stanovené, 

či vynořující se v průběhu bádání, pak tato práce je již od samého počátku vymezena 

problematikou střetu dvou světů. Na jedné straně je to tehdy především málo 

probádaný svět Orientu, vnímaný jako magický, romantický, a někdy i krutý, a na 

druhé straně nová epocha devatenáctého století, průmyslové Evropy, která se snažila 

vystavět společnost na nových principech průmyslové revoluce a následné 

industrializace. Proces, který již nezávisel jen na expanzi, ale vyžadoval rovněž 

poznání společnosti v kolonizovaných oblastech, výrazným způsobem proměnil i 

evropské milieu. Diplomat Anton Prokesch von Osten, ačkoliv se narodil ještě ve 

století osmnáctém, patřil zcela evropskému kulturnímu a politickému prostředí 

devatenáctého století. Nevšední je na jeho osobnosti přístup ke společnosti zemí 

Blízkého Východu, který uplatnil jako diplomat a  vědec-orientalista. Díky jeho 

přirozenému pozorovatelskému a diplomatickému talentu získala podunajská 

monarchie nejen prozíravého vyslance u po staletí problematického souseda, ale 

z dnešního pohledu také obohatil historickou vědu o četné materiály týkající se 

politického, národnostního a velmocenského vývoje Osmanské říše. 

Tato disertační práce analyzuje vztah mezi Osmanskou říší a ostatními 

velmocemi na pozadí politického vývoje východní otázky během eskalace napětí 

v oblasti Peloponnésu1. Primárním cílem je zmapovat vývoj řeckého konfliktu a 

politiku Rakouska v Orientu během nesnadného vývoje budoucího řeckého státu, vliv 

evropských velmocí na tento problém a rozpory mezi jednotlivými velmocemi během 

řešení řeckého konfliktu.  

Sekundárním cílem je potom konkrétněji analyzovat činnost Antona Prokesche 

von Osten, diplomata a cestovatele, jako jednoho z nemnoha rakouských diplomatů 

epochy devatenáctého století, který úspěšně prosazoval rakouskou politiku v Orientu 
                                                 
1 Časová osa konfliktu o kterou se práce opírá se začíná odvíjet již v dubnu a květnu roku 1821, kdy došlo 
k vraždění řeckého obyvatelstva na ostrově Chios jako odveta za zmasakrování muslimské populace Řeky. 
Sultán Mahmud vyhlásil tuto akci jako „džihád“. Následující události jsou historií vnímány jako řecká válka za 
nezávislost. K ukončení této vleklé války došlo uznáním nezávislosti Řecka Velkou Británií, Ruskem a Francií 
protokolem z 3. února 1830. V roce 1832 bylo Řecko vyhlášeno absolutní monarchií v čele s bavorským 
princem Ottou.   
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jak v době před Krymskou válkou, tak v následujícím půlstoletí, kdy byla monarchie 

přinucena hledat nové spojence náhradou za ztracené spojenectví ruského impéria.  

Anton Prokesch po sobě zanechal rozsáhlou korespondenci, četné historické 

práce, publikované i nepublikované články, zápisky v podobě tří deníků z části 

needitovaných, stovky diplomatických hlášení. Práce vychází z velkého množství  

těchto písemných materiálů. Bylo tak možné rekonstruovat události, kterých byl Anton 

Prokesch bezprostředním účastníkem, nebo které nějakým způsobem komentoval, či 

ovlivňoval. Práce si neklade za cíl postihnout všechny události týkající se jeho 

diplomatického působení, především usiluje o analýzu jeho nejdelší cesty ve 

východním Středomoří v letech 1824 –1830. Časovým horizontem studie je konec 

řecké války2, který Anton Prokesch zažil ve Vídni, kde se připravoval na svůj první 

diplomatický post vyslance v Aténách. 

Osnova předkládané práce vychází z faktu, že diplomat Anton Prokesch von 

Osten byl přítomen většině zásadních historických událostí týkajících se řecké a 

východní otázky. Své poslední působiště, významný post v Konstantinopoli, opustil 

teprve v polovině sedmdesátých let 19. století. V době, kdy již Osmanská říše započala 

cestu k vytvoření moderního Turecka, státu budovaného na ekonomických principech 

moderní novověké Evropy. Avšak první polovina devatenáctého století, provázená 

několika  válečnými střety byla epochou změn a reforem, hledání nové tváře 

osmanského soustátí a obhájení jeho existence. 

Také habsburská monarchie se na počátku devatenáctého století ocitla na prahu 

změn. Musela čelit rostoucím ekonomickým tlakům, emancipačnímu hnutí v Itálii a ve 

dvacátých letech rozvíjející se industrializaci spojenou s nutností hledat nové trhy 

v koloniálním světě. Odštěpení části Apeninského poloostrova z rakouského soustátí, 

balkánská národnostní a politická otázka, měnící se politický charakter knížectví 

Moldavska a Valašska  – to vše nutilo Rakousko revidovat své diplomatické postoje i 

vůči Osmanské říši.  

Právě změna expanze Rakouska na Blízkém východě je jeden z aspektů, které 

se snaží předkládaná práce analyzovat. Zejména latentní koloniální diplomacie, kterou 

                                                 
2 Termín řecká válka je používán pracovně pro označení celého konfliktu. Název řecká válka za nezávislost není 
oficiální a není jej možné definovat ani jako  ustálený. V literatuře se rovněž používá termín „Řecká národně 
osvobozenecká revoluce“, in: Dějiny Řecka, Praha 2007, s. 280. 
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prováděla Vídeň a italská obchodní lobby do konce padesátých let devatenáctého 

století jsou oblasti, jež patří dosud k málo zkoumaným tématům.  

Prokeschovo dílo bylo předmětem zájmu historiků a literárních vědců nejen 

jako zdroj informací o Orientu.  Především rozmanitost jeho literární a žurnalistické 

práce jej řadí mezi přední rakouské literáty devatenáctého století. Předkládaná práce se 

především opírá o jeho písemnosti a korespondenci týkající se diplomatického úsilí 

poddunajské monarchie v Levantě. V první řadě se jedná o Prokeschovy deníky, které 

byly částečně publikovány ve druhé polovině devatenáctého století a archivní 

materiály, zahrnující dopisy a diplomatická hlášení. Největší část je uložena v Haus-, 

Hof- und Staatsarchiv ve Vídni, čítající třicet osm kartonů, další díl je uložen 

v rodinném archivu v Landesarchiv Graz. Osobní korespondence představující více 

než osm set dopisů je součástí mnoha rodinných archívů a pouze částečně byla 

publikována. Na tomto místě je třeba zmínit CD Briefkorpus připravený rakouským 

historikem Tomasem Czanadym, ve kterém lze najít přes sto padesát osobních dopisů, 

zejména z prvních cest do Orientu uskutečněných ve dvacátých letech.  

Vedle početných zmínek v rakouských lexikonech a encyklopedických 

publikacích mapujících literární prostředí 19. století, kde se Prokesch jako literát 

poprvé objevil již v roce 18313, vznikla první Prokeschova monografie teprve ve 

třicátých letech dvacátého století. V roce 1937 vydal rakouský historik Friedrich 

Engel-Janosi vedle kratších oborových studií4 práci Die Jugendzeit des Grafen 

Prokesch von Osten. Ačkoliv tato práce působí velice uceleně, jejím základním 

nedostatkem zůstává skutečnost, že pokrývá pouze prvních třicet osm let Prokeschova 

života. Druhý, plánovaný díl zůstal bohužel pouze ve fragmentární podobě. Vzhledem 

k tomu, že Engel-Janosi byl židovského původu, musel v roce 1938 emigrovat z 

Německa. Jeho archív, knihovna a poznámky, které byly přepravovány lodí přes 

hamburský přístav do Ameriky, byly zničeny během leteckého náletu. To mu 

znemožnilo další práci na Prokeschově monografii. 

                                                 
3 Schneller, J. F., Conversations-Lexikon der neusten Zeit und Literatur,  München 1831. Přepracováno v roce 
1833. 
4 Engel-Janosi, F., Austria in the summer of 1870,in. Journal of Central European Affaires 5, 4,  s. 335 – 353. 
Dále Engel-Janosi, F.,  Des Freiherrn von Prokesch Eintritt in den deutschen Bundestag,  in: Monatsblatt des 
Vereines für Geschichte der Stadt Wien X/45, 1928, s. 241 – 268; Die Jugend des Grafen Anton Prokesch-Osten, 
in:  MÖIG 49, 1935, s. 393–437. 
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Prokesch tak nadále zůstával pouze na okraji zájmu historiků. Za první 

poválečnou rozsáhlejší práci lze považovat až disertační práci Lawrence Berbera 

Prokesch von Osten and Austria´s Balkan Policy 1860–1872, z roku 1973.  Tato studie 

zpracovává dokumenty z vídeňských, britských archívů a archívů francouzského 

ministerstva zahraničí. Berber plánoval napsat monografii Antona Prokesche, ale svůj 

plán neuskutečnil. 

Mnohem většímu zájmu se ale Prokesch v posledních letech těšil u literárních 

vědců. Vydané disertační práce Veroniky Barnard a Muhammada as-Sayyida Omara 

se opírají o výzkum literární Prokeschovy pozůstalosti, včetně jeho novinových 

článků. Zejména Omar nabízí podrobnou zprávu o pozorováních, která Prokesch 

provedl v Řecku, Egyptě a Malé Asii. Podrobně rozpracoval zápisky z velké části 

vypublikovaných Prokeschových Erinnerungen aus Aegypten und Kleinasien a 

Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient, které zůstávaly zatím na okraji 

zájmu historiků, i když patří k základním pramenům, vedoucímu k pochopení jeho 

osobnosti. 

K odborné literatuře, ve které nacházíme zmínky o Prokeschovi, ať už je to 

přímo jeho osobnost, anebo je zde citován jakožto zdroj, patří široká škála monografií 

věnujících se postavení Rakouska v Orientu a jeho zahraniční politice. Nepochybně 

díla rakouských historiků představují nejdůležitější informační zdroj. Ze starší 

literatury je to syntetická práce Adama Wandruzsky a Petera Urbanitsche Österreich 

im Orient a kniha Österreich in der Levante od Arthua Breychy Vauthiera, která je 

vedle Srbikovy dvoudílné knihy Metternich jednou z nejčastěji citovanou studií. Dále 

je nutno zmínit dílo Die Oriental Politik Oesterreichs Alfreda Beera. Právě tato práce 

čerpá hojně z Prokeschovy korespondence, z  edic dokumentů a historických studií, 

které byly vydány Antonem Prokeschem, nebo jeho synem. Zejména je zde hojně 

citováno Prokeschovo dílo Geschichte des Abfalls der Griechen vom Türkischen 

Reiche. 

K mladší generaci, věnující se výzkumu Orientu a východní otázky, musíme 

přiřadit především práci Manfreda Sauera, zejména jeho disertační práci Österreich 

und die Levante 1814–1838, která komplexně popisuje postavení habsburské 

monarchie v Orientu a její vztah k osmanskému sultanátu. Pojednává i o námořním 
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obchodu a o jeho politických aspektech. Autorův jmenovec Walter Sauer vydal soubor 

studií k problému působnosti Rakouska a Rakousko-Uherska na Dálném východě a 

v Africe. Sborník prací jeho žáků a kolegů s názvem K. u. k. kolonial, 

Habsburgermonarchie und europäische Herrschaft in  Afrika představuje 

reprezentativní vzorek rakouských studií ke sledovanému tématu. Autoři 

publikovaných studií se opírají o rozbor archivních pramenů, jež vypovídají o 

specifické oblasti námořního obchodu, objevitelských cestách prvních rakouských a 

českých cestovatelů, průběhu misijní činnosti v Sudánu a ekonomických aspektech 

rakouské expanze v Levantě.  

Zatím nejvýraznějším historiografickým počinem týkajícím se Antona 

Prokesche, je vedle práce Friedricha Engel-Janosiho a disertační práce Katariny 

Lachmayer z roku 1952 bezesporu kniha německého historika Daniela Bertsche Anton 

Prokesch von Osten. Přináší podrobný popis archívních materiálů týkajících se 

Prokesche, kontext jejich vzniku a detailní znalost Prokeschova kulturního prostředí. 

Původně disertační práce obhájená na Münsterské univerzitě ovšem nepřináší rozbor 

dějinného vývoje, ani nesleduje vývoj velmocenské politiky v kontextu Blízkého 

Východu. Obraz Prokeschova působení v Orientu je v Bertschově knize omezen 

hlavně na  faktografický popis jeho činnosti a vydané písemností. Velice těžko 

bychom však hledali úplnější práci o Antonu Prokeschovi, jeho kontaktech a životních 

událostech. 

Otázku cestování Rakušanů do Orientu se  podařilo nejlépe zpracovat rakouské 

badatelce Veronice Barnard. Ve své knize Österreicher im Orient se úspěšně pokusila 

zmapovat celé cestovatelské a objevitelské úsilí habsburské monarchie v průběhu 19. 

století. 

Zhodnocení vývoje Osmanské říše a komplex otázky koloniálního úsilí 

Rakouska by se neobešel bez tématu orientalismu jako vědeckého diskursu. V souladu 

s pohledem na zkoumanou oblast objasňuje přístup evropské společnosti k Orientu a 

jeho kultuře. V pohledu Rakouska tento diskurs vykazuje určité odlišnosti od 

teoretického názoru, který úspěšně prezentoval Edward Said ve své práci 

Orientalismus. Když analyzoval obraz Orientu a postoje kulturní veřejnosti 

devatenáctého století, vycházel z výzkumu pramenů literární povahy, na kterých 
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dokázal westernizaci a orientalizaci  fenoménu Orient. Podle jeho hypotézy je vztah 

mezi Occidentem a Orientem představuje komplex hegemonie, síly a dominance. Said 

zkoumá ale nejen tento vztah, ale především vnitřní konzistenci představ o Orientu, 

které však nerespektují samotnou realitu Orientu. Zejména tento aspekt jeho práce 

může být opěrným bodem při charakterizaci odlišnosti rakouského kulturního chápání 

orientálního prostředí. Zatímco francouzská a britská literatura je často naplněna 

obdivem k mystériu Orientu, které vytváří dosud nepoznaný kulturní prostor, rakouská 

kulturní společnost si je mnohem více vědoma nebezpečí a realistického vyjádření 

krutosti odlišného náboženského a kulturního prostředí. Ačkoliv je obraz turecké 

krutosti velmi dobře znám i z francouzského umění, např. Delacroixův obraz Vraždění 

na ostrově Chios, nese si habsburská říše ve srovnání s jinými velmocemi opravdovou 

bezprostřední zkušenost. Turek se stal během válek symbolem nenávisti a nízké 

civilizační hodnoty. Aby toto hodnocení nebylo přehnaně jednostranné, je třeba říci, že 

renesanční autoři zmiňují kvality osmanské státnosti. Tento postřeh se ale během 

úpadku v osmnáctém a devatenáctém století vytratil v rychle akceptovaném stereotypu 

méněcennosti islámské civilizace.5  

Velká Británie a Francie6 přistupovaly v kulturním chápání Orientu 

ke koloniálním otázkám z  odlišného úhlu.7 Motiv divokosti je vnímán romanticky a 

jako kulturně obohacující. Jen obtížně bychom vyjmenovali všechny konkrétní 

příklady, avšak například viktoriánská Anglie, sešněrovaná určitou prudérií vítala 

romantismus Orientu jako prostor pro možnost prezentovat individuálního chování 

jinak neslučitelného s chápáním společenských norem.8 

Střední Evropa si ale během osvícenecké epochy osvojila také náhled na krutost 

jako výraz barbarství. Divokost, tyranie a krutost v kontrastu s technickým náskokem, 

                                                 
5 Rataj, T., České země ve stínu půlměsíce, Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002, 
s. 276–277, 282–286. 
6 Viz o konceptu významu působení Británie v koloniích, tak jak jej definují sami Britové v šedesátých letech 
devatenáctého století Skřivan, A., „Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884 – 1885“. AUC 
Philosophica et Historica. Monographia CXXIX. Praha  1989. s. 9– 19.  Zejména stojí za povšimnutí názory T. 
Carlyla nebo R. Kiplinga. Z britských politiků, působících v imperiálních službách, definoval precizně tuto 
předpokládanou civilizační misi Británie např. Evelyn Baring, lord Cromer , Modern Egypt I–II. London 1908. Z 
Cromerova pohledu je britské působení v Egyptě mnohde chvályhodné, neboť napravuje špatné životní 
podmínky místních lidí, kteří dosud měli pouze nedostatečně výkonnou správu a vládu (s. 197 –198). 
7 Said, E., Orientalism, New York 1978. Dále Sharkey, H. J., Living with Colonialism, London/Berkeley 2003. 
Obecně ke vztahu Okcident–Orient  Hourani, A., A History of the Arab Peoples, New York 1991; Goddard, H., 
A History of Christian-Muslim Relations, Edinburgh 2000. 
8 Said, E., Orientalism, New York 1978.  
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a rozvojem vojenské techniky Evropy se tak stala symbolem zaostalosti. Takto 

profilované tvrzení je velmi typické pro podunajské soustátí.  

Rakouské kulturní prostředí vidělo v obyvatelích Orientu do jisté míry „edlen 

Wilden“, a pro tuto studii je určitě zajímavé jedno stanovisko, jak je popsala ve své 

literární studii Veronica Bernard, vysvětlující a doplňující výše uvedená téze: 

„Rakouská konzervativní morálka byla svázaná s konzervativním postojem vůči 

Orientu, spojena s politickým vývojem diplomaticky ožehavého Balkánu. Zatímco 

francouzští a britští autoři se zajímají o  Egypt a Blízký Východ, rakouští autoři se 

zabývají především islámskou kulturou v Bosně, Hercegovině, kulturou Bulharů  a 

Albánců. Dokonce je zde možné hovořit i o určité snaze europeizovat tuto kulturu na 

základě rakouských kulturních hodnot. Indicie, kterými se liší rakouská literatura 

věnující se popisu Orientu, jsou určitým vodítkem pro pochopení celkového obrazu 

islámské a orientální společnosti očima vyhraněné konzervativní evropské společnosti, 

jakou dozajista většina habsburského soustátí představovala.“9    

Anton Prokesch von Osten byl nepochybně ovlivněn zájmem rakouské 

vzdělané společnosti o Orient, ale jeho pohled na orientální kulturu Blízkého Východu 

je „kulturně antropologický“. Pečlivá snaha nejen obdivovat tajemný neznámý svět, 

ale implicitně posuzovat jednotlivé vztahy uvnitř společnosti z něj činí vědce 

pohybujícího se v rovině sociologického myšlení. Ve spojení s výtečným 

pozorovatelským talentem přinesla tato kombinace vhled do světa reálného, 

neliterárního, odlišného od vidění literární interpretace Orientu podaného Edwardem 

Saidem, postihujícího jen vnímání odlišnosti sociokulturní představy. 

V následujících kapitolách se pokusíme analyzovat vývoj této osobnosti na 

pozadí konfliktu, který měl vážné důsledky pro Osmanskou říši a její postavení vůči 

velmocenskému koncertu. Řecký konflikt se stal úpěšnou ukázkou jak mohou velmoci 

do budoucna ovlivnit rozlohu sultanátu na základě podpory národních hnutí. 

                                                 
9 Bernard, V., s. 142. 
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ÚVOD 

 

Než se budeme věnovat konkrétnímu politickému a ekonomickému vývoji ve 

20. letech 19. století, který Antona Prokesche von Osten přivedl do východního 

Středomoří, povšimneme si také, kdo, proč a jak mohl v jeho době a dobách 

bezprostředně následujících, do těchto míst cestovat.  Lépe tak pochopíme, čím byly 

Prokeschovy cesty, jejich souvislosti i jejich výsledky tak významné.  

Následně si v tomto úvodním přehledu ozřejmíme širší perspektivu rakouské 

orientální politiky v první polovině 19. století – především ekonomický aspekt vztahů 

k Egyptu pod vládou Muhammada Alího10, který měl velký přesah do druhé poloviny 

19. století, a také aspekt ideologický, který se s hospodářským měl velice dobře 

doplnit – ideu Kultusprotektoratu.  

 

Cestování v 19. století, kulturněhistorický nástin  

 

Jestliže cesta do Orientu byla v první polovině 19. století opěvovaná 

romantickou literaturou jako vstup do tajemného, nebezpečného, mystikou opředeného 

světa, potom realita cestování byla obtížná a komplikovaná. Odhlédneme-li od 

skutečnosti, že cesta trvala více než několik týdnů, měl tehdejší cestovatel v podstatě 

jen tři možnosti. Pokud nevolil neklidnou trasu přes balkánský poloostrov, zbývalo 

nalodit se na francouzskou nebo anglickou  loď. Anton Prokesch použil rakouské 

válečné námořnictvo jako dopravce, což bylo logisticky výjimečné. Teprve od roku 

1837, kdy zahájil plavbu rakouský Lloyd, bylo možno dopravovat cestující běžným 

způsobem.11 Předtím již v roce 1829 zlepšilo situaci založení společnosti Erste 

                                                 
10 K osobnosti Muhammada Aliho je široké spektrum dostupné literatury a monografií. K základním pracím patří 
Sabry, M., L´empire égyptien sous Mahomed-Ali et la question d´orient, 1811 – 1849, Paris 1930; Cattaoui, R., 
Le régne de Mohamed Aly d´après les archives russes en Egypte. Cairo 1931 – 1936; Driault , E., Formation de 
Mohamed Ali de l´Arabie au Soudan, 1814 – 1823, Cairo 1927; Dodwell, H., The Founder of Modern Egypt, A 
study of Muhammad Ali, Cambridge 1931; fahmy, K., All the Pasha´s Men. Mehmed Ali, his Army and the 
Makong of Modern Egypt, Cambridge 1997, Afaf Lutfi al Sayyid Marsot, Egypt in the reign of Muhammad Ali, 
New  York/Cambridge 1984 (dále jen Afaf Lutfi al Sayyid Marsot).  
11 Bernard, V., Österreicher im Orient. Eine Bestandsaufnahme österreichischer Reiseliteratur im 19. 
Jahrhundert,  Wien 1996, s. 13–14. (dále jen Bernard) 
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Donaudampfschiffahrtsgesellschaft. Tato společnost umožnila spojení balkánského 

území lemujícího Dunaj s Černým mořem a přes Konstantinopol s Malou Asií.   

Cesta přes Dunaj byla podle zápisů pionýrských cestovatelů nepříjemná 

vzhledem ke stavu řečiště, ve kterém bylo nutné překonávat peřeje. To znamenalo 

často přesedat na menší čluny, nebo dokonce  i do vozů.12  

Rakouský Lloyd dosáhl na své pravidelné lince Terst - Konstantinopol - Egypt 

(Alexandrie) rekordního času čtrnácti dnů cesty. I to jistě přispělo ke komfortnějšímu 

způsobu plavby a změnilo výrazně pohled na cestování jako takové. Pohodlí na lodi 

bylo poměrně chváleno a úspěšnost se dá vyčíst i z hrubého přehledu počtu 

přepravených cestujících v průběhu devatenáctého století.  

Rok  počet podniknutých cest  počet cestujících 

1836/37     87         7967 

1841    252        35141 

1851  1128     222 118 

1881  1565     293 568 

Zdroj: Schweiger–Lerchenfeld, Amand Freiherr von: Die Adria. Land- und 

Seefahrten im Bereiche des Adriatischen Meeres, Wien, Pest, Berlin 1883.13 

 

Lodní doprava se stala brzy nejoblíbenější i z toho důvodu, že eliminovala 

různá nebezpečí a napětí z nečekaných zážitků, jako byla například loupežná 

přepadení.14  

Přes všechny zmíněné obtíže se cestovatelé vydávali do Orientu. Výrazným 

posunem od individuálního romantismu a dobrodružství bylo organizované cestování. 

Ovšem cestovní kanceláře v čele se společností Thomas Cook si získaly prostor až 

v sedmdesátých letech devatenáctého století. Signifikantní aspekt takového cestování 

je možno vidět v návštěvě svatých míst. Polovina organizovaných cest do oblasti 

Blízkého Východu byla představována návštěvou míst spojených s biblickou tradicí. 

S pionýrským odkrýváním a získáváním  vlivu v oblasti Afriky, Levanty a Malé Asie 

se násobila i nutnost zřizování zastupitelských úřadů. Počátek tradice rakouské 

                                                 
12 Bernard, s. 14. 
13 Podle poznámky in: Bernard, s. 191. 
14 Blíže Frankl, L., A., Nach Jerusalem, II, Leipzig 1858, s. 58. 
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přítomnosti v Orientě se datuje již od druhé poloviny osmnáctého století. Od roku 

1763 sídlil rakouský konzul v Tripoli, Jaffě a Akře. V sedmdesátých letech 

osmnáctého století existovalo již zastoupení i v Latakii a  Aleppu. V devatenáctém 

století potom byly otevřeny konzuláty v Bejrútu (1808), Damašku (1840), Jeruzalémě 

(1847), Saidě (1847), Bagdádě (1856), Saffed-Tiberias (1860), Džidda (1881). První a 

nejdůležitější vyslanectví bylo logicky vybudováno v Konstantinopoli již v roce 

1719.15  

Obecně je tedy možné říci, že přítomnost rakouského domu v této oblasti byla 

ve srovnání s jinými evropskými státy, kromě Velké Británie, bohatě zaštítěna. 

Ačkoliv najdeme různá hodnocení zastupitelských úřadů, vyplývající z rozdílné osobní 

zkušenosti16, pozitivně působí četnost zastupitelských úřadů a jejich vznik, který 

předbíhá dobu vzniku velvyslanectví ostatních členů tehdějšího evropského 

velmocenského koncertu.  

Ve výčtu rakouských cestovatelů, vedle obchodníků, diplomatů či 

přírodovědců, najdeme dokonce členy císařské rodiny. Ti však cestují ve větší míře až 

ve druhé polovině století, tedy v dobe rozvinuté již turistické infrastruktury, případně 

mají výjimečné podmínky, například arcivévoda Ferdinand Maxmilián17 putoval na 

studijní cestě v rámci svého působení u námořnictva a později též korunní princ 

Rudolf18, který byl na poznávací vědecké cestě. Nepublikovali všechny své zážitky 

z cest, přesto nemalou měrou přispěli k popularitě Orientu.  

Je velmi obtížné systematizovat či generalizovat tak různorodou skupinu a její 

výsledky, avšak určitým klíčem pro dělení cestopisů by mohlo být geografické a 

tématické rozdělení zájmu cestovatelů.19 Vycházíme-li z Prokeschova příkladu, 

uvědomíme si, jak například silným impulsem byla reflexe antické kultury 

v devatenáctém století. Blízký Východ byl ale také místem biblické historie, což jej 

posunulo mezi oblíbené cíle poutníků, v největší míře italské národnosti. A 

                                                 
15 Breycha-Vautier, s. 118, dále Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder, Bd. 2, Zurich 1950. 
16 Zde je třeba zmínit cestopisy J. Fallmerayer,  Fragmente aus dem Orient, Stuttgart 1845; Pfeiffer, Ida, Reise 
einer Wienerin in das Heilige Land, Wien 2000, s. 170–171. 
17 Ferdinand Maxmilián Josef Habsbursko-Lotrinský, 1832–1864, rakouský korunní princ 1848 – 1858, 
lombardský vicekrál 1856–1859, mexický císař 1864–1867 manželka Charlotte Belgická (1840–1927). 
18 Rudolf, korunní princ rakouský, (1858–1889), syn Františka Josefa I., manželka princezna Stefanie Belgická. 
19 Termíny cestovatel a cestopis mohou být definovány velice obtížně. Jediným kritériem je skutečnost, že 
osoba, která podnikla cestu do neprobádaných, nebo málo známých oblastí, pořídila ze svých cest 
systematizované zápisky. 
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v neposlední řadě, jak jsme již naznačili, je objevování jižních oblastí (Dalmácie, 

Bosny a Hercegoviny) a jejich existence uvnitř podunajské monarchie, jedním 

z faktorů pro pochopení konceptu rakouského orientalismu. V následujících řádkách se 

pokusíme krátce zmapovat rakouské úsilí o poznání zemí, které tehdejší společnost 

vymezovala jako orientální.20 Mnohé z uvedených cestopisů vznikly i pod vlivem 

Prokeschových přednášek a zápisků, novinových článků a cestopisných i historických 

publikací. 

 

Řecké ostrovy, Malá Asie, Egypt 

 

Při poznávání kultury řeckého prostředí vedle Antona Prokesche sehrál zásadní 

úlohu Jakob Phillip Fallmerayer (1790–1861), který podnikl rovněž tři velké cesty po 

Egyptě a Malé Asii. První cestu vykonal jako doprovod hraběte Ostermanna-Tolstého 

na jeho putování do Egypta v letech 1831 až 1834. Tehdy vedle Egypta navštívil i  

Palestinu, řecké ostrovy a Konstantinopol. V roce 1840 plul dunajskou cestou 

k Černému moři a dále do Konstantinopole, odtamtud přes Trapezunt 

k černomořskému tureckému pobřeží.  

Touha po objevení písemností Alexia I. Komnena zavedla Fallmerayera 

dokonce do klášteru Sumelas a po ročním pobytu v Konstantinopoli v říjnu roku 1841 

až  do kláštera na horu Athos a ostrov Saloniki. Jeho třetí cesta, roku 1847, přes Korfu, 

Patras, Smyrnu, Konstantinopol do Řecka byla ukončena v Bejrútu a Jeruzalémě, 

kterého dosáhl v roce 1848. Ze svých cest publikoval několik historických knih o 

historii Řecka a knihu Fragmente aus dem Orient, ve které citlivě popsal způsob 

života tureckého sultanátu, etnické i náboženské rozdíly a zabýval se vnitřním světem 
                                                 
20 Několik velmi užitečných postřehů k problému územního vymezení se nachází v práci Orient. 
Oesterreichische Malerei zwischen 1848 und 1914. Ausstellungskatalog, hrsg. von Erika Mayr-Oehring, 
Residenzgalerie Salzburg 1997. Najdeme je hned v úvodu na s. 11, kde autorka zdůrazňuje význam 
Napoleonova tažení, respektive především knih jako Popis Egypta, které byly jeho výsledkem, pro povzbuzení 
celkového zájmu o Orient. Zde je nutno poznamenat, že Orient v tomto kontextu 19. století vysvětlují autoři jako 
prostor celého Středozemí, Blízkého východu, dokonce Řecka a Balkánu. Na s. 28 podává tento výčet Martina 
Haja "Man verstand darunter alle islämischen Länder im südlichen und östlichen Mittelmeer: der Maghreb im 
Westen, die Levante im Osten mit Ägypten, Palästina und Syrien, ebenso Griechenland, die Balkanländer und 
die Krim; selbstverständlich Türkei, die Arabische Halbinsel, Mesopotamien und Persien...". (Rozumí se tím 
všechny islámské země v jižním a východním Středomoří: Maghreb na západě, Levanta s Egyptem  na východě, 
Palestina a Sýrie, taktéž Řecko, balkánské země a Krym, samozřejmě Turecko, Arabský poloostrov, 
Mezopotámie a Persie.) 
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orientální kultury.21 Kniha popisuje především Fallmerayerovy zážitky z cesty do 

Trapezuntu a přináší také přesný popis společnosti tureckého sultanátu i řeckých 

ostrovů ve čytřicátých letech. Fallmerayer popsal etnickou skladbu Osmanské říše po 

vzniku řeckého státu, kde v důsledku londýnských smluv došlo k dílčí výměně 

obyvatelstva.22 Také velmi pozorně pojednal v řeckých oblastech o byzantských 

vlivech na společnost, které zejména v oblasti Thessalie a Trapezuntu v něm 

vyvolávaly myšlenky na kulturní rozdíly mezi Okcidentem a Orientem. Rovněž popsal 

správu osmanských úředníků, takže si můžem podle něj udělat poměrně realistickou 

představu, jak fungoval sultanát v polovině devatenáctého století. Fallmerayer se 

zejména zaměřil na oblasti, tedy předně oblast Thessálie,  kde žila velká řecká 

komunita. 

Dalším v řadě cestovatelů spojených s habsburským soustátím je archeolog 

Anton Steinbüchl (1790–?). Patřil k dalším v řadě cestovatelů, kteří přišli do Orientu 

pátrat po odkazu antické kultury. Jako doprovod císařské družiny strávil několik týdnů 

v Dalmácii. Odtud podnikal výpravy za řeckými starověkými památkami do Saloniki 

(Soluň), Klissu, poloostrov Bragnitce, k pramenům řeky Salony. O pět let později jej 

následoval  amatérský botanik a básník Franz Petter (1798–1853), jenž byl rakouskou 

vládou vyslán jako učitel do Dubrovníku, odkud podnikal četné výlety po Balkánském 

poloostrově. 

Nepochybně osobností z blízkého okolí Antona Prokesche byl c. k. úředník 

Alexander svobodný pán von Warsberg (1836–1889). Ačkoliv o mnoho mladší 

seznámil se s Antonem Prokeschem ve Štýrském Hradci23 v roce 1858. Zastával místo 

na rakouském ministerstvu obchodu a v roce 1864 podnikl cestu z Terstu na Korfu, 

Konstantinopol a do Atén. Později v roce 1870 a 1871 zastával funkci konzula na 

Korfu. Věnoval se výzkumu řeckých ostrovů a také se účastnil archeologických 

vykopávek v Lykii v roce 1882. Svou kariéru zakončil jako vícekonzul v Benátkách. 

Osobností blízkou české kultuře je lékař Johann Wilhelm Helfer (1810 – 1840). 

Společně se svou ženou hraběnkou Paulinou Nostizovou podnikli v roce 1834–1835 

                                                 
21 J. Fallmerayer, Geschichte der Halbinsel Morea, Stuttgart 1839; Geschichte des Kaiserthums Trapezunt, 
München 1839; Fragmente aus dem Orient, München 1963 
22 J. Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient, München 1963, s. 265– 270, 310 – 313. 
23 Dnes Graz. 
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cestu do Smyrny. Po delším pobytu v tomto městě se oba vydali do Bejrútu, Latakie a 

Aleppa a Mezopotámie. Johann Helfer se ovšem z této dlouhé cesty již nevrátil, neboť 

zemřel na Andamanských ostrovech. 

Zajímavou osobností rakouského cestování byl Siegfried Langer. Stejně jako 

Johann Helfer se ze své cesty nevrátil. Byl zavražděn v roce 1882 v jižní Arábii. Ze 

svých cest v Jordánsku a Jemenu přinášel pravidelně články týkající se religiozity, 

zvyků a chování obyvatel. 

Německy psaným dílem byl cestopis rumburského rodáka Ignace Pallmeho (též 

Palme, 1806 nebo 1810–1877).  Navštívil Egypt ve čtyřicátých letech devatenáctého 

století  a jeho dílo o cestách po severní Africe – Beschreibungen von Kordofan und 

einigen angränzenden Ländern... (1843) bylo později přeloženo i do angličtiny. Důvod 

Pallmeho cest do severní Afriky byl obchodní. Obchodně cestoval po Egyptě, Sýrii a 

Palestině též jeho bratr Josef Pallme. Také on je autorem cestopisu – Meine Reise 

durch Sizilien, Aegypten, Syrien und Palästina (1841)  

Nemalou kapitolu v rakouských dějinách cestování do Atiky a islámských zemí  

představují i význačné osobnosti kulturního života. Známý rakouský spisovatel Franz 

Grillparzer (1791 – 1872) podnikl vedle několika cest po Itálii a Anglii také plavbu 

dunajskou cestou k Černému moři. Dále pokračoval do Konstantinopole do Smyrny, 

Tróje a Athén. Tady se setkal také s Antonem Prokeschem.   

V této skupině cestovatelů nesmíme vedle jiných známých osobností 

zapomenout ani na členy císařské rodiny. Zejména Ferdinanda Maxmiliána, 

pozdějšího mexického císaře. Tento ambiciózní Habsburk stál v pozadí rakouské 

orientální politiky po celou první polovinu devatenáctého století. Sám podnikl na 

konci čtyřicátých let několik cest po Řecku. Jeho obchodní aktivity patřily ve své době 

k nejpronikavějším podnikatelským počinům rakouského soustátí.  

Dalším členem habsburského domu byl korunní princ Rudolf (1858–1889). 

Podnikl poměrně dlouhou výpravu z Terstu, přes Korfu do Konstantinopole, 

Alexandrie a dále směrem na jih Egypta do Asuánu. Pokračoval potom přes Port Said 
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do Palestiny. Navštívil Jeruzalém, Nazaret, Mrtvé moře a posléze z Haify doplul zpět 

do Terstu.24 

V létě a na podzim roku 1835 podnikl cestu Friedrich kníže Schwarzenberg 

(1800–1870) do východního Středomoří. Po návratu z francouzské expedice do Alžíru 

v letech 1830–32. Jeho cesta vedla přes Terst a dále do Athén. Zde navštívil i Antona 

Prokesche a pokračoval do Konstantinopole a nazpět do Vídně se vracel 

suchozemskou cestou přes Balkán. 

 

Svatá místa 

 

Putování do Palestiny za biblickými místy je možná vůbec nejstarším a 

nejznámějším cílem v historii evropské turistiky, jedná se vlastně o první kontakty 

s islámským světem a získávání systematických informací o orientální kultuře. 

Cestovatelé putující za vidinou míst známých z biblického dějepisu se ve svých 

zápiscích ale nesoustřeďují na barvité  popisy Orientu  (vodní dýmky, harém, 

dervišové…). Poutníci vidí Orient ve světle své víry, svá pojednání často spojují 

s líčením církevní správy Svatých míst a jejich obyvatelů, Židů zrovna tak jako  

Muslimů. Píší, aby uspokojili své náboženské cítění a cestují doslova s Biblí v ruce25. 

V jejich očích je Palestina místem zrození křesťanství a jsou přesvědčeni, že jen 

náhoda vložila tato místa do rukou muslimů. Židovské dědictví zůstávalo v jejich 

myslích spíše v pozadí, připomínají si je spolu s obrazem Mesiášova příchodu. 

Evropané se většinou koncentrují především na katolické vyznání, ale sekundárně se 

jejich zprávy věnují i dalším křesťanským církvím jako je arménská, řecká, koptská26. 

Rakouské cestování do svatých míst uvedeme  italskou cestovatelkou, 

princeznou Kristinou Trivulzo z Belgiosa (1808 – 1871). Ačkoliv poněkud 

                                                 
24 Svoje zážitky shrnul v knize „ Eine Orientreise“, kterou napsal po svém návratu v roce 1881, blíže Hamman, 
B., Kronprinz Rudolf. „Majestät, ich warne Sie..“, Geheime und private Schriften, München 1998.  Dále 
Selander, A., Kronprinz Rudolfs Begegnungen mit der Wissenschaft auf seiner Ägyptenreise, in: Egypt and 
Austria, III., Prague 2007, s. 219 – 230. 
25 Např. Chmelíček, J., Cesta do svaté země, jíž vykonal a sepsal Josef Chmelíček, Brno 1865 –1867.  
26 K otázce koexistence náboženských menšin v Osmasnké říši Bernard,  L. , Der Untergang des Morgenlandes. 
Warum die islamische Welt ihre Vormacht verlor, Bonn 2002, s. 99. Dále Ursinus, M., Zur Diskussion um 
„millet“ im Osmanischen Reich, in: Südost-Forschungen 48, 1989, p. 195–207. 
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kontroverzní patriotka z Lombardie určitě nepředstavovala oddanou poddanou císaře, 

byla význačným představitelem cestování druhé poloviny devatenáctého století a  

cestovala do Palestiny spolu s konvojem přes střední Anatolii, Sýrii.  Její cestopis 

z roku 1852 se nazývá „Asie Mineure et Syrie: souvenirs de voyage, (vyd. Lévy, Paris 

1858). Je sbírkou článků uveřejněných v časopise Le Revue des deux mondes a 

neomezuje se jen na fascinaci Jeruzalémem a svatými místy, ale přináší čtenáři i 

pohled do orientální kultury. Interpretace Orientu se však v podání princezny Belgioso 

blížila více okcidentálnímu vnímání burtonovského stylu, než-li přísným soudům 

rakouské orientalistiky.  

Dalšími význačnými představiteli italského cestování byl Giuseppe Salvage 

Maggi a Angelo de Gubernatis. Maggi cestoval do Palestiny, zápisky se nazývají 

Lettere de l´Oriente a svoji cestu podnikl před tím, než začal zastávat diplomatický 

post, takže je možné usuzovat, že byl podobně laděnou osobností jako Anton 

Prokesch, či alespoň měl podobné zájmy. Cestopis Angelo de Gubernatise In 

Terassanta je pln respektu k osudu vystěhovalců. Všímá si ale hodně rozdílů mezi 

starými usedlíky a nově se stěhujícími židovskými uprchlíky ve Svaté zemi.  Systém 

přistěhovalectví se v devatenáctém století řídil v Osmanské říši vydávanými fermany, 

které často reagovaly na změnu politického a náboženského klimatu. Toto téma je 

jedním z mála probádaných témat a zasloužilo by si podrobnou studii. Gubernatis 

navštívil Palestinu, Sýrii, Bejrút v roce 1889. Mozaiku Italů, občanů rakouského 

soustátí, v Orientě doplňuje Matylda Seraoa, spisovatelka a žurnalistka, která cestovala 

do Palestiny na konci devatenáctého století a  strávila i nějakou dobu v Egyptě. 

Z Rakušanek cestujících do Jeruzaléma je známá především Ida Pfeif(f)er 

(rozená Reyer, 1797 – 1858)27, která rozšiřuje řadu cestovatelek devatenáctého století 

jako byla například Isabela Burton, Hester Stanhope, či slavná Lady Mary Wortley 

Montagu.28 Cesta do Svaté země a do Egypta byla první z řady dlouhých putování, 

které podnikla. Téměř o všech  napsala také výstižná a poutavá vyprávění nazvaná Die 

Reise einer Wienerin in das helige Land, která jí přinesla proslulost, a vedle členství v 

berlínské Gesellschaft für Erdkunde i uznání Alexandra von Humboldt. Podnikla 

                                                 
27 Bohatou literaturu o této cestovatelce představuje Bernard, V., s. 16, 28–29, 100–104, 106, 135, dále Hodgson, 
s. 110 – 113. 
28 Blíže Hodgson, B., Die Krinoline bleibt in Kairo, Reisende Frauen 1650 bis 1900, Hildesheim 2004.  
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několik cest do Orientu. Hned první cesta vedla do Svaté země. Cestovala z Vídně 

černomořskou cestou do Konstantinopole a odtud do Smyrny, na Rhodos, Kypr, do 

Bejrutu, Jaffy, Jeruzaléma a Betléma. Na zpáteční cestě přes Bejrút navštívila 

Damašek. Další cesty Ida Pfeiffer podnikla do Egypta. V prosinci 1842 se vrátila přes 

Maltu, Sicílii, Florencii a Bologni do Vídně. Bezpochyby již délka cesty je překvapivá, 

navíc cestovala s minimálním doprovodem a musela vést velmi skromný život. 

Nedisponovala prostředky, které by jí umožnily bezstarostně cestovat a nebyla ani 

přijímána u osmanských místodržících jako význačný host.29 Ida Pffeifer odjela do 

Orientu, po rozluce svého manželství a například v Egyptě se pohybovala sama, jen 

s egyptským průvodcem.30 Také její zápisky sledují více společenské postavení žen a 

sociální problematiku. Ida Pfeiffer je srovnávána se svou současnicí hraběnkou Idou 

von Hahn-Hahn a také s další velmi zajímavou osobností – Annou Forneris, 

Rakušankou, která většinu svého života prožila v Orientu, avšak sekundární literatura 

jí nepřisuzuje příliš významné místo. 

O čtrnáct let později následoval po stejné cestě Idu Pfeifer židovský lékař, 

původem z Čech Ludwig August Frankl (1810–1894). Cestoval také do Svaté země, 

s tím rozdílem, že vyplul z Terstu na Korfu, do Atén, Smyrnu a potom do 

Konstantinopole. Během svého šestnáctiměsíčního pobytu v Orientu navštívil nejen 

Jeruzalém, Betlém a Nábulus, ale také Baalbek a podnikl výpravu do Jordánska. Jeho 

původní záměr byl založit v Jeruzalémě školu, ale nemáme žádných zpráv o tom, zda 

se mu to během tak krátkého pobytu podařilo. 

V letech 1831 až 1832 pobyl v Palestině svobodný pán Maria Joseph von 

Geramb (1772 – 1848), který představuje typického rakouského poutníka. V létě 1831 

cestoval z kláštera svatého Urbana přes Lucern, Benátky na Kypr, aby odtud odjel do 

Jaffy. Smyslem jeho cesty byla návštěva Jeruzalému, Betléma, Nazaretu a hory 

Karmel. Gerami po návštěvě Svatých míst odcestoval do Egypta a při té příležitosti 

stihl navštívit i Sinaj. Svoje zápisky pojmenoval Pilgerreise nach Jerusalem und auf 

den Berg Sinai a jsou plné popisů biblických míst, autor na základě Starého zákona 

                                                 
29 Pffeifer, I., Reise einer Wienerin in das heilige Land. Nach den Notaten ihrer sorgfältig geführten Tagebücher 
von ihr selbst beschrieben. Wien 1844. Nové vydání : Pffeifer, I., Reise in das heilige Land. Konstantinopel, 
Palästina, Ägypten im Jahre 1842, Wien 1995. 
30 Informace o způsobu cestování, o oblečení Idy Pffeifer čerpá autor práce z přednášek Johanny Holaubek z 
Vídeňské univerzity, organizované Egyptologickým ústavem v Praze v roce 2003.  
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srovnává prostředí, které navštívil. Přemýšlí o Bibli a jejích postavách v souvislosti 

s navštívenými místy.31 

Pražský zlatník Jan Žvejkal (1782–1854) napsal a roku 1844 vydal o svém 

putování knihu v češtině s názvem Popsání trojích cest po pevné zemi a po moři v 

Evropě, Asii a Africe roku 1818–1833 na posvátná místa v zemi svaté čili do města 

Jerusaléma k Božímu hrobu vykonaných od Jana Žvejkala, poutníka, mistra 

zlatnického a měšťana pražského. Žvejkal při svých cestách po biblických místech 

navštívil také Egypt, ale až po několika neúšpěšných pokusech při třetí cestě po 

Blízkém Východě, konané v letech 1831–1833. Do Egypta se vypravil ze Svaté země. 

V červnu 1833 se plavil lodí z Jaffy  do Damietty, tedy do stejného místa, kde vstoupil 

na egyptskou půdu rovněž renesanční český poutník Kryštof Harant z Polžic a 

Bezdružic. Odtud se Žvejkal vydal po Nilu do Káhiry.  

 
Dalmácie, Bosna a Hercegovina 
 

Tato oblast nepatří mezi místa velkých objevů a také jako důvod návštěvy 

výspy monarchie převládá spíše profesionální poslání. Z c. k. úředníků vyniká vedle 

Jozefa Franze Müllera (1811–1845), který založil první lékařský úřad v Zaře, (dnes 

Zadar), Georg von Hahn (1811–1869). Narozen ve Frankfurtu, po studiích práv 

v Heidelbergu působil v řecké justici v letech 1834 a 1843. V roce 1847 byl jmenován 

rakouským vícekonzulem v Janině. Mezi roky 1851 a 1868 vykonával funkci konzula. 

Věnoval se především cestám po Balkánském poostrově a pro vídeňskou vládu 

prozkoumal možnou železniční trasu z Bělehradu na Saloniki. Přispěl k poznání 

povodí řeky Driny a Vardar a tamějšího obyvatelstva, jeho etnicity, zejména 

příslušnosti k albánským kmenům.  

Jen málo je známo o spisovateli knihy Die Balkanhalbinsel Antonu Erwinu 

Luxovi. Narodil se v roce 1847 v Benátkách a zemřel ve Stockerau roku 1908. Jako 

geograf se zúčastnil roku 1875 africké expedice. 

Určitou zvláštností  – pro jeho konverzi –  byl vídeňský rodák Franz von 

Werner (1836–1881), který později přijal jméno Murad Efendi. V roce 1854 nastoupil 

                                                 
31 Bernard, příloha  – texy s. 216. 
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na turecké ministerstvo a  v roce 1864 byl jmenován konzulem v Banátu, posléze 

dokonce povolán velkovezírem do turecké vlády. Přestože jeho zprávy byly velmi 

strohé, je zřejmé, že bezezbytku pochopil odlišnou kulturu nového prostředí. 

 Bosnu a Hercegovinu, stejně tajemný cíl pro Středoevropany jako Egypt a 

Malá Asie i v druhé polovině devatenáctého století, navštívil v letech 1862–63 Johann 

Roskiewicz (1831–1902), který byl témeř na dvacet let pověřen vedením 

topografického měření v této oblasti. Vedle něho byli dalšími zprostředkovateli 

informací o životě na výspě Rakouska také Heinrich svobodný pán von Sterneck(?) a 

Moritz Hoernes (1852 –1917). Nezávisle na sobě prošli tuto oblast, Hoernes navíc 

později pracoval jako redaktor časopisu Wissenschaftliche Meitteilungen aus Bosnien 

und der Herzegowina.   

Tento časopis nebyl jediným systematickým zdrojem informací o Balkáně.  

Precizní práci Donaubulgarien und der Balkan ve třech svazcích vydal Felix Phillip 

Kanitz (1829–1904). Obrací se v ní ale proti turkofilním autorům a zdůrazňuje nutnou 

pomoc evropské kultury jako prostředku modernizace.32 

Význačným úředníkem rakouské státní moci působícím na Balkáně byl 

Spiridion Gopcevic(1855–1909), který psal pod pseudonymem Leo Brenner články a 

studie o válečných střetnutích v srbské oblasti. Zúčastnil se bosenských a albánských 

krizí v sedmdesátých a osmdesátých letech devatenáctého století. Vynikl i jako 

cestovatel po severní Africe, Sibiři a Americe. Nepochybně již patří k modernímu 

proudu cestovatelství přelomu devatenáctého a dvacátého století, ale jeho osobnost 

vychází ze zázemí, které mezi představiteli prvního cestovatelského proudu, jako byl 

například Josef Hammer Purgstall, představuje i Anton Prokesch von Osten.  

 

 

Výše uvedený vzorek rakouských cestovatelů tvoří poměrně rozptýlenou 

skupinu s literárními ambicemi, jejíž jednotliví členové měli různé důvody k cestě do 

Orientu. Avšak sledujeme-li vývoj techniky cestování a především stoupající zájem o 

Orient, uvědomíme si, že se měnila společenská skupina lidí, kteří vyhledávali cesty 

do málo prozkoumaných oblastí a k těm Blízký východ nepochybně patří. Nejdříve byl 

                                                 
32 Donaubulgarien, Bd. 1, s. 61, 170, Bd. II, s. 52, 122.  
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podíl privilegovaných tříd na prvních objevitelských cestách poměrně vysoký, teprve 

později se cestovatelé rekrutují z nižších vsrtev společnosti. Není to touha po vědění, 

která žene příslušníky šlechty do Orientu, ale snaha vyniknout ve společnosti, odlišit 

se a samozřejmě romantická kulisa doby. Ale také je k cestování nutné mít dobré 

finanční zázemí a to se daří jen určitým vrstvám společnosti. Strávit dva roky až tři 

roky mimo Evropu je nepochybně ekonomicky velice náročné. Jedním ze způsobů jak 

zajistit finanční krytí cesty je publikovat zápisky ze své cesty. Samozřejmě tuto 

potřebu necítí cestovatel z řad vysoké šlechty, ale spojit svoji profesi literáta s touhou 

po romantice a zajistit si tak pokrytí nákladů na cesty je snadné pro mnohé spisovatele. 

U této skupiny cestovatelů, a patří k nim Franz Grillparzer a Jakob Philipp 

Fallmerayer, můžeme pozorovat jistý posun k profesnímu zaujetí cestováním. Snažili 

se svoje cesty koncipovat jako systematické objevování a tudíž podnikli cest více. 

K nim je třeba zařadit i Idu Pfeifer, která se bezpochyby značně přiblížila kariéře 

profesionální cestovatelky.  

Na tomto místě je třeba zmínit i literární styl, kterým se odlišují cestovatelé 

s ambicemi zprostředkovávat informace o Orientu. Je to především touha vymanit se 

z běžného poetického schématu, či klišé, jaký čtenáři běžného cestopisu očekávají. 

Mnohem více se soustředí na detail a často zmiňují sociální a ekonomické rozdíly. 

Takové zápisky např. přinášel i Anton Prokesch. Vedle něj Ignác Pallme, Ida Pfeiffer, 

Franz Unger a především generace moderních vědců orientalistů, kterou reprezentují 

Heinrich svobodný pán von Sterneck, Moritz Hoernes a Felix Phillip Kanitz.  

Rakouské cestopisy, tak jako zápisky z cest pocházející od literátů jiných 

národností, nejen odráží pohled na sledovanou oblast, ale jsou také obrazem své doby. 

V případě Rakouska je dobová kontura vyostřenější o společné dějinné události, které 

charakterizují vztah obou sousedů, Osmanské říše a monarchie. U rakouského 

cestopisu můžeme sledovat vývoj rozpínající se od prostého popisu cesty, spojené 

často s negativními konotacemi odlišného sociokulturního rámce k metodicky 

přesným pozorováním, jež jsou vědeckými studiemi etnologického charakteru. Právě 

zde je přínos rakouských cestovatelů nezastupitelný, protože nutnost spolupracovat 

s Osmanskou říší profilovala i literární vývoj rakouského cestopisu. 
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Pokud bychom hledali místo Antona Prokesche von Osten v tomto exkursu33, 

musíme konstatovat, že přispěl ke změně pohledu na cestopis a literaturu soustřeďující 

se na popis Orientu. Od něj vedou linie k metodickému poznávání Orientu a orientální 

kultury, které se stalo součástí kulturního a společenského rozvoje rakouské 

společnosti 19. století. Zápisky, jež přivezl ze svých prvních cest, objevovaly krásy 

Orientu, ale také přinášely informace, ze kterých jeho následovníci mohli čerpat při 

svých vlastních objevitelských cestách.  

 

 

 

                                                 
33 Tato kapitola je věnována cestovatelům a osobnostem, kteří časově, profesně nebo názorově mohli být a byli 
Prokeschovi blízcí. Vedle nich ovšem existovala celá řada dalších cestovatelů, a později i turistů. Těm jsou 
věnovány další práce. Zde je na místě již pouze konstatování, že někteří pozdější rakouští návštěvníci Orientu 
reflektovali také Prokeschovo dílo a někteří z nich jsou  uvedeni v závěru této práce. 
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Habsburská monarchie a Orient  

Úspěchy  Rakouska v Levantě a Africe v první polovině 19 . století 

„Kultusprotektorat“34 a nástup obchodní koloniální politiky 
 

Rakousko se jako jedna z velmocí protinapoleonské koalice rychle zapojilo do 

koloniálního obchodu v Levantě a v severní Africe hned na počátku devatenáctého 

století. Ale ačkoliv mohlo čerpat ze zisků mírových smluv uzavřených během 

tureckých válek v 18. století, vítězství koaličních vojsk nad Napoleonem změnilo 

dosavadní  rozložení sil a hospodářský vliv ve Středomoří. Velká Británie a Francie 

jako první rozpoznaly význam a výhody levantského obchodu a rychle uzavřely 

smlouvy s Vysokou Portou, aby tak posílily svůj vzrůstající vliv v oblasti 

Středozemního moře. Navíc Velká Británie těžila ze zisku Malty a Jónských ostrovů. 

Vídeň během tohoto procesu využila spojenectví s Londýnem a pozici jednoho 

z nejdůležitějších exportérů a importérů v oblasti nakonec udržela35.  

Spolupráce s Velkou Británií vytvářela komplexní podmínky pro obchod 

v Levantě. Vídeňský kongres v roce 1815 přijal omezení piraterie, což bylo výhodné 

pro budoucí obchodní úspěchy  vídeňské a terstské podnikatelské lobby, stejně tak 

jako pro jejich konkurenci. Přístav Terst, původně malé přístavní město, během 

devatenáctého století zaujal významnou pozici ve středomořském prostoru. V průběhu 

                                                 
34 Tento termín lze definovat jako vyjádření vlivu založeného na ustanoveních, či  právních pramenů dosažených 
v průběhu hostorického vývoje vztahů mezi Evropou a Osmanskou říší. Mezi těmito prameny se nalézali 
kapitulace, privilégia i obchodní konvence, které umožnily nahlížet na křesťanské menšiny (v případě Rakouska 
katolického vyznání) jako na právní subjekt požívající diplomatickou ochranu. Rakousko tak jako ochránce 
katolické menšiny a to nejen na území Svaté země obdrželo výsady pro své působení uvnitř sultanátu. Blíže 
k problematice: McEwan, D., The Habsburg Church Protectorate in the Holy Land in: Austrian Presence in the 
Holy Land in 19th and 20th Century, ed. by Marian Wrba, Tel Aviv 1996, s. 54 – 65. Dále Ramhardter, G, 
Propaganda und Aussenpolitik, in: Die Habsburgmonarchie 1848 – 1918, Die Habsburgmonarchie im System 
der internazionalen Beziehungen, hrsg. Wandruzska, A., Urbanitsch, P., Wien 1989, s. 496 – 536. K tématu 
rovněž Die Habsburgmonarchie und das Osmanische Reich, hrsg. Kurz, M., Scheutz, M., Vocelka, K., 
Wikelbauer, T., Oldenburg 2005. 
35 Počet obchodních lodí v Konstantinopoli :       roce 1824      v roce 1825 
    Rakousko 524   718 
    Velká Británie 197   411 
    Rusko  244   386 
    Sardinie  73   218 
Zdroj: Angerlehner, R., Österreichischer Schiffsverkehr und Seehandel 1815 – 1838, I., diss., Wien 1968, s. 144. 
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dvacátých let se dokonce stal nejvýznamnějším obchodním partnerem alexandrijského 

přístavu.36  

Habsburská monarchie měla pozoruhodné úspěchy v obchodním styku 

s Egyptem již během 17. a 18. století, ale hospodářská výměna doznala významného 

rozmachu teprve až po jmenování Muhammada Alího egyptským vicekrálem. Význam 

spojení Terst – Alexandrie umožnil rozvoj obchodu mezi Egyptem, Súdánem a 

Levantou v takovém měřítku, že již v roce 1828  byla téměř polovina egyptského a 

kyperského obilního výnosu exportována přes tento italský přístav. Intenzita 

hospodářské výměny umožnila Rakousku zřídit obchodní zastoupení v Káhiře, 

Alexandrii a Damiettě.37 

 Generální konzulát v Káhiře a konzuláty v Alexandrii, Damiettě a Rosetě 

zajišťovaly administrativu pro téměř třicet obchodních domů, napojených na hlavní 

evropské přístavy jako byl Terst, Livorno, Benátky a Marseille.38 Konvoje pod 

ochranou válečného c. k. námořnictva vyplouvaly z přístavů na jónských ostrovech a 

na zpáteční cestě se lodě shromažďovaly v Alexandrii. Obchod mezi monarchií a 

egyptským místokrálovstvím rostl dokonce i přes dosud trvající nebezpečí piraterie. 

Import bavlny do terstského obchodního centra střídaly dodávky dřeva, tolik potřebné 

pro Muhammada Alího. Vicekrál totiž musel kompenzovat nedostatek kvalitního 

stavebního dřeva,  které  nutně potřeboval pro výstavbu své obchodní a vojenské  

flotily.39 Nebylo to však jen dřevo, které se stalo přijímaným obchodním artiklem 

v Alexandrii a Káhiře. Široká škála sortimentu zahrnující černé uhlí, měď, sklo, 

čepice, sukno, hřebíky, papír, ocel, pepř, cukr, tabák, cigarety, byla nabízena výměnou 

za obvyklé komodity jako byla arabská guma, indigo, datle, šafrán a kadidlo. 

Dominantní ovšem po dlouhou dobu zůstala bavlna, a to i přes zvyšující se náklady na 

dopravu a rostoucí ceny této komodity ve třicátých letech. Pevné postavení, kterého 

rakouský Lloyd, jakožto hlavní importér a exportér, dosáhl při obchodní výměně  si 

                                                 
36 Sauer, W., Schwarz-Gelb  in Afrika. Habsburgermonarchie und kolonial frage, in: K. u. K. kolonial, 
Habsburgermonarchie und europäische Herrschaft in Afrika, hg. von Sauer, W., Wien/Köln/Weimar 2002, s. 
18–23.  Dále An Economic History of the Ottoman Empire 1300 – 1914, ed. by H. Inalcik, D. Quataert,  
Cambridge 1994, s 268, 355, 699, 701 – 739, rovněž bližší informace zde v kap. Působení rak. loďstva. 
37 Tamtéž, s. 23. Dále Angerlehner, R., Österreichischer Schifsverkehr und Seehandel 1815–1838, Dissertation, 
Wien 1968, s. 130–145. 
38 Angerlehner, R., s. 161. 
39 Sayyid Marsot, Afaf Lutfi, Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge 2001, pp. 162–170.   
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Vídeň cenila zrovna tak jako Muhammad Alí a spolupráce pokračovala i v době po 

otevření Suezského průplavu. 

Historie této lodní společnosti Lloyd a její rozvoj je výstižným příkladem, jak 

rakouská vláda střežila pozici hlavního dopravce v oblasti Malé Asie. Paroplavební 

společnost Lloyd byla akciovou společností, jejíž hlavním akcionářem byl baron 

Salomon Rotschild.40 Ten ostatně přesvědčil i svého bratrance Antona Schnappera41 a 

rodinu Wertheimsteinovu,42 aby investovali do akcií a vytvořil tak silné konsorcium 

vlastníků. Navíc Salomon Rotschild  získal i drobné akcionáře pro nákup lloydovských 

akcií. Společnost podepsala v roce 1837  kontrakt s c. k. poštou na  možnost zajišťovat 

poštovní přepravu, vedle běžné linkové dopravy zboží a pasažérů. Brzy se ukázalo, že 

zajištění poštovního styku má i určitý význam pro diplomacii monarchie. Bylo ostře 

sledováno Paříží, neboť francouzská vláda samozřejmě podporovala konkurenční 

francouzské lodní společnosti operující ve Středomoří, ale rakouské ministerstvo 

zahraničí získalo snadný nástroj k rozšíření svého vlivu v Levantě. V nejlepších letech 

svého působení měla císařská pošta v Osmanské říši 73 poštovních administrací.43  

Rakouský Lloyd zajišťoval lodní linku z Terstu do Konstantinopole a 

Alexandrie již od roku 1837. V polovině čtyřicátých let rychle rozšířil své služby i do 

Beirútu, Jeruzaléma a v padesátých letech do Jaffy a Haify. V roce 1865 Lloyd 

operoval na čtyřech expresních námořních cestách a dvou pravidelných linkách.  

 Zprvu ale lodní linky  nepřinesly rychlý zisk a Vídeň na naléhání barona 

Rotschilda musela pomoci s kapitálovým krytím ztrát. Rakousko si velmi rychle 

uvědomilo, že provozováním poštovního styku rozšířilo své postavení a poskytlo 

společnosti několik půjček. Vrcholným úspěchem společnosti bylo dosažení 

pravidelné roční subsidie ve výši jednoho miliónu zlatých na krytí ztrátových linek. 

Podmínkou ale bylo vytvoření lodního spojení mezi Egyptem a Sýrií. K provozování 

této plavby vedle finanční podpory rakouská vláda zajistila součinnost válečného 

                                                 
40 Salomon Rotschild (1774 – 1855), syn Mayer Amschel R. (1744  –1812) a Gutel Schnapper (1735–  1849), 
zakladatel vídeňské bankovní pobočky Rotschildova finančního impéria. Byl nejdůležitějším finančníkem 
Rakouska, rakouská vláda od něj obdržela půjčku ve výši 900 000 zlatých. 
41 Anton Schnapper (1790 – 1870),  oženil se v roce 1822 s Marií von Wertheimstein (1800–1883). Schnapper 
byl činný na finančních trzích a byl považován za respektovaného obchodníka. 
42 Sigmund von Wertheimstein (1796 – 1854), ředitel Rakouské národní banky. Leopold von Wertheimstein 
(1802 –1883, generální manažer Rotschildovy vídeňské banky. 
43 Agstner, s. 139.  
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plavidla Maria Anna. Výsledek takového protěžování byl impozantní. Soukromá 

paroplavební společnost získala veškerou možnou ekonomickou podporu, která byla 

oplácena spoluprací sahající až na úroveň diplomatických aktivit. Dokonce Llyod 

zajišťoval bezplatnou přepravu rakouských diplomatů po celé oblasti44 své působnosti 

a tudíž se nelze divit, že hrabě Stadion – v roce 1846 ještě jen guvernér Terstu – 

prohlásil: „the goverments of the Mediterranean countries are viewing with greed and 

jealousy the predominance of Austrian shipping in the Levant.“45  

Nakonec se společnosti Lloyd dostavil i finanční efekt. Na začátku padesátých 

let se většina pravidelných lodních linek stala ziskovými.  Po dostavbě Suezského 

kanálu se struktura plavby rakouský Loyd změnila a vedle několika již existujících 

expresních linek společnost provozovala i dvě linky z Terstu do Bombaje.46 

Samozřejmě, Lloyd nezůstal ve svém počínání osamocen a vedle rodící se ruské 

konkurence musel obhajovat postavení i před italskými a zejména francouzskými 

lodními dopravci.47  

Jestliže úspěšná spolupráce s Muhammadem Alím překračovala obvyklé 

rozměry obchodních a diplomatických  vztahů, situace v severozápadní Africe byla 

mnohem komplikovanější. Se severními africkými státy jako bylo Maroko a Alžírsko 

neexistovaly stálé diplomatické styky. Okolnosti ani dlouho nenasvědčovaly nějakému 

výraznému pokroku v této oblasti, zejména když vešlo ve známost, že marocký bej 

vyzbrojuje flotilu proti rakouským, neapolským, toskánským, pruským a hamburským 

kupcům. Marocká piraterie byla nechvalně známá svou krutostí po celé Evropě  a 

tehdy se marocký sultán Muláj Sulajmán (vládl 1798 – 1822) vyhnul plánovanému 

kolektivnímu evropskému zásahu jen díky tomu, že v roce 1817 toto řemeslo formálně 

zakázal.  

Rakousko dosáhlo mírové obchodní smlouvy s Marokem až v roce 1830. Po 

válečném incidentu v roce 1828, kdy byla rakouská obchodní briga „Il Veloce“, plující 

                                                 
44 Arthur Breycha – Vauthier, Österreich in der Levante, Wien 1972, s. 95.  
45 Agstner, R., s. 140. (...vlády středomořských států se závistí a žárlivostí na nadvládu rakouského námořního 
obchodu v Levantě...) 
46 Agstner, R., The Austrian Lloyd Steam Navigation Company in: Austrian Presence in the Holy Land in the 
19th century and early 20th century, ed. by Martin Wrba, Tel Aviv 1996. 
47 Roku 1840 byla založena British Peninsular and Occidental Steam Navigation Company, roku 1840 Rubattino 
a L. V. Florio, obě později vytvořily konsorcium Navigazione Generale Italiana, roku 1851, Messageries 
Imperiales.  
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do Brazílie, s plným nákladem protiprávně zadržena a diplomatická intervence 

vídeňské vlády zůstala bez odezvy, došlo k blokování přístavů Tanger a Tetuán pod 

velením admirála Francesco Bandiera. Jeho jednotka rovněž odstřelovala pevnosti 

Larache a Arsila.48 Poté, když byla briga osvobozena, podařilo se sultána přimět 

k jednání o mírové  smlouvě, jejíž součástí byla i obchodní koncese. Obchodní 

výhody, které tak získalo Rakousko, garantovaly volnou plavbu do marockých 

přístavů jeho lodím. Opravdu výrazný pokrok nastal ale teprve po obsazení Alžírska 

Francií, kdy Rakousko znásobilo lodní spojení do přístavů, Tanger, Tetuan a Mogador. 

Rovněž v roce 1836 přidalo lodní spojení se Severní Amerikou.     

Pozoruhodným způsobem ale Vídeň obnovila v ponapoleonské době obchodní 

spojení v Konstantinopoli a aktivitou nadlouho předstihla Velkou Británii a Francii. 

Cesta přes Zlatý Roh představovala pro terstské podnikatele  vítanou  možnost exportu 

do Osmanské říše, importu surovin, zrovna tak jako vstup do Černého moře. Rakousko 

provozovalo většinou plavbu přes Archipel, nebo Smyrnu, kde lodě vykládaly většinu 

svého nákladu. Potom pluly do Konstantinopole, odkud se vracely do Středozemního 

moře. Obilné konvoje z Černého moře zpravidla využívaly Konstantinopol jako 

překladiště a není bez zajímavosti, že v  polovině dvacátých let devatenáctého století 

počet  rakouských nákladních lodí v přístavu  dvojnásobně převyšoval druhého 

největšího exportéra, ruskou paroplavbu.49  

Během řecké krize došlo k dočasnému přerušení lodního provozu, ale hned po 

uzavření Drinopolského míru byly znovu zavedeny pravidelné linky do 

Konstantinopole a Černého moře. Společnost DDSG zjišťovala prostřednictvím 

parníku Maria Dorothea a později i Fürst Metternich dopravu ze Smyrny do 

Konstantinopole, Trapezuntu a od roku 1839 spojení ze Smyrny na Saloniki. Rovněž 

rakouská paroplavba převzala na těchto linkách poštovní styk mezi Evropou a 

Osmanskou říší.50  

Na intenzivitě nabírala obchodní výměna v oblasti Sýrie. Vedle vicekonzulátů 

v Alexandriettě, Akře měla i další přístavní města stálá obchodní zastoupení. Přesto se 

rakouská snaha o pevné postavení v této oblasti často střetávala s mnohými problémy. 

                                                 
48 Hlášení kádizského konzula, in: Angerlehner, R., s.168. 
49 Angerlehner, R., Österreichischer Schifsverkehr und Seehandel 1815–1838, Diss., Wien 1968, s. 145 
50 Tamtéž, s. 146–152. 
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Situace se zlepšila během vlády Muhammada Alího v letech 1832 – 1840, kdy 

vídeňská vláda dosáhla vydání oficiálního fermanu, kterým si Rakousko zajistilo 

rovnocenné postavení s Velkou Británií.51 

V průběhu třicátých let také kulminoval zájem Rakouska o stále intenzivnější 

obchodní výměnu, a to zejména v oblasti surovin. Z oblasti severní Afriky, zejména 

středního Egypta se dovážel cukr, třtina, datle. Ze Súdánu potom drahá arabská guma, 

sůl, indigo. Ale ani rakouský export nebyl nevýznamný. V roce 1836 monarchie 

vyexportovala zboží v hodnotě 1,7 mil. zlatých. Právě teritorium dnešního Súdánu se 

stalo na příštích dvacet let středem zájmu politických i obchodních kruhů ve Vídni a 

v Terstu. Podporu pro expanzi našli podnikatelé i v nejvyšších kruzích panovnického 

rodu. Byl to arcivévoda Maxmilián, který vystupoval jako stoupenec myšlenky na 

možnou koloniální expanzi v Súdánu a v oblasti přístavu Kuseir.  

Právě rozvoj obchodu se Súdánem si vyžádal zřízení kvalitního zastupitelství 

v této oblasti a v roce 1824 vznikl úřad vícekonzula v Chartúmu. Obchodní výměny se 

střední Afrikou a intenzita diplomatických styků byla úředně potvrzena otevřením 

stálého konzulátu v roce 1851.52 Přes poměrně náhlý útlum těchto styků po roce 1859 

se díky tomuto úsilí habsburská monarchie výrazně zapsala do vývoje obchodu v této 

oblasti.   

Není náhodou, že nejvýše postavenou osobností rakouského obchodu v průběhu 

padesátých let devatenáctého století byl vedle zastánce koloniální politiky arcivévody 

Maxmiliána, ministr obchodu a financí Karl Ludwig von Bruck53. Někdejší ředitel 

rakouského Lloydu byl úzce spojen s terstskou lobby a tudíž i v pozici ministra 

prosazoval maritimní projekty spojené s touto skupinou podnikatelů. Bruck se 

významně zasazoval o rakouskou účast na stavbě suezského kanálu a prosazoval i 

koloniální projekty, jež se zrodily na začátku padesátých let.   

Habsburská monarchie měla již v první fázi projektu Suezského průplavu svého 

zástupce, a to ve výboru pro financování.54 Vídeň hledala v projektu možnou 

                                                 
51 Fischer, Robert–Tarek, Österreich im Nahen Osten, Die Großmachtpolitik der Habsburgermonarchie im 
arabischen Orient 1633 – 1918, Wien, s. 86 – 91.  
52 Tamtéž, s. 33. 
53 von Bruck, Karl, Ludwig (1798 – 1860), v letech 1848 – 1851 ministrem obchodu ve vládě knížete 
Schwarzenberga, 1855 ministrem financí. 
54 Bylo to v roce 1846.  Společnost se jmenovala Societé d´Etudes di Canal de Suez. Issawi, C., Economic 
History of the Middle East, s. 90–91. Dále Sauer, s. 32. 
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souvislost s rozvojem paroplavební společnosti Österreichischer Lloyd. První studie 

vznikly již v roce 1833 z podnětu Prospera Enfantina55 a Dufoura-Feronce56, 

obchodníka z Lipska na základě prvních návrhů pocházející z pera Linanta de 

Bellefonds.57 Enfantin, založil společnost pro studii kanálu dne 30. listopad 1846 jako 

základ pro budoucí společnost pro stavbu kanálu. Projekt měl být diplomaticky i 

hospodářsky závislý na spojenectví Rakouska, Německa a Francie. Ovšem efektivita 

tohoto spojenectví byla narušena rivalitou mezi Enfantinem a Bruckem, který spolu s  

Dufoura-Feroncem požadovali, aby se Terst stal sídlem společnosti a Alois von 

Negrelli  hlavním inženýrem projektu.  

Alois von Negrelli,58 významný rakouský stavitel, který projektoval plán na 

výstavbu průplavu, působil v několika výborech Společnosti pro výstavbu kanálu, 

zemřel v roce 1858. Navíc ztratil podporu vídeňské vlády vzhledem ke svým 

proitalským postojům během Krymské války, a tak v obecném povědomí spíše zůstalo 

nakonec jméno Ferdinanda de Lesseps, bratrance francouzské císařovny Evženie.59 

Ferdinand de Lesseps pocházel z baskické rodiny od francouzských hranic, která se 

finančně zruinovala v důsledku podpory napoleonovského režimu. Podle neměnné 

rodinné tradice se věnoval diplomatické službě. V letech 1832 až 1837 zastával úřad 

vícekonzula v Egyptě. Ačkoliv zde dosáhl pověst pařížského dandyho v poušti, jak se 

mu přezdívalo, věnoval svůj čas i jiným aktivitám. Zejména  prohluboval svůj zájem o 

středomořský obchod a obchodní kruhy spojené s tímto podnikáním. Významného 

postu dosáhl Lesseps během revolučního roku 1848, kdy byl jmenován 

zplnomocněným ministrem a kdy o rok později vedl zvláštní misi v Římě. Lesseps se 

věnoval studiu plánů Enfantina a Linanta již v době svého pobytu v Egyptě, ale 

skutečný zájem o stavbu kanálu podnítil až náhlý konec jeho diplomatické kariéry. 

                                                 
55 Barthelemy Prosper Enfantine (1796 – 1864), člen výboru společnosti pro výstavbu suzeského kanálu v letech 
1833 –1836. 
56 Dufour-Feronce, Albert (1798 – 1861), železniční stavitel. 
57 History of Suez, s. 24. 
58 Negrelli, Alois von (1799–1858), stavitel četných železničních staveb, od roku 1836 se zabýval výstavbou 
Suezského průplavu, v roce 1857 technickým ředitelem ve společnosti pro Suezský kanál. Blíže studie: Birk, A., 
Alois von Negrelli. Wien 1925; Bußjäger, P., Alois Negrelli und seine Spuren in Vorarlberg. Bludenz, 
Geschichtsverein Region Bludenz, 1997; Dultinger, J., Alois Negrelli. Innsbruck, Rauchdruck, 1993  
59 Blíže Winkler, D., - Pawlik, G., Die Dampfschiffahrtgesellschaft Osterreicher Loyd 1836 – 1918, Graz 1986, 
s. 10–11. Farnie, D. A., East and West of Suez, The Suez Canal in History 1854–1956, Oxford 1969, s. 24, 32–
33. Kulturní souvislosti přibližuje práce Navrátilová, H., Egypt v české kultuře, Praha 2001; s. 26 – 37.  
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Obviněn ministrem zahraničí Alexisem de Tocqueville60 ze spolupráce s republikány, 

posléze souzen a penzionován bez náhrady, byl nucen se Lesseps po dvacetičtyřleté 

diplomatické službě věnovat obchodním aktivitám, což zaměřilo jeho pozornost k 

projektované stavbě kanálu.  

Diplomatická a politická podpora pro podporu stavby Suezského průplavu 

nebyla zdaleka jednoznačná. Palmerston zastával názor, že takový projekt je příliš 

drahý a navíc oproti železnici nepraktický. Britské působení v Egyptě  se soustředilo 

na ovládnutí suchozemských cest. Dlužno dodat, že britskému vlivu úspěšně odolával 

již Muhammad Alí, zejména v oblasti lodní dopravy na Nilu, kde pomocí vlastních 

úředníků dokázal eliminovat britský vliv. Muhammad Alí odmítal stavbu kanálu, 

stejně tak jako další projekty, které by mohly narušit rovnováhu v oblasti Středozemí a 

Rudého moře. Kníže Metternich61 roce 1842 neúspěšně vyvíjel tlak na egyptského 

místokrále, aby stavbu suezského kanálu podpořil. Ten ovšem nebyl myšlenkou příliš 

nadšen a právem se domníval, že takový krok by byl ohrožením suverenity egyptského 

království. Pro Muhammada Alího byla klíčová zejména otázka, jakým způsobem by 

byla zainteresována na projektu Vysoká Porta a rovněž prohlašoval, že pokud by to 

bylo nutné, kanál by postavil vlastními silami, tak aby mohl kontrolovat plavbu a 

vybírat poplatky sám.62 Podpora stavby nebyla výraznější ani během vlády Abbáse 

paši.63 Nástupce Ibráhíma Paši, protievropsky orientovaný vládce, využíval svého 

postoje proti kanálu jako jednu z diplomatických zbraní uplatňovaných proti britskému 

vlivu. Během jeho vlády sice Britové postavili železnici z Alexandrie do Káhiry, ale 

nedosáhli žádného dalšího výrazného úspěchu. Změna nastala teprve s násilnou smrtí 

Abbáse paši v roce 1854.  

                                                 
60 Alexis de Tocqueville (1805–1859), ministrem zahraničí Francie v roce 1849. 
61 von Klemens Wenzel Lothar Metternich (1773 – 1859), 1801 velvyslanec v Drážďanech, 1803 v Berlíně, 1805 
v Paříži, v roce 1809 ministrem zahraničí,  roku1821 jmenován státním kancléřem.  Z úřadu odstoupil po roce 
1848. Základní práce Srbik, H.,  Metternich — Der Staatsmann und der Mensch, Bruckmann, München, 1957; 
Hartau, F.,  Clemens, Fürst von Metternich, Rowohlt, Reinbek, 1984; Kraus, K., Politisches Gleichgewicht und 
Europagedanke bei Metternich, Haag, Frankfurt/M, 1993; Metternich, C. , Metternich. The Autobiography, 1773 
– 1815. London 2004.  
62 Sauer, s. 31.; History of Suez, s. 24. 
63 Abbas Paša (1813 – 1854), syn Tusuna Paši, převzal vládu v Egyptě po smrti Ibrahima Paši v roce 1848. 
Abbás paša je některými autory spojován se snahou o likvidaci reforem Muhammada Alího a dokonce s jistým 
„zpátečnictvím“. Abbás paša však nadále podporoval vysílání mladých Egypťanů do Evropy, aby se zdokonalili 
zejména v technických a přírodních vědách a v lékařství. Celá řada úředníků, ať již byli tureckého nebo 
egyptského původu,  studovala na evropských školách, často ve Francii, ale i v Rakousku a jinde. Viz F. Robert 
Hunter, Egypt under the successors of Muhammad Ali, in Daly, M. W., The Cambridge History of Egypt II, 
180–181 a přehledy v tabulkách 10–12.  
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Maritimní politika byla, jak jsem již naznačil, ve druhé polovině padesátých let 

významně ovlivněna osobností arcivévody Ferdinanda Maxmiliána, císařova mladšího 

bratra. Jeho jmenování velitelem námořních sil v srpnu 1854 dostaly koloniální zájmy 

terstských a vídeňských kruhů vlivného zastánce přímo z  kruhu panovnické rodiny. 

Sám arcivévoda Ferdinand Maxmilián byl spjatý se společností „Stabilimento 

Tecnico“ a důsledně uplatňoval proobchodní kurs válečného loďstva, takže se mu 

dokonce podařilo podřídit v roce 1859 i obchodní loďstvo pod svou kontrolu. 

V koloniální politice znamenal jeho nástup významný posun ve věci Suezského kanálu 

a především podporu plánům na obsazení pozic u Rudého moře. Avšak tyto koloniální 

snahy došly realizace až po odeznění důsledků Krymské války, která tak významně 

zasáhla do politického a  diplomatického života habsburské monarchie. Jejich 

velmocenské postavení po roce 1856 bylo natolik odlišné, že výrazně poznamenalo i 

její politiku vůči Osmanské říši. 

Snažíme-li se zmapovat rakouskou obchodní a hospodářskou aktivitu 

v Osmanské říši, nesmíme zapomenout ani na pozici vybudovanou podporou katolické 

církve v Jeruzalémě, Horním Egyptě a Súdánu. Již v 18. století byli poutníci a 

misionáři cestující do těchto míst pod ochranou rakouských úřadů. Toto protektorství 

vyplývalo z kapitulace, kterou zrovna tak jako francouzským králům, uděloval sultán 

rakouským panovníkům. Rakousko, protektor hospicu v Jeruzalémě a Tanturu, se 

později stalo ochráncem katolického – latinského křesťanství a koptského vyznání 

v Horním Egyptě a v Súdánu, stejně tak jako nově založených misií jižně od 

Chartúmu.64 Pro ochranu latinského ritu musela podunajská monarchie přijmout stálé 

soupeření s francouzským protektorátem. Kapitulace, získané v průběhu historického 

vývoje v oblasti Svatých míst, se staly nástrojem pro správu jakéhosi quasi milletu, 

který zaštiťoval Evropany, jejich světské a duchovní zájmy. V 18. století dosáhl 

francouzský velvyslanec takové autority, že to byli nejenom poutníci, kteří putovali do 

Svaté země, ale nakonec všichni katolíci, kdo byli pod ochranou francouzského krále. 

Není bez zajímavosti, že navzdory veřejnému antiklerikalismu přítomnému ve 

                                                 
64 McEwan, Dorothea, The Habsburg Church protectorate in the Holy Land, in: Austrian Presence....., Tel Aviv 
s. 54. 
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francouzském kulturním životě, byla totiž ochrana katolictví tradičním politickým 

nástrojem francouzských politiků.65  

Rakouský zástupce byl druhým v pořadí, kdo požíval autority vykonavatele 

ochránce katolického ritu. Vídeň nikdy nedosáhla takového postavení jako měla 

Francie v osmanském pojetí kontroly náboženských menšin, avšak její hlas byl 

považován za seriózní  a trvale přítomný již od vídeňské mírové smlouvy a smlouvy ze 

Žitvatoroku z roku 160666.  Tato smlouva dovolovala sultánovým vazalům Štěpánu 

Bočkajovi a později Gáboru Báthorovi a Gáboru Bethlenovi vládnout v Sedmihradsku 

a potvrzovala nadvládu Osmanské říše v Moldavsku a Valašsku. Římsko-německý 

císař i jeho následovníci na trůně zde byli rovným sultána67, stejně tak jako 

v obdobných ujednáních se definovalo postavení francouzského krále. Následně v roce 

1616 císař Matyáš dosáhl vlastní kapitulace. Sultán v ní dovoloval jezuitskému řádu 

vybudovat vlastní kostel a provádět bohoslužby  v Jeruzalémě. Dlužno říci, že řád 

jezuitů vystavěl kostel v Konstantinopoli, ale nikdy nevyužil povolení pro Svatá 

místa.68  

Od poloviny 19. století habsburská monarchie rozšiřovala svoji podporu 

katolictví do středu Afriky –Súdánu. Odvolalo se i na fakt, že císař nesl titul 

Jeruzalémského krále.69  Přes určitou formálnost této titulatury František Josef svou 

návštěvou na Svatých místech v roce 1869 dokázal, že Vídeň nechce své protektorství 

v Levantě ztratit. Když v roce 1895 byl inaugurován Lvem XIII. nový patriarcha 

koptské katolické církve Makarios, bylo tak například učiněno na přímluvu 

Rakouska.70 

Habsburská monarchie nebyla samozřejmě jen formálním protektorem, 

poskytovala významné subvence církevním organizacím. Nejvýznačnější byla ovšem 

podpora katolického františkánského řádu v Jeruzalémě, který založil několik misií 
                                                 
65 Tamtéž, s. 59. 
66 1606 mír s povstalci i s Turky. Arcivévoda Matyáš (uherský místodržitel) sjednal s povstalci mír ve Vídni a 
s Turky v Toroku nad Žitvou (mír žitvatorocký). V Uhrách byla uznána náboženská svoboda (proto Rudolf mír 
neuznal), Bočkaj dostal doživotně sedmihradské knížectví a Zátisí a Turkům byly ponechány jejich výboje. 
Bočkaj zemřel v témže roce a sedmihradským vévodou se stal Zikmund Rákóczy, od 1608 Gabriel Báthory, a v 
letech 1613–1629 Gábor Bethlen. 
67 Finkel, C., Osman´s Dream. The Story of the Ottoman Empire 1300 – 1923, London 2006, s. 175. 
68 Freeze, C., Catholics and Sultan. The Church and the Ottoman Empire 1453 – 1923, Cambridge 1983, s. 80. 
69 Breycha-Vauthier, A., Osterreich in der Levante, Geschichte und Geschichten einer alten Freundschaft, 
Wien-München, s. 54.  
70 McEwan, s. 63. 
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v Horním Egyptě.71 Subvence a rakouská pomoc byla poskytována také arménské, 

syrské, řecké a maronitské církvi. K těmto účelům sloužily misijní fondy a fondy 

ministerstva zahraničí.72 Hlavním motivem byla samozřejmě snaha o získání snadnější 

pozice pro pronikání rakouského obchodu. Již od roku 1837 vznikaly mnohé kostely, 

hospice, školy a fary, o jejichž důležitosti svědčí mnohá korespondence ministerstva 

zahraničí s jeho úředníky.73 Během padesátých let došlo k výraznému rozvoji 

misijních aktivit a to i do oblasti Súdánu. Rakouské misijní školy, které vznikly 

v Chartúmu a dalších oblastech reprezentovaly vedle důležitosti katolických misií a 

kolonií centra obchodního zájmu rakouské vlády.74  

Situace v Súdánu byla ale poněkud odlišná od klasické podpory katolické 

církve. První misie zde byla založena v roce 1851. Podpora misijní činnosti byla 

podpořena ročním státním příspěvkem v hodnotě jeden tisíc zlatých a povolením 

organizovat sbírky v rámci monarchie. Samotná katolická církev nebyla zřizovatelem 

misií, nýbrž jím byl Mariánský spolek, který byl uveden v činnost v roce 1851. Měl za 

úkol koordinovat činnost institucí a především prostřednictvím svých poboček 

kontrolovat sbírku pro misijní účely ve střední Africe. Poněkud negativní důsledky 

misijního vlivu v Sudánu, a to nikoli jen rakouského, přinesla snaha o christianizaci 

domorodých dětí. Také v Chartúmu Rakouskem založená misijní škola posílala 

sudánské děti do Evropy, kde byly vychovávány v různých diecézích habsburské 

monarchie. Ovšem pod rouškou této činnosti byl některými misionáři organizován 

prodej dětí do otroctví. V řetězci, který vedl přes trh s otroky v Káhiře, byly zapojeny 

konzuláty Sardinie, Království obojí Sicílie a Rakouska, zrovna tak jako paroplavební 

společnost Lloyd , děti byly deklarovány jako kapitánovy.  

Aféry spojené s pašováním dětí, které neunikly nakonec pozornosti církevních 

úřadů, utichly po diskrétní intervenci rakouské vlády. Nicméně zlatý věk koloniálních 

snah Rakouska v Súdánu se chýlil ke konci. Odpor místního obyvatelstva 

                                                 
71 Tamtéž, s. 58. 
72 Propaganda und Aussenpolitik, s. 504. 
73 Korespondence mezi konzuly a ministerstvem zahraničí v Orientě byla zpracována Wandruszka, A., - 
Urbanitsch, P., Die Habsburgermonarchie 1848 – 1914 VI/1, Wien 1989. Srov. dopisy Prokesche von Osten  a  
Buol Schaunsteina týkající se arménské církve a francouzského vlivu ve Svatých místech,  s. 506–510.  
74 Sauer, W., Schwarz-Gelb  in Afrika. Habsburgermonarchie und kolonial Frage, in: K. u. K. kolonial, 
Habsburgermonarchie und europäische Herrschaft in Afrika, hg. von Sauer, W., Wien/Köln/Weimar 2002, s. 
40–42. 
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znemožňoval misijní činnost a hospodářský rozkvět brzdilo zdanění egyptskou vládou. 

Obchod postupně slábl a vídeňská vláda si ve druhé polovině 19. století podržela jen 

konzulární zastoupení v Chartúmu. Spolu se zbývajícími misiemi padl ovšem za oběť 

mahdistickému povstání v roce 1885.75  

Také byla z pomoci Rakouska založena křesťanská škola v Libanonu. Všechny 

tyto církevní aspekty napomáhaly vytvoření příznivého prostředí pro ekonomický vliv 

Vídně v oblasti Afriky a plynulá subsidiární politika také v některých případech 

přetrvala  i do počátku století dvacátého. 

 

Rakouská diplomacie v Levantě 

 

Obraz působnosti rakouské monarchie by nebyl úplný, pokud bychom 

nevěnovali pozornost systému vzdělávání diplomatů pro orientální země, zejména pro 

oblast tureckého sultanátu. Monarchie si po konsolidaci vztahů s Osmanskou říší na 

konci 17. století stále více uvědomovala nutnost mírové spolupráce. Potřeba 

profesionálně udržovat kontakty na základě stálého diplomatického zastoupení vedla 

vládu Marie Terezie k založení tzv. Orientální akademie.76 Instituce, uvedená do 

života hrabětem Kounicem v roce 1754 měla za úkol vzdělávat budoucí diplomaty 

určené pro službu u Vysoké Porty a zkvalitnit stávající křehké kontakty mezi 

monarchií a Osmanskou říší. Původní praxe, založená na vysílání mladých adeptů 

tlumočnictví do Konstantinopole, tzv. Sprachknaben, nebyla totiž  dostatečně efektivní 

pro moderní diplomacii, jaká se požadovala již  v průběhu osmnáctého, a především 

během celého devatenáctého století, kdy Rakousko bylo nuceno čelit postupně 

ekonomické nestabilitě, revolučnímu hnutí v Itálii a Uhrách a zejména nevyřešeným 

otázkám balkánské zahraniční politiky. Založení Orientální akademie se ukázalo jako 

prozíravé  s ohledem na budoucí povinnosti zahraniční politiky. 

                                                 
75 Sauer, s.44.  
76 Hammer-Purgstall, J. Erinnerungen aus meinem Leben 1774 –1852 bearbeitet von Reinhard Bachofen von 
Echt. Wien – Leipzig 1940, s. 22, dále Bachmann, M., Österreich und das osmanische Reich. Wien 1986; 
Breycha-Vauthier, A., Österreich in der Levante. Wien -München 1972; Wandruszka, A., - Urbanitsch, P., Die 
Habsburgermonarchie 1848 – 1914 VI/1, Wien 1989.  
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Novým představám o zahraniční politice Rakouska odpovídal i vzdělávací 

program Orientální akademie. Byl především veden úsilím připravovat kandidáty, tak 

aby byli schopni se soustředit i na diplomatické cíle spjaté s obchodní politikou. Vedle 

kvalitní jazykové přípravy byly praktické znalosti nejvíce preferovaným cílem 

vzdělávacího systému. Ačkoli by náplň programu, který zahrnoval i jízdu na koni a 

tanec, dnes možná u někoho vzbuzovala úsměv, je faktem, že komplexnost vybavení 

rakouského diplomata, zahrnující vedle již zmíněných dovedností i aritmetiku a 

geometrii, předčila v mnohém model vzdělávání diplomatů  běžný u ostatních velmocí 

této doby. 

Orientální akademie připravila mnohé význačné diplomaty, a nemělo by zůstat 

bez povšimnutí, že během první etapy jejího rozvoje byla většina pedagogů z řad 

teologů. Skvělé vědecké prostředí, jaké se jim podařilo vytvořit, vyprodukovalo takové 

znalce orientálních jazyků a kultury, jako byl například Joseph Hammer von 

Purgstall77 a Alfred von Kremer78. Purgstall je svým významem dnes srovnáván 

s působením svého francouzského současníka Sylvestra de Sacy.79 Purgstall,  

vynikající orientalista a diplomat s literárními ambicemi, působil během 

napoleonských válek v Konstantinopoli, Jassech a Káhiře a později, přinucen změnou 

personálních poměrů v rakouské diplomacii, se věnoval překladatelské a pedagogické 

práci. Napsal několik prací, které význačným způsobem ovlivnily vývoj rakouské 

orientalistiky.80 Spolu se svým žákem Alfredem von Kremerem představuje dodnes 

zakladatelské osobnosti  moderní rakouské orientalistiky 19. století.  

Ke druhé generaci absolventů, tak jako Alfred von Kremer, patřil i pozdější 

ministr zahraničí Heinrich von Haymerle (1828 – 1881). Akademii začal navštěvovat 

v roce 1846 a brzo dosáhl pověsti výjimečného orientalisty, právě tak jako schopného 

úředníka monarchie.  

                                                 
77 Joseph Hamer von Purgstall  (1774–1856), rakouský orientalista, účastnil se jako tlumočník  pozorovatel 
britské expedice do Egypta v roce 1799, hlavní dílo: Geschichte des Osmanischen Reiches (10sv., první vydání r. 
1863). 
78 Alfred von Kremer (1828–1889), jmenován roku 1859 rakouským konzulem v Káhiře, 1862 v Galatě, 1870 
v Bejrútu. Poté působil na ministerstvu zahraničí, roku 1876 jmenován členem vídeňské Akademie věd. 
79Sylvester Isaac, baron  Sacy (1758–1838), francouzský lingvista a orientalista. 
80 Díla historiografického směru představují: Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Bruska und den 
Olympo, Pesth 1818, Constantinopolis und der Bosporus, örtlich und geschichtlich beschrieben, Pesth 1822, Die 
Geschichte des osmanischen Reiches, Pesth 1827–1835, Topographische Ansichten auf einer Reise in die 
Levante, Wien 1811.  
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Pokud se zamyslíme nad vývojem rakouské diplomacie v Orientu během 19. 

století, musíme konstatovat, že efektivita, s jakou se habsburské monarchii podařilo 

profesionalizovat administrativu v zemích, které byly jak jazykově, tak etnicky a 

kulturně odlišné od západní kultury dokládá, že právě Orientální akademie sehrála 

nezastupitelnou roli pro exekutivu na Balkáně a v Levantě. Není nadsázkou říci, že 

moderní diplomacie metternichovské a především po-metternichovské éry dostala 

v této podobě účinný nástroj k výchově diplomatů pro oblast, která do budoucna měla 

získat strategický význam pro celý systém kolektivní velmocenské bezpečnosti.81 Na 

závěr této kapitoly je potřeba vzhledem k tématu práce poznamenat, že Anton 

Prokesch von Osten je výjimkou v pomyslném obrazu vzdělávání rakouských 

diplomatů pro službu v Orientu, ovšem skutečnost, že mohl využívat proškoleného 

aparátu a diplomatického servisu, je jistě jeden z důvodů, proč se stal tak úspěšným ve 

svém poslání. 

 

                                                 
81 Kaiser, R., Joseph Hammer-Purgstall, Sprachknabe, Diplomat, Orientalist, in: Ein Lesebuch zur Austellung 
Europa und der Orient., Berlin 1989, s. 106 – 115. 
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Kořeny řeckého povstání a jeho vývoj ve světle východní otázky 

 

 

Po napoleonských válkách byl obraz evropské rovnováhy sil té doby do jisté 

míry odvislý od vývoje principů Svaté Aliance.82 Toto klerikálně monarchistické 

spojenenectví, jehož úhelným kamenem byla carova a Metternichova odmítavá idea 

postoje83 vůči revolučnímu hnutí, se snažilo prosazovat radikální politiku vzájemné 

pomoci mezi křesťanskými panovníky namířenou proti jakékoli podobě revoluce. 

Svatá aliance však trpěla partikulárními zájmy jednotlivých monarchií. To se také 

projevilo v otázce potlačení řeckého povstání, Svatá aliance se v té době ocitla v silné 

ideologické krizi.84 

Národní řecké hnutí, které nastartovalo řeckou revoluci mělo své kořeny již v 

90. letech 18. století. Renesance antiky, která zasáhla všechny evropské metropole, 

zaznamenala pozoruhodné politické výsledky a nastartovala i další nacionalistická 

hnutí, která kulminovala ve vznik národních států, signifikantních pro 19. století.  

Protonacionalismus přítomný u Řeků, inspirován myšlenkami na starou slávu 

starověkých Helénů vzbuzoval nadšení u filhelénů v zahraničí. Podle Hobsbawma je 

paradoxem, že Řekové, kteří se chopili zbraní, spíše stáli za Římem – rozumějmě 

druhým Římem – než za Řeckem. Sami sebe považovali za dědice křesťanského 

impéria – Byzance.85  

Historicky byly kořeny povstání i v sociálním obrození řecké společnosti uvnitř 

Osmanské říše. Proti církevním kruhům, které se snažily prezentovat Osmanskou říši 

jako ochranu pravé ortodoxní církve, stály názory označující tuto formu nadvlády za 

formu zotročující Řeky. Averze, která se projevovala měla také kořeny v útlaku, který 

                                                 
82 Akt vytvoření Svaté Aliance byl podepsán 26. září 1815 v Paříži. U zrodu stál kancléř Metternich, ruský car 
Alexandr I., rakouský císař František I., pruský král Fridrich Vilem III. Později se připojil francouzský král 
Ludvík XVIII  a všechny bavorské země. 
83 Metternich  přepracoval původní carův návrh, jenž byl založen na náboženských tézích. Rakouský kancléř 
využil náboženského imperativu jako podklad pro závazek signatářů udržet vnitropolitický status quo v Evropě. 
Srov. Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha 1996, s. 82. 
84 Gombár, E., Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999, s. 99–101, (dále jen Gombár). 
85 Hobsbawm, E. J., Národy a nacionalismus od roku 1780, Praha 2000, s. 75. 
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vzrostl ze strany sultána Mahmuda II.,86 když Rusko stupňovalo tlak na balkánské 

státy. Sultán vnímal Řeky jako pátou ruskou kolonu. Řekové ztráceli víru 

v perspektivy osmanské společnosti87 a přes jistou výlučnost, kterou měli oproti jiným 

menšinám, byli stále považováni za druhořadé poddané. Obrozenecký zápas trval již 

od devadesátých let 18. století a byl sledem několika povstání. Ozbrojené jednotky 

řeckých dobrovolníků také působily v oddílech ruské armády během několika rusko-

tureckých válek. To všechno je možné považovat za zdroje, ze kterých potom kulturní 

hnutí udělalo zápas proti turecké nadvládě obhajovaný celou kulturní Evropou.  

Řecký odboj spoléhal na pomoc ze zahraničí, a tak určitým rozčarováním bylo 

velmocenské politikaření s Jónskými ostrovy, které po francouzské nadvládě převzali 

Britové. Velká Británie, stejně jako Francie a Rusko, využívala řeckých bojových 

oddílů k prosazování vlastních cílů. Vytvořila nad Jónskými ostrovy autoritativní 

koloniální správu a posléze dokonce vydala Vysoké Portě i strategicky výhodnou část 

ostrovů. Rozladění nad koncem, původně pro Řeky pozitivního vývoje, přineslo názor, 

že bude třeba spoléhat na své vnitřní síly. Radikalizaci uspíšila také snaha o propojení 

srbského povstání s řeckým bojem o nezávislost. 

Těžiště nacionalistického hnutí bylo v tajných spolcích, nepochybně 

ovlivněných karbonářským hnutím v Itálii. Dominantní úlohu sehrál spolek Filiki 

Eteria – Přátelské sdružení. Spolek byl původně vznikl po neúspěšném povstání Řeků 

proti Turecku v roce 1770 a jeho zakladatelem byl řecký národní básník Rigas Ferraios 

(1757 – 98), který na sklonku osmnáctého století dal řeckému národu jeho Marsellaisu. 

Ačkoliv narozen jako Ital, snil, určitě více jako básník, než jako politik, o federativním 

a etnickém uspořádání Balkánu. Rigasova poprava vedla k zániku i Filiki Eteria, avšak 

v roce 1814 v Oděse bylo sdružení znovu vytvořeno třemi Řeky z ruské diaspory. 

Podle historika Kinrosse měl vznik tohoto spolku návaznost na dva zdroje. První je 

možno hledat v napoleonských válkách a touze Řeků po svobodě, podpořenou 

                                                 
86 Mahmud II. (1784 – 1839), mladší syn sultána Abdülhamida I., sultánem 1808 – 1839. K jeho charakteristice:  
Shaw, History, II., s. 1–54, dále Lewis, E.,  Emergence of Modern Turkey, s. 76, Palmer, A.,  Úpadek a pád 
osmanské říše, s. 83. 
87 K problému osmanské společnosti v době řeckého povstání příspěvky: Heyd, Uriel, The Otoman Ulema nad 
Westernization in the Time of Selim III and Mahmud II, s. 49 – 53, dále Davison, Roderic H., Turkish Attitudes 
Concerning Christian-Muslim Equality in the Nineteenth Century, in: The Modern Middle East, ed. by Albert 
Hourani, Philips Khoury, Mary C. Wilson, London/New York 2004, s. 51. 
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přítomností britských oddílů na Jónských ostrovech a druhým byla účast řeckých 

obchodníků s jejich širokými kontakty v zahraničí.88  

Sdružení se snažilo vyvolávat dojem, že je propojeno s nejvyššími kruhy ruské 

společnosti. Tomu odpovídal i výběr osobností. Prezidentství bylo nabídnuto nejdříve 

hraběti Ioanasi Kapodistriovi,89 který jménem ruského cara podepsal britský 

protektorát na Jónskými ostrovy. Kapodistrias ale odmítl tuto funkci a tak se 

designovaným vůdcem stal Alexandros Ypsilantis,90 syn Konstantina Ypsilantise, 

někdejšího gospodara Moldavska. Původem fanariotský Řek byl úspěšným vojákem a 

svoji kariéru ukončil jako pobočník Alexandra I.  

Řecké povstání začal sám Ypsilantis, když pátého března roku 1821 překročil 

řeku Prut a vstoupil do Moldavska. V úvodu tažení se povstalci nesetkali s příliš 

velkým odporem, což je iniciovalo k likvidačním zákrokům proti turecké enklávě. 

Povstání bylo velmi dobře načasováno, pro sultána Mahmuda, jehož divan 

nepovažoval Řeky za okamžité ohrožení osmanského impéria, se stal úhlavním 

nepřítelem Ali Paša z Janiny.91   

Sultán svůj zásah proti nezávislému vládci založil na základě stíhání pokusu o 

vraždu, kterou Ali inicioval proti svému nepříteli Ismailovi, jenž proti němu intrikoval 

na sultánově dvoře. Ali Paša byl po téměř dvouleté válce zahnán sultánovým velitelem 

Churšidem Pašou do ostrovní vily na jezero v Janině, zabit a odříznutá hlava zdobila 

jistou dobu palác v Topkapi.92 Když se sultán zbavil tohoto silného místního vládce, 

paradoxně tím uvolnil i nástup pro řecké nacionální hnutí. Vzhledem k tomu, že Ali 

                                                 
88 Kinross, L., The Ottoman Centuries, The Rise and Fall of the Turkish Empire, New York 2002, s. 442. 
89 Kapodistrias, Joannis Antonios, (1776 – 1831), řecký politik. Od roku 1809 působil v ruských diplomatických 
službách a v roce 1815 zastupoval ruského cara Alexandra I. na Vídeňském kongresu. Podporoval řecké národní 
osvobozenecké hnutí. Od roku 1822 žil v exilu ve Švýcarsku. Po vyhlášení nezávislosti Řecka byl zvolen v roce 1827 
hlavou státu. 
90 Ypsilanti, Alexandros (1792 – 1828), vstoupil r. 1809 do ruské armády, vyznamenal se ve válce rusko-
francouzské roku 1812 a povýšen na majora. Účastnil se pronásledování Napoleona a v bitvě u Drážďan přišel o 
pravou ruku. Později se stal pobočníkem císaře Alexandra I. Po porážce u Dragašan utekl do Sedmihradska, tam však 
byl od vlády rakouské zajat, vězněn v Mukačevě a později (1823) v Terezíně. R. 1827 byl na zákrok cara Mikuláše I. 
propuštěn. 
91 Ali paša pocházel z Epeiru. Jeho předkové patřili k místním notáblům a Ali se postupně zbavil svých 
konkurentů a dosáhl jmenování místodržícím v Janině. Autonomie, které postupně dosáhl na jihu Albánie nebyla 
výjimkou, ale Ali se stal pohádkově bohatým a známým a poutal pozornost evropských návštěvníků. Paša 
vytvořil autonomní území, které mělo široké kontakty s celou Evropou. Řekům umožnil rozvíjet jejich kulturně-
národní identitu, ač sám byl muslimský Albánec. Alí udržoval rozsáhlé kontakty s řeckými emigranty i ve Vídni. 
Řecké povstání tedy nezačalo náhodou v době, kdy se turecké vojsko zaměstnávalo likvidací Aliho Paši.  
92 Kinross, s. 443, dále: Palmer A., Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996, s. 88. 
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Paša ovládal mocenské struktury Řeků, tak jisté mocenské vakuum, které se tak 

uvolnilo po jeho smrti bylo příznivé pro urychlení vývoje politické situace.  

Řecké povstání přes rychlý a úspěšný nástup, především způsobený 

synchronizací gerilové války a povstalci na moři, se zastavilo v okamžiku, kdy 

rebelové vstoupili na území Valašska. Bylo zřejmé, že jejich tažení se bude nadále 

odvíjet mnohem pomaleji. Rusko totiž neposkytlo okamžitou podporu, a ani 

koordinace se srbským povstáním nevyšla. Miloš Obrenovič93 nepodpořil revoluci, ve 

snaze získat od sultána své knížectví dědičně. V Ypsilantisovi viděl někoho, s kým by 

více ztratil než získal, a tudíž zvolil neutralitu. Rumunské obyvatelstvo podunajských 

knížectvích se k postání nepřipojilo, neboť samotní Řekové v jejich očích byli 

privilegovanou vrstvou. Poslední možnost jak posílit povstání, a to spojení s Tudorem 

Vladimirescem, také nepřineslo kýžené ovoce. Rumunský revolucionář sledoval 

vlastní cíle sociálního a lokálního charakteru. Byly to spíše pragmatické důvody, které 

jej vedly k tomu, že se distancoval od povstání. Pochopil, že Rusko do války nevstoupí 

a ozbrojený odpor tak nemá naději na úspěch. Začal tedy vést tajná separátní jednání 

s Turky. Ypsilantis, když se dozvěděl o těchto jednáních, dal Vladimiresca unést a 

popravit.  

Rozhodující srážka u obce Dragašani rozhodla o dočasné útlumu revolučních 

bojů. Miloš Obrenovič odmítl Ypsilantise podpořit. Ten po nezdařené bitvě uprchl do 

Rakouska, kde byl po sedm let vězněn a nakonec zemřel v brašovské pevnosti 

s podlomeným zdravím.94 Revoluční povstání ovšem ovládlo již obyvatele ostrovů, 

v Morei (Pelopponésu) vypuklo lidové povstání, při kterém došlo k vyvraždění 

muslimského obyvatelstva. Sultánova armáda zaměstnaná likvidací Ali paši z Janiny 

nebyla schopna účinně zasáhnout. Řecké revoluci dokonce požehnal i řecký patriarcha. 
95  První den  roku  1822 vyhlásil První všeřecký kongres v Naupliu nezávislost 

Řecka.96 

Součinnost ostrovů překvapila a zaskočila Vysokou Portu. Peloponnéská válka, 

jak někteří historici nazývají tuto dobu, načas ohrozila bezpečnost Osmanské říše, a dá 

                                                 
93 Obrenovič, Miloš (1783 – 1860), srbský politik, který vedl několik povstání proti Osmanské říši. V roce 1830 
mu byl udělen titul dědičný kníže. 
94 Gombár, E., s. 101. 
95 Germanos (1771 – 1826),  arcibiskup patraský, byl od r. 1806 arcibiskupem a horlivým členem Filikí Eteria. 
96 Gombár, E., s. 102. 
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se říci, že poznamenala Mahmudovu vládu. V Konstantinopoli vládla hysterie, kdy se 

proti Řekům soustřeďovali obrovské oddíly janičárů, pokud by snad povstalci chtěli 

vstoupit do města. Sultán věřil, že se stal obětí spiknutí mezi Rusy a Řeky. Chtěl 

okamžitě vyhlásit válku pravoslavným křesťanům, ale naštěstí muftí odmítl vydat 

příslušnou fatwu. Tento muftí se dokonce pokusil sjednat příměří s řeckým 

patriarchou, ale dříve než jednání mohla být úspěšně dovedena do konce, velkovezír 

nechal uvěznit několik řeckých biskupů. A ačkoli patriarcha nakonec vyzval k míru a 

nechal exkomunikovat Ypsilantise, zuřivost sultána a jeho přesvědčení o patriarchově 

spojenectví ukončilo možnost kompromisních jednání. Řehoř byl po bohoslužbě 

v dubnu 1821 přibit k bráně v řecké čtvrti, kde umíral tři dny. Represe, které 

následovaly po celé Konstantinopoli, měly dozajista charakter nekoordinované zvůle. 

Dokladem jsou případy mladých Turků, kteří loupili a kradli v řeckých čtvrtích. To se 

však po jisté době uklidnilo. Mnohem závažnější byla situace, ve které se ocitl sultán 

Mahmud. Ztratil totiž sympatie velké části poddaných. Když se v Oděse konala 

náboženská demonstrace, bylo to pro Mahmuda znamení, že svět pravoslaví se proti 

němu spiknul. Každá drobnost se tak mohla stát záminkou k vyprovokování další 

rusko-turecké války. Ale ruská vláda si stále i přes všechny krutosti turecko-řeckého 

konfliktu zachovávala chladnou hlavu. Ovšem určitou komplikací v postoji Ruska byl 

zákaz dopravovat obilí Úžinami, neboť převážně se dopravovalo na řeckých lodí. To 

vážně paralyzovalo ruský obchod s obilím. 97  

Řecké povstání se stalo během krátké doby součástí obrazu východní otázky. 

Ačkoliv pro Rusko byla jakákoliv rebelie jasným nebezpečím a car propustil 

Ypsilantise ze svých služeb, pro Velkou Británii byla cesta ke koncepci politického 

stanoviska mnohem komplikovanější. Přes zmíněné sympatie britské veřejnosti a 

liberální duch průmyslové velmoci byla klíčovou změnou zahraniční politiky obměna 

premiérského postu. George Canning vytvořil novou koncepci směřující k podpoře 

národních hnutí. Nový kurs se postavil proti silám Svaté aliance a to se také brzy 

projevilo v otázce nového Řecka. Pravděpodobně klíčovým okamžikem v politickém 

                                                 
97 K základním studiím věnujícím se řecké otázce patří: Dakin, D., The Greek Struggle for Independance , 1821 
– 1833, London 1973. Clogg, R., ed. The Movement or Greek Independence 1770 – 1821, A Collection of 
Documents, London 1976. Frazee, CH., The Orthodox CHurch and Independent Greece, 1821 – 1852, 
Cambridge 1969. Dále Hradečný, P., Dostálová, R., Hrochová, V., Oliva, P., Vavřínek, V., Dějiny Řecka, Praha 
1998, s. 261 –299. 
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vývoji Evropy a jejím postoji vůči Svaté Alianci byl již kongres ve Veroně. 

Metternichův postoj  zde byl konfrontován s liberálními principy Velké Británie, a 

ačkoliv řečtí vyslanci nebyli vpuštěni na kongres98 (což mohl být pro Metternicha 

dobrý bod), rakouská politika se ve věci východní otázky dostávala do izolace. 

Rakouský kancléř se stále obával výsledku národních hnutí v balkánské oblasti, neboť 

revoluční antipatie proti Osmanské říši by se mohla rychle změnit v ozbrojený odpor 

proti habsburskému soustátí,99 které v zásadě bylo stejným národnostním a 

náboženským „slepencem“. V lednu 1824 car Alexandr I. přišel s mírovou iniciativou 

o vytvoření nezávislého řeckého státu. Odpovědí na britsko-ruský tlak byla dohoda 

mezi sultánem Mahmudem a jeho egyptským vazalem Muhammadem Alím o zákroku 

egyptské armády na řeckých ostrovech. Po nástupu Mikuláše I. na trůn se problém 

Řecka stal součástí nekompromisní politiky Ruska v oblasti Středomoří. 

 

Vývoj řecké otázky před dubnem 1826 – názory mocností na její řešení, 

analýza vztahů knížete Metternicha vůči Rusku a Velké Británii 

 

Často se hovoří o postupné izolaci Rakouska, která limitovala jeho účast na 

řešení politických otázek v souvislosti s řeckým povstáním, avšak abychom lépe 

porozuměli vývoji tohoto odcizení, je třeba analyzovat časovou osu tohoto problému a 

sledovat jeho aspekty. Ačkoli nemůžeme vysledovat plynulou návaznost v historickém 

vývoji vztahů mezi mocnostmi, patrně proto, že není správné zde uvažovat o předem 

promyšlených koncepcích, kterých by se tyto trvale držely (a to vlastně ani u 

Metternicha a principu legitimity) je zde několik zřejmých aspektů. Jako první je třeba 

zdůraznit, že Metternich pozdě pochopil vývoj uvnitř mocenských struktur v Londýně, 

Petrohradu a Paříži, stejně tak jako neodhadl efektivitu sympatií liberální společnosti 

k filhelénskému hnutí. V londýnském řeckém výboru se objevovala jména jako lord 

Erskin100, Sir James Mackintosh101, lord Russell102, John Bowring103. A Societé 

                                                 
98 Byli to vyslanci Metaxas a Jourdain, in: Seton, Watson,  Britain in Europe, s. 99.  
99 Kissinger, H., Umění diplomacie…., s. 89, 91, 98. 
100 Erskin, Thomas baron (1750–1823), právník. 
101 Macintosh, James (1765–1832), právník a politik. 
102 Russell, John hrabě (1792–1878), premiérem v letech 1846–1852  a 1865–1866. 
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Philantropique byla založena ve Francii, lidmi jako byl Chateaubriand104, Benjamin 

Constant105, Horace Sebastiani106, kteří patřili k předním osobnostem západního 

politického a diplomatického života107. 

Zřetelným faktorem ovlivňujícím vztahy Rakouska k východní a především 

řecké otázce byla také výměna na ruském trůnu a její důsledky pro Rakousko. Vztahy 

s carem Mikulášem I. nebyly na začátku jeho vlády diplomaticky dostatečně vřelé a 

nezakládaly zvláště slibnou spolupráci. 

A konečně poslední aspekt byla změna zahraniční politiky ve Velké Británii. 

Spolu s jejím nedostatečným pochopením a osobními antipatiemi Metternicha vůči 

Canningovi se Vídeň postupně ocitala v opozici proti svým dosavadním spojencům. 

Zlomovým bodem bylo vyhlášení premiéra Canninga 25. března 1823, kdy prohlásil, 

že Velká Británie považuje Řeky a Osmanskou říši za dvě válčící strany. Jednalo se o 

uznání de facto  a Londýn převzal v řecké otázce iniciativu a odmítl definitivně zásady 

Svaté aliance.108 

Rakouská politika na začátku dvacátých let devatenáctého století se 

vyznačovala značnou opatrností. Právě v řecké otázce je možno vidět jak opatrně 

balancovala špička habsburské diplomacie. Korespondence mezi Friedrichem von 

Gentzem109 a baronem Franzem Ottenfelsem110 je dostatečně výstižná, neboť již od 

poloviny roku 1823 se v ní odrážely signály rozkladu formálního spojenectví 

vytvořeného na Veronském kongresu111.  

 

                                                                                                                                                         
103 Bowring John (1792–1872), ekonom, právníka a cestovatel, 1849 konzulem v Kantonu, 1854 jmenován 
guvernérem Hong Kongu. 
104 Chateaubriand, Francois-René (1768–1848), literát, považovaný za zakladatele francouzské romantické 
literatury. 
105 Constant,  Benjamin, Henri Rebecque de (1767–1830), francouzský liberální politik.  
106 Sebastiani, Horace Francois baron (1772–1851), diplomat a politik. 
107 Seton-Watson, s. 96–103. 
108 Skřivan, A., Drška, V., Stellner, F., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648   – 1914, Praha 1994, s. 138. 
109 Gentz, Friedrich von (1764 – 1832), politik a diplomat, sekretář Vídeňského kongresu. 
110von Ottenfels-Gschwind, Franz svobodný pán (1778 – 1851), pocházel ze staré šlechtické rodiny, zastával 
úřad internuncia v Konstantinopoli od roku 1822 – 1832. Blíže k jeho působení Krauter, J., Franz Freiherr von 
Ottenfels, Beiträge zur Politik Metternichs im griechischen Freiheitskampfe 1822 – 1832. Sa 1913. 
111 Konal se v říjnu až prosinci roku 1822. Zabýval se otázkou francouzské intervence proti španělským 
kortesům a otázkou Moldavska. Velká Británie zde s konečnou platností odstoupila od systému Svaté aliance. 
Vzhledem k tomu, že britský ministerský předseda Castlereagh spáchal 12. srpna 1822 sebevraždu, zstupoval 
Velkou Británii vévoda Wellington. 
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Podunajská monarchie využívala samozřejmě rozkolu mezi Velkou Británií a 

Ruskem, které se neshodly na společném postupu ve Španělsku a z pochopitelných 

důvodů navíc nebyly schopny najít konsensus ani v řecké otázce. Diplomatická 

roztržka provázená přerušením styků mezi Ruskem a Vysokou Portou byla vnímána 

velmi ostře anglickou diplomacií. Zejména poté, co Londýn změnil názor na řecké 

povstání112. Lord Strangford113, zástupce Velké Británie v Konstantinopoli, byl proti 

tomu aby se zástupce Osmanské říše setkal na vyjednávání ve Vídni s ruským 

protějškem. Rakousko prostřednictvím Metternicha naopak tuto myšlenku 

podporovalo.114  

Rakousko bylo silně vázáno na otázku postavení Moldavska a Valašska. Tato 

dvě knížectví byla klíčová pro chápání východní otázky jako jedné z priorit vídeňské 

zahraniční politiky. V době obsazení podunajských knížectví se Metternichova politika 

omezovala na vyčkávací taktiku a vyvažování napětí ve velmocenské hře Ruska a 

Velké Británie. Odpovídá tomu i Strangfordova korespondence s Gentzem, na kterého 

apeluje, aby zakročil proti ruským postojům. Rakousko se však jakémukoli střetu 

s britskými i ruskými zájmy vyhýbalo, trpělivě sledovalo zápas Britů o urovnání řecké 

otázky.115 A ještě se v dopise Gentze a Ottenfelse můžeme dozvědět, že Strangford 

neměl příliš vysoký kredit mezi rakouskými diplomaty, (Fridrich von Gentz napsal, že 

se jednalo o „.... keinen Menschen von festem und zuverlläsigem Charakter“116) 

ačkoliv byl spíše proti nezávislosti Řecka117.  

                                                 
112 Britský premiér Castlereagh byl rozhodnut, spolu s knížetem Metternichem nedopustit, aby ruský car na 
Veronském kongresu nastolil řeckou otázku a počítal s britsko-ruskou spoluprácí. 
113 Strangford, Percy Clinton Sydney Smith hrabě (1780 – 1855), byl činný nejen jako diplomat, ale věnoval se i 
literatuře. Jako velvyslanec byl jmenován do Portugalska, Švédska, Osmanské říše a Ruska (1825 – 1827). 
V otázce řeckého povstání jednal podle Harolda Temperleyho i jménem Ruska a Francie. 
114 Gentz svobodnému pánu von Ottenfels, Vídeň, 4. březen 1823, dále hlášení z 3. května 1823, in“ Zur 
Geschichte der Orientalischen Frage, Wien 1877, s. 1, 7. Dále dopisy Strangforda Gentzovi, Konstantinopol 10. 
května 1823, s. 8.  
115 Strangford Gentzovi, in Geschichte der Orientalischen Frage, Wien 1877, s. 17. Na tomto místě je třeba 
ocitovat dlouhodobou vizi, jenž transparentně zhodnotil Henry Kissinger ve své práci Umění diplomacie: „Za 
války o řeckou nezávislost ve dvacátých letech devatenáctého století Velká Británie sympatizovala 
s s vysvobozením Řecka zpod osmanské nadvlády až do chvíle, kdy zvýšení vlivu Ruska začalo ohrožovat její 
strategické postavení ve Středomoří:“ Dle Kissinger, Umění diplomacie…, s. 98. 
116 že se nejednalo o člověka s „pevným a spolehlivým charakterem“) Gentz  Ottenfelsovi, s.4. 
117 Dopis lorda Strangforda z 27.5. 1824, in: “ Zur Geschichte der Orientalischen Frage, Wien 1877, s. 26. 
„Pray, tell me, who is to be charged with the duty of explaining to the Greeks the difference between pacification 
and independence? And who, after we have pacified the Greeks, is to pacify the Liberals in England, and 
France, and elsewhere, who are made for Greek independence? “Prosím, řekněte mi, kdo bude pověřen úkolem 
vysvětlit Řekům rozdíl mezi usmířením a nezávislostí? A kdo, poté co obnovíme pořádek v Řecku, zklidní liberály 
v Anglii a ve Francii, a všechny co usilovali o řeckou nezávislost. 
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Konečně jasný postoj Rakouska k východní otázce je zřejmý z dopisu z 25. 

dubna roku 1824. Gentz v něm líčí svůj postoj k východní krizi. Pomineme-li od císaře 

zdůrazněný odlišný názor na řeckou otázku, shrnuje vše co se habsburské monarchii 

nabízelo v zahraniční diplomacii v polovině dvacátých let. „Was wird nun aus? 

Begünstigen wir England, auch nur stillschweigend, so ist unser Bruch mit Russland 

entschieden. Schlagen wir uns, wie es wahrscheinlich geschehen würde, zu Russland, 

und ziehen Frankreich, welches in diesem Falle unmöglich passiv bleiben könnte, auf 

unsere Seite, so zörsteren wir vielleicht das Türkisch Reich, aber dann ist der längst 

gefürchtete, längst prophezeite allgemeine Krieg, der Krieg zwischen England und 

dem Continent unausweichlich.“ (A co se stane teď? Pokud podpoříme Anglii, byť 

bychom to udělali jen mlčky, je naše roztržka s Ruskem rozhodnuta. Přikloníme-li se k 

Rusku, což by se pravděpodobně mohlo stát, a získáme-li Francii, jež by v takovém 

případě nemohla nečinně přihlížet, na naši stranu, pravděpodobně zničíme Tureckou 

říši – pak se však stane nevyhnutelnou všeobecná válka, jíž jsme se tak dlouho obávali 

a která se již dlouho předpovídá, totiž válka mezi Anglií a kontinentem.) 

Kníže Metternich v dopise komentoval ruskou politiku takto slovy“..ich bin 

überzeugt dass Kaiser Alexander nicht den Krieg wegen 50 oder 100 Türken mehr 

anfangen wird. Ebenso bin ich es aber auch, dass er sich nie herbeilassen wird, den 

Türken das Recht anzuerkennen auch nur einen Türken mehr in Lande zu lassen, als 

früher in selbem waren“. (...jsem přesvědčen, že car Alexandr už nezačne válku kvůli 

50 nebo 100 Turkům. Stejně tak jsem si však jist, že nikdy nepřipustí, aby se Turkům 

přiznalo právo ponechat v zemi jen o jediného Turka víc než dříve.) 

Strangford cítil velmi zřetelně obtížnost dorozumění mezi Velkou Británií a 

Osmanskou říší. V dopise z 1. července 1824 nastínil všechny problémy bránící 

dorozumění obou mocností. Zmínil pomoc britské diplomacie v otázce vztahů 

v Moldavsku a Valašsku, kde Londýn intervenoval za uznání autonomie podunajských 

knížectví a Srbska118 a její podobnost s potencionálním požadavkem Vysoké Porty a 

také že projednávání řecké otázky by znamenalo razantní vyjádření podpory Řeků  

:“1) .they will .call for our intervetion in this behalf, on the same principle of bono 

                                                 
118  Strangford Gentzovi, Konstantinopol 1 července 1824. In:  Zur Geschichte der Orientalischen Frage, Wien 
1877, s. 29. V dopise se odvolává na depeši, kterou poslal kancléři Nesselrodemu a jejíž kopii obdržel i baron 
Ottenfels. Srov: Prokesch, A., Geschichte des Abfalls der Griechen, IV., Wien 1867, s. 105 – 114. 
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pacis, which has occasioned our intimation in behalf of Russia....2) When we came to 

negotiate the Greek question, it will be in vain for us to talk philanthropy to the Porte, 

till we have first settled the claims of justice.“119 

Lord Strangford v dalších dopisech navrhoval schůzku s Gentzem a princem 

Esterházym, nejlépe v Itálii, která měla proběhnout při návratu z Konstantinopole na 

konci srpna, nebo na začátku září120. K schůzce s princem Esterházym skutečně došlo 

a britský velvyslanec byl připraven koordinovat otázku budoucnosti Řecka s Vídní. 

Ovšem byl na Canningův zásah odvolán. Následující dva roky strávil jako  

velvyslanec v Petrohradě, zejména proto, aby se podílel na zprostředkování mezi 

Vysokou Portou a Ruskem. 

Ottenfelds na začátku roku 1825 ještě pořád pochyboval o úspěchu řeckého 

povstání, naopak soudil, že loupeživá válka, jakou povstalci vedli, může přispět jen 

k jejich odmítnutí. Rakouská politika byla v tomto ohledu značně neprozíravá a 

zejména Ottenfels zakládal svoje hlášení spíše na přáních, vezmeme-li v úvahu, že 

Řekové dospěli v tuto dobu již k druhé fázi bojů, kdy nabyla gerilová válka na 

intenzitě.121 

V únoru 1825 si car Alexandr jistě v žádném případě nepřál nezávislost 

Řecka.122 Ruský car, ačkoli považoval Řeky za rebely, měl tehdy určitou sympatii pro 

povstalce a myšlenka protektorátu nad autonomním územím měla určitou vazbu na 

jeho pojetí východní otázky.123 V podstatě by to byl stejný postup jaký se snažil 

uplatňovat v Srbsku a podunajských knížectvích. Ruský plán „Memoir“, se kterým 

měly být mocnosti seznámeny na petrohradské konferenci, se stal jakýmsi 

lakmusovým papírkem pro budoucí postup. Car Alexandr potřeboval veškerou 

autoritu, aby uklidnil snahy o vedení války s Tureckem.  Metternich mínil, že by 

manévrováním bylo možné přivést Rusko na správnou cestu. Nechtěl, aby se Řecko 

dostalo na stejné místo jako Srbsko. Na konferenci v Petrohradě v dubnu za účasti 

                                                 
119 „..požadovat naši intervenci v jejich jméně, na stejných principech bono pacis, která způsobil naše jednání ve 
prospěch Ruska....2) kdyby nastalo projednávání řecké otázky, bylo by pro nás marností, abychom s Vysokou 
Portou mluvili s pochopením, a to dokud by se nevyřešila nejdříve otázka nároku na spravedlnost“In: Zur 
Geschichte der Orientalischen frage, s. 30. 
120 Dopis Gentzovi z 11. 7. 1824. In: Tamtéž, s. 32. 
121 Dopis z 4. března 1825.  
122 Srbik, H.,  Metternich, Der Staatsmann un der Mensch, I. Band, München 1925, s. 627. 
123 Lane-Poole, The life of Stratford Canning, London 1948, s. 340. 
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Velké Británie a Francie ale Rakouska odmítlo podpořit Rusko v jakýchkoliv 

donucovacích opatřeních vůči Osmanské říši124. Již 5. dubna 1825 se Rusko rozhodlo 

opustit  alianci a obětovat tak ideály evropského systému. Rozladění mělo původ nejen 

v Petrohradské konferenci, ale i v chování Metternicha během jeho březnového pobytu 

ve Francii, jeho žena zde onemocněla a kancléř během rozhovorů se o carovi 

vyjadřoval jako o jakobínovi, doslova z něj udělal tyrana.125  Metternichovy pomluvy 

se donesly samozřejmě k carovi. Alexandr se cítil od Metternicha podveden, jeho mysl 

nakloněná k mysticismu, roztrpčení z konference a Metternichova postupu odklonila 

Rakousko od spojenectví s Ruskem a cara přiblížilo k Velké Británii. Metternich se tak 

stal společným nepřítelem, jak ruského cara, tak britského premiéra. Alexandr byl 

rozhodnut vést válku proti podunajským knížectvím, když náhle 1. prosince 1825 

zemřel v Taganrogu.126  Metternich se rozhodl pro zprostředkování kněžnou 

Lievenovou. Ta se jej již v srpnu 1825 snažila přesvědčit, aby upustil od jakéhokoliv 

kroku, který by mohl ruský car považovat za iritující. Snad tedy i pro tento její postoj 

se rakouský kancléř rozhodl pro její pomoc. Bylo již však pozdě, sice se Metternich ve 

Francii se snažil dosáhnout garancí, že Rusko nebude podporováno ze strany Vileého 

vlády. Ale Velká Británie se již vzdala myšlenky na řecký protektorát a rozhodla se 

vyřadit Rakousko z dalšího vývoje.127  

Navíc britský panovník Jiří IV., nakloněný nepřátelství mezi carem a 

Metternichem podporoval misi kněžny Lieven, která měla za úkol sblížení mezi 

východním a západním dvorem. Canning se ocitl ve velmi silné pozici, když byl 

požádán řeckou prozatímní vládou o britský protektorát nad řeckými ostrovy. Věděl, 

že teď může vyčkávat a těžit ze své pozice, i když řecké delegaci sdělil, že politika 

britské vlády bude striktně neutrální a že je nanejvýš nepravděpodobné, že by anglický 

princ přijal jejich nabídku na spolupráci128. Canning nabídl Vysoké Portě 

zprostředkování a za tím účelem poslal Stratford Canninga 13. října do 

Konstantinopole. Mise byla nepochybně koncipována tak, aby předešla ruskému 

                                                 
124 Temperley, H., Princess Lieven and the protocol of 4 April 1826, in: English Historical Review, 39/153, 
1924, s. 55 – 78. 
125 Srbik, H., s. 628. 
126 Srbik, s. 629. 
127 Srbik, s. 629. 
128 Temperley, H., Princess Lieven and the protocol of 4 April 1826, in: English Historical Review, 39/153, 
1924, s. 63. 
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vyhlášení války. Ve stejnou dobu odeslal Strangforda do Petrohradu, protože jeho 

postup vůči Konstantinopoli neměl být konzultován s rakouskou vládou129. 

Instrukce, jak pro Stratforda Canninga, tak pro lorda Strangforda dokazují, že 

britský premiér byl rozhodnutý jednat tak, aby předešel ostatní velmoci 

v Konstantinopoli. Ale jeho rozhovory s kněžnou Lieven ukazují, že obava z ovládnutí 

řeckého prostoru vojsky Ibráhímem Pašou a pravděpodobnost zotročení řeckého 

křesťanského obyvatelstva nutila Canninga uvažovat o dalších jednáních s Ruskem.130 

Při jednáních s kněžnou Lieven došlo i k diskusi o setkání mezi mocnostmi. 

Canning se vyjádřil, že bude preferovat buď Londýn, nebo Petrohrad a prakticky 

z účasti vyloučil Rakousko. Ale ani francouzského partnera nepovažoval za 

důvěryhodného. Právem tedy mohla kněžna na konci října napsat Nesselrodemu, že 

věci se vyvíjejí dobře...131 

Britský premiér musel ještě zpacifikovat Strangfordovy snahy přinést zpět do 

hry i rakouskou verzi řecké otázky. To učinil velmi striktně v dopise z 17. prosince, 

kdy „nyní“ petrohradskému velvyslanci sdělil, že instrukce kterou mu dal, znamenala, 

že nemá nic podnikat a zachovat klid („The instructions which I therefore now to give 

your Excellency are comprised  in a few short words, to be quiet!“)132 

Jak vyplývá z posledních událostí roku 1825 Velká Británie rozehrála s ruským 

carem Alexandrem velmi ambiciózní politickou hru. Nicméně tato etapa se přerušila 

jeho smrtí a následovala krátká přestávka, než Mikuláš I. navázal na tato jednání.  

Ve Velké Británii se o smrti ruského cara dozvěděli až 9. prosince. Georg 

Canning vyčkal do konce roku, než nový car ukáže zda-li je jeho pozice pevná a 

pokračoval v jednání s kněžnou Lieven. V lednu nového roku ji informoval o úmyslu 

vyslat vévodu Wellingtona do Petrohradu. Kněžna Lieven, potěšena tímto 

rozhodnutím, pochopila, že důvěrné říjnové rozhovory přinesly kýžené ovoce. Je 

pravděpodobné, že ujednání mezi ní a Georgem Canningem proběhla na konci ledna 

1826, protože britský král napsal dopis caru Mikulášovi I. 7. února a vévoda 

                                                 
129 Tamtéž, s. 64. 
130 Jednalo se o třetí rozhovor, který se konal 25. listopadu 1825. Temperley, H., Princess Lieven and the procol 
of 4 April 1826, in: English Historical Review, 39/153, 1924, s. 66–67. 
131 Tamtéž. 
132 Temperley, H., Princess Lieven and the protocol of 4 April 1826, in: English Historical Review, 39/153, 
1924, s. 67. 
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Wellington dostal potřebné instrukce 10. února 1826.133 Instrukce obsahovaly 

především snahu odvrátit válku,  měly odhalit Nesselrodemu Stratfordovy rozkazy pro 

kroky vedoucí k prostředkování Velké Británie mezi Ruskem a Vysokou Portou a 

v případě, že by tento plán nebyl uskutečnitelný, měl Wellington obnovit jednání o 

společné akci s Petrohradem. V případě odmítnutí prostředkování Osmanskou říší, byl 

Wellington povolán jednat o společném plánu proti jednotkám Ibráhíma Paši. Vévoda 

byl rovněž instruován, aby vyjádřil ochotu britské vlády k spolupráci při jednáních 

mezi Vysokou Portou a Řeky a při přípravě dohody za garance Ruska, společně 

s Rakouskem, Francií a Pruskem.  

Wellington při svém příjezdu do Petrohradu zjistil, že se ocitl ve velmi 

nevýhodné pozici. Ačkoliv car vyjádřil Wellingtonovi jen malý zájem o ideály Řeků, 

v březnu již poslal ultimátum sultánovi s požadavkem odchodu osmanských jednotek 

z Rumunska a potvrzení autonomie Srbska.134 Vévoda nemohl uplatnit vlastně žádné 

námitky a dostal se tak do vleku  petrohradské politiky. Situace Řecka mu byla 

prezentována v novém světle, kdy car zdůraznil úlohu zastavení násilností a snahu o 

kontrolu nad povstáním. Završením tohoto rychlého procesu byl tzv. Petrohradský 

protokol z  6. dubna roku 1826135, signovaný zástupci Velké Británie  a Ruska. Obě 

mocnosti v něm  navrhují jednáníse sultánem a nabídly Řekům vlastní vládu, která by 

do budoucna měla odvádět tribut do Konstantinopole. Metternich takový postoj 

odmítl, ale Francie jej přijala.136 Ruská politika dosáhla významného úspěchu. Nejen, 

že Konstantinopol musela akceptovat ruské ultimátum a následná jednání vedoucí až 

k Akkermanské konvenci137, nýbrž i Rusko upevnilo i své postavení mezi mocnostmi.  

Britský premiér ale s takovým dokumentem nemohl být spokojen, neboť se 

Wellingtonovi nepodařilo ani zajistit použití vojenských prostředků proti Ibráhímovi a 

                                                 
133 Temperley, H., Princess Lieven and the protocol of 4 April 1826, in: English Historical Review, 39/153, 
1924, s. 71. 
134 Seton-Watson, H., The Russian Empire 1801 – 1917, Oxford 1967, s. 208. 
135 K základní literatuře týkající se tohoto aktu patří : Dakin, D., The Greek Struggle for Independence, 1821 – 
1833, London 1973, s. 5; Clogg, R., The Movement for Greek Independence 1770 – 1821. A Collection of the 
Documents, London 1976; Schieman, T., Geschichte Russlands unter Nikolaus I., II., Berlin 1908, s. 126 – 129; 
Driault, E. – Lhéritier, M., Histoire diplomatique de la Gréce de 1821 à nos jours I., Paris 1925´ ; Anderson, M. 
A., The Eastern Question, 1774 – 1923. A Study in International Relations, London 1966, s. 67 – 74. 
136 Seton-Watson, H., The Russian Empire 1801 – 1917, Oxford 1967, s. 208. 
137 Podepsaná 7. října 1826. Potvrzovala statut Srbsku, obnovovala autonomie Valašska a  Moldavska a sultán 
byl donucen souhlasit s platností Bukurešťského míru z roku 1812.  
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ani prosadit jakékoliv výhody pro londýnskou vládu, ať již teritoriální, politické, nebo 

obchodní, při řešení řecké otázky. 

Jestliže však po podpisu petrohradského protokolu nezavládlo v  Londýně 

nadšení, pro Vídeň tato situace znamenala naprostý kolaps Metternichových  představ 

o společném postupu.  

Před Alexandrovou smrtí  nebyla pozice vídeňské vlády jednoduchá, ale 

s výměnou na ruském trůně se krize ještě prohloubila. Metternich by neuronil jedinou 

slzu za mrtvého cara, neboť problémy a zklamání posledních dvou let byly příliš 

veliké. Ale vztahy s novým carem Mikulášem I. byly zkaleny již od počátku díky 

spojení rakouského velvyslance Lebzelterna138 s děkabristickými povstalci. Lebzeltern 

byl nevlastním bratrem děkabristy Trubeckého a přední rakouský šlechtic Felix 

Schwarzenberg byl v přímém spojení s konspirátory povstání.  

Politicky se východní otázka ocitla mimo dosah rakouské diplomacie, a to 

v době kdy by rakouská politika naopak potřebovala najít pevného spojence. Jestliže 

se tedy Rakousko profilovalo v polovině třicátých let ve věci řecké otázky jako 

vyčkávající strana, nebyl to samozřejmě jen strategický postoj. Metternichova politika 

nenacházela již na sklonku vlády Alexandra I. potřebnou odezvu a nyní byla prakticky 

v izolaci. 

Některé aspekty tohoto vývoje si také ujasníme, sledujeme-li dále i osobní 

antipatii mezi Canningem a rakouským kancléřem. Metternich se nijak netajil názorem 

na politiku Velké Británie139, doslova prohlašoval že útok na principy Svaté aliance je 

útokem na společnost.140 A ani Canning neprojevoval zvláštní důvěru vůči svému 

oponentovi. Právě v otázce řecké války si byl vědom obojakého postoje rakouské 

zahraniční politiky a Metternicha vnímal jako nedůvěryhodného partnera. 

                                                 
138 Lebzeltern, Ludwig hrabě (1774 – 1854), velvyslanec v Madridu, Lisabonu a Římě, v letech 1816 – 1826 
velvyslanec v Petrohradě. 
139 Metternich obviňoval Canninga z výsledků vývoje, klasifikoval jeho postoj jako: „Das is Canning, der bisher 
alle Manöver macht, um sich dieser zu bemächtigen.“  (Je to Canning, kdo dosud dělá všechny manévry proto, 
aby se jí zmocnil.);„Canning ist mein Kreuziger und der ungarische Reichstag der in Essig getauchte 
Schwammm.“ (Canning jako by mě křižoval a uherský sněm jako by mi podával houby s octem.) 
140 Seton, Britain in Europe, s. 95. „to attack the principle of the Aliance is to attack Society.“ („napadnout 
zásady Svaté Aliance je stejné jako útočit na společnost“) 
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Liverpoolovi sdělil, že Metternich není natolik čestný, aby spojenectví s ním nebylo 

odměněno zradou.141 

Když se Stratford Caning vydal do Petrohradu přes Vídeň, přicestoval sem na 

sklonku roku 1825. Přijetí u kancléře mělo za následek jen zvýraznění kontrastů mezi 

liberálním pojetím řecké otázky a názory tvrdého kursu Svaté aliance. Rozdíly shrnul 

Lane-Poole na základě Stratford Caningových dopisů a hlášení. Za zmínku stojí uvést 

několik závažných aspektů, které nám mohou pomoci zmapovat rozdílná východiska 

obou diplomacií.  

Velká Británie 

A) Odmítání konferencí 

B) Ochota vyjednávat s Řeky 

C) Vyloučení síly 

D) Neutralita s uznáním práva na válku pro Řeky 

E) Otevřená komunikace,  jako základ mírového plánu 

F) Příjezd velvyslance Ribeauppierra do Konstantinopole 

s okamžitou platností. 

Rakousko 

A) Bezprostřední konference v Petrohradu 

B) Mírový plán v souladu s konferencí a jejími výsledky 

C) Okamžité zastavení bojů na základě mediace sousedních mocností 

D) Neutralita, s mírnými pravomocemi Řeků 

E) Vyslání velvyslance až podle výsledků konference. 

 

Je zřejmé, že kníže Metternich podpisem petrohradského protokolu ztratil příliš 

mnoho. Přes určitý neúspěch britské diplomacie, se Georgu Canningovi podařilo rozbít 

systém velmocenských konferencí a prozatímně zabránit válce na východě. Rakousko 

navíc ztratilo zakrátko i možné spojenectví s Francií.  

Postoj Rakouska a Metternicha shrnul ve své práci Alan Sked. Habsburská 

monarchie uprostřed Evropy byla geopolitickým středem, „evropskou nutností“, 

skutečným těžištěm rovnováhy. Revoluce se stala pro Metternicha jediným a hlavním 

                                                 
141 Seton, Britain in Europe, s. 96. 
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ohrožením tohoto řádu. Avšak zatímco Castlereaghova politika spočívala na smířlivém 

kursu vůči Rakousku, a to i v otázce italského vývoje, Canning odkázal Metternichovu 

diplomacii na podporu Ruska.142 V červenci 1826 se rakouský kancléř snažil uspořádat 

konferenci v Paříži, s cílem jednat o budoucnosti portugalského konfliktu. Rusko, aby 

neurazilo Velkou Británii, se odmítlo těchto jednání zůčastnit. V dubnu 1827 byl 

zvolen hrabě Kapodistrias vládcem Řecka, tento akt byl rovněž chápán jako posílení 

vlivu Petrohradu. Mikuláš I. byl nakonec také úspěšný ve formování evropské koalice 

namířené proti Osmanské říši. Dne 6. července 1827 se k petrohradskéu protokolu 

připojila Francie. Kancléř Metternich zůstal mimo koaliční dohodu.143 

    

 

Působení rakouského loďstva ve Středomoří před rokem 1826  

 

Povstání řeckého obyvatelstva mělo mimo politických a kulturních souvislostí 

ještě hospodářský aspekt. Řekové se výrazně podíleli na středomořském obchodě a 

byli schopni jej silně ovlivňovat prostřednictvím námořní síly, kterou disponovali. 

Nové celní zákony Osmanské říše napomáhaly zahraničním dopravcům a 

obchodníkům. Ačkoliv Řekové byli pod nadvládou sultána, jejich lodě pluly často pod 

ruskými vlajkami a tím spadaly pod působnost cara a neodváděly tak poplatky do 

sultánovy pokladny. Tento aspekt měl dva důsledky, snížení sultánových příjmů a 

oslabení obchodní turecké flotily, protože ta se nacházela v řeckých rukách.  

Z této situace do jisté míry profitovalo rakouské obchodní loďstvo. Zvýšil se 

počet lodí přímo spolupracujících s Osmanskou říší a za druhé někteří námořníci 

sloužili v egyptském loďstvu. Rakousko mělo silný zájem na ochraně svého loďstva a 

jeden z problémů, kterým muselo čelit, byla rozšířená piraterie, která se stala jedním 

ze zdrojů obživy obyvatel řeckých ostrovů. 

                                                 
142 Sked, A., Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995, s. 28 – 29. 
143 Gombár, E., s. 110. 
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Působnost Muhammada Alího v řecké válce byla motivována také  

hospodářskými zájmy.144 Vicekrál měl zájem na udržení obchodních cest a odbytišť, 

které byly důležitým zdrojem příjmů pro Egypt. Bezpečnost východního Středomoří 

byla důležitým opěrným bodem pro režim Muhammada Alího. Káhirští nejbohatší 

obchodníci provozovali po celé Osmanské říše obchod s rýží, arabskou gumou, kávou 

a kořením. Všechny tyto komodity se ve dvacátých letech 19. století dovážely do Sýrie 

a malých anatolských přístvů. Tudíž Egejské moře bylo velice živou  námořní 

komunikací. Muhammad Alí měl navíc zájem o export egyptského obilí a provozování 

vlastní námořní flotily. Za tímto účelem najímal nejen řecké agenty (Tossizza a 

Anastasi), kteří mu pomáhali budovat loďstvo, ale také najímal řecké kapitány. Někteří 

z nich dokonce přestoupili na islám.145  Bohužel tento systém budovaný od roku 1812 

utrpěl po roce 1820 značné trhliny. Obchodníci z Velké Británie sami začali rychle 

budovat přímé kontakty ve Smyrně, na Saloniki a také v Aleppu a v Alexandrii.146 

Navíc se o obchod ve východním Středomoří začaly zajímat i Spojené státy. 

Osmanská říše viděla v podpoře amerického obchodu možnost, jak se vyrovnat s 

britským vlivem i ruskými požadavky na volný přístup do Středomoří a tak udělila 

dlouhodobou koncesi americkému zástupci. Výsledkem byl prudký vzestup 

amerického obchodu ve Smyrně, který v roce 1823 představoval hodnotu 1,2 mil. 

dolarů.147 

S rostoucím soupeřením o nejlepší obchodní pozice vzrostl i podíl piraterie 

v Egejském moři. Nájezdníci ze základen na řeckých ostrovech útočili na obchodní 

lodě křižující tuto oblast. Piraterie zde byla sice vždy přítomná, ovšem zvláště 

vzkvétala během napoleonských válek. A dále se rozvíjela (přes veškeré snahy 

Vídeňského kongresu) po roce 1815, když obchodní soupeření dosáhlo svého vrcholu. 

Organizovaná piraterie rozšířená na všechny ostrovy způsobila značný pokles příjmů 

z obchodu a během řeckého povstání se dokonce flotily korzárů pokoušely napadnout i 

                                                 
144 Hasenclever, Aegypten, s. 91. Dále Afaf Lutfi al Sayyid Marsot, s. 174, 210–211; Lawson,  F. H., The Social 
Origins of Egyptian Expansionism during the Muhammad Ali Period, Cairo 1992, s. 109 – 112. 
145 Lawson, F. H., ., s. 110. 
146 Konzul A. B. Cunningham uvádí ve svém hlášení, že v roce 1805 přistálo ve Smyrně 6 obchodníků, 18 v roce 
1814, 23 v roce 1815, 50 v roce 1820. V roce 1812 byla na Saloniki (Soluň, nebo dnes Thesaloniké) spatřena  
britská loď poprvé po devíti letech. In: tamtéž.  
147 Tento údaj je  pouze za rok 1823, v letech 1820 – 1822 americký obchod zde dosáhl výše 2, 3 mil. dolarů. In: 
Earle, E. M., Early American Policy Concerning Ottoman Minorities, Political Science Quaterly, 42, New York 
1927, s. 359. 
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větší přístavy. Za těchto okolností tedy není divu, že Muhammad Alí měl značný 

zájem na kontrole Kréty, Rhodu, Kypru a pobřeží Moreje, ježto to byl způsob, jak 

snížit ztráty egyptského obchodu v posledních letech. 

Egyptský vicekrál se zapojil do války již  v roce 1822, při potlačování povstání  

na Krétě.148 

Muhammad Alí uvalil od 14. června do 15. července 1821 embargo na všechny 

zahraniční dopravce a nakoupil větší množství rakouských lodí.149 Námořníci, kteří se 

dali najmout na válečnou Alího flotilu vyvolali určitou diskusi ve Vídni. Hlášení 

hovoří o 45 námořnících, kteří se nechali najmout. Tato situace nebyla přijata ve Vídni 

s nadšením, přičemž došlo i na pokárání vicekonzula. Rakouští politici cítili, že tuto  

událost by bylo možné vykládat jako přímou podporu válečného tažení. 

Pro řecké obyvatelstvo nabralo  v tuto chvíli vše rychlý spád. Egyptská vojska 

potlačila povstání na Krétě již v roce 1824, zabrala ostrov Kasos, Turci obsadili Ipsaru, 

hlavní kotviště řeckých lodí, čímž připravili povstalce o sto lodí. Povstalci ještě mohli 

vývoj zvrátit, ovšem Ibráhím přistál v únoru 1825 na poloostrově a obsadil pevnosti 

Patras a Korón, vzal útokem Modon a Navarin. Turci se vrhli na Missolungi, ale 

vzhledem k tomu, že zde dosáhli jen malého úspěchu, Ibráhím se k nim přidal. 

V listopadu 1825 se jeho jednotky přesunuly před Missolungi.150 

Pravděpodobně v tomto bodě došlo k rozkolu mezi Vysokou Portou a 

Muhammadem Alim, takže se boje zastavili a válečné úsilí oslabilo. Missolunghi se 

stalo symbolem odporu pro Řeky i pro celý svět.  

Anton Prokesch tehdy píše Gentzovi o ochablosti válečného úsilí: „auf dem 

Kriegschauplatz dauert der Zustand  der Abspannung fort, Juli und August sind die 

Siesta der Levantiner“.151 (Na válečném dějišti přetrvává stav uvolnění, červenec a 

srpen jsou pro obyvatele Levanty siestou).Vývoj se zvrátil ve prospěch povstání. Spolu 

s Petrohradským protokolem a rozpuštěním janičárských  oddílů to byl důležitý bod ve 

vývoji řecké války. 

                                                 
148 Z hlášení generálního konsula v Alexandrii víme, že náklady v tomto městě vzrostly a také že tam bylo 
zadrženo padesát rakouských lodí a přes dvacet dalších z jiných států. (Podobný vývoj rovněž zaznamenán 
v následujícím roce). In: Sauer, s. 153.  HHSA, Turkei VI, 18/hlášení 10. 4. 1823. 
149 Sauer, M., Österreich und die Levante 1814 – 1838, diss., Wien 1971, s. 153, (dále jen Sauer). 
150 Hasenclever, s. 98, Sauer, s. 154. 
151 Dopis Gentz, Smyrna 18. 8. 1826. In. Aus dem  Nachlass des Grafen Prokesch – Osten 
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Rakousko, ačkoliv se oproti svým partnerům v první fázi války skutečně přímo 

neangažovalo, hledalo cesty jak obhájit nestandardní situaci, ve které se ocitlo. Díky 

svému námořnictvu ulehčovalo Osmanské říši práci. V lednu roku 1824 poslalo 

Rakousko nezvykle přátelsky loďstvo do oblasti. Vše ale skončilo spíše jako 

diplomatická roztržka, protože Ottenfelsovi bylo doporučeno aby nepodnikl žádné 

kroky, navíc muselo obhajovat svoje velmocenské postavení, protože Armeni musel 

vysvětlovat představeným řecké ostrovní flotily, že nesnese kontroly svých lodí.152  

Když Muhammad Alí převzal více rakouských lodí jako transportní zásobovací 

lodě pro svoji flotilu, velvyslanec zakázal kapitánům požadovat ochranu jejich 

eskadry, protože by se jednalo o vměšování. Přesto to Řekové vnímali jako porušení 

neutrality. Ottenfels ponechal takové eskadry jejich osudu, zašel dokonce tak daleko, 

že zavázal rakouské kapitány, kteří vstoupili do egyptsko-osmanských služeb 

přísahou, že nebudou vozit válečný materiál.153  Navíc vydal doporučení, aby nejednali 

s Vysokou Portou v Konstantinopoli ústně, což mělo jen nepatrnou odezvu. Podle 

hlášení z 25. června. 1824 zásobovací flotila měla 65 lodí a z toho polovina byla 

rakouských.  

Mezitím se vídeňští úředníci rozhodli a nařídili admirálu Armenimu, aby 

vystoupil ostřeji proti Řekům. Eskadra byla posílena o lodě Bellona, Vigilante, 

Aretusa, na každý pád neměly být Řekům v žádném případě nápomocny a pro 

Osmanskou říši mělo loďstvo vypomáhat jen tehdy, když to neohrožovalo neutralitu 

Rakouska. Státní kancelář tvrdila že v tomto smyslu se nejedná o porušení neutrality 

v diplomatickém slova smyslu. Vídeň dala přednost tomu, aby se nevměšovala do 

vnitřního vývoje povstání. 

Uprostřed roku 1824 se změnila taktika námořního loďstva, velitel Armeni byl 

odeslán na zdravotní dovolenou a na jeho místo byl jmenován byl svobodný pán 

                                                 
152 Situace se zkomplikovala, když zemřel car Alexandr I. a Velká Británie se přiklonila na stranu vzbouřenců 
vysvětlením, že prohlídku lodí povolila. Obchodní loďstvo tak nemělo příliš možností jak se bránit. 
Ambivalentní vztah rakouských úřadů a projevené nepřátelství ze strany ostatních velmocí nedávaly příliš 
velkou oporu proti řecké piraterii. Faktem ale je, že i některé další státy se angažovaly v tomto prostoru a tak 
rakouští obchodníci stavěli konvoje spolu s francouzskými, sardinskými a nizozemskými obchodníky. In: Sauer, 
s. 165. 
153 HHSA, Turkei VII, 20/hlášení  25. 5. 1824 Srov. Sauer, s. 156. 
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Accurti.154 Došlo k rozdělení loďstva a některé z lodí operovaly u Archipelagu a 

některé v Jónském moři. Přítomnost pirátů ospravedlňovala přítomnost eskadry, která 

byla posléze doplněna a rozšířena, nicméně stále byla nedostačující. Rakouské úřady 

se snažily situaci řešit dosti zdlouhavě. Válečná rada doporučila použít sílu  případně  

navíc postavila piraterii pod námořní jurisdikci podle článku 40, který umožňoval 

trestat takový čin smrtí.155 V Terstu a ve Fiume (Rijece) byla zřízena komise, která 

řešila škody vzniklé v důsledku řeckých aktivit. Z peněz utržených za zabavené řecké 

lodi potom nahrazovala zboží a jiné následky povstání.156  Podle vývoje řeckého 

povstání a podle proměnné politické situace se tak dařilo, po zdlouhavých jednáních 

dosáhnout navrácení zabaveného zboží, nebo vyplacení náhrad.157 

Zajímavostí se zdá kontakt rakouského válečného loďstva přímo s Vysokou 

Portou, ač šlo spíše o ojedinělou událost. V srpnu 1824 se Vysoká Porta a britský 

velvyslanec obrátily na rakouského velvyslance se žádostí o pomoc. Protože na Maltě 

zůstal poklad Ali paši z Janiny a všechny britské lodi byly zaměstnány jinými úkoly, 

musela rakouská eskadra převzít úlohu dopravce a přivézt cenné předměty do 

Konstantinopole. Odměnu za přijatou práci 10 000 piastrů dokonce odsouhlasil i císař 

František.158 

Pro potlačení piraterie a ochranu středozemského obchodu se neotevírala žádná 

přijatelná východiska. V průběhu roku 1825 se eskadra opět zdála oslabena a 

neschopná plnit své úkoly – především, co se týče počtu konvojů doprovázejících 

obchodní loďstvo. Ačkoliv některé lodi dále pracovaly pro Osmanskou říši, rakouské 

úřady byly názoru, že Flagge deckt Ladung (vlajka kryje náklad). Ale i když situace 

byla opravdu napjatá, (i Gentz hledal nějakou vizi pro obchodní loďstvo a jeho obranu 

– zároveň bylo jasné, že rakouští obchodníci o zisky nechějí přijít, ale že jejich aktivity 

porušují neutralitu), k odvolání rakouské  neutrality nedošlo. Ve Vídni dokonce tuto  

možnost probírali, ovšem slabost námořního loďstva a očekávané problémy 

                                                 
154 Michael, svobodný pán von Accurti Königsfels (1775  – 1850), jmenován velitelem flotily, in: Koudelka, 

Alfred, Unsere Kriegsflotte, 1556 – 1908, s. 32. 

 
155 Sauer, s. 159. 
156 Sauer, s. 160. 
157 Podle hlášení z 4–10. 1824. HHStA, Türkei VII/20. 
158 HHStA, Turkei VII, 33/z 26. 1. 1825.  
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s velmocemi odsunuly tuto možnost do pozadí a předem ji kvalifikovaly jako 

nevýhodnou.159 Gentz navrhl určité instrukce pro krizové situace, vědom si toho, že 

Rakousko není schopno obchodní lodě ubránit.160 

Přesto se Rakousko nakonec muselo účinně bránit, a vyslalo několik válečných 

lodí, aby zničili sídlo pirátů na ostrově Miccioni. Zde se vylodilo 350 mužů jako 

bojový výsadek.161 Následovalo ozbrojené vymáhání odškodnění ještě na ostrově 

Tinos a také na ostrově Hydra162 a požadavek přednesený v Naupliu, kdy Paulluci163 

vymáhal 736 454 tolarů  a snažil se dosáhnout jednání i o dalších požadavcích, 

zajišťujících bezpečnost pro obchodní loďstvo. 

Baron Rheineck164 obdržel v květnu 1826 nótu od řecké vlády, která obsahovala 

čtyři body. Nejvýznamnějším ale z nich byla reciprocita při kontrole lodí vezoucích 

válečný náklad. Navíc se řecká vláda zavazovala poskytnout lodě proti pirátům a 

účinně zasáhnout.165 Z tohoto programu tak byla zřejmá, alespoň na papíře, snaha 

zlepšit vztahy v napjaté válečné situaci.  

Skutečnost však hovoří jinak – Anton Prokesch tehdy napsal Gentzovi že 

rakouské loďstvo by pravděpodobně v příštím roce přišlo ještě o další lodě, což by jen 

prohloubilo ztráty.166 Dále uvedl, že v uplynulém roce Rakousko ztratilo více než sto 

lodí, což omezí a spoutá rakouský obchod. Paulluci pokračoval dál ve svých 

ozbrojených intervencích. Jeho posledním zásadním aktem byla intervence na ostrově 

Naxos. Pod hrozbou zboření pirátských domů, vymohl odškodnění ve výši 11 000 

piastrů a zničil zde pirátskou základnu.167 Zatím však byly ohrožovány další lodě a 

                                                 
159 Sauer, s. 163. 
160 Sauer 164, Memoire von Gentz, 2. 9. 1825, HHStA Turkei VII. 
161 Sauer, s. 169. 
162 Podle hlášení Prokesche, Smyrna 2. 8. 1826, HHStA, XXVI, 20, Orient I. 
163 Paulluci, Hamilcar delle Roncole (1773 – 1845), kontradmirál, od roku 1824 velitelem rakouské fotily.  
164 Jedná se nejspíše o barona Rheinecka Jomini Henry (1779 – 1869). 
165 1. Die griechische Flotte darf nur jene österreichische Kauffahrer visitieren, welche Kriegsmaterial in 
blockierte Häfen transportieren. 2. Die Schulden der Regierung werden anerkannt und so bald als möglich 
beglichen. 3. Die noch ausstehenden Forderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt abgehandelt, doch 
bleiben sie bis dahin gültig. 4. Die  Regierung weist ihre Kriegschiffe an, gegen Piraten vorzugehen: die 
österreichische Flotte darf jedes griechische Schiff kontrollieren und unpatentierte Kreuzer als Prise 
beschlagnahmen. (1. Řeckou flotilu smí navštívit jen  takoví rakouští obchodníci, kteří dovážejí válečný materiál 
do obsazených přístavů. 2.  Vládní dluhy budou uznány a co nejdříve uhrazeny. 3. Stávající požadavky budou 
projednány později, ale do té doby zůstávají v platnosti. 4. Vláda přidělí své válečné lodi, aby zakročily proti 
pirátům, rakouská flotila smí zkontrolovat každou řeckou loď a zabavit křižníky bez dokumentů jako kořist.) 
 
166 Dopis Gentzovi, Smyrna 18. 9. 1826, in: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, Wien 1881, s. 1. 
167 Sauer, s. 173. 
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Paulluci protestoval proti nedodržování úmluvy, která ukázala, že řecká prozatímní 

vláda není schopna zajistit ani dodržování základních principů této již tak nedostatečné 

smlouvy. 

Na sklonku roku 1826 byl odvolán z vedení válečné eskadry Paulluci a 

jmenován hrabě Dandolo.168 Konec roku 1826 byl ve znamení určité změny v přístupu 

rakouské vlády k zásahum proti piraterii ve Středomoří. Císařským přípisem z 18. 10. 

1826 byla zavedena iniciativa, která byla mohem vstřícnější vůči obyvatelů řeckých 

ostrovů, kteří se často stávali obětí expedicí vedených proti pirátům. Prokesch se 

nepochybně stal součástí tohoto nového kurzu, který byl založen na vyjednávání a 

spíše diplomatickém tlaku. Také tím, že se povstání v Řecku dostalo do širších 

mezinárodních souvislostí, bylo Rakousko vystaveno tlaku, který hrozil překročením 

určitých mezí predikovaných jeho neutralitou. 

 

                                                 
168 Dandolo, Silvestro hrabě (1766–1847), v letech 1822 – 1826 velel flotile ve Středomoří, od roku 1826 – 1832 
velitelem eskadry.  
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ANTON PROKESCH VON OSTEN 

Diplomatická dráha Prokeschova v kontextu rakouské zahraniční politiky  

 

 

V následující kapitole si vedle popisu Prokeschova rodinného zázemí a 

motivace pro službu v armádě přiblížíme jeho cesty, které podnikl během svého 

působení ve východním Středomoří a pokusíme se zmapovat jejich význam pro 

diplomatické  a válečné úsilí ve Středomoří během let 1826 – 1830. Jedná se o jeho 

pobyt na řeckých ostrovech, v Egyptě a v Palestině. V zápiscích ze všech těchto míst 

Prokesch projevil vedle diplomatických povinností i zájem o historii a kulturní vztahy. 

Vzhledem k tomu, že si tato práce klade za cíl věnovat se i těmto aspektům, budeme 

čerpat z Prokeschových textů k popisu míst, která navštívil, a sledovat dobové 

souvislosti jeho cest. 

 

Jak napsal Alfréd Beer, rakouská politika je plná omylů a zmatení....169 Toto 

tvrzení je však potřeba korigovat – jedním z důvodů proč, je jistě i Prokeschovo 

utajené vyslání. Sledujeme-li jeho cestu po Řecku a čtyřměsíční pobyt v Egyptě, 

časová osa  se shoduje s vývojem situace ve východní otázce a eskalací napětí ve 

Středomoří.  

Mladý, poměrně málo známý důstojník přijel do centra povstání v době, kdy se 

výrazně prosadily jednotky egyptského vicekrále Muhammada Alího. Egyptské 

loďstvo pod vedením Ibráhíma Paši opustilo Alexandrii 19. července 1824, 13. srpna 

se setkalo s tureckým vojskem Husreva Paši170 na ostrovu Rhodos. Zimu strávil 

egyptský kontingent na Krétě, ale již 2. března 1825 se Ibráhím Paša vylodil na 

Moreji.171 Současně se i vyhrotila situace uvnitř Svaté Aliance. Obtížnost dorozumění 

s Velkou Británií, znásobená neprůhledností povstání, jehož průvodními znaky byla 

                                                 
169 Beer, s. 335. 
170 Husrev Paša Mehmed (zemřel 1855), 1803 jmenován guvernérem Egypta, 1806 walí Silistrie, 1821 
velkovezírem, nepřítel Muhammada Aliho. 
171 Crabités, P., Ibrahim of Egypt, London 1935, s. 65–66. 



 63 

piraterie modifikovaná do podoby rebelie vedené za národní ideály, přinesly pro 

Rakousko nutnost přímého zpravodaje v oblasti povstání.  

Naši pozornost k tématu potřeby relevantních zpráv jistě nejvíce přitáhne dopis 

barona Ottenfelse z 10. března roku 1825. Rozsáhlou pasáž zde rakouský internuncius 

věnuje setkání s Antonem Prokeschem. Ottenfels napsal o tajném poslání mladého 

důstojníka poměrně obsáhlou zprávu. „Nach Prokesch Meinung ist die griechische 

Kraft zur See und zum Land im Abnehmen, und die Türken müssten obsiegen, wenn 

man sie allein sich selbst überliese.“ (Podle Prokeschova názoru slábne řecká síla na 

moři i na pevnině a Turci musí zvítězit, pokud tato bojová síla bude ponechána sama 

sobě.)  Dále zdůraznil jeho spolupráci a zřejmě velmi upřímně ohodnotil jeho 

pozorovací talent. „...da ich  sah wie schlecht wir durch unsere Consule und Escadre-

Offiziere in dieser Hinsicht bedient sind, ihn beschworen mir seine Beobachtungen 

und zwar das, was wer selbst sehen würde, mitzuteilen. Das hat er redlich gethan. In 

den Erwartungen seines Berichtes habe ich mich enthalten, über den Stand der Dinge 

in Morea Memoiren zu schreiben, wie mehrere meiner Collegen, Memoiren die sich 

sehr schön lesen, aber nicht so wie jenes unseres Prokesch auf Intuition sich 

gründen.“ (…protože jsem viděl, jak špatně nám v tomto ohledu slouží naši konzulové 

a důstojnci jezdectva, asi je zatěžuje, aby mi sdělil svá pozorování, totiž to, co by kdo 

viděl. To vykonal řádně. Když jsem očekával jeho zprávu, zdržel jsem se, abych psal 

hlášení o stavu věcí v Moreji, jak činí mnoho mých kolegů –raporty, které se pěkně 

čtou, ale nezakládají se na intuici, jak je tomu u našeho Prokesche.) Také internuncius 

pravděpodobně cítil, že pravidelná hlášení mohou pomoci v obhajobě jeho názorů na 

povstání, a tím nepřímo podpořit Metternichovy představy o rakouském vizi pro 

postup Vídně vůči svým aliančním spojencům včetně Velké Británie. 

Není tak jistě náhodou, že se následně kníže Metternich rozhodl k otevřenému 

postoji týkající se Prokeschova poslání. Válečná rada vydala rozkaz, který nařizoval 

Prokeschovi podávat hlášení státní kanceláři o vývoji situace v Řecku.172 Jistou 

pobídkou se mohla stát také skutečnost, že v té době byl odhalen na britském 

                                                 
172 Rozkaz ze 17. dubna 1825, in: Engel-Janosi, Die Jugendzeit….., s. 57. Datace se liší od hlášení z 3. června 
1825 ze Smyrny, kde uvádí: „ … Durch hohes hofkriegsräthliches Reskript vom  27. April d. j. Nro 449 erhalte 
ich den Auftrag…“ (Na základě nařízení nejvyšší válečné rady z 27. dubna tohoto roku, číslo 449 mi bylo 
nařízeno …) 
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velvyslanectví v Konstantinopoli dragoman, který pracoval pro knížete Metternicha a 

to poptávku po relevantních zprávách jistě znásobilo. Ale zpráva o odhalení vyzvědače 

na britském velvyslanectví ovšem mohla být jen neškodnou intrikou, vzhledem 

k tomu, že pro ni nacházíme jen velmi malou oporu v pramenech.173 

Výrazným mezníkem byla pro rakouského důstojníka cesta do Egypta. 

Prokeschovo rozhodnutí cestovat na africký kontinent bylo podmíněno změnami 

uvnitř velení rakouské eskadry a také přání barona Ottenfelse měla zajisté svůj 

význam. Jednak zde sehrála určitou roli únava z věčných intrik během řeckého 

povstání a jednak se nastřádaly problémy s účastí Muhammada Alího v řeckém 

konfliktu, když se jeho armády potýkaly s ekonomickými problémy způsobenými 

neplacením závazků ze strany Osmanské říše. Návštěva Prokesche v Káhiře a 

Alexandrii je tak časově shodná s přáním Metternicha udržet Egypt ve válce proti 

povstalcům. Pozorovatel vhodný pro účely diplomatické služby se musel seznámit se 

situací přímo na místě. V době, kdy se rozhodovalo o Prokeschově vyslání, probíhala 

výměna konzulů, dosavadní generální konzul Cavacco obdržel odvolání, nový konzul 

Acerbi174 byl sice již jmenován, ale poprvé přistál u alexandrijských břehů, aby se ujal 

svého úřadu  až 19. srpna 1826, a různé zprávy od velitelů jednotlivých lodí rakouské 

eskadry byly  většinou limitovány krátkým pobytem lodí v přístavech. Prokesch byl 

povolán, aby tuto situaci nahradil relevantními zprávami.175  

Poslední cesta mimo Prokeschovu základnu ve Smyrně měla za cíl Jeruzalém a 

Palestinu. Najdeme zde opět politický motiv, ovšem mnohem méně praměnně 

doložený. Nicméně i zde lze Prokechovo pozorování zařadit do  kontextu rakouské 

diplomacie v Levantě. 

 

Anton Prokesch, rodinné prostředí, vojenská kariéra 
 

Původem německá rodina Antona Prokesche pocházela z českomoravského 

městečka Židlochovice (tehdejší Seelowitz). Prarodiče budoucího diplomata, 
                                                 
173 Záznam z korespondence in: Malcolm-Smith, The Life of Stratford Canning, London 1933, s. 99. 
174 Acerbi, Joseph, generální konzul v Alexandrii. 
175 S Acerbim se již potkali během jeho pobytu ve Smyrně, když plul do Konstantinopole, ale základním 
impulsem bylo přání Ottenfelsovo. HHSA, NPO 4/Ottenfels an  Prokesch , Konstaninopol 6.10. 1826: Turkei 
VI, 26, Hlášení 10. 10. 1826. 
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spisovatele, cestovatele, státníka a vysokého důstojníka byli měšťanského stavu a ve 

stejném prostředí se narodil roku 1767 v Rorbachu u Židlochovic i otec Maxmilian 

Franz Prokesch. Ve svých jednadvaceti letech se stal úředníkem u berního úřadu ve 

Villachu, později zástupcem krajského úřadu ve  Štýrském Hradci.176 Díky sňatku 

s dcerou Antona Adolfa von Stadlera, krajského soudce v Grazu, mohl Maxmilian 

Prokesch natrvalo přesídlit do Horního Rakouska. Matka i otec nastávající paní 

Prokeschové, Marie Anny, byli ze šlechtického stavu, otec ze slezského rodu, který 

přesídlil do Štýrska po pruském záboru.177  

Maxmilian Prokesch a Maria Anna Stadler byli oddáni 6. listopadu 1793 

v Grazu a již o dva roky později se jim narodilo v jejich domě na Burgergasse č. 10 

první dítě, chlapec, pokřtěný jako Anton. V té době byl již otec Maxmilian soudce a 

zdárně postupoval po kariérním žebříčku, pokud můžeme usuzovat z postů, které 

zastával. V roce 1802 se stal „Landesgerichtsverwalter“, o rok později jmenován 

inspektorem kláštera v Peggau.  

Poté co rodina přesídlila do Peggau, zemřela ve věku třiceti čtyř let Antonova 

matka Marie Anna a čerstvý vdovec Maxmilian si vybral za nevěstu mladičkou, teprve 

šestnáctiletou rodačku z Grazu Gabrielu Piller.178 Svatba se konala v roce 1805 a od 

této doby až do roku 1811, kdy Maxmilian Prokesch ztratil veškerý svůj majetek díky 

státnímu bankrotu a krátce nato zemřel, nemáme o jeho životě podrobnější zprávy. 

Jinak je tomu ale již s malým Antonem Prokeschem. Od roku 1801 navštěvoval 

obecnou školu ve Štýrském Hradci , a to dokonce i během doby, kdy rodina 

Prokeschových sídlila v Peggau. Jaký vliv měl otec na syna těžko zjistíme, ale Fridrich 

Engel Janosi se zmiňuje o dopise z roku 1808, ve kterém se Maxmilian Prokesch 

synovi pokouší udělit určité morální ponaučení.179 Nicméně je jisté, že mladý 

Prokesch přes určitou odloučenost od rodiny a ztrátu matky velmi dobře prospíval jak 

v základní škole tak na gymnáziu, kde brzy upoutal pozornost svých učitelů. Zejména 

                                                 
176 Friedrich Engel-Janosi, Die Jugendzeit des Grafen Prokesch von Osten, Innsbruck 1938, s. 1. Dále Aus meine 
Tagebuch, liší se v klasifikaci povolání otce Antona Prokesche. 
177 Sayyid Omar, M., Anton Proeksch-Osten, Ein österreichischer Diplomat im Orient, Frankfurt am Main, 
1989, s.12. (dále jen Sayyid Omar). 
178 Sayyid Omar, s. 12. 
179„Nur der Mensch, welcher seine Fähigkeit mit Moralität verbindet, ist eione Zierde der Menschheit...“ (Pouze 
člověk, jenž skloubí schopnost s morálkou, je ozdobou lidstva…), in:  Friedrich Engel-Janosi, Die Jugendzeit, s. 
4.  
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je třeba zmínit Julia Schnellera,180 který se stal jeho celoživotním přítelem, 

důvěrníkem a rádcem. Tento talentovaný pedagog, stoupenec francouzské osvícenecké 

filozofie, byl nejenom historikem, filozofem, ale také dramatikem a básníkem. Psal 

divadelní hry v Kotzebuově stylu a básně, napodobující Fridricha Schillera.181 

Přesvědčením světoobčan, vštěpoval mladému Prokeschovi názory na konstituční 

monarchii jako ideální státní formu. Učil jej politickému a státnickému myšlení, 

rozvíjel jeho přirozené schopnosti a literární ambice.  

Prokesch velmi silně ovlivněn příkladem svého učitele viděl svoji budoucnost 

jako literát a spisovatel, avšak především jako básník. Poezie, kterou napsal v školních 

a gymnaziálních letech byla později zařazena do jeho Kleine Schriften182. Není ale ani 

bez zajímavosti, že mladý Prokesch v době svého studia na gymnáziu (1809–1812) byl 

seznámen i s vědeckým společenským životem. V Tagebüchern  se zmiňuje o spolku, 

jehož byl Julius Schneller zakladatelem, a jehož členy byly vysoce postavené 

osobnosti z Grazu a okolí.183 Uvědomíme-li si, že Prokesch byl teprve sedmnáctiletý 

mladík, je to pozoruhodný úspěch.  

V této době se také změnil jeho vztah k Juliovi Schnellerovi. Na podzim roku 

1813 je pozván do Prokeschovy rodiny, kde se poznává s ovdovělou Antonovou 

nevlastní matkou Gabrielou. Tehdy mezi nimi vznikl vztah, který vyvrcholil sňatkem o 

dva roky později.184   

Sám Schneller byl určitým středem intelektuálního života a přinášel do 

měšťanské společnosti gymnaziálních mladíků nejen znalost klasické německé 

literatury, ale rovněž francouzské, italské a anglické soudobé tvorby. Toto je 

nepochybně výrazný přínos pro celé kulturní milieu v maloměstském Štýrském 

Hradci. Prokesch, který téměř strávil dva roky studiem práv a plánoval stát se 

                                                 
180 Julius Schneller, historik a pedagog, působil na univerzitě ve Freiburgu, zemřel 1833.  
181 Blíže disertační práce: Rainer, K., Anton Prokesch-Osten, Wien 1941.  
182 Kleinen Schriften, Bd. VI, Stuttgart 1842–44. 
183 „...Zunachst folgte ein Verzeichnis uber die Lesungen, welche eine deklamatorische Gesellschaft, deren 
Mitgied ich war, vom Anfgang 1812 bis Anfang gehalten hat. Professor Julius Schneller war Stifter dieser 
Gesellschaft, Ferdinand von Thinfeld, Anton Graf Lamberg, Graf Gottfried Welsescheimb u.s.w. waren 
Mitglieder derselben...“, (Pak následoval seznam čtení, která pořádala přednášková společnost, jejímž jsem byl 
členem, od začátku roku 1812 do ....  členy byly také profesor Julius Schneller, zakladatel této společnosti, hrabě 
Anton Lamberg, hrabě Gottfried Welsescheimb a další. ) 
in: Aus den Tagebüchern des Grafen Prokesch von Osten 1830–34, Wien 1909, s. 114. 
184 Sayyid Omar, s. 12. 
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advokátem, měl možnost získat rozhled, který překračoval hranice dané jeho 

bezprostředním okolím.  

Hledáme-li aspekty, které určovaly vývoj osobnosti Antona Prokesche nesmíme 

zapomenout na události, které sám v pozdním stáří zmiňuje jako rozhodující okamžiky 

jeho života. Jedná se o obsazení jeho domova francouzským vojskem v roce 1805 a 

1809. V novinovém článku z roku 1876 napsal o ponížení, které pocítil jako chlapec 

během této anexe.185 Silný pocit, jakého se mu dostalo v dětství, je možno považovat 

za určitý stimul, který spolu s rodinnými finančními problémy mohly uspíšit 

Prokeschův odchod do armády. Vzhledem k tomu, že máme písemné zprávy o prodeji 

určité části majetku – např. vinice u Marborku – můžeme usoudit, že další právnická 

studia by stejně byla zátěží pro poměrně početnou rodinu. Odchod do armády tedy 

následoval velmi rychle, již 1. prosince 1813 pochodoval Prokesch s regimentem 

infanterie do Breisachu nad Rýnem.186 Podle novinové zprávy se osvědčil již v prvních 

bojích u Rýna, kde údajně osvědčil svoji rozhodnost a odvahu. Tento tendenční 

článek, ale přináší ještě jednu informaci, která má návaznost na názory Juliuse 

Schnellera. Je to pozoruhodný vhled na cíle francouzské revoluce, potažmo otázku 

burbonské dynastie:“Sonderbarerweise brachte er aus den Napoleonischen Kriegen 

nicht denselben Hass wie die meisten seiner Zeitgenossen, sondern Bewunderung für 

den enthronten Kaiser zurück und Entrüstung darüber, dass man an dessen Stelle die 

von der ganzen Armee verachteten Bourbonen gesetzt hatte. Diesselbe Haltung zeigte 

er später als Philhellene in Griechenland, wo er ein Freund der Türken wurde.“ 

(Kupodivu si z napoleonských válek nepřinesl stejnou nenávist jako většina jeho 

současníků, ale obdiv k sesazenému císaři a rozhořčení nad tím, že se na jeho místo 

usadili před očima celé armády opovrhovaní Bourboni. Stejný postoj zachovával i 

později, jako filhelén v Řecku, kde se stal přítelem Turků.)187 

Pravděpodobně rozhodujícím momentem pro kariéru Antona Prokesche von 

Osten bylo jeho setkání s knížetem Karlem Schwarzenbergem, vítězem od Aspern188. 

V červnu roku 1814 se vrátil Prokesch do Mohuče, s úmyslem po skončení polního 

                                                 
185 Příloha k Augsburger Allgemeine Zeitung, 17.12.1876, s. 2, in: Sayyid Omar, s. 18. 
186 Sayyid Omar, s. 19. 
187 Příloha k Augsburger Allgemeine Zeitung, 17.12.1876, s. 2. 
188 Karel Filip, kníže  Schwarzenberg (1771–1820), rakouský polní maršál, syn Johanna Nepomuka, manželka 
Marie Anna z Hohenfeldu. 
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tažení ukončit i své působení v armádě. Všechno se však změnilo po jeho jmenování 

do funkce pobočníka ve vévodově štábu.  Prokesch zjevně jmenování přijal jako poctu 

a poslání. Ani Julius Schneller jej nakonec neodradil od vojenské kariéry. I když 

v několika dopisech připomínal započatá studia a literární dráhu, Anton byl již 

rozhodnut zůstat v blízkosti vévody Karla Schwarzenberga.189   

Ačkoliv pozměnil poněkud své životní plány, nepozbyla jeho přirozená touha 

po poznání na intenzitě. Během pobytu v Porýní se věnoval studiu strategie, taktiky, 

matematiky a historie. Prokeschovým literárním ambicím se také dostalo jistého 

zadostiučinění, když vévoda Schwarzenberg  ocenil krátké pojednání o Napoleonovi 

s názvem Bonaparte und sein letzter Schritt. Také se v této době z mladého pobočníka 

stává důstojník, který patří do úzšího kruhu vévodových přátel. Pravděpodobným 

důkazem je i Prokeschova cesta do Paříže, kde dostal za úkol obstarat svatební šaty 

pro nevěstu Schwarzenbergova palatina Herminu von Schaumburg.190  

Teprve jedenadvacetiletý Prokesch po návratu z Paříže založil spolek v Mohuči, 

věnující se studiu německé a francouzské literatury. Vzorem byla pochopitelně 

Schnellerova společnost v Grazu. V jejich korespondenci se objevuje reakce na  

soudobou literaturu, jsou to i práce lorda Byrona, spolu s mystikou obsaženou v umění 

reflektující Orient, zajímají Prokesche. Překvapivé je, že v té době podnikl řadu cest 

po okolí a za uměním, určitě nebylo zvykem, aby mladý důstojník měl tak vyhraněné 

záliby. Přesto si zřejmě Anton Prokesch udržel přízeň svých nadřízených. V prosinci 

roku 1816 byl povolán do Vídně za účelem složení profesorských zkoušek, aby tak 

mohl vyučovat na důstojnické škole v Olomouci.  Vídeň, jako centrum intelektuálního 

života monarchie, byla pro Prokesche příležitostí poznat literární salón Karoliny 

Pichlerové191, jehož se stal nadále pravidelným návštěvníkem a vítaným hostem. Vstup 

do této společnosti byl opět zásluhou přítele Schnellera, který měl mezi přáteli 

Karoliny Pichlerové dokonce bývalé žáky. Například Antonii Adambergovou, herečku 

                                                 
189 Schneller se  vyjadřoval několikrát k Prokeschově kariéře: „...Hatten Sie nocht Lust, den Degen mit der Feder 
zu vertauschen?“ Dále „...Wollen Sie nicht zurückkehren aus dem Waffentumulte zu den stillen 
Friedensgeschäften? Sie waren ein Krieger für eine heilige ausgesprochene Sache! Wollen Sie ein Soldner 
werden fur gemeinere oder alltägliche Zwecke?“ (Máte ještě chuť vyměnit kord za pero? … Nechcete se vrátit 
z bojové vřavy ke klidným mírovým záležitostem? Bojoval jste za nezpochybnitelnou svatou věc! Chcete se stát 
žoldákem kvůli obyčejnějším a každodením důvodům?) In: Schneller‘s hinterlassene Werke, Bd. II, s. 6. 
190 Pravděpodobně zde se setkal  s orientálním uměním , jak  je možno vyvodit z jeho práce “Vierzehn Tage in 
Paris” otištěné v Kleine Schriften, Bd. V., s. 5–54. 
191 Pichler, Karoline (1769 – 1843), literární kritička a spisovatelka, Její salón navštěvovali přední umělci doby. 
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Burgtheatru.192 Prokesch navštěvoval divadlo poměrně často, aby mohl informovat 

Schnellera o divadelním životě. Korespondence mezi nimi byla velmi živá, bývalý 

učitel upozorňoval na osobnosti vídeňského života a diskuse se týkala  nového 

Antonova místa na vojenské akademii v Olomouci. To bylo tak trochu i naplnění 

zamýšlené kariéry. Ale Prokeschův  učitel myslel dále, když psal:...“Beim 

Hofkriegsrathe zu Wien habe ich viele Freunde (...) Wenn Sie in Wien bleiben, will ich 

Ihnen die herrlichsten Empfehlungen senden.“ (Mám mnoho přátel u vídeňského 

dvorního rady … pokud zůstanete ve Vídni, pošlu vám ta nejlepší doporučení)193  

Prokesch setrval v Olomouci dva roky, a ani jako literát je nepromarnil. Sepsal 

literárně-historickou studii Die Schlachten von Ligny, Quatrebras und Waterloo. Práce 

se objevila v rakouském vojenském časopise v roce 1819 vedle dalších článků 

určených pro vzdělávání důstojníků.194  Nejsou to však jen vojenské studie, kterým se 

Prokesch věnoval, ale Engel-Janosi zmiňuje i báseň Hesperus a četné divadelní 

kritiky, jejichž výstřižky ostatně najdeme i v Prokeschově pozůstalosti.195 Je tedy 

zřejmé, že byl typem značně neortodoxního vojenského pedagoga. V prosinci 1818 

znovu zasáhl Schneller a jeho vlivné kontakty na vysokých místech. Prokesch byl 

převelen s požehnáním majora Kavanagha196 z Olomouce do generálního štábu knížete 

Karla Schwarzenberga do Vídně. Vedle dalších povinností se věnoval i práci 

v archívu, písemnosti z tohoto období jsou jako většina jeho raných studií publikovány 

v Kleine Schriften.197  Nejdůležitějším a rovněž nejméně známým dílem z  té doby je 

ale práce Die Geschichte des Feldzuges des österreichischen Hilfskorps in Russland 

im Jahre 1812. Tato studie byla již připravena k tisku, když naneštěstí smrt polního 

maršála Schwarzenberga a okolnosti vztahu k Rusku vydání znemožnily.198   

                                                 
192 192 Sayyid Omar, s. 24. 
193 Tamtéž, s. 25. 
194 Tamtéž, s. 25. 
195 Např. Prokeschovi vycházely básně v Grazer Zeitung. Viz soubor jeho vytištěných prací – konvolut v 
HHStA, NPO, Kartón III – „Gedrucktes von mir in Flugblättern“. Také se svými literárnmi pokusy spolupodílel 
na periodiku Hesperus r.  1818 a v Beilage zum Hesperus – č. 42, 1818, o. 334 ff., Beilage zum Hesperus srpen 
č. 14, 1818; Beilage č. 18, 59 a 64, 1818, HHStA, NPO, Kartón III. 
196 Kavanagh, Heinrich Sigmund von (zemřel 1830), Prokesch jej poznal během služby u knížete 
Schwarzenberga v roce 1818. Pocházel z irské šlechtické rodiny Ballyane. Během Prokeschovy mise působil u 
Válečné rady jako válečný referent. 
197 Kleine Schriften, Bd. III.  
198 Studie se v roce 1830 ztratila z archivu, avšak část byla zveřejněna v Kleine Schriften. 
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Čas strávený ve službě u polního maršála, vítěze v bitvě u Lipska, byl pro 

Antona Prokesche opět příležitostí navázat nové kontakty ve vídeňských kruzích. Byla 

to zejména možnost rozvinout vztah k Wilhelmu Meyerovi, básníkovi a cestovatelovi, 

s nímž se seznámil již v Mohuči. Přátelství bylo pro něj stejně cenné jako pozornost a 

náklonnost Juliuse Schnellera.  

Salón Karoliny Pichlerové, kde je již teprve pětadvacetiletý důstojník 

pravidelným návštěvníkem, se mohl pochlubit ve dvacátých letech opravdu skvělými 

osobnostmi.  Ze skladatelů docházeli do společnosti Karl Maria von Weber, Franz 

Schubert, historici Franz Michael Vierthaler a  Joseph Hormayer, spisovatelé Franz 

von Kurländer a Karl Schrökinger.199 Zde se také Prokesch poprvé mohl setkat s 

orientalistou Josefem Hammer Purgstallem. Ve výčtu osobností má tento učenec 

nezastupitelné místo, i když byl v jistém smyslu protikladem k Prokeschovu 

diplomatickému stylu.  

Dne 19. dubna 1820 přesídlil kníže Schwarzenberg do Prahy a později do 

Lipska. Zde zůstal až do poloviny října. Během tohoto období se Prokeschovi podařilo 

navázat a rozvíjet kontakty s Johannem W. Goethem.  Také začal pracovat na biografii 

knížete Schwarzenberga, dokončil ji v zimě roku 1822. V okruhu Schwarzenbergovy 

rodiny se podařilo s členy knížecí rodiny vytvořit malou intelektuální společnost, která 

však zahrnovala hraběte Josefa Paara200, knížete Windischgrätze201, hraběte Clam-

Gallase202, pozdějšího hlavního pobočníka císaře, knížete Lichtensteina, kněžnou 

Auerspergovou203  a pochopitelně  bratra a syny polního maršála Schwarzenberga.204 

Kruh význačných osobností byl dalším aspektem profilujícím osobnost mladého 

Prokesche. Uvědomíme-li si mládí a poměrně nízký stav, ze kterého pocházel, musíme 

považovat společenský úspěch Antona Prokesche za naprosto výjimečný, či spíše 

                                                 
199  Kurländer, Franz von (1777 – 1836), spisovatel a překladatel;   Schrökinger, Carl (1798 – 1819), spisovatel a 
překladatel; Vierthaler, Franz Michael (1758 – 1827), historik a pedagog; Joseph von  Hormayer, (1782 – 1848), 
rakouský politik a historik, představitel rakouského vlasteneckého hnutí za napoleonských válek. Podle 
Prokesche byla vzniklá přátelství velmi pevná a vřelá. In: Engel-Janosi, také Hans Lohberger, Anton Prokesch  
über „Caroline Pichler und ihren Kreis“, in: Blätter für Heimatkunde. Verein fur Steirmark, 46. Jg., Graz 1972, s. 
80–83. 
200 Paar, Johann, důstojníkem ve Schwarzenbergově štábu. Přítel Johanna Wolfganga Goetha. 
201 Alfred Candidus, kníže Windischgraetz (1787 – 1862), rakouský polní maršál. 
202 Eduard, hrabě Clam-Gallas, (1805 – 1891), rakouský generál. 
203 Auersperg, Marianna, roz. Rothall. Ovšem z rodiny vynikal předeším Auersperg, Alexander Anton (1808 – 
1876), který proslul jako básník a byl známý svými liberálními postoji. 
204 K výčtu patřil i Wilhelm von Mayern, kníže Ditrichstein. Podle Sayyid Omar, s. 35. 
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ojedinělý. Dlužno však poznamenat, že společnost devatenáctého století 

v ponapoleonské době doznala značných změn. Rovněž i politika a milieu vysoké 

šlechty bylo dotčeno vývojem ve Francii a samozřejmě i myšlenkami revoluce. 

Ostatně i tato vysoká společnost se inspirovala  v Rousseauově filozofii. 

Prokesch tedy v této době poměrně rychle stoupal na společenském žebříčku. 

Když byl jmenován nadporučíkem, byl již považován za velmi kvalifikovaného 

vojenského odborníka. V lednu roku 1821 byl poslán do Karpat, aby vykonal 

kartografická měření. Vnímal tento úkol spíše jako vypovězení, o čemž svědčí i dopis 

Schnellerovi. Přestože tento list zaujme talentem pro popis neznámé země, je cítit 

vedle fascinujícího zaujetí i zmatenost z přírody a necivilizovaného obyvatelstva.205 

Byla to navíc doba, kdy se v jeho dopisech objevuje pocit deziluze a melancholie. 

Prokesch nemá jasnou představu o tom, co by v budoucnu chtěl dělat. Nabízely se dvě 

varianty. Studium jazyků v Paříži, nebo možnost nastoupit cestu kariérního 

diplomata.206  Není tedy pravdou, jak se domnívá Sayid Omar, že o svém přání stát se 

diplomatem informoval pobočníka a přítele hraběte Paara až v lednu 1822.207 Prokesch 

se osvědčil u kartografické práce, ale jeho hlavní zájem se profiloval již jiným 

směrem. Pokračoval v psaní Denkwürdigkeiten. Po návratu do Vídně z nich předčítal 

ve výše zmíněné společnosti kolem rodiny polního maršála. Kníže Schwarzenberg 

zemřel v říjnu roku 1820. Během této doby pravděpodobně uzrála myšlenka nahradit 

vojenskou službu diplomatickým posláním, které by určitě víc uspokojilo Prokeschův 

talent.  

Počátek dvacátých let byl v životě Antona Prokesche obdobím, kdy pocítil 

nejen malé uspokojení ve stávající situaci, ale kdy také společnost habsburské 

                                                 
205 „Ueppige, wilde Natur! – arme lumpige Menschen, deren höchstes Lebenziel das Pferd zu hüten ist – 
erbärmliche, schmutzige Nahrung – Wohnung mit Bauer, Knecht, Magd, Vieh und Hund gemeinschaftlich – 
nichts als slowakische Konversation – Rohheit in allen Ecken“. . (Bujná, divoká příroda! Chudí otrhanci, jejich 
nejvyšší životní metou je pást koně ... ubohá špinavá strava ... společné bydlení s rolníkem, podomkem, 
děvečkou, dobytkem a psem ... všude se mluví jen slovensky ... barbarství na každém rohu.) In Schneller´s 
hinterlassene Werke, Bd., II., s. 43. Srov. Sayyid Omar, s. 36. 
206 Jeho váhání se objevuje v dopise Johannu Paarovi ze 14. července 1821 (Letschau and der Karpathen). Ich 
gäbe viel, wenn ich ein Jahr in Paris zubringen könnte, - um die Sprache lebendig zu erlernen, dann möchte ich 
mich am liebsten auf diplomatische Bahn werfen. Warum soll man das als Soldat können? Rathen Sie mir als 
Freund….., (Co bych za to dal, kdybych mohl strávit jeden rok v Paříži, abych se naučil hovorové 
francouzštině… pak bych se nejraději vydal na diplomatickou dráhu. Proč by to všechno měl znát voják? 
Poraďte mi jako přítel… ) in: NPO, V,  poznámka in: Bertsch, D, Anton Prokech von Osten (1795 – 1876), Ein 
diplomat Österreichs in Athen und an der Hohen Pforte. Beiträge zur Wahrnehmung des Orients in Europa des 
19. Jahrhunderts, München 2005. Dále jen Bertsch. 
207 Podle Sayyid Omara, s. 37. 
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monarchie byla postupně zatahována do problému počínajícího řeckého povstání. 

Nebyla to jen politická otázka, ale ve velké míře společensko-náboženský problém. 

Intelektuální společnost Rakouska byla velmi dobře obeznámena s dílem lorda 

Byrona. Prokesch vyjádřil několikrát nadšení pro jeho tvorbu. „Byron! Wer dich 

erkennt, beklagt und bewundert dich!“ (Byrone! Kdo tě pozná, oplávává a obdivuje 

tě!)208  Jeho zaujetí především patří romantickému stylu. Ale pokud hledáme aspekty, 

které podnítily tohoto diplomata k tak výraznému zájmu o Orient, nemůžeme 

opomenout význam Byrona pro samotný vývoj Orientu a orientalistiky v devatenáctém 

století. Jednak je to transformace orientální narativní poetiky do romantického 

evropského žánru  a jednak je to jeho význam pro akceleraci britské politiky vůči 

povstání Řeků za nezávislost. Byronovy principy a hodnoty byly odrazem 

postrevolučního liberalismu. Nesouhlasil s uspořádáním po Vídeňském kongresu a byl 

velmi kritický k politickému kursu reprezentovanému Jiřím III., Castlereaghem a 

Wellingtonem. A ačkoliv jeho liberalismus začal na domácí politické scéně, 

reflektoval především cizí národy a etnika.209  Pro Byrona řecké povstání 

představovalo však nejen otázku morálky a etiky, ale hlavně poukazoval na útlak 

národa, který reprezentoval nositele antického dědictví a vzdělanosti.  

Tradiční hodnoty klasických studií byly součástí každého vzdělávacího systému 

od konce osmnáctého století, navíc osvícenská filozofie našla své místo 

v industralizované Evropě i Spojených státech.210 Renesance antických ideálů a 

nezávislost Řeků se staly jednotnou myšlenkou, tvořící politický tlak. 

Anton Prokesch, ambicí literát, měl podobné umělecké smýšlení jako Byron. 

Vrátíme-li se zpět do jeho dětství a dospívání, musíme si všimnout gymnaziálního 

schématu rakouského školního systému.211  Nepochybně tedy vycházel vedle klasické 

německé filozofie ze stejného cítění. Otázka křesťanství a tureckého útlaku však již 

byla v době dvacátých let v jeho osobnosti spojena s určitým zájmem o kulturu islámu 

a jeho správné pochopení. Pohled na Orient  tak překračoval obvyklou romantickou 

                                                 
208 Dopis in: Sayyid Omar, s. 38. Dále dopis z Ravenny, s. 39.  
209 Sharafuddin, M., Islam and Romantic Orientalism, Literary Encounters with the Orient, London/New York 
1994, s.254. 
210 Lewis, B., Islam and West, New York 1993, s. 99 
211 Theoretische Pädagogik und allgemeine Didaktik 1912, Geschichte der Pädagogik 1912, nová verze v r. 1922 
v díle Hergetově Lehrbuch der Pädagogik 
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vizi a tajemství, kterou si vytvářela na literárním základě evropská intelektuální 

tradice.212 

Na začátku března roku 1823 byl Prokesch jmenován „za vynikající službu“ 

k pěšímu  pluku do Terstu. Rozkaz  k odjezdu obdržel 18. května a v červnu téhož 

roku oputil Vídeň. Jak zajímavý byl pro Prokesche cíl jeho cesty, je dnes těžko 

zjistitelné. Přeložení do tohoto místa bylo bezpochyby přerušením vojenské kariéry 

v generálním štábu. Rovněž nelze říci, že malé městečko s přístavem by mohlo 

intelektuálně vyplnit mezeru po vídeňské společnosti. Avšak v Terstu žila 

Prokeschova sestra, díky níž mohl rychle proniknout do místních vyšších kruhů a 

navázat kontakty, které později mohly mít význam pro jeho cesty do Egypta a Malé 

Asie. Terst, přestože rozlohou malý přístav, měl strategický význam pro obchodní i 

vojenské námořnictvo monarchie. Z Rakouska tak malé městečko Terst vytvářelo 

maritimní mocnost. Navíc přístav představoval bránu do Levanty a Středomoří. 

V dobách napoleonských válek Terst zažil okupaci francouzskými jednotkami i 

obsazení britskými oddíly. Po roce 1814, kdy byla zrušena francouzská celní nařízení, 

byl v přístavu obnoven volný provoz pro všechny typy lodí. Ačkoliv takové 

osvobození nemělo dlouhého trvání  a následovalo pochopitelně několik celních úprav, 

je zajímavé se pozastavit nad komoditami, které byly do Terstu přiváženy. Bezcelní 

dovoz byl reprezentován surovinami jako byla ocel, železo, měď, zrovna tak jako rtuť, 

sůl, střelný prach.213 Vzhledem k rozháraným finančním podmínkám poválečné doby 

udělila vídeňská vláda určitá privilegia pro Terst, půl procenta z importovaného zboží. 

Po komerční stránce to však představovalo zátěž pro prodejce a odběratele zboží.214 Po 

roce 1813 také britské lodě, které ještě neměly možnost operovat ve všech evropských 

přístavech zvyšovaly průměr obchodu v rakousko-italském přístavu. Po 

napoleonských válkách pravidelně rostl export a import do Osmanské říše, který měl 

zásadní význam pro středomořskou politiku Rakouska. 

Významnou změnou pro rakouské přístavy, a zejména pro Terst, byl celní tarif 

z roku 1825, který výrazně protěžoval zboží přicházející do zemí monarchie. Pojistkou 

                                                 
212 K základním dílum: Said, E., Orientalism, Western conceptions of the Orient, London, 1978, 1991, 1995.,s. 
10 – 13,  dále Lewis, B., Islam and West, c.d.; Panikkar, K. M., Asia nad Western Dominance, London 1959; 
Denys, H., The Emergence of an Idea, Edinburgh 1968. 
213 Angerlehner, R., Österreichischer Schifsverkehr und Seehandel 1815–1838, I., Diss., Wien 1968, s. 79. 
214 Tamtéž, s. 82. 
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pro zvýhodnění námořního obchodu byl navíc ještě patent z 10. března roku 1829, 

osvobozující veškeré zboží na rakouském pobřeží.215 Tyto dva patenty byly očividně 

průlomem do úspěšně rozvíjejícího se terstského přístavu.  

Tyto odstavce jen dokreslují rychlý nástup obchodní výměny Rakouska ve 

Středomoří a rovněž vzestup přístavu jako strategického bodu. Jestliže Prokesch byl 

podle Ommara Saida poslán do nudného malého města, ve světle úvodní kapitoly 

deníku Antona Prokesche se jeví postavení Terstu poněkud odlišně. Píše se v něm: 

Triest, das Tor der Levante! (Terst, brána do Levanty!), Uvážíme-li, že Einleitung byla 

pravděpodobně napsána později než samotné zápisky, a je dost pravděpodobné, že ji 

nenapsal sám autor, musíme dojít k závěru, že přístav velmi rychle zaujal pozici 

přerůstající městskou doménu, její význam bylo potřeba literárně zdůraznit.216 

Přesto se oba dva původní zdroje shodují na tom, že Prokesch zde načerpal 

novou motivaci pro interes o řeckou kulturu a prohloubil i svůj zájem o Orient a 

zároveň o politické otázky spojené s řeckým bojem za nezávislost. Na jaře roku 1824 

obdržel z Vídně oprávnění použít každou loď císařského námořnictva a jednoroční 

dovolenou. Poměrně velkorysá nabídka měla velmi racionální základ. Válečná rada ve 

Vídni potřebovala pozorovatele, objektivně informujícího o průběhu řeckého povstání. 

Rozkaz pravděpodobně iniciovali Gentz a Metternich, Prokeschovi umožňoval 

prokázat jeho diplomatický talent a navíc si mohl plánovat cestu podle svého uvážení. 

Podle dopisu  Schnellerovi chtěl navštívit i svatá místa.217  

Dne 19. srpna opustil na obchodní brize Il Veloce terstský přístav, aby tak 

otevřel novou etapu svého života. První zastávkou  se stal ostrov Korfu. Na začátku 

září tak vstoupil rovnou do centra dění osvobozeneckého povstání. O týden později 

navštívil i Missolonghi, jen několik měsíců po smrti lorda Byrona.  

 

 
 
 

                                                 
215 Angerlehner, R., Österreichischer Schiffsverkehr und Seehandel 1815–1838, I., disertační práce, Wien 1968, 
s. 81. 
216 Srov. Sayyid Omar, s. 40 a Enleitung, in Aus meinem Tagebuch, s. 8. 
217 ...um die vielleicht heiligsten Stellen der Welt zu sehen. (abych viděl snad nejposvátnější místa světa) In: 
Schneller´s hinterlassenen Werke, Bd. II, s. 76. dopis z 19. června 1824. 
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Prokeschova cesta po řeckých ostrovech 
 

Při sledování Prokeschova putování po řeckých ostrovech se soustředíme na 

korespondenci, sledování itineráře jeho cesty a porovnání s „zprávami“ a dopisy, nebo 

jeho články publikovanými později. Je zapotřebí zdůraznit dvě stránky, které se 

prolínají jeho putováním i jeho záznamy. První je literární zájem o antiku posílený 

obecným světovým filhelenismem, druhá je obsažena v jeho diplomatickém poslání. 

Z prvního hlediska je nejdůkladnějším zdrojem studie Omara Sayida, jež sleduje 

Prokeschův řecký pobyt a jeho zápisky z této doby. 

Německý filhelenismus218 existoval v nejvyšších uměleckých kruzích Rakouska 

stejně, jako tomu bylo ve Velké Británii, Francii, Belgii, Nizozemí a USA. 219 Ale 

oficiální politika měla naprosto odlišný kurs. Friedrich von Gentz, pravá ruka knížete 

Metternicha, demonstroval obavu Rakouska z liberální atmosféry filhelenismu 

v článku v Österreichischer Beobachter220. Na kongresu ve Veroně v roce 1822 se 

Rakousko jasně vyslovilo pro odmítnutí řeckého povstání a každé sympatii s 

filhelenismem se přičítal revoluční podtext. Sám Prokesch se dokonce díky svému 

postoji dostal do policejního hlášení, Metternich pak jeho názory označil za smýšlení  

neslučitelné s hodností důstojníka generálního štábu.221 Prokesch totiž vyjádřil nadšení 

pro řecké osvobozenecké povstání například v jednom ze svých dopisů hraběti Paarovi 

konkrétní větou: …den Säbel zum Wohle der Griechen, zum Untergang der Barbarei 

zu ziehen222 . Je tedy zřejmé, že tento mladý elitní důstojník nebyl zprvu nijak ideálním 

kandidátem pro roli “zpravodajce“. Jedním z mnoha obtížně klasifikovatelných 

důvodů proč se jím nakonec stal, mohla být i skutečnost, že rakouská válečná rada 

chtěla posílit válečné námořnictvo, postavené na italských základech, o mladé 

rakouské důstojníky. Prokeschovo osobní zaujetí bezpochyby také sehrálo nemalou 

                                                 
218 Blíže Noe Alfred, Der Phillelenismus im deutschsprachigen Österreich. In: Phillelenismus in 
westeuropäischer Literatur 1780 – 1830, Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden 
Literaturwisenschaft 6, str. 189 – 224. 
219 Prokesch jako mladý literát z kruhu Karoliny Pichlerové dokonce spolu s ní přeložil v roce 1819 Byronova 
Korzára a jeho zaujetí pro antické tradice bylo veřejně známé. 
220 Bertsch, s. 77. 
221 Engel-Janosi, s. 38. 
222 Engel-Janosi, s. 44, dále Pfligersdorfer, G.: Philhelenisches bei Prokesch von Osten. In: Europäischer 
Phillenismus. Die Europäische philhelenische Literatur bis zur 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hrsg. Evangeli 
Konstantinou, Phillelenische Studien 2, s. 87. 
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roli v přijetí úlohy vysoce postaveného zpravodajce.223 Z jeho osobního hlediska to 

byla především touha poznat místa paměti homérovských mýtů, zemi, jež zaujala jeho 

pozornost již v mládí. Přidělení k námořní eskadře mu tak umožnilo splnit jeden z jeho 

studijních cílů.  

První Prokeschovou zastávkou byl přístav Pula. Ze zápisků, které nám Prokesch 

zanechal je možno spíše v těchto dnech sledovat jeho zaujetí pro antickou tradici než 

pro politický vývoj. Pro bližší představu o jeho cestě je vhodné zmapovat její trasu. 

Prokeschova loď nabrala kurs směrem na Zadar a Dubrovník, v jehož okolí 

prozkoumal několik ostrovů, které leží u chorvatského, dalmatského a albánského 

pobřeží. Zaujetí řeckou mytologií se odráží v jeho korespondenci s Juliem 

Schnellerem. Nicméně v hrubosti novodobých řeckých staveb nenacházel soulad 

s krásou klasicko-humanistického ideálu, ještě méně potom v samotných obyvatelích, 

kteří se mu zdáli špinaví a jejich ulice zapáchající.224 („Jaká špína a smetí! Jaké úzké 

nepříjemné uličky! A ten zápach v nich! Jaká chátra!“)  

První větší zastávka se konala na Korfu. První opravdové setkání s antickým 

světem, kdy navštívil řecký chrám, ještě doplnil o schůzku s generálem Frederickem 

Adamsem225, britským vysokým pověřencem pro Jónské souostroví. Také se zde 

setkal s rakouským konzulem Tilligem, aby vyslechl zprávy o politické situaci. Tillig 

vyjádřil přesvědčení, že Rakousko nebude uznávat řeckou národnost a rovněž se 

nebude vměšovat do jednání mezi Vysokou Portou a povstalci.226 

V průběhu další cesty dorazil Prokesch do Missolungi, města, které proslulo 

svou polohou a podobností s Benátkami. Prokesch zde měl příležitost setkat se 

s lékařem227, jenž ošetřoval zesnulého lorda Byrona. Citujeme-li z jeho zápisků, 

dovídáme se, že básník zemřel na následky horečky způsobené koupelí v moři. Odmítl 

                                                 
223 Tento názor částečně prezentuje Bertsch, s. 79. 
224 „Welcher Schmutz und Unrath, welche enge, unfreundliche Gassen – welch Gestank in denselben – welch 
Gesindl“. In: Sayyid Omar ,O., s. 118. 
225 Adams, Sir Frederick (1781 – 1853), generál, zúčastnil se britské expedice do Egypta pod vedením generála 
Ralpha Abercrombieho, v letech 1824 – 1832, lord komisař pro Jónské ostrovy.  
226 Bertsch, s. 80.  
227 Jednalo se o Johanese Jakoba Mayera (1798 – 1826), napsal o smrti Byrona do Chronicon von Missolongi a 
Telegrapho Greco. 
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si nechat otevřít žíly a to snad mohlo způsobit jeho smrt. Obyvatelé Missolunghi 

ujišťovali Prokesche, že  poslední dny o sobě již nevěděl.228  

Dne 9. září vyplula loď Il Veloce z patraského zálivu a Prokesch z paluby lodi 

uviděl vrcholky pohoří Olymp. V dopise Schnellerovi sděluje, že není možno svěřit 

jeho pocity papíru. Dále pokračovala plavba kolem přístavů Navarino a Modon, až 

konečně briga kvůli silnému větru zakotvila 14. září v přístavu Syros. Vedle krásy  

 zelených pastvin a tmavých polí zarazila Prokesche nepříjemná realita v podobě 

uprchlíků, kteří museli uniknout před válkou z ostrovů Chios, Euvalin a Psara. Popis 

nuzných podmínek, v jakých se utečenci nacházeli, je u Prokesche dostatečně 

výmluvný. Doslova píše o ženách a dětech tábořících kolem přístavu v chatrčích, pod 

stany, v zemljankách a někdy i pod širým nebem. Většina z nich žebrala o almužnu.229  

 Dne 22. září kotvila briga Il Veloce v přístavu před Smyrnou, prvním cílem 

cesty Antona Prokesche. V Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient se 

můžeme dočíst o různorodosti obyvatel tohoto města a různých oděvů dokumentující 

sociální a etnickou příslušnost. Vom Pariser Frack bis zum persischen Ueberwurf – 

vom europäischen Staubhut bis zum stolzen Turban des Emirs – von der Londner 

Bordmütze bis zum weissen Kalpak... (Od pařížského fraku k perskému přehozu, od 

evropského klobouku k pyšnému emírskému turbanu, od londýnské čapky k bílému 

kalpaku)230  

Ve Smyrně sídlil hlavní velitelský stan rakouské flotily, s žádným jiným místem 

nebyl Anton Prokesch tak svázán jako s tímto rychle se rozvíjejícím městem. Na konci 

osmnáctého století byla Smyrna melting pot obyvatelstva,231 které zajišťovalo a 

provozovalo pro Osmanskou říši obchod se západními zeměmi. Sídlilo zde mnoho 

obchodních domů a rodin, se kterými Prokesch vešel poměrně rychle ve styk. 

S některými obchodníky, jako byli například z obchodního domu Dato-Missir, 

udržoval opravdové přátelství. Pomáhal jim i jako diplomat, v roce 1828 se zasadil o 

navrácení jisté dívky z otroctví rodičům. Rodina Dato-Missir pravděpodobně požádala 

                                                 
228 „Er war in den letzten Tagen nicht mehr bei sich“. In: Sayyid Omar ,O., s. 119. 
229 Sayyid Omar, s. 120. 
230 Prokesch, A., Denkwürdigkeiten  und Erinnerungen aus dem Orient, I., s 101. 
231 Blíže k základním údajům Frangakis – Syrett, Elena, The Commerce of Smyrna in the eighteen Century, 
Atheny 1992, s. XI. Kniha pokrývá rozsah vývoje města od roku 1700 – 1820. 
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Prokesche, aby této záležitosti napomohl. Prokesch několikrát zprostředkoval výměnu, 

či vykoupení otroků–zajatců.232  

Sayyid Omar zdůrazňuje během Prokeschovy návštěvy ve Smyrně jeho 

srovnávací pozorování turecké a řecké flotily. Jednalo se o moment, kdy se Prokesch 

propletl mezi tureckým a řeckým loďstvem. Omezuje se ale spíše jen na Prokeschovo 

romantické vyjádření o zoufalství a odvaze povstalců. Jedinou faktickou informaci, 

kterou Sayyidova kniha přináší, je nepatrná zmínka o vojenské taktice Řeků. A to 

tehdy, kdy popsal na základě Prokeschových citací použití lodí jako plujících sudů se 

střelným prachem.233 Prokeschovy berichty se však vyznačují vojenskou přesností 

v popisu vzniklých situací a zejména udávají velmi přesné počty lodí a vojáků, které 

viděl v jednotlivých přístavech. Zprávy byly zasílány nejméně jednou měsíčně, zcela 

určitě takový režim vychází z pravidelnosti diplomatického styku.234  

Pobyt ve Smyrně se omezil na tři týdny a poté odjel Anton Prokesch na válečné 

lodi Montecucolli. Po návštěvě Foky, padesát kilometrů severně od Smyrny se 

Montecucolli dostala do bouře a kapitán musel křižovat mezi ostrovy Chios a Lesbos. 

Nakonec dne 14. října Prokesch šťastně vstoupil na ostrov Tenedos. O čtyři dny 

později se vrátil zpět do ústí Dardanel.235 

V krátké době dosáhl Prokesch vrcholu své cesty. Jeho cílem byla Trója, a 

místa, která se stala dějištěm jednoho z největších mýtů antiky. Prokesch samozřejmě 

podlehl kouzlu místa a svůj pobyt zde prodloužil na čtyři dny. Prokesch znal ve vztahu 

k tomuto místu Strabonův životopis, díla Vergiliova i nový cestopis dr. Hunta.236 

Nebyla to ale jen romantika trójské války, nýbrž i pozorování tureckých a řeckých 

vojsk, které ho zde zdržely.237  

Od 22. října cestoval Prokesch po ostrovech a dostal se až na Rodosto. Zaujetí 

pro etnologická studia a více méně podrobná pozorování přinášejí jen informace o 

zvyklostech v odívání. Jako školený pozorovatel se rovněž zajímal i o změny krajiny a 

dokonce si na ostrově Rodosto najal bárku, aby mohl pohodlně zkoumat celý prostor v 

                                                 
232 Dopis Prokesch Gentzovi, Navarino, 9. dubna 1828. Popisuje výměnu 113 Arabů za stejný počet Řeků. In: 
Aus dem  Nachlass des Grafen Prokesch – Osten, s. 121. 
233 Sayyid Omar, s. 124. 
234 Celkový přehled Prokeschových zpráv z let 1825–1830, HHStA, Orient I. – VII, Karton XXVI. 
235 Sayyid Omar, s. 126. 
236 Phillip Hunt, spolupracovník lorda a přítel lorda Byrona. 
237 Sayyid Omar, s. 127. Dle Denkwürdigkeiten,. I., s. 157. 
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okolí. Jako prominentní cestovatel měl Prokesch mimo pas také dopis od 

dardanelského paši, který jej opravňoval k bezproblémovému přechodu hranic mezi 

jednotlivými provinciemi a usnadňoval mu přijetí u jednotlivých autorit,238 čehož 

bohatě využíval, zejména při obtížných kontrolách tureckých úřadů.  

Po zastávce konečně pokračoval směrem na Konstantinopol, která patřila mezi 

nejvýznačnější přístavy Orientu. Prokesch dosáhl hlavního města Osmanské říše 28. 

října, ve svých vzpomínkách se zamýšlí nad místem, kde asi začíná Asie a končí 

Evropa.239 Město původně byzantské, s křesťanskými kostely, dostalo své 

charakteristické znaky islámskými stavbami architekta Sinana.240 Tento stavitel vtiskl 

metropoli nad Bosporem nenapodobitelný ráz prostřednictvím mešit a minaretů, jež 

proslavily město samotné i vládu Sulejmana I. Nejkrásnější vodní cesta světa, jak dále 

poznamenal Prokesch ve svých zápiscích,241 vedla cestovatele do Bujukdere, srdce 

Bosporu. Konstantinopol byla dokonalým odrazem multietnicity říše. Koexistence 

nemuslimských vyznání byla právně zakotvena v systému milétů, který umožňoval 

určitou svobodu vyznání v muslimském sultanátu.242 Rozmanitost města se 

projevovala ve všech oblastech každodenního života.  

Prokesch si všímal během svého pobytu – bydlel u rakouského velvyslance 

Ottenfelse – živosti města, a toho co nabízel Orient Evropanům. Bazary, tradiční 

zboží, řemesla, kavárny s Turky sedícími u vodních dýmek, zrovna tak jako dřevěné 

chýše předměstí, byla místa, jež zaujala pozornost cestovatele.243 Také se zmínil o 

nekvalitní turecké minci, jejíž obsah zlata neodpovídal nominální hodnotě. Prokesch se 

domníval, že měna byla devalvována Řeky a doslova napsal: „…die Regierung von 

Nauplia scheint selbst die Hände in Spiel zu haben.“ (Zdá se, že vláda v Nauplii sama 

zasahuje do hry) 244 

                                                 
238 Sayyid Omar, s. 130 – 131. 
239 „…ich kannte nicht sagen hier endet Europa, hier beginnt  Asie.“ (Nedokážu říci, kde končí Evropa a začíná 
Asie.) In: Prokesch, A.., Abendland-Morgenland, Wien  1956, s. 85. 
240 Sinan (1491 – 1588), přehled architektury in: Islam, Kunst und Architektur, hrg. von Markus Hattstein und 
Peter Delius, Koln 2000, s. 550 – 554. 
241 Sayyid Omar, s. 133. 
242 Blíže Lewis, The Emergency of Modern Turkey, s. 89. 
243 Sayyid Omar, s. 136. 
244 Sayyid Omar, s. 136. Blíže k problému finančnictví Clay, Chr., Gold for the Sultan, Western Bankers and 
Otoman Empire 1856 – 1881, s. 14 – 25. Dále An Economic and Social development of the Ottoman Empire, ed. 
by Halil Inalczyk, Donald Quataert, Volume 2, Cambridge University Press 1944. Rovněž širší kontext Issawi, 
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Ottenfels, jako rakouský vyslanec, přijal Prokesche velmi vlídně, jak se sluší na 

Schwarzenbergova důstojníka. Umožnil mu vstup do společnosti diplomatů a 

nevynechal jej ani při služebních rozhovorech se zástupci Velké Británie, Francie, 

Ruska, Nizozemska a Pruska. Také k jedné audienci u sultána byl mladý důstojník 

Prokesch přizván.245 Nebylo to jistě náhodou, že baron Ottenfels měl takový zájem o 

mladého schopného diplomata, potřeboval totiž sám vojenského pozorovatele. Také 

baron Kavanagh sdílel toto přesvědčení a upozornil knížete Metternicha na 

Prokeschovy schopnosti dobrého pozorovatele. Je zajímavé, jak se k celému problému 

obsazování diplomatických postů v habsburské monarchii se vyjádřil Prokesch o 

čtyřicet dva let později v Allgemeine Zeitung246: „Ačkoliv bývala Metternichova 

politika i krátkozraká a úzkoprsá, dokázala východní otázku docenit. Je známo, že 

Metternich nevybíral své vyslance u dvorů vždy podle zásluh a charakteru. Pouze při 

obsazování postů v Orientu rozhodovala osobní schopnost.“ 

V průběhu Prokeschova pětiletého pobytu bylo jeho poslání každý rok 

prodlužováno, a byla mu dopřána téměř absolutní volnost při cestování a jisté finanční 

zajištění.  

Srovnání rakouské politiky s příznivým začátkem diplomatické kariéry mladého 

důstojníka vychází mnohem negativněji. Ačkoliv se Metternich snažil mít vše pod 

kontrolou, situace v Evropě a latinské Americe nahrávala budoucí izolaci Rakouska 

v řeckém povstání. V srpnu 1824 Canning nahradil velvyslance Sira Charlese Stuarta 

lordem Granvillem, který byl více přijatelný pro premiéra Villèliho247 Výsledkem 

měly být lepší vztahy s Francií a pozdější vývoj a sblížení Ruska s Velkou Británií jen 

potvrdilo správnost této orientace.248 

Po třídenní plavbě, jež se změnila v martyrium zaviněné neschopným 

kapitánem, který dokonce zavedl loď do blízkosti vojsk Kapudana Paši, se Prokesch 

                                                                                                                                                         
Ch., Modern East Economic Development, 1815 – 1914: the General and the Specific, in: The Modern Middle 
East, ed. by Hourani, Khoury, Wilson, London/New York 2004, s. 177 – 194. 
245 Bertsch, s. 90. 
246 …Wie kurzsichtigen und engherzig die Metternich´s Politik auch war, den orientalischen Fragen wusste sie 
gerecht zu werden. Man weiss, dass Metternich seine Vertreter an auwärtigen Höfen nicht immer nach Verdienst 
und Charakter wählte. Nur bei  der Besetzung orientalischer Posten blieb die persönliche Fähigkeit 
entscheidend.  Podle poznámky 112, in: Bertsch, s. 90. 
247 Britain in Europe, s. 87. 
248 Blíže k postoji Canningovy politiky vůči systému konferencí čtyř velmocí článek Temperley, H., Canning  
and the Conferences of the Four Allied Goverments at Paris, 1823 – 1826, in: The American Historical Review, 
30/ 1 1924, s. 16 – 43.   
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opět vylodil ve Smyrně. Krátkého pobytu využil k procházkám po okolí a k některým 

pozorováním, jež srovnával s tehdejším průvodcem.249 Odplul přesně na konci roku 

1824, aby na lodi Il Veloce ještě prozkoumal Tróju. Následující plavba, zahrnující 

výlet na ostrov Mélos, nepřinesla Prokeschovi nic výrazně historicky zajímavého, 

ovšem čtrnáctého ledna se objevila Prokeschova loď na severní straně Kréty (přístav 

Kandia) během cesty na Sudu. Zde v té době probíhalo obsazení přístavu tureckým 

vojskem. Součástí armády byla egyptská jednotka Ibráhíma Paši. Prokesch se bohatě 

rozepsal o pěti až šestitisícové armádě otroků a o stejném množství Arabů a Egypťanů, 

kteří přebývali v naprostém nepořádku a chaosu, zdecimováni nemocemi.250 Ani 

zbraně nebyly v lepším stavu, což Prokesche přimělo uvažovat o určitých nadějích pro 

Řeky. Samotní otroci v armádě Ibráhíma Paši byli pravděpodobně sudánského původu, 

získáni byli během známého tažení Muhammada Alího do Sudánu.251  

Armáda Muhammada Alího vedená jeho synem Ibráhímem Pašou byla vtažena 

do celého dění již od začátku konfliktu. V září roku 1821 napsal Muhammad Alí 

svému synovi dopis, ve kterém vyjádřil názor, že pokud Řekové budou pokračovat ve 

svém odporu, pak jej sultán pověří vedením války na řeckých ostrovech. Nařídil 

synovi ukončit tažení v Súdánu, odvést co nejvíce Súdánců jako otroky pro armádu a 

vrátit se zpět. Ovšem otroci nebyli vhodní pro službu v armádě a  také egyptské klima 

způsobilo, že velmi rychle umírali a stali se spíše přítěží. 

Přes tuto zkušenost Prokesch nadále viděl situaci Řeků jako bezvýchodnou. 

Následující dny dělil mezi vojenské pozorování a návštěvu antických památek. Sever 

ostrova na něj udělal opravdový dojem, a dokonce srovnával ulice města Chania 

s Tintoretovými, Belliniho a Veronesovými obrazy.252   

Program další cesty vedl zpět na Syros, kde již Prokesch před pěti měsíci v září 

předchozího roku přebýval. Nicméně během jeho předchozí návštěvy neměl možnost 

                                                 
249 Reiseführer Pocock, kapitola 2, s. 92. 
250 Sayyid Omar, s. 140. (Haufen halbnackter Wilden liegten um schmutzige Zelte gereiht, Sclaven, von anderen 
Sclaven mit Peitsche und Strick zusammengegeisselt.“) 
251 Tažení do Sudánu bylo připravováno pod vedením waliho syna Ismaila, ale samotnou expedici vedl Ibrahim 
Paša, nejstarší syn egyptského vicekrále. Účelem byl obchodní zájem připojit Súdán k obchodnímu impériu 
Egypta. Otevření nilského kataraktu a možnost plavby by přinesla jistý komerční profit. Také nerostné bohatství, 
zejména zlaté doly byly předmětem zájmu obou waliho synů. Ovšem plán byl příliš ambiciózní, na to aby mohl 
být úspěšný, Ismail byl zabit kmenem Shinda a  Ibrahim Paša byl povolán Muhammadem Alim zpět. Neúspěch 
expedice nahradilo  přání sultána potlačit řecké povstání. In:  Affaf Lutfi al- Sayyid Marot, Egypt in the Reign of 
Muhammad Ali, Cambridge 1984, s. 205.  
252 Sayyid Omar, s. 141. 



 82 

navštívit trh s otroky. Tentokrát, naprosto otřesen, napsal Schnellerovi: „Gestern sah 

ich einen Franken, der seine Sclavin, ein Wesen von etwa 20 Jahren, nachdem er mit 

ihr zwei Kinder gezeugt hatte und beide gestorben waren, auf dem Markte losschlug“. 

(Včera jsem viděl jednoho Franka, který prodal na trhu svou otrokyni, asi 

dvacetiletou, poté co  s ní zplodil dvě děti a obě zemřely.) Ačkoli otroctví bylo již 

upravováno smlouvami Vídeňského kongresu, prakticky přežívalo až do konce 

čtyřicátých let. Ukázka jeho brutality nebyla pro společnost Orientu devatenáctého 

století nijak výjimečná a byla oblíbeným tématem Evropanů, na němž mohli 

manifestovat zpátečnictví a krutost Orientu.  

Vývoj politické situace donutil Prokesche se na konci února  plavit se do vod 

kolem Kykladských ostrovů, na Paros. Z tohoto místa podnikl nebezpečnou cestu na 

blízký ostrov Antiparos, jen na bárce a téměř bez doprovodu – jen s jedním 

průvodcem. Cílem nebylo tentokrát pozorování historického charakteru, ale setkání 

s řeckými piráty. Podle jeho vylíčení je těžké posoudit zda k nim choval nějaké 

sympatie. Podařilo se mu vyvrátit jejich první výčitku, že připlul na válečné lodi a 

navázat s nimi takový kontakt, že dokonce přenocoval v jejich přítomnosti, ale z jeho 

popisu situace cítíme značnou nejistotu až strach o život.  „V jejich rysech je něco tak 

nespořádaného, v jejich chování bylo tak mnoho lehkomyslnosti a hbitosti, byli to lidé, 

pokud to tak mohu říci, kteří stále pozorně poslouchali a pozorovali, zachovávali si 

naprostou rozvážnost ve svém opojení, jež patrně milovali a pospíchali za ním, že bych 

je nikdy nemohl považovat za začátečníky na této nebezpečné životní pouti“.253  

Na konci února se setkáváme s Prokeschem znovu na palubě Il Veloce, plující  

opět na Smyrnu. Jak bylo již uvedeno výše, toto město mělo strategický význam, jak 

pro Prokesche, tak pro rakouské námořnictvo. Navíc zde byla omezení proti cizincům 

místními úřady naprosto minimalizována.254 Čas zde bylo možno vyplnit přípravou na 

další cesty a návštěvu přátel,  bez obav z policie, či cenzury. 

V březnu pokračovala Prokeschova pozorování dalším na jednom z míst, která 

jsou považována za jeden ze zdrojů antické kultury. Vydal se svým doprovodem 

                                                 
253 Es lag etwas so Wüstes in ihren Zügen, es war so viel Leichtfertiges und Gelenkiges in ihrem Benehmen, die 
Leute waren, wenn ich so sagen darf, so ganz Ohr und Auge in jedem Augenblicke und bewahrten in dem 
Taumel, den sie zu lieben und zu beeilen schienen, so ganz ihre Besonnenheit, dass ich sie nicht einmal fär 
Anfänger auf der gefährlichen Lebensbahn nehmen konnte. 
254 Sayyid Omar, s. 146. 
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(sekretářem, janičárem a tureckým sluhou) do Efesu. Cítíme ze zápisu, že Prokesch 

měl nesrovnatelné možnosti, kterými jistě každý cestovatel v jeho době neoplýval. Byl 

na svou cestu dobře připraven. Zázemí, které mu nejspíše poskytovaly rakouské úřady, 

mu umožňovalo najímat průvodce i služebnictvo podle vlastních představ.255 

V Efesu strávil několik dní pozorováním a obdivováním antických a islámských 

památek, mimo to jej cesta ze Smyrny do Efesu zavedla i do stanu nomádských 

kmenů, kde přenocoval. Všímal si podle svých zápisků krásy orientálních dívek a 

způsobu života obyvatelstva.256 Popisoval oblečení, které mu často svou 

jednoduchostí, v kombinaci se zbraní, působilo směšně. Návrat z Efesu působí na 

cestovatele velmi romanticky. Jak napsal, pozdě v noci, provázen zvukem tisíce 

velbloudů dosáhl opět Smyrny.  

Po návštěvě Dianiných koupelí najal 14. dubna bárku, která ho vzala k jeho 

fregatě k pobřeží Burla. O tři dny později Prokesch vyplul na moře (17. dubna) a loď 

plachtila směrem na Skyros přes Psaru. Na Skyru Prokesch vystoupil na břeh. Ačkoliv 

se zjevně během jeho cesty nestalo nic zvláštního, pro dokreslení situace je zápisek o 

pozorování řecké brigy, jak nakládá skromné potraviny, jediným jeho válečným 

pozastavením. Divil se totiž nevelkému výběru potravin pro námořníky, sucharům a 

cibuli. Prokesch viděl mužstvo takové válečné brigy jako chudáky, kteří se plaví na 

hromadě prken a jsou odsouzeni k zániku.257 Pokud by Prokesch takovým způsobem 

informoval rovněž vídeňské úřady, celkově by situace o válečné řecké mašinérii 

zapadala do obecného chápání situace. V této době byla ještě Vídeň přesvědčena o 

neschopnosti vytvořit organizovanou armádu, která by se mohla stát opravdu vážným 

nebezpečím egyptského vojska. Až 21. dubna mohla fregata využít západního větru a 

plavila se směrem na Andros a Ténos, odkud se vydala jižním směrem. Po delším 

bezvětří na Siru se fregata vydala 23. dubna na Sifanto, Serifos, Mélos a Antimélos a 

na Falkoneru dále na sever. Přes nepříznivé podmínky ale musela loď zakotvit na 

Mélu, což byl již druhý pobyt Prokesche na tomto ostrově. Potom 28. dubna loď 

vyplula na Krétu. Odtud pozoroval Prokesch z okna své kajuty egyptskou flotilu. Na 

severním pobřeží Kréty zjistil průběh bitvy při které utrpěli Řekové ztráty. Vyjadřuje 

                                                 
255 Sayyid Omar, s. 144. 
256 Sayyid Omar, s. 148. 
257 Sayyid Omar, s. 150. 
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se o pohrdání Turky a jejich jednání se ženami a ničení příbytků, také jim vyčítá 

otrokářství.258 

Dne 6. května Prokesch vyplul z Kythéry na sever a dosáhl Hydry a Spetzes, 

zakotvil na Argu, proti tehdejšímu městu Nauplion, které povstalo proti Turkům. 

Prokesch popisuje ozbrojené muže v ulicích. Navštívil hrob Aganemnona, pokladnici, 

oválnou halu, královský hrob. Korint samotný se mu zdál zničený a zbídačelý, plný 

ubožáků. Po dlouhém hledání našel špinavý byt. Brzy ráno byl potěšen možností 

prozkoumat Akrokorinth, kam Turci nedovolili vstoupit takovým cestovatelům jako 

Chandler, Dodwel, Fauvel. Jak píše, nalezl místo, kde se začaly psát řecké dějiny.259 

Celý dojem je pro něj však zkalený nuznou realitou okolí a Prokesch vyjadřuje 

myšlenku, že je to důkaz úpadku řecké kultury.  

Místo, kde přebýval, bylo v důsledku války velmi špatně zásobované, takže 

píše, že jej od jisté smrti hladem zachránila jedna z místních paní. Po cestě do Megary 

pokračoval Prokesch dále na Salaminu a do Atén. Cestou potkával válečné ubožáky 

utíkající z Chiu, Psary, Thesálie a Euboá.260 Byly to oběti válečných represí 

osmanských vojsk, tak i nedisciplinovanosti řeckých povstalců. V centru klasického 

starověku se Prokesch cítil ve svém živlu. Nejdříve vyhledal chrám boha Dia. Můžeme 

v jeho zápiscích okamžitě rozpoznat popis romantického literáta. Např. červenožlutou 

barvu kamene  Prokesch popisoval jako budící posvátnou hrůzu („schauerlich- 

weihevolles Bild“) (...hrůzný a posvátný obraz). Jeho  vylíčení sochy Sókrata, na 

jednom z vrcholků v blízkosti Sókratovy jeskyně je plné nadšení a filozofických 

otázek, okamžitě zodpovězených a nepostrádajících patetický oslavný charakter. („Es 

ist  Philopappus von Visa, einem Dorfe in Attika, den Niemand kennt. Diesel Mal ist 

weder in der Nähe noch in der Ferne von grossem Eindrucke“.) („Je to Filoppapus 

z Visy, jedné attické vesnice, jehož nikdo nezná. Tentokrát je současně blízký i 

vzdálený tomu, aby působil velkým dojmem“.)  

Po okružní cestě kolem Atén vystoupil na Pnyx, na tomto historickém 

shromaždišti obyvatel města byl překvapen jednoduchostí stavby složené ze 

čtyřhranných bloků. Stejný obdiv věnoval i Propylájím, ovšem architektura starověku 
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260 Sayyid Omar, s. 154. 
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narušená nedokonalou tureckou zástavbou, kterou Řekové opět proměnili v suť, si 

vysloužila jeho rozhořčenou kritiku. Nebyla to ale jen válka, která poničila krásu 

antického města. Stejnou výtku, jakou uštědřil Prokesch válečnému úsilí, si vysloužil i 

lord Thomas Elgin261, údajně zodpovědný za zničení Parthenonu. Tento zcestovalý 

anglický diplomat sbíral antické sochy po celém Řecku na úkor národního dědictví.262 

Vedle pobytu v Athénách a cestách do okolí Prokesch také přebýval jistou dobu 

v klášterech na Marathónu. Zajímavá jsou jeho vyjádření k mnišskému prostředí, ve 

kterém se nakrátko ocitl. Mniši se prý vyznačují neuvěřitelnou nevědomostí, která je 

však snesitelná, pokud se jedinec osvobodí od přeceňování planého vědění, pochopí 

myšlení druhých a vcítí se do něj. Což podle Prokesche může být jeden z největších 

přínosů cestování.263  Komentáře Prokeschova pobytu, excerpované z jeho zápisků, 

dávají možnost  nahlédnout do dobového chápání cestování a objevování země, jež 

doznala svého novodobého politického významu díky dějinnému vývoji, který ožívá 

již jen v literatuře.  

Po dobrodružství v Aténách a okolí následovala cesta na ostrov Aigina. 

Prokesch obeplul toto místo, než se dostal do města na severu. Dozvídáme se, že 

onemocněl zimnicí a tak další cesta pro něj byla strastiplnou záležitostí. Zejména, když 

vanul ostrý protivítr. Na ostrově Hydra, jeho příští zastávce, využil možnosti nalodit se 

na fregatu Bellona a plout na Smyrnu. Dne 3. června již pravděpodobně dlel ve svém 

prozatímním domově. V berichtu zaslaném s tímto datem čteme důležitou informaci, 

že se chystá vyhledat flotilu Kapudana Paši264  a pokud to bude potřeba, popluje na 

Nauplion a Navarino.265 Dne 13. června se Prokesch nalézal na ostrově Syros. 

Dozvěděl se o blízkosti flotily Kapudana Paši, jehož přítomnost zde mezi místními 

obyvateli budila strach. Obyvatelé Syru utíkali do bezpečí, na Tinos a Mykonos, 

                                                 
261 Elgin, 7. earl Thomas Bruce (1766 – 1841), velvyslanec v Konstantinopoli v letech 1799 –1803. 
262 Sayyid Omar, s. 154 – 156. 
263 Vzhledem k tomu, že je velmi nesnadné interpretovat německý text, autor přikládá originál textu: …Die 
grosse Unwissenheit dieser Mönche wird erträglich, sobald du dich nur an ihr Gemüth hältst und überhaupt aus 
den Fesseln eitler Ueberschätzung des Wissens mehr und mehr dich loswindest, was eben eine Folge und ein 
Gewinn der Weltbetrachtung auf Reisen ist. „Značná nevědomost těchto mnichů se stává snesitelnou, jakmile jen 
překonáš jejich prostou mysl a vůbec se více a více osvobodíš z okovů planého přeceňování vědění, což je zrovna 
tak důsledek a zisk pozorování světa na cestách“. 
264 Hodnost osmanského admirála. Pravděpodobně se jednalo o Kücük Huseina Pašu. Blíže o charakteru úřadu 
admirála článek Murata Cizakci, Kapudan Pasha a shipowners 18th 19th centuries, konference Kapudan Pasha, 
his office and his domain konaná na Krétě 7.  – 9. 1. 2000. Publikováno na www.mcizakca.com. 
265 Hlášení  Smyrna, 3. června, 1825, HHStA, NPO, XXVI, 1, Orient I. Srov. Bertsch, s. 94, datace zde není 
příliš přesná, protože se omezuje na poměrně široké časové období mezi 19. květnem a 25. červnem 1825.  
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zatímco lidé z tohoto ostrova zase očekávali záchranu na Syru. 14. června uslyšel 

Prokesch kanonádu. Pozdě odpoledne téhož dne napočítal čtyřicet tři řeckých lodí, 

plujících směrem do přístavu Suda. Prokesch odplul za veliteli turecké flotily, aby 

jednal o osudu sardinských obchodních lodí a předešel tak plenění jejich nákladu. 

Sešel se s guvernérem Husseinem Bejem, a okázalé přijetí, zahrnující rituál s kávou a 

dýmkou bylo známkou toho, že Prokesch představoval důležitou osobnost jakožto 

představitel evropské mocnosti. Hussein Bej také přišel údajně vznešeně oděný, s 

pistolemi a mečem za pasem, velkým bílým turbanem – známkou svého úřadu – na 

hlavě.266  

Prokesch díky tomuto setkání získal obraz válečného loďstva sestávajícího z  10 

fregat, 14 korvet, 60 brig, goelett a transportních lodí přeplněných vojáky.267  Z Kréty 

plul Prokesch na jižní část Peloponnésu na Methóné (Modon), kde rozšířil svá 

pozorování o pozici a počtu egyptských vojáků, kteří obsadili město. Zaznamenal 

v hlášení, že vyhledal Kapudana Pašu. Prohlédl si egyptské ležení a rovněž byl 

svědkem pochodu zástupů zajatých Řeků.268 Ihned poté odplul dále k Navarinu, aby 

popsal sílu vojska. Takových pozorování vykonal několik,  rovněž u  ostrova 

Zakynthos, kam doplul 29. června. Ostrov, který byl ve správě Velké Británie, 

podléhal zvláštnímu režimu. Všechny příchozí čekala jednadvacetidenní karanténa, 

takže moře okolo ostrova bylo plné čekajících lodí.  

Příští den Prokesch  odplul na Missolungi, kde pozoroval probíhající boj, potom 

přes Zakynthos na Navarino. Kapudan Paša mu vylíčil své plány na útok na 

Missolongi. Prokesch pochopil, že turecké vojsko je v této chvíli neporazitelné, jako 

zkušený voják dobře odhadl situaci.269  V následujících dnech se připojil k rakouské 

válečné flotile a vzhledem k tomu, že se schylovalo k dalším bojům, nebyla jiná volba, 

než cestovat na ostrov Milos a dále na Syros.  

Během července a srpna zažil Prokesch několik zajímavých dobrodružných 

setkání s oběma válečnými stranami, jak s řeckými ozbrojenci, tak s egyptským 

vojskem. Právě léto roku 1825 bylo rozhodující pro první fázi řecké války. Ibráhím 

                                                 
266 Hlášení z 20. června 1825, 2, tamtéž.  
267  Sayyid Omar, s. 160. 
268 Podle Bertschovi práce Prokesch plul na Aiginu a Methóné, aby se setkal s Kapudanem Pašou a Mehmedem 
Efendim, aby si prohlédl egyptský vojenský tábor.  
269 Sayyid Omar, 160.  
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Paša drancoval západní Peloponnésos, vypaloval vesnice a postupoval směrem na 

Nauplion. Před koncem června obsadil Argos a stanul na dohled od Nauplia, místa, 

kde se schovávala řecká vláda. Přímý zásah se ale neuskutečnil, neboť nejvyšší velitel 

britských vojsk Hamilton předstíral pomoc Řekům, a tak zabránil přímým akcím 

Egypťanů. Ibráhím Paša nechtěl riskovat střet s britskou vládou, protože obě země, 

Egypt a Velká Británie ještě nebyly ve válce.270 Tato lest zachránila Řeky 

v nebezpečné situaci, ale zároveň je politicky vehnala do náruče Britů. V červenci se 

konala schůze vedení povstalců, na které se prozatímní vláda rozhodla k sepsání 

dokumentu, který vyhlašoval nezávislost řeckého státu pod záštitou Velké Británie. 271 

Demetrios Miaulis272 byl poslán do Londýna, aby urychlil realizaci druhé půjčky a 

přesvědčil Foreign Office o existenci nového státu.273 Druhá půjčka proběhla pod 

přímým dohledem londýnského výboru a výsledkem byly velmi hubené platby Řekům 

peníze byly přerozdělovány způsobem, který podporoval britskou politiku v Řecku a 

osobu lorda Cochrana274, velitele všech operací.  

Prokesch byl donucen k třítýdennímu pobytu na ostrově Syros, neboť se nemohl 

dohodnout s piráty, ovládajícími ostrov, sledoval vývoj a podával hlášení, zejména o 

soustředění tureckých a egyptských sil, ale není pravděpodobné, že by věděl něco 

bližšího o tajných britských jednáních. Teprve 29. července odjel na Chios, kde viděl 

již zničené město, nalezl zde jen domy změněné v ruiny, a kosti obyvatel. Podnikl také 

několik průzkumných výletů po ostrově. Po dvou týdnech odjel na Syros, kde po 

krátkém pobytu pokračoval dále směrem na Nauplion. Město zničené válečným 

tažením očekává záchranu ze strany Velké Británie, a trpí skutky egyptských vojsk, 

napsal.275  

Nemoc donutila Prokesche dne 14. srpna vrátit se do Athén. Druhý dlouhodobý 

pobyt strávil Prokesch částečně ve společnosti rakouského konzula Gropia276. Tato 

osobnost měla pověst výjimečně vzdělaného muže, který procestoval několikrát řecké 

                                                 
270 Howarth, D., The Greek Adventure, London 1976, s. 189. 
271 Howarth, s. 189. 
272 Syn admirála Andrease Miaulise, významného velitele námořních sil Řeků.  
273 Howarth, s. 190. 
274 baron Cochrane, Thomas Alexander (1775 – 1860), účastnil se napoleonských válek. 
275 Sayyid Omar, s. 161–3. 
276 Gropius, Georg Christian (1802– 1842), rakouský konzul v Aténách v době Prokeschova pobytu.  
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ostrovy a byl považován za velkého znalce antického umění.277  Během podzimu 

Prokesch obeplul a navštívil několik ostrovů. Na ostrově Sykion, asi dvacet kilometrů 

vzdáleného od Korfu nalezl Prokesch pozůstatky tureckého vojska Dramala Ali Paši, 

které bylo poraženo Řeky pod vedením Theodora Kolokotronise.278 Později Prokesch 

o válečných hrůzách napsal:“…Die Gebeine der Kamele, Pferde and Tragthiere 

liegten ungesondert von denen der Menschen“. („...Kosti velbloudů, koní a soumarů 

leží smíšené s lidskými..“) Dále ještě uvedl: „Als die Griechen wieder in den Besitz 

von Korinth kamen, räumten sie, ganz in der Weise der Morgenländischen Völker die 

Todten nur an der Orten auf, wo sie ihnen geradezu im Wege lagen, an allen übrigen 

verweseten die Leichen, wo sie eben gefallen waren.“ (Když Řekové znovu obsadili 

Korint, odklidili, zcela po způsobu orientálních národů, mrtvoly pouze z míst, kde jim 

právě ležely v cestě, všude jinde hnila mrtvá těla na místech, kde padla.)279  

Prokesch brzy odjel na Nauplio, aby podal zprávu o opevnění a síle řeckého 

vojska. Podmínky pobytu povstalců byly víc než skromné, zejména hygiena byla na 

nízké úrovni, lidé spali v kanálech, špinaví a zanedbaní. Prokesch na tomto ostrově 

onemocněl horečkou, a nedostalo by se mu zdravotnické pomoci snadno, avšak 

pomohl mu jeden z vůdců řeckého povstání, Alexandros Mavrokordatos.280  Vedle 

tohoto setkání, Prokesch ještě navázal kontakt s dalšími vůdci rebelů, Kolettisem a 

Spyridonem Trikupisem.281 Pravděpodobně nejcennější přátelství, které zde vzniklo 

bylo s Mavrokordatosem, není jasné, zda Prokesch potkal tohoto politika již dříve, ale 

hodnotný kontakt byl později oceňován i Fridrichem Gentzem. Spyridon Trikupis i 

Alexandros Mavrokordatos byli oba dva „členové anglického klubu“ a patřili ke křídlu 

britského velvyslance Hamiltona, dokonce se Prokesch v jednom dopise Fr. Gentzovi 

o Mavrokordatovi vyjádřil jako o Man Hamilton´s.282  O Trikupisovi se Prokesch 

rozepsal v hlášení ze 17. října 1825, kde se zmiňoval o přátelském rozloučení.283   

                                                 
277 Heideck, K., Die bayerische Phillelenen-Fahrt 1826–1829. Aus dem handschriftlichen Rücklass des K.B. 
Generallieutenants Karl Freiherrn von Heideck. I. Teil. M 1897. Darstellungen aus der Bayerischen Kriegs- und 
Heeresgeschichte 6. s. 1– 62, podle pozn. č. 129, Bertsch, s. 95 
278 Kolokotronis, Theodor (1770 – 1843), řecký vůdce prorusky orientovaný.   
279 Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient, Bd. II, s. 722. 
280 Mavrokordatos, Alexandros (1791 – 1865), řecký politik. 
281 Kolettis, Ioannis (1774 – 1847), politik. Trikupis, Spyridon (1788 – 1873), řecký historik a politik. 
282 Dopis Prokesche Gentzovi, Smyrna, 18 února 1828, in: Aus dem  Nachlass des Grafen Prokesch – Osten,  , s. 
107. 
283 Hlášení z  17. října 1825, Turkei VI/49, srov. Bertsch, s. 95. 
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V listopadu a prosinci Prokesch procestoval několik měst a míst, o jejichž zašlé 

kráse informuje zevrubně v Erinnerungen aus Aegypten und Kleinasien.284 Překvapivá 

je opět geografická přesnost jeho popisů, svědčící o víceúčelovosti deníků. Popis měst 

je věnován nejen historickým památkám, které Prokesch líčí s největší pečlivostí, 

dokonce zahrnující kartografická zaměření jednotlivých antických  sloupů, hrobek a 

jednotlivých artefaktů. Popisuje rovněž skladbu obyvatelstva, takže se dovídáme, že 

například město Magnesia má asi čtyřicet tisíc obyvatel, z toho patnáct tisíc Řeků a je 

sídlem místního vládce – paši.285 Prokesch vedle svých pozorování prokazuje ve svém 

deníku hlubokou znalost antických historiků i svých současníků,286 poněkud nepřesně 

působí dokreslení situace, kdy se Prokesch potkal se zástupem poutníků do Mekky. 

Jak uvedl, posadil se se svým doprovodem vedle muslimských cestovatelů, kteří mu 

údajně nabízeli zbraně, dýmku a kávu. Navíc podle chování a oblečení je spíše možné 

soudit, že se jednalo o doprovod poutníků, nežli o ně samotné, neboť nebyli zahaleni 

v tradičním poutním rouchu. 

Hlavním cílem této cesty byla Bursa, město které na něj zapůsobilo krásou 

přírody a bohatou historií. Sledujeme-li jeho zápisky, musíme si povšimnout, že hodně 

čerpá z popisu svého kritika Josepha von Hammer-Purgstalla. Ovšem Prokesch 

prokazuje nadšení pro krásy jednotlivých mešit a zajímá se také o lázeňskou kulturu 

Bursy. Město bylo jedno z největších v Osmanské říši, nejen s bohatým historickým 

zázemím, ale rovněž s rozvinutým obchodem. Žilo zde kolem sedmdesáti tisíc lidí, 

z toho samozřejmě většina Turků, ale i Arméni, Řekové, Židé. Zejména obchod byl 

v rukou Arménů a Židů.287  

Na konci listopadu se Prokesch vydal směrem na Nikaiu. Vedle předměstí a 

okolí, plného historických islámských staveb, popsal rovněž opevnění Nikaie, včetně 

provedeného měření. Ačkoliv neměl zřejmě dostatečné vybavení, dal si záležet aby 

opevnění změřil co nejpřesněji. Uvádí: „..Der Umfang der Hauptmauer beträgt 14 800 

Wienerfuss…“288 Prokesch popsal historii města, zejména se soustředil na  průběh 

                                                 
284 Erinnerungen aus Aegypten und Kleine Asien,  Band III., Wien 1831, s. 118 – 250.  
285 Tamtéž, s. 124. 
286 Pausanias, řecký cestovatel; Livius Titus (59 př. n. l. – 17 n. l.), historik a filozof; Strabo, řecký geograf (64 
př. n. l. – 24 n. l.) napsal dílo Geografika,. 
287 Erinnerungen aus Aegypten und Kleinasien,  Band III., Wien 1831, s. 200–213. 
288 (hlavní hradba měří po obvodu 14800 vídeňských stop) Tamtéž, s.  222. 
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křižáckých válek. Velmi zřetelně si uvědomoval, jak problémy současného Řecka a 

Osmanské říše souvisí s historickým vývojem tohoto území. V Erinnerungen uvádí, 

jak byl byzantský kostel po ovládnutí území vojáky sultána Orchana proměněn 

v mešitu. Tato Orchanova mešita byla již v troskách v době Prokeschova pobytu, 

ovšem původní nápisy a fragmenty řeckého křesťanského kostela sv. Démétria bylo 

možno stále najít. Jak Prokesch napsal, není  pochyb, kde bylo  místo, na němž se 

konal Synod.289 Pro cestovatele z evropské země nebylo běžné, že si všímal takových 

detailů a analyzoval je v souvislosti se současným multietnickým vývojem. Prokesch 

se snažil dopátrat všech historických a náboženských souvislostí, které by mu pomohly 

porozumět eskalaci násilí, která se skrývala pod rouškou národního povstání. 

Na přelomu nového roku a počátkem zimy můžeme Antona Prokesche znovu 

potkat v Konstantinopoli. Byl opět ubytován u barona Ottenfelse, což znamenalo, že 

byl v pravidelném styku s vyslanci a diplomaty všech evropských států.290  Situace v 

Osmanské říši spěla k zásadní správní změně, která výrazně ovlivnila společenskou a 

správní skladbu uvnitř sultanátu. V listopadu 1825 dosáhl sultán jmenování Kadizâdze 

Mahmuda Tahira Efendiho nejvyšším muftím.291 Tento velký  reformátor byl 

rozhodnutý limitovat pravomoci místních imámů. To spolu s promyšleným  

Mahmúdovým postupem vůči janičárům umožnilo tolik potřebnou modernizaci 

správního i vojenského systému Osmanské říše.  Jestliže mluvíme o promyšleném 

postupu, neznamenalo to jen posílení sultánových pozic uvnitř vojska, ale i propagační 

kampaň nemající v historii Osmanské říše obdoby. Sultán kladl důraz na nutnost 

reformovat armádu a poukázal na neschopnost janičářů podílet se na současném 

konfliktu, navíc Mahmud předložil jako vzor armádu Muhammada Aliho, která 

požívala služeb zahraničních poradců. Během zimy a jara sultán spolu se svými 

příznivci připravily strategii pro změnu v turecké armádě.292
 

Prokesch popsal stav sultanátu v této době ve svých dopisech Juliu Schnellerovi 

a byl si vědom slabosti Osmanské říše. Problém viděl v korupci na úřadech, postavení 

                                                 
289 Keinen Zweifel darüber, wo Stelle sei, an welcher jene Synode gehalten wurde. (Žádná pochybnost o tom, kde 
je místo, na němž se sešel onen  koncil.) In: tamtéž, s. 234. 
290 Sayyid Omar, s. 174., Srov. Bertsch, s. 96. 
291 Palmer, A., Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996, s. 96. Srov. Shaw, S. J., History of the Otoman Empire 
and Modern Turkey, Volume II, Reform, Revolution, and Republic: The Rise of  Modern Turkey, 1808 – 1975, 
London/New York/Melbourne 1977, s. 19. 
292 Shaw, s. 19. 
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nemuslimského obyvatelstva, a také dokonce v sultánově harému. Vedle těchto zpráv 

se věnoval strategii obrany Konstantinopole. Jeho Denkschrift über die Möglichkeit 

der militärischen Eroberung der europäischen Türkei durch die Russen293 byly ve 

Vídni kladně přijaty, ale ačkoliv tento strategický teoretický spis poměrně přesně 

popsal problémy obrany Konstantinopole a možné manévry Rusů směrem na Šumlu, 

byl vzhledem k Metternichově požadavku udržet dobré vztahy s Ruskem  uložen 

v archívu a publikován až v roce 1877. 

Změny v Osmanské říši proběhly v době, kdy Prokesch opět cestoval po 

řeckých pamětihodnostech. Situace se na jaře značně vyostřila, ale sultán si byl 

vědom, že mnoho důstojníků pohlíží na reformy s uspokojením. Mahmud II. se chtěl 

vyvarovat chyb, kterých se dopustil jeho předchůdce Selim III.294 Koncem května 

1826 oznámil program poevropštění tradičních pluků, včetně změn uniforem. Mezi 

řadovými vojáky již doutnal plamen vzpoury, ovšem velení nebylo jednotné a hlavně 

neschopné vybrat vhodného vůdce rebelie. Dne 5. června se konala přehlídka na které 

se objevil velkovezír  v evropské uniformě a oznámil, že za čtrnáct dní vykoná sultán 

přehlídku vojska oblečeného a pochodujícího podle západního stylu. To byl 

katalyzátor janičářského povstání, v noci 14. června následovalo převrhnutí kotlů na 

polévku, tradiční symbol vzpoury.295 Sultán Mahmud si pojistil dělostřelecké jednotky, 

vedené staršími lokálními důstojníky, zejména posádky zajišťující obranu Bosporu. 

Rebelové měli jen malou naději, byli donuceni  opustit svoje kasárna na At-Mejdanu a 

sultánovy jednotky po ostřelování vstupní brány pronikly dovnitř, což znamenalo 

faktickou porážku povstalců. Následoval rozpuštění janičárských pluků a popravy 

organizátorů. V mnoha provinciích ani nedošlo k ozbrojenému odporu, až na některá 

místa, jako byl Uzmut, Vidin, nebo Edirne Tam byla vzpoura potlačena a následovaly 

represe, ve většině míst se ovšem po rozpuštění janičářských jednotek vojáci stali 

součástí osmanské společnosti.296  

Důležitým aspektem sultánova rozhodnutí rozložit tuto tradiční složku armády a 

obyvatelstva byl zákaz řádu Bektasi, dervišského řádu, který patřil kvůli podpoře 

                                                 
293 Kleine Schriften, II. Band, s. 211– 276. 
294 Sultán Selim III. (1788 – 1807) se pokusil vyprovokovat povstání, ale potom zjistil, že nemá dostatek sil na 
udržení moci.  
295 Palmer, s. 97. Gombár, s. 108. 
296 Shaw, s. 20 – 21. 
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janičářského systému  k odpůrcům sultánových reforem. Mahmud nejen zkonfiskoval 

majetek dervišů, ale dal dokonce představené tohoto duchovenstva veřejně popravit.297  

Konec janičářského systému napojeného na tradiční formy společnosti 

znamenal historický krok pro Osmanskou říši. Poprvé byly vymýceny staré instituce, 

tak aby mohly být nahrazeny novými, efektivnějšími. Příklad armády se 

v následujících letech stal i příkladem pro správní složky. Změna ve vojenském 

systému a atmosféra uvnitř sultanátu soutěžily dokonce s významem řecké války, která 

nepropukla ještě ve své plné naléhavosti.298 

Prokesch na jaře 1826 cestoval po okolí Konstantinopole, v doprovodu navštívil  

její předměstí, Terapii. V této době popsal opevnění Bosporu. Navštívil i kasárna 

janičárů. Byl si vědom nedostatečnosti systému, očekával v první řadě od reforem 

právě zrušení těchto jednotek. Sám je kvalifikoval jako „militärische Nichtigkeit“.299  

Juliu Schnellerovi napsal dopis o návštěvě byzantských cisteren. Ve své zprávě z 30. 

března 1826 píše Prokesch o výpravě na Halki, (Prinzeninsel).300 Z něj odplul na 

několik míst, poloostrov Kyzikos, pohoří Ida a Pergamos. Vedle informace, že 

onemocněl horečkou a že se musel zdržet v Pergamu, se dozvídáme, že na ostrově 

Chios jej dostihla zpráva o likvidaci janičářských pluků.301 Konsolidace 

bezpečnostních sil, stabilizace vnitřních poměrů a zpráva o útoku na Samos jej vedla 

k názoru, že oslabený řecký odboj by se podřídil sultánovi, kdyby na jejich straně 

nebojovali Francouzi a Angličané.302 Schylovalo se k rozhodující fázi celého 

konfliktu, který se právě v této době internacionalizoval a účast vojska Ibráhíma Paši 

v této válce nabývala na významu. Válečná rada ve Vídni zplnomocnila Prokesche 

ke zpravodajské činnosti na dvoře Muhammada Alího a také k vyjádření podpory jeho 

účasti v řecké válce.  

                                                 
297 Shaw, s. 21. 
298 Prokesch se vyjadřuje o janičárském povstání ve svém dopise Gentzovi ze Smyrny, 18. září 1826, in: Aus 
dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 4. („Die Umwälzungen im Inneren des türckischen Reiches setzen 
den griechischen Krieg zu einem Objekt zweiter Ordnung herab.“) („Vnitřní převraty v turecké říši snižují 
řeckou válku na druhořadý problém.“) 
 
299 „Vojenská nicota“;  Sayyid Omar, s. 177. 
300 Errinerungen aus Aegypten und Kleine Asien,  III., Wien 1831, s. 251–322 
301 Sayyid Omar, s. 180. 
302 Satir, s. 180, podle Errinerungen,  III. 
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Anton Prokesch 24. září 1826 opustil s rakouským konvojem Smyrnu a plul do 

Alexandrie, kde se vylodil 5. října 1826. Na severoafrickém kontinentě zůstal až do 

30. března 1827 a podnikl zde cestu, která patří k nejzajímavějším a nejlépe 

dokumentovaným diplomatickým cestám devatenáctého století. 

 

Anton Prokesch v Egyptě 
 

Velká epocha, kterou tato část osmanského sultanátu prožívala za vlády Muhammada 

Alího, patří k tomu nejcenějšímu, co nám Anton Prokesch ve svých zprávách 

zprostředkoval. Evropa osmnáctého a devatenáctého století znala Egypt již z mnoha 

vědeckých i literárních děl, avšak rozhodující impuls pro jeho podrobnější poznání 

přinesla Napoleonova expedice do Egypta. Vedle politických změn iniciovala 

hospodářské a kulturní poznání, které znovu posílilo zájem o egyptskou starověkou 

kulturu, jež se stala inspirací pro výtvarné umění, architekturu a kulturu Evropy 

v devatenáctém století a také počátku na dvacátého století.303  Cesta Antona Prokesche 

spadá právě do doby, kdy zájem o Egypt rostl s neutuchající silou. 304  

Vláda nad Egyptem a její převzetí Muhammadem Alím v roce 1811 je jednou 

z nejzajímavějších a nejotevřenějších otázek historie Osmanské říše. Nicméně názor, 

že tento guvernér a vicekrál byl osobností, jež stvořila moderní Egypt, je akceptován 

většinou historiků a politologů.305 Vrátíme-li se do doby příjezdu Antona Prokesche do 

Alexandrie, vracíme se do doby velkých politických a mocenských ambicí egyptského 

                                                 
303 Egyptománie, jak se tento kulturně-společenský proces nazývá je odražen dostatečně v širokém spektru 
literatury. K základním dílům vedle již zmiňované práce Edwarda Saida patří dílo Jana Assmana: Moses der 
Ägypter, München 1997. Das kulturelle Gedächtnis, München 1992, 1997, 2000. Dále Morenz Sigfried, 
Begegnung Europas mit Ägypten, 1968. Z českých prací si zaslouží pozornost studie Navrátilová,  H.,  Egypt 
v české kultuře přelomu devatenáctého a dvacátého století, Praha 2001.   
304 Ačkoliv první otázky týkající se objevování Nilu byly již z velké části  zodpovězeny, výzkum egyptských 
památek byl teprve na počátku. Základním studijním materiálem se stalo dvanáctisvazkové dílo Description de 
l´Egypte, výsledek francouzského tažení. Avšak Prokesch si obstaral přístup k tomuto dílu až v roce 1826 
v Konstantinopoli a skutečně se začal věnovat jeho studiu  až v roce 1830 po svém  návratu do Vídně. Prokesch, 
Tagebuch 1830–34, s. 24. O cestě do Horního Egypta sepsal práci Nilfahrt bis zu den Zweiten Katarakten, Ein 
führer durch Aegypten und Nubien, Leipzig 1874. 
305 K osobnosti Muhammada Aliho je široké spektrum dostupné literatury a monografií. K základním pracím 
patří Sabry, M., L´empire égyptien sous Mahomed-Ali et la question d´orient, 1811 – 1849, Paris 1930; Cattaoui, 
R., Le réine de Mohamed Aly dápres les archives russes en Egypte. Cairo 1931 – 6; Driault , E., Formation de 
Mohamed Ali de l´Arabie au Soudan, 1814 – 1823, Cairo 1927; Dodwell, H., The Founder of Modern Egypt, A 
study of Muhammad Ali, Cambridge 1931; fahmy, K., All the Pasha´s Men. Mehmed Ali, his Army and the 
Makong of Modern Egypt, Cambridge 1997, Afaf Lutfi al Sayid Marsot, Egypt in the reign of Muhammad Ali, 
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vládce. Muhammad Alí dokázal být pragmatickým politikem, ale vstup do války proti 

Řecku nepřinesl okamžitě očekávané zisky. Náklady na egyptské vojsko, které měla 

hradit Osmanská říše se pohybovaly kolem dvaceti pěti miliónů riálů, ovšem platby se 

opožďovaly a Egypt byl sužován v roce 1823 a 1825 záplavami, které naprosto 

zdevastovaly státní pokladnu. Wali si musel dokonce půjčovat finanční prostředky od 

svých ministerských úředníků, navíc zemědělská struktura země procházela 

rozsáhlými reformami a také armáda byla tímto vývojem poznamenána.306 Sám 

Muhammad Ali byl navíc velmi úzce svázán s prostředím řeckých obchodníků a 

finančníků. Zaměstnával několik řeckých agentů, kteří mu měli pomáhat budovat 

loďstvo.307  To zakládá domněnku, že jeho vztah k válce byl přinejmenším 

ambivalentní a není tedy divu, že v průběhu tažení byl nakloněn vábení nepřítele k 

vyjednávání.  

Válečné tažení Muhammadova syna Ibráhíma Paši proti řeckým ozbrojencům 

bylo provázeno mnohými problémy, zejména obtížná komunikace s osmanským 

velením působila neustálé rozmíšky v hlavním stanu,308 rovněž nedůvěra mezi 

sultanátem a egyptským vladařem hluboce ovlivňovala průběh bojů. Válka se 

nevyvíjela tak úspěšně, jak by bylo možno odhadovat podle počátečního rozpoložení 

sil. Vicekrál z toho vinil především Husreva Pašu, který byl jeho nepřítelem již z doby 

politické krize  a zápasu o egyptské místodržitelství.309 Navíc silná hospodářská krize, 

vzniklá v důsledku vysokých válečných výdajů, zostřila již beztak napjaté vztahy 

s představiteli Vysoké Porty.310  

Anton Prokesch si krátce po svém příjezdu do Alexandrie vymohl audienci u 

Muhammada Alího. První se odehrála již 10. října 1826. Muhammad Alí potom přijal 

Prokesche ještě jednou 12. října. Setkání 10. října mělo důvěrný charakter, dokonce 

ani tlumočník nebyl přizván, překlad obstarával synovec Boghose Beje. Vedle 

vicekrále a konzula Acerbiho byl přítomen jen Osman Bej – šéf štábu. Základní 

                                                 
306 K řecké válce Afaf Lutfi al-Sayid Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, New York 1984, s. 213 – 
215. Dále k vývoji v egyptské armádě in: Changes in Egyptian Military Organization under Muhammad Ali, s. 
196 – 207,  Reading Egypt, Literature, History, and Culture, ed. by John Rodenbeck, Cairo 2000. 
307 K nejznámějším prominentním rodinám patřily rodiny  řeckých obchodníků Tossizza, Anastasi, Casulli, 
Zizinia. In: Afaf Lutfi al Sayyid Marsot, s. 167. 
308 Afaf  Lutfi, s. 111. 
309 Srov. Prokesch, Mehmed Ali, s. 5. Rovněž Sorby, K., Egypt, obdobie politickej anarchie (1801 – 1805), 
Bratislava 2003. 
310 Asaf  Lutfi, s 60– 73. 
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Prokeschův dojem byl, že by vicekrál své jednotky rád z Řecka odvolal. Prokesch to 

vnímal jako velmi důležité, navíc Muhammad Alí mluvil krajně špatně o Vysoké 

Portě. Ale mimo přítomnost Acerbiho padlo několik slov o tom, že Rakousko propáslo 

příležitost k vybudování příslušného vlivu, a to se zdálo Prokeschovi podezřelé. 

Prokesch proto napsal Metternichovi, že je dosti možné, že Britové uplatili Boghose 

Beje a že se takovým způsobem mohli prosadit u Muhammada Alího.311  

Následující audience jako pokračování rozhovorů se potom odehrála 16. října 

s Boghosem Bejem,312 který byl samozřejmě velmi brzy informován, že Prokesch 

cestuje na náklady rakouské vlády, a nikoli jako soukromá osoba.313 Dovídáme se o 

tom z mnohé korespondence, takže můžeme soudit, že i on měl spolehlivé zvědy na 

místokrálově dvoře.  

Anton Prokesch se seznámil vedle úředníků Muhamamda Alího stejně brzy i 

s tehdejším personálem alexandrijských konzulátů. Vedle britského konzula Henryho 

Salta, znalce a sběratele egyptských památek to byl francouzský a ruský vícekonzul  

Bernardino Drovetti, rovněž sběratel umění, potom dánský diplomat konzul Lobie a 

švédský konzul Giovanni Anastasi. Dále byl ve službě  Muhammada Alího značný 

počet francouzských, italských a řeckých specialistů ve službách waliho.  Z nich 

například Prokesch zmiňuje hlavního lékaře Dr. Slata. Nejvlivnější kruh kolem 

Muhammada Alího byl tvořen ministrem války Muhammadem Bejem, představeným 

generálního štábu Selimem Bejem, a rovněž nejbližšími spolupracovníky vicekrále 

Armény Nubarem a Abrem.314 

Francie měla v blízkosti Muhammada Alího kapitána Houdera,315 o kterém 

napsal: „sich bestreben sollte, auf den Vicekönig wirken , habe ich mir vorgenommen, 

mich im Hintergrunde zu halten und nur bemüht zu sein, diesel Officier in meinen 

                                                 
311 Dopis Gentzovi 26.10. 1826, HHSA Turkem, VI, 49, také Mehmet Ali , s. 4. 
312 Boghos Jusuf Bej (1768 – 1844), původem Armén, důvěrník Muhammada Aliho, dragoman a ministr 
obchodu. 
313 „Ich habe meine Eigenschaft als Reisender Aubrecht gehalten, aber wissend, dass herr Boghos aus Triest 
berichtet sei, dass ich auf kosten der Regierung reise…“(„Tvářil jsem se jako cestovatel Aubrecht, ale věděl 
jsem, že byl pan Boghos z Terstu informován, že cestuji na náklady vlády“.) In: dopis Prokesche Gentzovi 
z Alexandrie, datovaný 26. října 1826, in: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 5.  Srov. Sauer, s. 
177. 
314 Mehmed-Ali, Vize-König von Aegypten – Aus meinem Tagebuche 1826–1841, Wien 1877, s. 3. 
315 Hrabě Houder, kapitán,  pobočník generála Guilleminota na velvyslanectví v Konstantinopoli. Ve svých 
hlášeních potvrdil, že Prokesch již prodiskutoval s vicekrálem plán proti Řecku. Navíc je zde Anton Prokesch 
titulován jako chef d’etat-major de la divisione autrichienne du Levant. In. Douin, G., Navarin (6 Julliet – 20 
Octobre 1827), Société Royale de Gèographie d‘ Egypte 1927, s. 150.  
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Sinne sprechen zu machen.“ („...měl by se snažit působit na vicekrále, předsevzal jsem 

si, že se budu držet stranou a budu usilovat o to, abych přiměl tohoto důstojníka 

hovořit v mém smyslu...“)316 

Ve stejném dopise, referujícím o setkání s Muhammadem Alím a Boghosem 

Bejem můžeme najít i výstižnou charakteristiku Muhammadovy vlády. Je tu i postřeh 

o britském postoji vůči Egyptu (determinace Londýna jeho indickou politikou) a 

především mnohá vyjádření o vzájemné nedůvěře Osmanské říše a jejího 

nejmocnějšího vazala. Muhammad Alí se snažil vzbudit dojem, že by rád odvolal své 

vojáky z Moree, pokud by se k tomu našla vhodná záminka. Aspoň tak se vyjadřuje 

v rozhovoru s Prokeschem, ovšem mohla to být samozřejmě jen vábnička, kterou 

Muhammad Alí poskytoval každému, kdo by mohl zprostředkovat rozhovory 

s dosavadním nepřítelem.317 Věděl totiž, že strategicky je Osmanská říše velmi 

citlivým bodem a válka s evropskými mocnostmi představuje riskantní podnik. 

Muhammad Alí ústy Prokesche vysvětloval svůj ambivalentní postoj právě svými 

dynastickými závazky: „dass früher oder später die europäische Türkei nicht zu retten 

sei. Dies gilt allen für eine Aufforderung, sich nicht mit unhaltbaren Unternehmungen 

abzugeben, sondern Aegypten, reich und stark, seinem Sohne zu sichern.“( „...že dříve 

nebo později nebude možné evropské Turecko zachránit. Což má být pro všechny 

výzvou, aby nepodstupovali neudržitelné podniky, ale zajistili bohatý a silný Egypt pro 

jeho syna“.)318 

Prokesch si byl vědom toho, že by vicekrál svoji pozici po rozchodu se 

sultánem oslabil, zároveň ale také cítil, že nejistá situace by mu mohla umožnit 

dosáhnout důvěry u Muhammada Alího. Předmětem hlášení a zpráv byla i kritika 

současného stavu, kdy rakouská diplomacie neměla takovou pozici na vicekrálově 

dvoře jakou by si podle něj zasluhovala.319 

Rakousko bylo stále v situaci, kdy nabízelo hospodářskou i jinou pomoc 

Muhammadu Alímu. To se projevilo i během Prokeschovy návštěvy, kdy konvoj 

                                                 
316 Prokesch  Gentzovi, Alexandria 26. listopadu 1826, in: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 11. 
317 Sauer, s. 177–178. 
318 Dopis Prokesche Gentzovi, Alexandrie, 26. prosince 1826. In: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-
Osten, s. 11. 
319 Sauer, s. 178–179. 
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odplouvající z Alexandrie do Dardanel převzal 465 beden s penězi a cennými papíry 

pro sultána. Navíc pod rakouskou vlajkou plulo na Moreu 44 zásobovacích lodí.320 

Prokesch ale přes všechen vicekrálův obdiv, nesklízel jen úspěchy. Právě 

Boghos Bej321 jej pojmenoval „hladký a mrštný jako had.“322 Nebylo to tedy tak úplně 

bezvýhradně kladné přijetí. Navíc se potvrzuje domněnka o úzké spolupráci Boghose 

Beje s Londýnem. První úředník navíc byl po jistou dobu konzulem ve Smyrně a zde 

měl dobré kontakty s britskými obchodníky a samozřejmě konzulárním úřadem.323   

Jistě však musíme předpokládat, že umění vlichotit se patřilo vždy k základním 

schopnostem diplomata. Prokesch se pomalu dostával do pozice zprostředkovatele 

mezi sultánem a Muhammadem Alím. Jednak přesvědčil vicekrále o myslitelném 

úspěchu spolupráce s Vysokou Portou a jednak rozptyloval pochyby Muhammada 

Alího o možném neúspěchu v řecké válce.324 Prokesch napsal, že Rakousko se musí 

snažit, aby Muhammad Alí nějak pocítil, že válečné úsilí je myslitelné.325 Prokesch již 

věděl, že rozhodnutí vojenskou silou bude mít v této době dveře otevřené a s konečnou 

platností upravil svůj názor, že by nějaká mocnost vystoupila otevřeně v boji za řecký 

stát. 

Dopisem informuje Gentze i o obsahu hlášení baronu Kavanaghovi. Jedná se o 

požadavek egyptského vicekrále nakoupit zbraně a rozšířit loďstvo.326 Vedle tohoto 

dopisu se Prokesch také zmínil o podání hlášení o zdejší vojenské situaci, toto hlášení 

mělo jít přímo k prezidentovi válečné rady.327  

Muhammad Alí také hovořil o Canningově cestě do Paříže, podle datace novin, 

na které se odvolával, se jednalo o 19. listopad 1826. Anton Prokesch mu měl 

odpovědět na otázky týkající se Canningovy iniciativy ve věci řecké otázky, také se 

wali intenzívně zajímal o průběh perské války. Na obě tyto zprávy reagoval Prokesch 

dosti obecně a v intencích správného diplomata odpověděl, že anglický velvyslanec 

                                                 
320 KA, Mb V, Nr 4–10, 1826, Sauer, s. 179.  Tribut, který platil Muhammad Ali byl v roce 1826 více jak 12 
miliónů zlatých, podle Mehmmed Ali, s. 3. 
321 Boghos Jusuf Bej (1768 – 1844), důvěrník a člen vlády Muhammada Aliho, byl vúzkém kontaktu 
s rakouskými kozuly (zejména s Antonem Laurinem ve třicátých letech) a rakouskými obchodníky. 
322 Glatt und gewandt wie eine Schylange. In Sauer, s. 179. Srov. Dopis Gentzovi  z 26. října, Alexandrie. 
323 Hasenclever, A., Geschichte Aegyptens im 19 Jahrhundert., s. 91. 
324 Dopis Gentzovi, Alexandria 26. října 1826, in: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 4 – 7. 
325 Stejný dopis, 26. října 1826, tamtéž. 
326 Prokesch Gentzovi, 26. listopadu 1826. Tamtéž. 
327 Prostřednictvím barona Kavanagha, Prokeschova mentora. Kavanagh, Heinrich Sigmund von Ballyane, 
pocházel z irské šlechtické rodiny, zemřel ve roce 1830. 
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pravděpodobně o řecké emancipaci jen káže a že perská válka brzy skončí a je odvislá 

od společné domluvy Velké Británie a Ruska.328  

Touha po vlastním loďstvu měla být jedním z cílů Muhammada Alího ve válce 

s Řeckem. Tak se vyjádřil egyptolog  a sběratel starožitností Henry Salt329. Není to 

samozřejmě náhodou, že Salt uvažoval o takovém postoji, britská politika byla 

důsledně orientovaná na námořní převahu kontrolující přístup k Indii. Mediace, ke 

které by vicekrál mohl rovněž podle Prokeschových postřehů směřovat, mohla pomoci 

donutit Osmanskou říši k vyjednávání.330 Již po 4. dubnu 1826, kdy se Velká Británie 

ujednotila na společném postupu s Ruskem, Muhammad Alí střídavě atakoval britskou 

a osmanskou diplomacii. Turecký sultanát mával před očima waliho jmenováním do 

čela damašského pašaliku, ovšem když mělo dojít k oficiální nominaci, ukázaly se 

sliby sultána jako plané. Muhammad Alí oplácel potom hrozbami ukončením vojenské 

pomoci na Kypru, Krétě, Hidžázu a odvoláním Ibráhíma paši  z Morey.331 Dobře 

věděl, že bez jeho vojenské pomoci by Osmanská říše nebyla schopna potlačit 

vzbouřence. Podrážděnosti waliho v této situaci využívala britská strana, aby zúročila 

ochotu egyptského vládce naslouchat. Jak se blížila okupace Morey ke konci, Britové 

se snažili vrazit mezi Egypt a Vysokou Portu klín. Stratford Canning přišel s návrhem 

věnování damašského pašaliku výměnou za Moreu a úspěšným prostředkováním 

s Vysokou Portou. Dokonce waliho  schéma na budování loďstva se podle státního 

sekretáře mohlo uskutečnit.332 Muhammad Alí chtěl rovněž v neformálních 

rozhovorech, které vedl s velvyslancem Saltem, větší vliv v Jemenu.  

Otázka nezávislého Egypta, nebo spíše míra nezávislosti, o níž usiloval nebo 

měl usilovat Muhammad Alí, je dalším politickým aspektem, který dodneška nebyl 

úspěšně zhodnocen žádným z historiků. Tento problém se pokaždé znovu objevuje 

během tzv. egyptských krizí (1832 – 33, 1839 –  1840). Pokud bychom se zaměřili na 

názory Antona Prokesche, musíme konstatovat, že nesouhlasil s obecným politickýcm 

názorem o údajné touze Muhammada Alího odpoutat se od Osmanské říše a stát se 

                                                 
328 Tamtéž. 
329 Salt, Henry (1785 – 1827), egyptolog, 1802 –1805 podnikl expedici k Rudému moři a do Etiopie, poté se 
zdržoval převážně v Káhiře, měl blízké přátele a agenty mezi Řeky. 
330 Tamtéž. 
331 Afaf Lutfi al Sayyid Marsot, s. 209, 210. 
332 Afaf Lutfi al Sayyid Marsot, s. 210. 
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nezávislým vládcem. A právě první Prokeschova cesta byla základem pro formování 

tohoto tvrzení které později častokrát obhajoval.333 

 

Prokeschova cesta po Nilu 
 

Alexandrie byla výchozím bodem Prokeschova egyptského putování, nejen 

geografickým, ale také archeologicko-etnologickým. Zatímco helénský svět starověku 

byl dozajista Rakušanovi kulturně blízký, Alexandrie představovala orientální svět jen 

málo přibarvený přítomností Evropanů. Pestrá společnost Osmanské říše tvořená 

Francouzi, Řeky, Židy a Turky byla doplněna o Súdánce, beduiny a jiná africká etnika. 

Rozmanitost Prokesch popsal ale velmi lapidárně, mezi Araby řadí beduiny, a vedle 

Francouzů a dalších Evropanů, zmínil jen „Neger, Barbareske und Soldaten“.334 Také 

napsal, že chátra od Smyrny až do Konstantinopole je ve srovnání s Alexandrií dobrá 

společnost.335  

Pravděpodobnou příčinou tohoto stavu byla dezerce zemědělců z Nilem 

povodněmi zasažených oblastí do měst. Egyptský historik Al-Džabartí uvedl, že do 

roku 1819 zvýšený nárůst loupeží a drancování připomínal chaos předcházející 

francouzskou expedici.336 Také zahraniční konzulové si byli vědomi tohoto rysu, když 

ve svých hlášeních uváděli velký nárust chudinských čtvrtí na okraji Alexandrie a 

Káhiry.337  

Ačkoliv z chování domorodých obyvatel Prokesche značně zaujal např. místní 

prodej zvířecího trusu (jedno z nejčastějších paliv v subsaharské Africe), který 

nabízely ženy a děti v Alexandrii, zajímal se živě též o pamětihodnosti Alexandrie. 

                                                 
333 Podle Prokesche Muhammad Ali na otázku vyjednavače Craddocka, zda-li by přijal podporu Velké Británie 
v jeho snaze o nezávislost výměnou za stažení vojsk z Moreje, odpověděl vicekrál asi v tomto duchu: „Sie sind 
ein Fremder, mit der Denkweise eines Muselmannes unbekannt und für Ihren Auftrag nicht verantwortlich, wer 
aber gibt Ihrem Cabinete das Recht, mich in meinem Hause zu beleidigen? Wissen Sie, welche Folge die 
Zetrümmerung des Reiches für mich haben würde? Jeder Muselmann träte mit Abscheu vor mir zurück ... Der 
Sultan ist ein Narr und ein Thor, aber Gott hat ihn uns gegeben.“ In: Mehmed Ali, s. 12. Ale i z Prokeschovy 
korespondence po bitvě u Navarina vysvítá, že během jeho rozhovorů s Ibrahimem Pašou byly vzneseny 
podobné otázky a vicekrálův syn odpovídal se stejnou samozřejmostí věřícího poddaného sultána. 
334 Sayyid Omar, s. 191. 
335 Erinnerungen, I., s. 5. 
336 Abd al-Rahman al-Jabarti, Ajaib al-athar fi-il- tarajim wal-achbar, Bulaq, IV., 1879-80,  s. 294. 
337 Lawson, F. H., The Social Origins of Egyptian Expansionism During the Muhammad Ali Period, New York 
1992, s. 87. 
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Byly to především Pompeiův sloup a dva obelisky, které jsou známé jako Kleopatřiny 

jehly, ačkoliv tento název nemá žádnou oporu v historii. Tyto dva obelisky byly 

vytvořeny v době Thutmose III. a vztyčeny v Heliopoli a císař Augustus je v roce 

deset př. n. l. nechal převézt do Alexandrie – tedy dvacet let po smrti královny 

Kleopatry. Součástí novodobé historie se ale staly oba, jeden z těchto obelisků byl 

darován Muhammadem Alím lordu Cavanovi338 do Velké Británie, avšak náročnost 

převozu a náklady s jeho realizací byly tak vysoké, že předání daru zabránily.339 

Teprve v roce 1877 se podařilo transport uskutečnit. Druhý obelisk byl rovněž 

darován, nicméně až v době vlády chedíva Ismaila. Nebylo to však na evropský 

kontinent, ale do Spojených států amerických. Dnes tedy zdobí Central Park v New 

Yorku.  

Na konci listopadu se Prokesch vydal, vybaven doporučujícím dopisem 

Muhammada Alího,340 na nevelké bárce po kanálu Mahmúdija do Káhiry. Cestou se 

zastavil na několika místech, z nich v jeho zápiscích vyniká vesnice Kaffr, která patřila  

lékaři Muhammada Alího, Arménu Bozzasimu. Hned vedle ní se nalézala plantáž, 

která byla majetkem Řeka Joxise, který rovněž patřil k nejbližšímu okolí vicekrále.341 

Druhým klíčovým  místem se mu jeví město Fuah (Fuwa ) – důležité místo Delty 

lemované datlovníky a sykomorami, centrum místního obchodu. Podle Prokesche plné 

úzkých uliček, bazarů, v kterých se cizinci svírá hruď úzkostí, jako v katakombách.342  

Zvířata na trhu pak svým pachem omráčí každého Evropana. 

Fuah byl polohou položen proti ostrovu Salamija, lemovaly jej topoly, břeh byl 

po obou stranách zastavěn malými vodními díly, určenými k zavlažování, které 

umožňovaly zemědělcům vyšší výnosy. Tento trend byl výsledkem snahy 

Muhammada Alího o centrální zemědělskou politiku.343 Tato centralizace přinesla 

Egyptu celoroční zavlažovací systém, nejen v blízkosti hlavního města, a vicekráli 

ekonomickou základnu pro jeho armádní program.344 Systém kanálů byl vybudován 

                                                 
338 Sir Richard Ford Lambert Cavan (1763 – 1837), generál, v roce 1800 byl v invazní armádě v Egyptě. 
339 Prokeschův záznam hovoří o sedmdesáti tisících tolarů, in: Erinnerungen, I., s. 14. 
340 Tento dopis je uložen v HHSA, Turkei/49, kartón XVI. 
341 29. listopadu 1826, in: Erinnerungen, I., s. 27.  
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pod dohledem francouzského specialisty Pascala Costa z Marseille, který se ve 

službách Muhammada Alího  podílel i na výstavbě mostů345, ale i mnoha dalších 

staveb, například připravil architektonické návrhy pro waliho letohrádek v Šubře. 

Kanál Mahmúdíja byl dokončen v roce 1820 a byl nazván podle sultána Mahmúda II. 

Měřil celkem 72 kilometrů a celkové náklady pohltily sedm a půl miliónů franků. Tato 

stavba ale bohužel trpěla zanášení bahnem, takže byl kanál průjezdný pouze několik 

měsíců v roce, kdy to umožňoval stav vody. Kanál byl také několikrát čištěn, a později 

zde musely být vybudovány další přehrady a propusti.346 

Prokesch během své cesty do Káhiry zase nezapomněl popsat místní lidi, 

námořníky a tanečnice, ženy na břehu nesoucí vodu. Ačkoliv si stěžoval na hlučnost 

domorodců, zejména během smlouvání na trhu, co jej udivilo, byl pokřik námořníků, 

kteří na rozdíl od evropských protějšků nezpívali, ale veršovali v duchu Koránu.347  

Popis Prokeschovy plavby nemá samozřejmě jen význam etnologické sondy, 

ale přesný geografický záznam cesty nám poskytl úplný seznam vesnic a obydlených 

míst na obou březích Nilu. Rovněž si můžeme udělat představu o délce plavby 

z Alexandrie do Káhiry, Prokesch potřeboval na plavbu sedm dní, vyplul dvacátého 

devátého listopadu a na břeh přístavu Bulaq v Káhiře vystoupil pátého prosince.   

Již několik kilometrů před přístavem Prokesch mohl v dálce pozorovat 

pyramidy v Gíze: „Die Pyramiden waren vom Ufer verdeckt; wir sahen sie erst wieder 

einer Bergmasse mit zwei Spissen gleich, da wir Bulak erreichen.“ („Pyramidy byly 

zakryty pobřežím, viděli jsme je znovu teprve, když jsme dorazili do Bulaqu, podobaly 

se hoře se dvěma vrcholy“.)348 Bulaq se vepsal do paměti všem cestovatelům plujícím 

po Nilu díky rozlehlým skladům a manufakturám, a množstvím nákladních lodí. I 

Prokesche rozlehlost tohoto místa překvapila. Avšak uvedeme-li několik historických 

dat, uvědomíme si, že tradice přístavu sahá až do patnáctého století, kdy sultán 

Bajbars349 ustanovil monopol na některé druhy zboží a změnil obchodní trasy 

doposavad vedoucí z Rudého moře z Kusejru do Kús na Nilu a dále do Fustátu. Nová 

                                                 
345 Erinnerungen, I., s. 52. 
346 Rivlin, H. A., The Agricultural Policy of Muhammad Ali in Egypt, Cambridge/Massachusetts 1961, s. 216 – 
223. 
347 Erinnerungen, I., s. 37. 
348 Erinnerungen, s. 44. 
349 Al Ašraf Sajf ad Dín Barsbaj (vládl 1422  – 1437). 
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trasa vedla z Džiddy na Arabském poloostrově do Kulzumu (dnešní Suez) a dále do 

Káhiry. Zboží určené pro Středozemní moře bylo přeloženo v Bulaku a dále 

transportováno. Význam přístavu vzrostl v šestnáctém století po začlenění Egypta do 

osmanského sultanátu. Ale teprve éra Muhammada Alího dala Bulaqu konečnou 

podobu, s jeho manufakturami a sklady textilií, jak je mohl vidět i  Anton Prokesch.350  

Káhiře – městu, které muselo v rakouském cestovateli zanechat silný dojem, je 

v Erinnerungen věnováno několik stránek. Vedle historie vzniku Fustátu351, a popisu 

starověké architektury srovnává Prokesch s nádherou a velikostí egyptské metropole 

Konstantinopol. Konstantinopol je podle něj vesnice a směs starého a nového 

barbarství, na rozdíl od Káhiry, která je císařským městem obklopeným pouští.352  

Rozlohu města odhadoval Prokesch asi tak na jednu hodinu cesty od východu na západ 

a od severu na jih přibližně hodinu a půl. Dále popisuje charakter architektury. „Domy 

jsou třípatrové, často malované a  zdobené dřevem, mají vysoká zdobená okna,  

místnosti jsou prostorné a bohatě zařízené. Každá čtvrť má vlastní bránu, která se na 

noc uzamyká a dělá z ní tak město ve městě. Ulice jsou úzké a tmavé, tržiště se širokou 

nabídkou zboží, nalézají se ze početné lázně, velké starobince, mešity s maurskou 

výzdobou… Je jich zde na tři sta…“353  

Živost města se i z dnešního pohledu zdá více než překvapující. Prokesch si 

zapsal: „Asi dvacet tisíc oslů je zde neustále v pohybu, neboť jen žebráci a otroci chodí 

pěšky.“354 Káhira byla opravdovou africkou metropolí. Vicekrál obýval zámek 

postavený na nejvyšším místě Muqattamu, tento palác, dnes známý jako Citadela, byl 

postaven Salahudínem, zakladatelem Ajjúbovské dynastie. V době Prokeschovy 

návštěvy zde ještě nestála mešita, kterou dal Muhammad Alí postavit v roce 1833. 

Prokesch znal přibližně historii nástupu Muhammada Alího k moci, protože 

popis citadely spojil s vylíčením ostřelování vedeného proti Husrevu pašovi. 

V Erinnerungen je zmíněno také úzké místo, kde byli zabiti mamlúci v roce 1811. 

Celkově je vylíčení stavby opět poměrně přesným metodickým pozorováním, dokonce 

                                                 
350 Williams, C., Islamic Monuments in Cairo, Cairo/New York, s. 226. Dále Crecelius, D., The Roots of Modern 
Egypt, Chicago 1981. Rodenbeck, M., Cairo, The City Victorious, New York 1998. 
351 Al-Fustát, jádro Káhiry, město, které byl prvním muslimským městem v Egyptě, založeno 641 n.l.  
352 Erinnerungen, s. 48. 
353 Tamtéž, s. 48–49. 
354 Erinnerungen, s. 49. 
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s odkrokovanými rozměry. Během Prokeschovy návštěvy se ještě dostavovala 

zbrojnice a dělostřelecké dílny.355 Palác Salahudínův padl již za oběť přestavbě a zbyly 

z něj jen  žulové sloupy. Prokesch také zaznamenal v blízkosti paláce pramen, který 

byl již tehdy nazýván Josefův. Studna, sahající až devadesát sedm metrů pod úroveň 

Nilu, byla postavena uvězněnými křižáky v druhé polovině dvanáctého století, a patří 

mezi nejzajímavější pamětihodnosti Citadely.356 

Prokesch navštívil také palác Defterdara Muhammada Beje357 v Ezbekíji. Tento 

palác byl součástí pohnuté  historie Napoleonova tažení, neboť byl sídlem 

francouzského štábu. Místo, kde byl zavražděn generál Kléber,358 si mohl prohlédnout 

i Prokesch, rovněž  tak i strom sykomory před palácem, pod kterým generál sedával.359  

Staré Káhiře – Fustátu je v deníku rovněž ponechán poměrně široký prostor. Jak 

Prokesch napsal Francouzi, Řekové a Turci zde mají vily, protože je to oblíbené a 

pěkné místo. Nedaleký  břeh Nilu byl lemován alejemi sykomor, mešita čtvrthodiny 

cesty vzdálená byla oblíbeným místem Muhammada Alího, který tady trávil osm dní 

v roce. Vicekrál také během ramadánu, který je největším islámským svátkem, 

navštěvoval nestarší mešitu v Egyptě, slavnou mešitu dobyvatele Egypt ´Amr b. al-

´Ás.360 Mešita byla v blízkosti koptské čtvrti. Prokesch si poznamenal rozměry a 

výzdobu, která byla výsledkem přestavby Murada Beje v roce 1798. Muhammad Alí 

tuto mešitu rovněž renovoval, ale až v roce 1845.361 

Prokesch také navštívil koptský kostel Sv. Jiří, kde údajně uchovávali ruku 

světce, ale jak Prokesch poznamenal, nikomu ji neukazují.362 Vedle mnoha dalších 

míst, o kterých se zmínil ve svých zprávách, nás ještě může zaujmout ostrov Roda, kde 

se nachází slavný Nilometr, sloužící k měření nilských záplav již od druhé poloviny 

devátého století. Místo, kde se na počátku devatenáctého století stavěly mlýny a vily 

s rozlehlými zahradami. Samotný Nilometr je v Prokeschových vzpomínkách popsán 

jako stavba v maurském stylu, se sloupy v osmiúhelníku, zdobenými nikoli 

                                                 
355 Tamtéž, s. 51. 
356 Williams, C., Islamic Monuments, s. 202, srov. Erinnerungen, I., s. 51.  
357 Muhammad Defterdar Bej (?–1833), strážce pokladu, se oženil s Muhammadovou dcerou, princeznou Nazli, 
byl tedy příbuzensky spjat s Muhammadem Alim 
358 Williams, C., Islamic Monuments, s. 36. 
359 Erinnerungen, I., s. 54. 
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361 Williams, C., Islamic Monuments, s. 38. 
362 Erinnerungen, I., s. 56–57. 
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korintskými hlavicemi, nýbrž pokryty jednoduchým čtyřúhelníkem přes plochý sotva 

několik coulů vysokými listy jako  ozdobami.363 

Tato stavba – šachta, vedoucí pod úroveň Nilu, byla důmyslným zařízením 

z doby abbásovského chalífy al-Muttawakila. Tři tunely vedoucí do řeky v různých 

úrovních a sloup v centru šachty, který je odstupňován stupnicí po čtyřicetipěti 

centimetrech slouží jako kvalitní vodoměr. Když voda dosáhla kritického bodu, byl to 

signál k uzavření přehrady zabraňující řece protékat kanálem Chalídž do Káhiry. 

Poutním místem ostrovu Roda byl v  Prokeschových časech strom Fátimy, 

který stál v jedné ostrovní zahradě. Navštěvovaly jej ženy s přáním počít dítě, svá 

přání přitloukaly hřebíky na kmen, takže strom byl posetý hřebíky až do výše paží. 

Ačkoliv podobná místa paměti bychom našli v mnoha kulturách, Prokeschovo 

vyprávění je užitečným pohledem do orientální kultury, a svědectvím, že i islámské 

náboženství připouští přirozenou náboženskou transformaci vyšší moci. 

Další společenskou zastávkou byla Šubrá, místo tehdejšího letního sídla 

Muhammada Alího. Prokesch popsal krásu zahrad, které zde vyrostly, plné ovocných 

stromů, palem, krásných koberců, květin.364 Zmínil se o oranžerii, která byla postavená 

z mramoru a obsahovala květiny nevyskytující se v Egyptě, nebo květiny, které zde již 

nerostly. Napsal, že pavilón by ozdobil jak zahrady Schönbrunu, tak zahrady 

Versailles.365 

Ale vedle dalšího popisu paláce vyniká návštěva budov harému Muhammada 

Alího. Ten, umístěn poblíž Nilu, zapůsobil na Prokesche svou nádherou a vybavením, 

který by, jak řekl, žádná z našich paní nemohla nabídnout.366 Návštěva harému byla 

výrazem důležitosti rakouské delegace, takový pobyt samozřejmě nebyl v běžných 

intencích waliho pohostinství. V pozdější komunikaci mezi oběma dvory generální 

konzul Acerbi zprostředkoval i výměnu dárků. Součástí byl i příslib ušití kopií šatů 

císařovny pro dámy waliho harému.367 

Posledním místem káhirského pobytu, nepočítáme-li pyramidy v Gíze a 

Sakkáře, byl tábor poutníků do Mekky. Každý rok začátkem jara se asi hodinu a půl 

                                                 
363 Erinnerungen I., s. 60. 
364 Tamtéž, s. 62–63. 
365 …der Schönbrunn und Versailles zieren würde.  („...jenž by ozdobil i Schönbrunn a Versailles.“) 
366 Erinnerungen, s. 64. 
367 Podle materiálů HHStA, Türkei VI, 39, Srov.  Sauer, s. 243. 
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cesty ze sídelního města se ve vesnici Birket-Hadži shromáždily svatí poutníci do 

Mekky. Prokesch viděl tento tábor těsně před svou návštěvou vojenského ležení 

v poušti zvané Saara. Zde byly rozmístěni vojáci i vyšší důstojníci. Součástí byla polní 

nemocnice, budovy pro důstojníky, vojenská škola. Jednalo se s největší 

pravděpodobností o jedno z největších ležení vojska Muhammada Alího, protože zde 

byla soustředěna pěchota druhého, desátého, jedenáctého a dvanáctého pluku. 

Rakouská delegace byla přivítána velitelem štábu Selimem Bejem a mamlúckými 

důstojníky, kteří většinou hovořili francouzsky.368 

Armáda Muhammada Alího se skládala etnicky z mamlúků, kteří tvořili její 

jádro, spolu s Albánci a Turky, dalším poněkud nespolehlivým etnikem byli beduíni, 

ale jejich role byla nezanedbatelná vzhledem k tomu, že mohli  vytvořit vojsko o síle 

až dvaceti tisíc mužů.369  Otroci černošského, snad súdánského, původu sloužili jako 

prostí vojáci a poddůstojníci.  

V březnu roku 1827 měl vicekrál dvanáct pluků infanterie, každý po pěti 

bataliónech, zahrnujících osm kompanií. Ibráhím Paša měl na Peloponnésu šest pluků, 

dvě elitní vzorové jednotky byly dislokovány u Alexandrie, tábor u Káhiry 

představoval místo, kde francouzští specialisté pomáhali budovat egyptskou 

armádu.370 

Před bitvou u Navarina námořní flotila Muhammada Alího představovala 

středně veliké loďstvo, které chtěl vicekrál posílit nákupem nových lodí na silnou 

eskadru. V době Prokeschovy návštěvy čítala šest fregat, deset korvet, čtyři briggy a 

šest malých válečných lodí. Vedle těchto lodí ještě existovalo dvacet pět lodí 

chránících Nil a sloužících k potřebám výběru daní, ochraně obchodu proti piraterii, 

která byla velmi rozšířená a také k běžnému spojení některých nesnadno dostupných 

oblastí horního Nilu.371    

                                                 
368 Erinnerungen, s. 67. 
369 Erinnerungen, II., s. 203. V pohledu na přibližný počet beduínů je Prokeschův odhad poměrně střízlivý, 
některé práce odhadují až 30 000 mužů. In: Lawson, F. H., The Social Origins of Egyptian Expansionism During 
the Muhammad Ali Period, New York 1992, s. 85. 
370 Struktura armády popsaná  Prokeschem zahrnuje rovněž postavení najatých důstojníků a specialistů 
v jednotlivých plucích. Např. šestnáct instruktorů jednoho regimentu zahrnovalo šest Francouzů, jednoho 
Poláka, jednoho Španěla a Osm Italů. Charakteristika zahrnuje i výši žoldu pro jednotlivé skupiny. In: 
Erinnerungen, II., s. 211, 213.  
371 Erinnerungen, II., s. 229. 
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Muhammad Alí plánoval v roce 1826 postavit v Evropě ještě čtyři fregaty, 

objednávka měla být zadána v Benátkách, přičemž komisaři obdrželi již pět procent 

kupní ceny, která za všechny lodě dělala 2,5 milliónu zlatých. Po několika intrikách 

ale byla původní objednávka rozdělena, takže lodi se stavěly ve Velké Británii, 

Švédsku, Rakousku a Toskánsku a za tímto účelem wali zřídil účty v Evropě. Ale 

ačkoliv v Benátkách měly být objednány ještě  dvě lodi,372 po nepříjemných průtazích 

byla nakonec v létě 1827 připravena jedna, jejíž dodání do Egypta ovšem bylo opět 

zdrženo, a to nedostatkem kvalitně vyškolených námořníků. Tyto problémy ovšem 

nechtělo Rakousko přiznat, neboť by to mohlo ohrozit reputaci u zákazníka. Nakonec 

poškození lodi v docích a bitva u Navarina, následována blokádou Alexandrie přispěla 

k velmi pozdnímu dodání, jež proběhlo za asistence dvou egyptských korvet a 

námořníků Muhammada Alího, ovšem až na konci roku 1829. Rakousko vedle této 

zakázky ale po přezbrojení a rovněž průtazích spojených s politickou situací dodalo 

ještě dvě lodě, starou Bellonu a Karolinu. 373 

I když nákupy válečných lodí pravděpodobně probíhaly přímo, všechny 

vojenské záležitosti podléhaly ministru Muhammadu Bejovi, který, jak Prokesch 

vyjádřil, neměl žádné evropské zkušenosti, ani vzdělání, doslova také napsal: “Die 

Adiministration ist noch in der Kindheit“. (Správa je ještě v plenkách“.) Přesto 

všechny požadavky, ať již z Morey, Afriky, Arábie byly vyřizovány tímto úřadem.374 

K obrazu válečné mašinérie může přispět i přímý doprovod Prokeschovy 

delegace, v něž byl i mamlúk Jusuf Cascheef (Kašef), jeden z důstojníků ze zbytku 

Napoleonovy armády. Prokesch zaznamenal, že francouzští mamlúci jsou invalidé, ale 

elitní jednotky vybraných mamlúků čítající dohromady  asi šestnáct set mužů, kteří 

sloužili Muhammadu Alímu, členům rodiny a nejvýše postaveným úředníkům.375 

                                                 
372 Prokesch informoval o této objednávce v hlášení z 26. listopadu 1826 během jeho návštěvy Egypta. Hlášení 
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Konkrétně Jusuf Cascheef byl u Prokesche velmi oblíben, pro svůj klid, sílu a 

laskavost.376 

Předvánoční čas strávil Prokesch v okolí Káhiry, navštívil Melani  a další místa 

po obou březích Nilu. Zde se setkal s táborem beduínů, kterým věnoval v druhém díle 

Erinnerungen rozsáhlou kapitolu popisující jejich způsob života. Muhammad Alí 

kmeny beduínů účinně spojil se svojí politikou. V první fázi minimalizoval rozepře 

mezi jednotlivými náčelníky klanů a poté se je pokusil využít jako průvodce karavan. 

Beduíni byli předtím postrachem karavanních cest, ale vicekrál využil jejich znalostí i 

systému organizace. Daroval jim dvanáct míst v provincii Fajjúm jako vlastnictví  a 

libyjskou poušť, což mu ve výsledku přineslo roční příjem 27 000 piastrů.377 Tento 

pozemkový proces, popsaný Prokeschem je ve statistikách spojený s půdou, která se 

nazývala usijah a byla distribuována těsně po zrušení iltizámu (zdanění zemědělské 

půdy) mezi bohatší farmáře – falláhy a beduíny.378 Změnila se tak struktura vlastníků 

půdy, takže nebylo vzácné najít mezi představiteli jednotlivých vesnic přední 

beduinské rodiny.379 

Dále vedla Prokeschova cesta po Nilu směrem na jih do Horního Egypta. 

Během tří měsíců navštívil téměř všechna místa, jež se pojila s historií faraónského a 

antického Egypta. Během této doby zaznamenal vedle popisů pyramid, chrámů a 

hieroglyfických nápisů také několik pozorování, která jsou spjatá s novověkým 

Egyptem doby Muhammada Alího. Jestliže se Prokesch věnoval beduínské menšině, 

vzhledem k její politické i vojenské síle, tak  koptskou  populaci a núbijské etnikum 

zkoumal pro jeho souvislost s historickou tradicí starověkého Egypta. Uprostřed ledna 

doplul do Asiútu, města kde se nalézalo mnoho koptských rodin. „Neznám žádný 

národ, který by měl vepsanou takovou přísnost ve tvářích, jako koptové…“, napsal do 

svého deníku Prokesch, poté co navštívil toto město byli podle něj přísní, chladní, bez 

úsměvu.380 Prokesch zde s pomocí jakési stráže vyhledal dům nejmenovaného 

obchodníka, kterému předložil svoje listiny, aby otupil jeho podezíravost. Nenapsal 
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nám nic o této návštěvě, ale na zpáteční cestě musel projít několika dobře stráženými 

branami vedoucími do jednotlivých čtvrtí. Koptové měli, jakožto křesťané vždy 

poněkud citlivé postavení uvnitř islámské společnosti a byli opravdu spjati s Egyptem 

od nejstarších dob.381 Přes jejich bohatství a tradici nebylo v rámci soužití 

křesťanského náboženství  s islámskou většinou snadné udržet postavení této menšiny.  

Núbijci, žijící v blízkosti dnešní jižní súdánsko-egyptské hranice, byli 

hodnoceni Prokeschem s nadšením – jak pro  zemi, tak pro jejich vzezření. Správně 

poznamenal, že se jedná o rozdílné etnikum, které se liší od súdánských černochů i od 

Arabů. Původně byli za faraónů a později Římanů najímáni jako lučištníci do vojska, 

jejich území se rozkládalo v severním Súdánu a jižním Egyptě v době starověku, stejně 

jako v éře Muhammada Alího. Prokesch doplul do této oblasti, rozkládající se od 

Asuánu po Wádí Halfu a pronikl až ke druhému kataraktu. Byl to nejjižnější bod jeho 

cesty. Astronomická měření, která provedl mezi prvním a druhým kataraktem, se 

později stala základem pro mapu, jež umožnila zakreslení tří nových stupňů zeměpisné 

šířky. Oproti starým mapám byl v této mapě naznačen přesný tok Nilu, a také zde byly 

vyznačeny  staroegyptstské památky.382 Tato práce si ale našla i své kritiky, právě 

Josef Hammer-Purgstall označoval některé chyby, kterých se Prokesch dopustil, za 

diletantské a rovněž u některých toponym kritizoval zjevné nedostatky.383  

Na zpáteční cestě z Nubie navštívil Prokesch faraónské chrámy na obou březích 

Nilu a také jeho ostrovy. Prošel Údolím Králů, kde přenocoval u Memnónových 

kolósů, prozkoumal pyramidy v Sakkáře. Druhého března doplul zpět do Káhiry.  

Až do konce března pobýval ještě v Egyptě, aby vyčkal na konvoj vracející se 

do Smyrny, konečně třicátého března se na palubě lodi Emo vracel zpět na evropský 

kontinent. Po krátké zastávce na ostrově Kos se tak devatenáctého dubna vrátil na 

základnu rakouské eskadry.  

 

                                                 
381 Koptské náboženství, ačkoliv  bylo neznámé v před-islámské době,  prorok Muhammad, potvrdil jeho 
souvislost s islámskými dějinami, a přislíbil před svou smrtí ochranu pro tuto menšinu v Egyptě. Dále odkaz in: 
Encyclopedia  of Islam, II. Leiden–Brill 2000. 
382 Jedná se o chrámy Dabód, Táfa, Kalábša, Gerb Mereó, Gerf Husén, Dakka, Offedinah, El-Sebuía, Amáda, 
Dérr, Abu Simbel, pozůstatky Wadi Halfa. In: Bertsch, s. 173. Podrobný popis míst a seznam in: Prokesch, A.,  
Nilfahrt zum Zweiten katarakt, s. 7. 
383 Bertsch, s. 175. 



 109 

Prokeschova cesta po Svaté zemi 

 

Třetí a poslední Prokeschova cesta po Orientu vedla do Svaté země. Prokesch 

se o politických důvodech, které jej v březnu 1829 přivedly do Palestiny, příliš ve 

svém rukopise nerozepsal,  uvedl však, že paša z Akky „...mnohé křesťany a židy, kteří 

jsouce pod ochranou Jeho Majestatnosti cisaře, w Palaestině je zdržoval.“ 384 

Místodržící zjevně překračoval své pravomoce, dokonce od rakouského konzula a jeho 

rodiny vymohl pod pohrůžkou násilí značnou sumu peněz, a nakonec je donutil odjet 

do Nazaretu.385 Zjevně však mnohem důraznějším důvodem pro Prokeschův příjezd 

byla skutečnost, že paša bránil rakouským lodím v provozování obchodu.386 Postava 

Abdulláha Paši387 byla zjevně problematická i pro osmanského sultána, neboť do jeho 

prostoru vyslal několik expedicí, když tento místní vládce odepíral platit 

Konstantinopoli pravidelný tribut. Také násilí na křesťanských a židovských 

poddaných bylo předmětem mnoha sporů, nejen s rakouským konzulem (Antonio 

Catafalgo388), ale mnozí evropští cestovatelé popsali útrapy poutníků a nemuslimských 

poddaných.389  

Ke konci března odplul Prokesch na lodi Il Veloce ze Smyrny, ale  plavba 

v silné bouři připravila všem námořníkům těžké chvíle a donutila Il Veloce přistát na 

ostrově Lesbos. Těžce poničená loď potřebovala nutně opravu, naštěstí v přístavu Sigri 

kotvilo v té době několik obchodních a jedna rakouská válečná loď (Monteccucoli). 

Prokesch se zde dozvěděl od jakéhosi kupce, že velení ve Smyrně je již považovaly za 

utonulé. Il Veloce se po šesti dnech oprav podařilo odplout, aby po dalších pěti dnech 

přistála v přístavu Kaifa blízko Akry. Toto malé městečko u paty hory Karmel bylo 

                                                 
384 Cesta do swaté země roku 1829, Jindřichův Hradec 1826, s. 1. 
385 Prokeschův deník, 29. dubna 1829, Nachlass Prokesch –Osten (NPO), HHstA. 
386 Tamtéž, s. 2. 
387 Abdulláh Paša (1799 – ?), místodržící Akky v letech 1819 – 1832, od roku 1821 se datuje nepřátelství mezi 
ním a Vysokou Portou, povstal proti Mahmúdu II., musel nakonec uprochnout do Egypta a za pomoci 
Muhammad Aliho nakonec dosáhl omilostnění. Vrátil se zpět do úřadu, ale pouze do doby vstupu Ibrahíma Paši 
do Sýrie.  Srov. Rustum, J. A., The Royal Archives of Egypt and the Origins of the Expedition to Syria 1831 – 
1841, Beirút 1936. Také Cadelvene et Barrault, Histoire de la Guerre de Méhémed Ali contre la Porte Ottomane, 
Paris 1837, s. 21, 24 – 25. Z českých prací Gombár s. 131 – 134. 
388 Konzulovo mínění o Abdulláhu Pašovi je uvedeno in:  La Revue Syrienne, , III, 599 –600, Cairo 1929 – 1930; 
Michaud et Poujoulat, Correspondance d´Orient, Paris 1834, IV., s. 131 – 145. 
389 Problémy s Abduláhem Pašou a útlak muslimských skupin popsal James Silk Buckingham, in: Bertsch, s. 
198. 
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první výzkumnou zastávkou Prokesche a jeho doprovodu. Bydlelo zde nebo 

krátkodobě přebývalo množství Turků, nebo Arabů z pobřeží severní Afriky, ale také 

Řekové a Židé, přičemž obě etnika se nazývala zde Kaiphas (Kaifás).390 Nevelké 

město bylo již známé z nejstarších geografických zápisů, Prokesch sám zmiňoval 

pojednání Ibn Idríse.391   

Abdulláh Paša dlel v době Prokeschova příjezdu ve svém domě na hoře Karmel 

a rakouský cestovatel se jej pokusil navštívit, protože nutně potřeboval povolení  pro 

svou cestu do Svaté země. Paša ale nepřijímal, byl to důsledek konfliktu 

s Muhammadem Alím, mocným sousedem, plánujícím invazi do Syrie.392 Abdulláh 

Paša pln nedůvěry nechal dokonce vzkázal anglické lodi Infernal, připlouvající 

z Alexandrie, aby nikdo nevstupoval na břeh. Měl obavy z jakéhokoliv kontaktu 

s cizinci, námořníci se ale přesto pokusili vylodit. Paša je nechal zahnat zpět na loď a 

kapitánovi nařídil vzdálit se od břehů Akry.  I Prokesch byl pro něj ohrožením, ovšem  

jemu se nakonec podařilo s podporou rakouského konzula získat povolení volně 

cestovat po Svaté zemi. V Prokeschově cestopise  najdeme jen lakonickou informaci o 

pašově souhlasu: „Paša odpověděl přívětivě, že rád svoluje na žádost mou.“393 

Expedice se tak vydala na cestu s průvodcem, zvířecími tahouny, ale hlavně s 

doporučením pro damašského místodržícího a vojenského velitele v Jeruzalémě a 

Ramle.  

Průvod vyjel směrem ke Karmelské hoře, kde stál karmelitánský klášter, který 

údajně měl být postaven na místě, kde Eliáš rozdělal oltář Páně. Paša Abdulláh nechal 

tento klášter rozbořit (jak Prokesch napsal:“.. když nevrlost se jej ujala“) a znovu 

postavit na rozkaz turecké vlády. Pravděpodobně se tedy jednalo jen o částečné škody 

způsobené tímto zásahem. Blízká vesnice, kde žili ponejvíc obyvatelé tureckého 

původu, byla další zastávkou cestovatelů. Prokesch se ve svém cestopise opět vydal po 

stopách starých cestopisů, cituje Eusebia, Plinia, Polybia a Strabona a samozřejmě 

                                                 
390 Cesta do swaté země roku 1829, Jindřichův Hradec 1826, s. 10 – 11. 
391 Ibn Idrís, Muhammad aš-Šáfí (767 – 820) arabský teolog a právník. 
392 Stojí určitě za zmínku, že expedice do Sýrie skutečně začala útokem na území akerského paši pod záminkou 
žádosti o vydání šesti tisíc uprchlých feláhů, kteří uprchli před vysokými daněmi a útiskem waliho úředníků.  Po 
šesti měsících války se stala Akra  na jaře roku 1831 součástí dominia Muhammada Aliho. Blíže Afaf Lutfi al 
Sayyid Marsot, s. 222.   
393 Cesta do swaté země, s. 14. 
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uvádí výňatky z Bible. Biblický dějepis, je vůbec původcem celého jeho putování po 

Svatých místech.  

Prokesch první noc strávil v beduinské vesnici Sursent, kde se musel ohlásit 

starším (šejchům). Za zmínku stojí, že celému průvodu bylo vykázáno místo 

k přenocování v mešitě, blízko posvátného místa qibly. Bylo to nepochybně výrazem 

úcty k poutníkům a ukázkou náboženské snášenlivosti, což cestovatelé velice ocenili, 

neboť  v této době nebylo možné očekávat příliš náboženské smířlivosti.394  

Prokesch popsal svoji první velkou zastávku ve městě Caesarea, obehnaném 

hradbami, známém ze starověku i křižáckých válek. Změřil celé město a zaměřil jeho 

polohu, ve svém pojednání se opět věnoval historickým souvislostem, vynechal však 

obyvatelstvo. Omezil se pouze na vzpomínku na jednoho muže tureckého původu, 

který se přidružil k průvodu. Důvodem bylo zcela jistě minimální osídlení  tohoto 

místa. Další zastávka v Ramle byla i setkáním s příslušníky františkánského řádu. 

V tomto místě představovali řádoví bratří spolu s dalšími přibližně osmi sty Řeky 

křesťanskou menšinu. Muslimové zde tvořili drtivou většinu obyvatelstva. 

Františkánský klášter byl zbudovaný na místě údajného domu sv. Josefa z Arimatie, 

podle popisu spíše představoval malou osadu s kostelem, kde se nacházely i dvě 

katolické rodiny. Všichni tito obyvatelé byli pod ochranou osmanského sultána, jejich 

povinností bylo platit tribut sto piastrů a darem čtyři lokte sukna.395   Prokesch zde 

rozšířil  svůj průvod o několik katolíků a dokonce  muslimů, jež všichni cestovali do 

Jeruzaléma.  

Cestovatelé putovali přes Nikopoli (Emausy), které byly jen půl dne cesty od 

Svatého města. Průvod ještě navštívil vesnici Kolonia, ve které přebýval arabský šejch 

Bogos. Byl to další z řady představitelů místní moci, více méně nezávislé na 

osmanském sultanátu. Pozdě k večeru Prokesch stanul v Jeruzalémě, do kterého 

vstoupil poutnickou branou. Ubytoval se v klášterním zařízení pro poutníky, kde bylo 

vedle početné společnosti španělských a italských poutníků asi kolem čtyřiceti 

františkánských mnichů. Pohostinská místa  (hospice) sloužila již od středověku 

poutníkům do Svaté země a byla součástí dohod mezi osmanským sultanátem a 

                                                 
394 Tamtéž, s. 19. 
395 Tamtéž, s. 30. 
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jednotlivými křesťanskými církvemi396. Tato tradice pomáhala udržovat styk křesťanů 

s biblickými místy i v dobách, kdy islámský svět stál v opozici vůči Západu. 

Datum příjezdu do Jeruzaléma  bylo možná motivováno nejen politicky, 

Prokesch přijel v době velikonočních svátků. Do kostela Božího Hrobu vstoupil na 

Boží Hod velikonoční, což znamenalo, že viděl tento ústřední bod všech křesťanských 

poutí v celé kráse a se slavnostní bohoslužbou. Je zajímavé, že chrám se nezavíral a 

stále sem proudili ve dne v noci poutníci různých národností, před vchodem byly 

osmanské stráže.397 Vybíraly od každého křesťana čtyři piastry, což v přepočtu bylo 

podle Prokesche asi dvacet krejcarů.398  Během Velikonoc se v kostele vystřídaly 

různé druhy křesťanského ritu, i hudba byla rozličná, podle věrouky příslušné církve i 

samotných návštěvníků. Jako reakci na tento religiózní i etnický pohyb napsal 

Prokesch: “..mnohé podivné obyčeje z východní starobylosti dochované, kterých naše 

pokažená obraznost pochopiti nelze, jsou tu viditelné.“399 Přinesl nám i zprávu o 

průběhu slavnostní mše, kde byl přítomný i osmanský místodržící a katolický i 

arménský biskup mu museli vzdát úctu.  

Prokesch znal velmi dobře celou historii města a ve svém cestopise neváhal 

popisovat jednotlivé kostely i domy, jako byl např. Kaifášův dům, kde vypsal stávající 

okolí i historické proměny tohoto místa. Zrovna tak popsal i chrám Božího Hrobu, 

opět se snažil o přesné údaje a rozměry, tak jak mu to situace dovolila. Máme tak 

poměrně barvitý obraz náboženské roztříštěnosti celého kostela, který musel 

reflektovat křesťanskou většinu, tedy ortodoxní  a katolickou církev. Prokesch se 

věnoval popisu jednotlivých symbolů v chrámu Božího Hrobu, včetně biblických 

souvislostí, ovšem pro historické vědy je bezpochyby přínosný obraz rozdělení správy 

kostela400. Ocitujeme-li doslova český překlad Prokeschova cestopisu, uděláme si 

přesnou představu o situaci v chrámu. „Jindy dělili se majitelé Božího hrobu v osmero 

pronárodů: latiníky, řeky, abysiny, kopty, armeny, nestoriany, maronity a gregoriany; 

                                                 
396 Blíže v úvodní kapitole „Kultusprotektorat“. 
397 V době Prokeschovy návštěvy ještě nebyl řešen kompetenční spor o správu chrámu. Nový správní systém byl 
ustanoven až v roce 1852. 
398 Cesta do swaté země, s. 45. 
399 Tamtéž, s. 46. 
400 Blíže k problematice správy kostela také: Yehoshua Ben-Arieh, Jerusalem in the 19th Century, New York 
1984. 
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nyní jsou pak jen tam první dvojí, čtvrít a pátí. Řekové mají přednost jsouce hlídačové 

Božího hrobu, což k poslednímu ohni  byli latiníci401. Obojí dělili mezi sebou Golgotu, 

a řekové přepouští na velký pátek večer svojí část, totiž místo povýšení kříže latiníkům. 

Oni pouze mají jedny varhany, svítilny ve svatyni a kamenu pomazání, který v moc 

řekům vydati museli, a čtou Mši svatou prvé nežli řekové si číst mohou. Gregoriání 

pozbyli na Řeky vězení Kristovo a místo vyvýšení sv. kříže; abesinstí na armeny 

potupný sloup; nestoriáni  na latiníky kapli sv. Máří Magdaleny; armeni mají kapli sv. 

Heleny a onu rozdělení roucha; kopty kapličku u samé svatyně od západní strany 

jsouce nejchudší a nejpokojnější ze všech. Velké Mše sv. bývají před vchodem do 

anjelského pokojíku na oltáři nosečím slouženy. Když k tomu na katolíky přijde řada, 

pravá jen polovice svící rozsvicuje se; takt u řeků jen levá.  – Závist a nenávist klečí, 

jako ďábel vedle nevinnosti...“402 

Cestovatelé se vydávali po všech biblických pamětihodnostech, zrovna tak 

Prokesch a jeho doprovod. Vydali se v následujících dnech na Olivetskou horu. 

Navštívili i mešitu al-Sachra, na původním místě Šalamounova chrámu. Žádnému 

nevěřícím nebylo dovoleno na toto místo vstoupit. Prokesch popsal případ Angličana, 

kterému se třikrát v přestrojení podařilo vejít, potřetí byl poznán. Na polo utlučeného 

jej zachránila stráž místodržícího, mniši jej pak museli vykoupit za tři sta piastrů. Není 

jasné, jak mohl popsat chrám Prokesch, ale v cestopise má několik zmínek o výzdobě 

a půdorysu mešity.403  

Jako každý poutník do Svaté země navštívil i Prokesch Lazarův hrob, vtesaný 

do skály, kde měli své bohoslužby katolíci. Je zajímavé, že Olivetská hora byla také 

popsána jako místo se skalními hroby, dále obilnicemi a různými jeskyněmi, které 

dříve sloužily jako lomy na kámen. Prokesch také napsal, že mu bylo ukázáno místo, 

kde se oběsil Jidáš. Vidíme tedy, že turistika do Svaté země nesla stejné atributy, jako 

tomu je v dnešní době.  

                                                 
401 Kostel vyhořel roku 1811, Rusko požádalo, aby jej mohlo opravit a skutečně získalo ferman od sultána, který 
toto svolení stvrzoval. Kostel byl tak oparven orotdoxní církví, ale také vyzdoben pravoslavnými obrazy a 
ikonami.  
402 Cesta do svaté..., s. 56 – 57. Transliterace českého překladu je upravena v těchto případech,  w –v, g – j, ss – 
š. 
403 Tamtéž, s. 72. 
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Představený jeruzalémské katolické osady byl zplnomocněn papežem udělovat 

řád Svatého Hrobu, který byl založen již Godeffroiem de Bouillonem404 roku 1099.  

Prokesch se tohoto obřadu zúčastnil. Obdržel ostruhy i meč a zůčastnil se obřadu, 

který se konal v katolické části kostela. Tento řád se uděloval jen nejvýznačnějším 

hostům, není tedy pochybností, s jakou odezvou se Prokeschův příjezd zde setkal.405 

Během svého pobytu se Prokesch věnoval i zpravodajské činnosti, je to poznat 

z jeho popisů opevnění, které podal s typickou důkladností, včetně základního 

kartografického zaměření. Do této kolekce poznatků patří i jeho cesta do Nazaretu a 

Betléma. Prokesch obě místa navštívil v závěru své cesty po svatých místech. O 

společenské situaci v Betlémě velmi výstižně referuje slovy:“Zástup lidu byl venku, a 

pozdravil nás buon giorno. Že dobře jsa vyzbrojen, směle si počínaje, bohatý měl 

oděv, držel jsem jej za turky. Pozůstával ale z křesťanů, nebo ti jen v Betlémě mají 

právo, nositi zbraň. V Betlémě bydlí přes 1000 katolíků, okolo 1000 Řeků, 30 

arménských a 40 tureckých rodin. První mají přednost. Nedávno před tím zabili pašovi 

čtyry vojíny ze třiceti, které tam choval, zahnavše ostatní.“406 

Betlémský chrám byl v době Prokeschovy návštěvy velice prostě zařízen, stěny 

byly bez omítky, dvanáct schodů vedlo k malému oltáři, u kterého hořely tři lampy. 

Hierarchie správy kláštera ležela v rukou arménské církve, neboť katolíci museli 

několik měsíců před Prokeschovou návštěvou opustit chrám, odmítajíce platit pašovi 

tribut. Používaná část kostela byla rozdělena pro arménské a řecké bohoslužby, 

katolické mše se zde nesloužily. Dokonce jim určený vchod do kostela byl zazděn.407 

Dvoje schodiště vedoucí k místu narození páně, která začínala za oltářem, byla také 

rozdělena pro řeckou a arménskou církev.408 

Prokesch v okolí navštívil několik poutních míst, také strom pod který údajně 

Panna Marie odpočívala na cestě do Egypta. Zřejmě obtížné postavení katolíků v době 

jeho pobytu zde snížilo počet poutníků, ale Prokesch potkal v klášteře blízko kaple sv. 

Jana alespoň maronitské kněze a  několik španělských mnichů .  

                                                 
404 Godefroy de Bouillon (zemřel r. 1100 v Jeruzalémě), účastník první křížové výpravy a první regent 
Království jeruzalémského. 
405 Cesta do swaté země, s. 97 – 98. 
406 Tamtéž, s. 107. 
407 Tamtéž,  s. 108.  
408 Schodiště byla rozdělena po šesti schodech. 
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Po návratu do Jeruzaléma byl Prokesch zřejmě pohnut stavem míst biblické 

historie i vztahy mezi jejich obyvately. „Přežalostný dojem zanechalo v mém srdci. 

Kdo slituje se nad tebou Jeruzaléme....aneb kdo zarmoutí se pro tebe?“  napsal.409  

Prokesch si uvědomil, že obecný evropský pohled na Jeruzalém je klamný. Město, 

které je v rámci sultanátu místem, k němuž se Turci chovají povýšeně a přezírají jeho 

význam pro křesťanské dějiny, odráží nicméně problémy překračující antagonismus 

vztahu muslim – křesťan. Prokesch spatřoval mnohem vážnější problém než 

podřízenost osmanskému sultanátu v tom, že křesťanské církve spolu neustále soupeří. 

Přikládal ovšem i nemalý význam přehnaným požadavkům místních vládců. 

Vzhledem k tomu, že tribut, který křesťanstvo odvádělo osmanské říši, byl ve výši 

sedmi tisíc piastrů, místní místodržící požadovali od křesťanů dary a různé odměny za 

jim prokazovanou ochranu. Prokesch se zmínil také o nedostatečných příspěvcích 

přicházejících z Evropy, které zapříčinily zadluženost klášterů, zejména kláštera sv. 

Hrobu.410 

Cesta do Svaté země se chýlila pomalu ke konci. Poutníci v čele s Prokeschem 

se vydali na zpáteční cestu, zbývala jen návštěva Nazaretu, jeho okolí  a návrat do 

Akry. Z tohoto putování stojí za zmínku zastavení v Kahunu, místní aga pořádal 

večeři na počest příchozích a při hovoru si Prokeschovi stěžoval na Muhammada 

Alího, který podle něj byl zrádcem sultána a tajný křesťan. Nepochybně napětí mezi 

egyptským vicekrálem a tímto regionem stále vzrůstalo. 

V Nazaretu se všichni ubytovali v klášteře což zajistil místokonsul akkský. 

V klášteře samotném se Prokesch setkal s páterem Filkukou, představeným kláštera, 

pocházejícím z Moravy, jenž se hlásil k Prokeschovi jako ke svému krajanovi. 

Samotné město Nazaret mělo okolo pět tisíc obyvatelů, mezi nimi tisíc dvě stě 

křesťanů.411  Ti na rozdíl od jiných míst měli právo nosit zbraň. Společenská atmosféra 

tady tedy musela být poměrně vstřícná, pravděpodobně kvůli tomu, že i arabská 

nobilita zde měla své domy a musela udržovat dobré styky s tak vysokým počtem 

křesťanů. 

                                                 
409 Cesta do svaté..., s. 116. (Jeremiáš, 15, 5) 
410 Tamtéž, s. 116 –117. 
411 Tamtéž, s. 126. 
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Prokesch se vrátil do Akry, aby odtud odcestoval zpět do Smyrny, a aby se 

setkal s Abdulláhem pašou. Ačkoliv se mu nejprve nedařilo vstoupit do města a musel 

strávit noc na kozulátě, výsledná audience měla charakter přijetí velkého státníka. 

Služebictvo lemovalo silnici a samotný Prokeschův doprovod byl tvořen 

důstojnictvem Abduláha paši. Jednání se vedlo ve slavnostním duchu a nakonec se 

vyjasnila i situace konsula Catafaga, byly mu navráceny peníze a znovu prokázány 

všechny pocty, týkající se diplomatického postu, včetně vztyčení vlajky. 
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RAKOUSKÁ DIPLOMACIE  PO ROCE 1826 

 

Rakousko a řecké povstání před  bitvou u Navarina 

(1826 – 1827) 

 

Během pobytu v Egyptě se Prokeschova stopa z dějin rakouské diplomacie 

ztrácí téměř na celý půl rok, s výjimkou posledních hlášení z Káhiry a Alexandrie 

v březnu roku 1827. Příčinou byla jistě nedostatečná možnost komunikovat s hlavním 

velením během cesty do Horního Egypta , ale také změna jeho postavení po návratu do 

Smyrny. Převelení do štábu generála Dandola signalizovalo i změnu jeho výlučného 

postavení. O negativním přijetí tohoto postu se můžeme dočíst v  korespondenci 

s Fridrichem Gentzem. Rovněž se zde mluví o  stížnosti na převelení, kterou poslal 

baronu von Kavanaghovi.412 Prokeschovy výhrady a určitou hořkost, kterou prožíval, 

se snažil kancléřův zástupce uchlácholit v tvrzení, že se musí a také najde pro něj nový 

okruh působnosti.413  Gentz poměrně obšírně Prokeschovi vysvětloval, že nesoulad 

uvnitř válečné rady, kterému musí čelit, a další okolnosti, včetně jeho nedostatečných 

zkušeností v diplomacii vedly k rozhodnutí, jeho přeložení do štábu flotily. Můžeme se 

ale domnívat, že nepřízeň, které byl vystaven Prokesch po návratu, byla výsledkem 

osobních antipatií vůči jednáním v Alexandrii. Poměrně silné pravomoci, kterým by se 

takový neoficiální vyslanec těšil, musely nutně negativně zapůsobit na oficiální 

postavení generálního konzula Acerbiho. Ovšem dostatečně obsáhlá korespondence na 

toto téma není k dispozici, a ani Prokeschova korespondence s Gentzem neobsahuje 

konkrétní jména osob, které se zasadily o změnu jeho dosavadního poslání. Ještě 

během června 1827 se dopisy Gentzovi vyznačují širokou škálou stížností sahající od 

vyjádření neporozumění až k otevřené žádosti o diplomatickou funkci. 

Vrátíme-li se ale k poslední březnové korespondenci, Prokesch napsal Gentzovi 

o výměně Kapudana Paši a rozhořčení sultána nad jeho vedením tažení. Muhammad 

                                                 
412 Gentzovi 25. března 1827, in:  Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 17. 
413 Dopis Gentze Prokeschovi z 1. června 1827, in:  Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 19. 
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Alí se dozvěděl o tomto rozhodnutí pravděpodobně 22. února od Boghose Beje, přes 

svého zástupce Nagiba Efendiho v Konstantinopoli. Muhammad Alí byl zjevně 

rozrušen, Prokesch napsal, že nemohl celou noc spát a čekal na potvrzení sultánova 

rozhodnutí.414 Tím se totiž dostala celá osmansko-egyptská flotila pod vedení 

egyptského vicekrále. Prokesch zjevně spěchal hned z Horního Egypta do Káhiry, 

první setkání s vysokými úředníky Muhammada Alího se konala téměř okamžitě po 

jeho příjezdu415. Přijel prvního března do Káhiry, a hned druhého a třetího března se 

setkal s některými osobami z okolí vicekrále, s ministrem války  a Osmanem Bejem. 

Čtvrtého března se potkal se samotným Muhammadem Alím a další jednání s ním měl 

ještě o dva dny později. Hlášení o výdledku těchto rozhovorů je obsaženo v berichtech 

z pátého a  osmého března 1827,416 předposledním z hlášení, které předcházelo 

Prokeschově převelení.  

Muhammad Alí jednal s Prokeschem jako se svým spojencem a hovořil s ním 

otevřeně o svých plánech i problémech. Svěřil se, že nebýt války kterou vede pro 

Vysokou Portu, Egypt by vykazoval vyšší prosperitu. Řekl: „Aegypten wäre ein 

garten, ein Paradies ohne diesen Krieg.“417 Narážel tak na značně se zhoršující situaci 

mezi administrativou a rolníky. Ta vyústila v zavedení nového daňového systému, 

který měl pomoci financovat Ibráhímova válečná tažení.418 Ale zájem na vyzbrojení a 

modernizaci armády byl natolik prioritní, že Egypt soustředil veškeré ekonomické 

zdroje na vojenské účely. Muhammad Alí snažil o postavení silného námořnictva, 

ačkoliv i po předání osmanského loďstva do jeho rukou, přesněji pod velení Táhira 

Paši,  byl počet válečných lodí ze strany Vysoké Porty spíše symbolický419. V době 

Prokeschovy návštěvy egyptský vicekrál očekával jen 4 fregaty, které se připojí k 

současné flotile. Prokeschovi tvrdil, že více nepotřebuje a že další lodě získá z 

evropských loděnic.  

                                                 
414 Dopis Gentzovi, Káhira, 8. března 1827. In: tamtéž. 
415 17. února obdržel první zprávy a již 1. března byl v Káhiře. Setkání s vrcholnými přdstaviteli egpytské moci 
se odehrála od 2. března až do 6. března 1827. 
416 Hlášení Káhira 5. a 8. března 1827,  HHStA, XXVI, 29, 30, Orient I. 
417 Hlášení z 5. března 1827, HHStA, XXVI, 29, Orient I.. „Egypt by byl bez této války zahradou, rájem...“ 
418 Lawson, F. H., s. 125. Během roku 1827 neměl Muhammad Ali dostatek prostředků na to aby mohl pokrýt 
všechny své závazky, ačkoliv příjmy v té době intenzivně stoupaly, blíže tabulka 5. 1 in: tamtéž, s. 125. Nový 
daňový systém (daň z hlavy – firdah) byl zaveden v roce 1828. 
419 Podle hlášení z 5. 3. 1827 Muhammad Ali očekával od Vysoké Porty jen 4 fregaty. Ostatní lodě se snažil 
zajistit v evropských přístavech a loděnicích. Očekával hlavně lodě z Marseille a Livorna, Francouzi měli také 
dodat instruktory a důstojníky. 
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Prokesch byl o několik dní později ještě jednou pozván k jednání s egyptským 

vicekrálem420. V srdečném rozhovoru se Muhammad Alí zajímal nejvíce o 

Prokeschovy strategické názory na obléhání ostrova Hydry. Tento ostrov byl totiž 

jedním z center řeckého povstání za nezávislost již od  roku 1821. Pocházely z něj i 

přední osobnosti a velitelé řecké armády. 

Ibráhím Paša i osmanské jednotky pod vedením Rešida Paši a Kara Alího zatím 

úspěšně operovaly na Peloponnéském poloostrově. Ačkoliv Hydra zůstala stále 

v rukou povstalců, osmansko-egyptské jednotky prakticky kontrolovaly dvě třetiny 

Řecka. Po ovládnutí Athén a bitvy u Katamero (v lednu 1827) se sultánská vojska 

soustředila na ovládnutí Akropole a Ibráhím Paša se vydal směrem na západ Moreje. 

Jeho tažení padlo za oběť několik opěrných povstaleckých  bodů,  a také množství 

řeckého obyvatelstva. Někteří podepsali věrnost sultánovi a zůstali ušetřeni násilí, ale 

mnozí byli odesláni do Egypta jako otroci. Jejich vesnice byly potom vypáleny.  

V červenci byla obnovená Prokeschova korespondence s Gentzem opět již ve 

znamení komentářů k událostem na Peloponnésu. Ačkoliv Prokesch psal, že na 

válečném poli je toho málo nového, popsal několik událostí po pádu Atén. Udal 

polohu Kolokotronisových jednotek čítajících dva tisíce vojáků, najatých za britské 

peníze a vylíčil jejich neúspěšné tažení do Albánie. Kolokotronis se ovšem z tohoto 

tažení mohl svobodně vrátit na Poros, protože místní dosavadní vláda se jej neodvážila 

zajmout.421 Velkou pozornost také vzbudil neúspěšný  útok lorda Cochrana na  

alexandrijský přístav a obranná akce Muhammada Alího. Prokesch o této události 

nejen referoval ve svých dopisech, ale také zevrubně událost popsal v hlášení 

datovaném 3. července. Britská flotila zaútočila nečekaně 17. června nečekaně na 

Alexandrii. Lord Cochran připlul k přístavu pod rakouskou vlajkou  a shodou 

okolností jej neodhalila ani osmanská loď chránící vstup do Alexandrie. Nakonec se 

ale admirálovi nepodařil účinný zásah a byl zahnán na útěk422. 

                                                 
420 Setkání se konalo 6. března 1827. Dle hlášení z 8. března 1827. 
421 Gentzovi 3. července 1827. V tomto dopise se Prokesch rovněž zmínil o postavení vojska Ibrahima Paši. Jeho 
eskadra kotvila ve vodách kolem Zanty a skládala se z jedné bitevní lodě, osmi fregat, jedenácti korvet, čtyř brig 
a dvou golet. 
422 Hlášení je dostupné v arabském překladu z původního (pravděpodobně) italského textu. In: Vatháiq al-
baharíja al-misríja fí ahdi muhamad alí, ed. Hussain Mahmúd, Káhira 2005, s. 90. Rovněž se zmiňuje o této 
události Douin, G., Les Premiéres frégates de Mohamed Aly (1824 – 1827), Caire 1926, s. 87. Eskadra se 
skládala z Hellas, korvety Sauveur, 14, řeckých brigg a 8 zápalných lodí 
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Přesně na konci června se dostalo Prokeschovi určité satisfakce za jeho 

převelení k eskadře. Byla mu udělena hodnost majora, současně se jmenováním šéfem 

generálního štábu Dandolovy flotily.  

Situace mezi Vysokou Portou a velmocemi londýnské smlouvy se vyhrotila po 

otevřeném odmítnutí britsko-rusko-francouzské politiky.  Jen čtyři dny po podpisu 

smlouvy vydal velkovezír memorandum,423 ve kterém odmítl jakékoliv vměšování 

velmocí do vnitřních záležitostí Osmanské říše. Prokesch se ztotožňoval s názorem 

možnosti prostředkování Rakouskem a v této věci intervenoval i u tajemníka Gentze, 

argumentoval svým setkáním s bavorským velitelem filhelénských vojsk 

Heideggerem, které mu potvrzovalo slabost povstaleckých oddílů a nulitu jejich 

odporu. 

Metternichova politika stála od dubna 1826 před úkolem zpochybnit 

petrohradský protokol.424 Ale tato smlouva byla nepochybně reálným faktorem, se 

kterou bylo nutno počítat. Všechny velmoci si byly vědomy nedostatků tohoto 

ujednání, ovšem Rakousko odmítalo přijmou principy v protokolu obsažené jako 

základ pro konvenci. Metternich označoval dubnovou deklaraci za nic neříkající papír, 

ale zároveň si uvědomil, že mu dává volné ruce pro možné jednání, nebyl tak svázán s 

žádnou smlouvou k dalšímu postupu. Ale Vídeň přesto nejednala, spíše vyčkávala na 

postup britských státníků.425 Kancléř si nebyl jist dalším postupem Londýna a 

Petrohradu, protože nejasnosti v uskutečnění petrohradského protokolu by mohly celý 

plán zhatit. Navštívil jej lord Francis Hertford426, od kterého získal informace o 

očekávaném rokování v parlamentu o řecké otázce. K hlavnímu střetu mělo dojít mezi 

Robertem Peelem a vévodou Wellingtonem.427  

Rakousko odmítlo vyslání flotily, která  měla za úkol  přerušit spojení mezi 

Egyptem a Ibráhímem Pašou. Metternich také odmítl silnější tlak na Vysokou Portu, či 

přerušení diplomatických vztahů. Domníval se, že by takový  krok okamžitě vedl 

k vyhlášení nepřátelství a ohrožení jednání o nezávislosti Řecka. Diplomatická 

korespondence Vídně s Vysokou Portou byla v prosinci 1826 a během nového roku 

                                                 
423 Memorandum bylo vydáno 10. července 1827. 
424 Petrohradský protokol obdržel oficiálně v září 1826.  
425 Depeše Esterházymu, 8. července 1826. 
426 Francis Seymour-Conway, 3. markýz Hertford (1777 – 1842). 
427 Beer, s. 338. 
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vedena s cílem povzbudit sultána v jeho odporu a donutit Rusko k návratu k jednacímu 

stolu.428 Takový plán měl také podpořit svou cestou Anton Prokesch. Právě Ottenfels 

se zmiňuje, jak je jeho mise důležitá.429  

Metternich si také toužebně přál, aby Francie své rozhodnutí o přistoupení 

k protokolu co nejvíce pozdržela, avšak přítomnost Canninga v Paříži v září 1826430 a 

jednání o Španělsku a Portugalsku dávala signál, že prémiérovo postavení je pevné. 

Pařížský kabinet se stále více a více přimykal k politice petrohradského protokolu. 

Navíc Rusko podporovalo politiku Velké Británie v Portugalsku a můžeme se 

domnívat, že situaci nahrála i podpora Londýna petrohradským zájmům 

v podunajských knížectvích431.  

Sám Metternich nebyl o průběhu britské mise dostatečně zpraven, ale právě 

pozdržení přistoupení Francie by mu mohlo dát prostor pro případné ovlivnění cara. 

Za takový pokus lze bezpochyby označit dopis princi Hesensko-Homburskému, který 

se v té době nacházel v blízkosti Mikuláše I. Rakouský kancléř se snažil vylíčit cara 

jako jasnozřivého vládce, který ovšem podléhá radám fantastů, doktrinářů a špatných 

lidí. Mettternich přímo označil Pozzo di Borga za muže, který omezuje samostatné 

rozhodování cara na základě smyšlených denunciací.432 Pokus zapůsobit na cara ale 

nemohl přinést trvalý výsledek, navíc stavěl Vídeň do situace, kdy osobní prestiž 

kancléře stála na miskách vah s britským diplomatickým a politickým kursem.  

Intermezzo, jak bychom mohli pojmenovat tento krok se odehrálo v době, kdy 

se londýnská kabinetní politika dostávala do dlouhotrvající krize zaviněné oslabením 

Canningova křídla a odmítnutím spolupráce jež přišlo od Wellingtona a Peela. Navíc 

                                                 
428 Nous voyons clairement que ce dernier Ultimatum n´a été suggéré à  la Rusie que par la crainte…… in: 
Dopis Ottenfelse Gentzovi, z 15. prosince 1826, in: Zur Geschichte der Orientalischen Frage, s. 160 – 162. 
Popisuje jednání s prorakouským rádcem sultána Saidem Efendim. Tento dopis je reakcí na jednání a ujišťování 
Gentze o společném postupu. 
429 Tamtéž. 
430 Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, s. 139; dále Aus dem Tagebuch madame Lieven, s. 77. 
431 O podporu se zasloužila podle svého deníku i kněžna Lieven, když  se snažila o ruskou podporu Velké 
Británie v Portugalsku výměnou za britskou podporu Ruska v Řecku. In: Aus dem Tagebuch madame Lieven, s. 
76. 
432 „Namentlich Pozzo suche durch aus der Luft gegriffene Denunciationen die Selbständigkeit des Caren recht 
fest gegen seinen Einfluss zu verschanzen“. („Obzvláště Pozzo prý zkouší vehementně bránit carovu 
samostatnost proti jeho vlivu na základě smyšlených nactiutrhání“.) Dopis ze 13. července 1826, in: Beer, s. 
341. Zjevně naráží na pařížskou návštěvu Meternicha, Pozzo di Borgo byl tím kdo zpravil cara o nevhodných 
výrocích knížete Metternicha. 
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byl Canning dlouhodobě nemocný, což značně ztěžovalo chod kabinetu. Pro nový rok 

1827 tak bylo nutné nahradit ultra pravicové křídlo toryů spojenectvím s whigy. 433 

Tyto události zbrzdily poněkud vývoj  a vnukly Metternichovi myšlenku na 

možný obrat ve vývoji událostí.  Především ale jeho iniciativa přišla pozdě, nejen, že 

oba protagonisté petrohradské smlouvy se sjednotili na společném postupu, ale  také 

Francie si pospíšila s přistoupením k dohodě. Toto uznání se pravděpodobně stalo 

katalyzátorem pro přeměnu protokolu ve smlouvu.434 Londýn i Petrohrad daly na 

srozuměnou, že velmoci mohou přistoupit k protokolu a koordinovat své velvyslance 

v Konstantinopoli. Všechny velmoci by se podle určitého modelu mohly sjednotit na 

odvolání velvyslanců.435 

Metternich v korespondenci zdůraznil, že císař byl proti takovým donucovacím  

opatřením a v takovém případě by Rakousko sledovalo vlastní postup. Vysoká Porta 

však marně čekala na konrétnější náznaky ze strany rakouských diplomatů. Zatímco 

britský premiér pronesl dvanáctého prosince velký projev, ve kterém vylíčil 

perspektivy upřímného spojenectví s Ruskem, císař František se omezil na několik 

slov před ruským velvyslancem, kde hovořil o anarchistickém duchu a ptal se, zda 

může  počítat s podporou cara proti revolučním piklům.436  

Přetrvávající problém ukončení povstání a naplnění petrohradského protokolu 

bylo již na počátku roku 1827 možno řešit jen vojensky. Jmenování sira Richarda 

Churche  velitelem pozemních vojsk  a lorda Cochrana velitelem námořních sil byl 

signál, že Evropa si je vědoma naprostého vyčerpání řeckých a dobrovolnických vojsk 

zmítajících se mezi dvěma ohni, vojskem Ibráhíma Paši na Moree a Rešida Paši 

v Attice. 

V polovině roku 1827 se tedy zdálo, že řecká revoluce je skoro u konce. Když 

27. července Ibráhím Paša získal další řeckou základnu, klášter Mega Spilaeon a ani 

                                                 
433 Seton: Britain in Europe, s. 116–117.  
434 Francie ústy premiéra Villéla navrhla vytvoření smlouvy tří velmocí. Smlouva měla nabídnout sultánovi 
prostředkování, v případě odmítnutí měla zajistit společný postup proti Osmanské říši. Na jejím základě byli do 
Řecka vysláni vyslanci Velké Británie, Francie a Ruska. 
435  Beer, s. 343. 
436 Beer, s. 346. 
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loďstvo pod vedením lorda Cochrana nedokázalo zvrátit současný vývoj, i přední řečtí 

velitelé jako byl Theodor Kolokotronis přestali věřit v možný úspěch.437  

Snad jedině ale naprostou neznalostí atmosféry v Petrohradě a v Londýně by se 

mohl vysvětlit postoj knížete Metternicha. Skálopevně přesvědčen, že jsou to jen 

pověsti o carově náchylnosti řešit konflikt vojenskou cestou, nebral naprosto v potaz 

možnost vést válku proti Vysoké Portě na straně aliančních mocností.438  Koncentrace 

na problém spojenectví Canninga a ruského cara jej naprosto odvedla od reálného 

hodnocení řeckého problému. Jaké bylo jeho překvapení, když se od ruského 

velvyslance dozvěděl, že alianční dohoda tří velmocí je naprosto dostatečnou a je jen 

otázkou, nakolik Rakousko a Prusko nesouhlasí s petrohradskou konvencí a nakolik 

jsou ochotni ke spolupráci. Metternich se dokonce dožadoval, aby se Tatiščev439 

k takovému hlášení vyjádřil, protože doposud car ujišťoval vídeňský dvůr o potřebném 

souhlasu všech pěti velmocí. 

V březnu již bylo z velmocenského pohledu jasné, a to i přes slábnoucí odpor 

řeckých povstalců, že sultán Mahmud stojí před rozhodnutím, zdali  přijme mírový 

plán a jestli nastolí takové podmínky, které by povstalci mohli očekávat. A jednalo se 

o oddělení muslimského a křesťanského obyvatelstva, administrativní nezávislost, 

svobodný výběr vládce a fixní tribut sultanátu po dobu dvaceti let. A součástí by měla 

být podmínka součinnosti velmocí v případě nesouhlasu Řecka.440   

Prokesch na počátku července napsal, že je ve Smyrně snad jediným, kdo tvrdí, 

že se situace urovná mírovými prostředky, ale zároveň pochyboval o postojích Vysoké 

Porty. Byla to reakce na uzavření britsko-ruské aliance  a odeslání silné ruské 

Ribeaupierreho441 nóty, která následovala po odmítnutí intervence Vysokou Portou.442 

Situace uvnitř evropského koncertu byla již vyjasněná, ovšem ještě zbývala obava 

jakým způsobem se budou profilovat postoje Rakouska a Pruska. Na Peloponnésu sice 

zuřila guerillová válka, bylo zde množství evropských jednotek, ale koordinace mezi 

                                                 
437 „I have never in my life feared enemy or hunger or cold. I have never feared Dramalis or Ibrahim. Today 
with those traitors I fear for the outcome of our struggle". Kolokotronis byl jedním z nejstatečnějších velitelů a 
těmito slovy vyjádřil zklamání nad vítezstvím Ibrahimových jednotek po jeho tažení v okolí Patrasu. In: 
www.agiasofia.com/1821/fort1821/struggle12.html. 
438 Beer, s. 349, rovněž korespondence s hrabětem Esterházym, in: Nachgelassene Schriften, Bd. IV. 
439 Tatiščev, Dmitrij Pavlovič (1767 – 1845), ruský velvyslanec ve Vídni. 
440 Z dopisu Ottenfelsovi z 13. dubna 1827. 
441 Ruský a francouzský konzul v Konstantinopoli. 
442 Gentzovi, 3. července 1827. 
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britským vedením nebyla zrovna ideální. Důsledkem byla již zmíněná kapitulace 

Athén. Pro Řeky zbývala přesto jediná cesta - spolehnout se na britskou pomoc. Řecko 

zvolilo čtrnáctého dubna 1827 Kapodistriase presidentem pro příštích sedm let. 

Kolokotronis, který představoval jedinou opravdovou sílu, byl jmenován prvním 

ministrem.   

Stejný den, kterým se Athény podvolily Ibráhímu Pašovi, byl i dnem úmrtí 

britského premiéra Canninga443. Meternich, nakrátko po jeho smrti zadoufal v možný 

obrat v postoji cara. Ale toto očekávání se nevyplnilo, naopak trojlístek Nesselrode, 

Lieven a Pozzo di Borgo  se pokusil přimět Mikuláše I. k urychlení celé řecké 

záležitosti. 

Ruský car si pospíšil s ratifikací londýnské smlouvy, aby předešel všem 

domněnkám a pochybnostem. Metternich byl ovšem nadále ujišťován o tom, že ze 

strany cara nic nehrozí, „….jehož úmysly jsou loyální, stálé, nikoli válečné, velmi se 

zabývá těžkostmi své situace a je si vědom nesnází a nebezpečí“ . 444 

Již jen několik týdnů po uzavření smlouvy se atmosféra na řeckých ostrovech 

výrazně změnila. Jen několik dní před uzavřením paktu se zdálo, že Řekové a 

filhelénové budou muset oficiálně ukončit svůj ozbrojený odpor. Ovšem v srpnu již 

probíhaly nové přesuny vojsk a válečných flotil. Prokesch napsal také několik hlášení 

o pohybu a řádění řeckých pirátů, které výrazně poškodilo rakouský středomořský 

obchod. Doslova napsal,: „…ztratili jsme celý obchod se Sýrií“.445  Také o úspěšné 

snaze obrany rakouských lodí proti korzárům Prokesch psal  ve svém deníku, když  

vylíčil  opětování palby na přesilu pirátů ze Spetses. Za celou akci nesl pravděpodobně 

odpovědnost Prokesch, neboť sám vydal rozkazy namísto nerozhodného Dandola.446   

Britské loďstvo na tyto události kladlo malý důraz, v podstatě shlíželo na 

jednání jejich řeckých spojenců poměrně shovívavě  a nebralo ohled na ztráty 

rakouského obchodního loďstva, a to byl výrazný posun v chování britské flotily, která 

se dříve snažila pohlížet na piraterii podle mezinárodního práva. Ostatně způsob, jak 

                                                 
443 Zemřel 6. června 1827. 
444 Beer, s. 357. Výklad Gentze v jeho depeši z 1. listopadu 1827, dle hlášení od petrohradského velvyslance. 
„Dessen Absichten seien loyal, erhaltend, nicht kriegerisch, er sei erfült von den Schwierigkeiten seiner Lage 
und sich der Verlegenheiten und Gefahr bewusst.“ 
445 „…wir haben den Küstenhandel von Syrien ganz verloren“ in: Prokesch Gentzovi, 18. září 1827, in: in: Aus 
dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 46. 
446 Die Jugendzeit…, s. 66. Tagebuch, 30, 31, VII, 1827, HHStA, také in: Die Jugendzeit …, s. 66. 
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provádět politiku londýnské smlouvy, byl odvislý z velké části na výkonné moci 

velvyslanců a velitelů flotily. Byly vydány identické instrukce pro velvyslance  a 

velitele flotil Velké Británie, Francie a Ruska. Ve svém znění překvapivě příkré a jen 

málo respektující mezinárodní právo. Tyto instrukce kopírovaly ducha londýnské 

smlouvy a byly obsahem její přílohy. Zpracování těchto dokumentů, jež bylo započato 

v polovině června francouzskou vládou, si vyžádalo mnoho diskusí mezi 

zplnomocněnci. Rusku se jednalo o to, aby do příloh smlouvy byly (znovu) zařazeny  

odstavce, které byly zrušeny nebo změněny v přídaném článku a tajném dodatku 

smlouvy. Lieven musel svést trpký boj, můžeme-li tak usuzovat ze zvláštního dopisu, 

který napsal Nesselrodemu 13. července ráno: 

„Strávil jsem tři týdny, milý hrabě, zoufale se zmítaje mezi malomyslností, 

nechutí a odporem; a bojoval jsem proti zbabělosti na straně jedné a vypočítavosti na 

straně druhé a pozoroval jsem s opravdovým zármutkem, že tyto dvě tak odlišné 

pohnutky vedly ke stejnému výsledku – k tomu, že jsme ztratili tak vzácný čas. Abych 

ušetřil dny i hodiny, udělal jsem vše, co si lze představit; důkazem vám budiž, že teprve 

dnes v noci, ve dvě hodiny, jsme podepsali ve Foreign Office části, které slouží jako 

dodatek a plnění smlouvy.“ 

„Pakliže tato poslední fáze našeho vyjednávání doznala změn stran formy 

našich závazků, alespoň, co do podstaty, jsme získali vše. Vše, co bylo původně 

stanoveno v návrhu smlouvy, je naprosto přesně přeneseno a zakotveno v souboru 

částí, o kterých jsme se právě dohodli.“ 

Článků bylo šest, označených písmeny A–F. Článkem, který přibližuje  obsah 

tajného dodatku byl bezesporu článek o společném principu útoku: „….nepřijme-li 

Porta ve lhůtě jednoho měsíce nabídku ke zprostředkování a příměří, všechny tři dvory 

prohlásí, že se veškerými prostředky, které okolnosti poskytnou jejich moudrosti, 

budou snažit dosáhnout okamžitých účinků příměří, jež si přejí naplnit. Opatření, jež 

budou přijata v důsledku tohoto prohlášení, budou spočívat v neprodleném sblížení 

s Řeky a ve sjednocení eskader Velkých mocností, aby se zabránilo jakékoliv pomoci 

turecké nebo egyptské, mužům, zbraním, plavidlům a válečné munici dostat se do 

Řecka a na Archipelag. Eskadry budou v takovém případě Řeky považovat za přátele, 
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aniž by se však nějak podílely na nepřátelských akcích mezi oběma nepřátelskými 

stranami.“ 447   

Součástí dokumentu byla rovněž nóta Vysoké Portě o sjednání příměří,448 která 

měla během jednoho měsíce prakticky vyhlásit Vysoké Portě válku.  

Ale i rakouská vláda se uchýlila k válečné strategii, která neměla jen obranný 

charakter.  Lodě habsburské monarchie měly rozkaz plout ve vodách Navarina a 

komplikovat situaci anglické flotile.449 Acerbi, jako Metternichův zástupce v Egyptě 

udržoval Muhammada Aliho v přesvědčení, že jeho flotile opravdový zásah od 

aliančních partnerů nehrozí. Vicekrál by takové tvrzení určitě nepřijal, aniž by byl 

přesvědčený o nezranitelnosti své moci. Takový postoj prezentoval i britskému 

velvyslanci Saltovi a francouzskému vojenskému přidělenci Houderovi.450 Acerbi 

donášel Muhammadu Alímu všechny pomluvy a intriky týkající se vztahu mezi 

francouzským admirálem de Rigny451 a britským velením reprezentovaném lordem 

Codringtonem.452  

Muhammad Alí, přesvědčený, že velmoci více méně blufují, byl rozhodnutý 

vyslat flotilu okamžitě, jak bude připravena k vyplutí. Začátkem srpna se konvoj vydal 

                                                 
447 Anex F: „…They have, therefore, agreed by a secret clause that if, after the delay of one month, the Porte 
refuses to accept the mediation of the three Courts, they will take steps to obtain the immediate effects of the 
artistice which they desire to see put into execution. The measures thus envisaged consist in the immediate 
establishment of friendly relations with the Greeks and the joining together of the squadrons of the High 
Contracting Parties to the end that no Turkish or Egyptian supplies in men, arms, vessels or munitions may 
reach Greece or the Archipelago.“  In: Douin, Navarin, s. 69, 77. 
448 „Za tohoto stavu věcí dvory Anglie, Francie a Ruska měly za to, že je třeba upravit, zvláštní smlouvou, linii 
chování, kterou podle rezoluce mají respektovat, aby dosáhly cíle ke kterému tíhnou přání a zájmy všech 
křesťanských mocností. V plnění jedné z doložek této smlouvy pověřily podepsané strany, aby prohlásily vůči 
vládě Vysoké Porty [následující]: „Aby jí formálně nabídly své zprostředkování mezi ním [sultánem] a Řeky, aby 
se ukončila válka a přátelským vyjednáváním uspořádaly vztahy, které by v budoucnu mezi nimi měly být. 
„Aby navíc, pro větší naději na úspěch tohoto zprostředkování, nabídly vládě Vysoké Porty pozastavení, 
prostřednictvím příměří, veškerých nepřátelských akcí vůči Řekům, kterým je v tomto okamžiku zaslán podobný 
návrh.Aby, konečně, očekávaly že, ve lhůtě jednoho měsíce, osmanská vláda prohlásí své přesné stanovisko. 
Níže podepsané strany si zakládají na tom, aby odpovídalo přáním spojeneckých dvorů; ale je jejich povinností 
nezastírat Reis-i Effendi-mu, že další odmítnutí, odpověď vyhýbavá nebo nedostatečná, nebo dokonce úplné 
mlčení ze strany jeho vlády, postaví spojenecké dvory před nutnost uchýlit se k opatřením, které budou 
považovat za nejúčinnější, aby byl ukončen současný stav věcí, který se už stal neslučitelným se skutečnými 
zájmy Porty, s bezpečností obchodu obecně a naprostým klidem Evropy.“ In: Douin, s. 71.   
 
449 Metternich: Memoires and Documents, vol. IV, s. 399, cit. dle Douin, s. 180. 
450 Ibrahim Pasha, s. 84. 
451 Rigny, Henry Gauthier de (1782 – 1835), bojoval v napoleonské armádě, r. 1822 jmenován velitelem 
francouzské eskadry v Levantě, od r. 1831 člen francouzské poslanecké sněmovny.  
452 Douin, Navarino, s. 169. K doplnění dopis lorda Codringtona své manželce:..“Everything around me cries 
out: „ Treason, but I prefer to believe that it is professional incompetence, which differs somewhat from intrigue 
and diplomacy“.  Všechno kolem mne volá: Vlastizrada, ale já spíše věřím, že je to jen profesionální 
nezpůsobilost, která se poněkud liší od intriky a diplomacie. In: tamtéž, s. 169. 
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na cestu,453 ale hned čtyři dny po této události, osmého srpna, doplul do Alexandrie 

emisar britského Foreign Office J. H. Craddock. Jako zvláštní vyslanec měl přesvědčit 

Muhammada Alího, že spojenci opravdu zaútočí.454 Tato britská mise nebyla sice 

úspěšnou, ale dala jasný signál egyptskému vicekráli, že se o osudu Řecka rozhodne 

vojenskou silou a že mocnosti jsou připravené svorně použít všechny prostředky 

k úspěšnému vyřešení krize. 

   V první polovině srpna tři spřátelené mocnosti předaly kolektivní nótu 

Vysoké Portě. Reis Efendi zamítl její přijetí. Překladatelé ji tedy položili v přijímací 

místnosti na polštář a odešli. Dragoman Vysoké Porty nechal vzkázat, že se odpovědi 

nedočkají, a to  ani do čtrnácti dnů a ani do čtrnácti let. Tato melodramatická roztržka 

však vedla k prvnímu oficiálnímu kroku imperiální rady Vysoké Porty. Obrátila se na 

Rakousko a Prusko o podporu. Prostředkování nebylo předtím vyjednáno, teprve po 

zdráhání Vysoké Porty dát odpověď na alianční nótu. Ovšem stalo se okamžitě terčem 

poznámek Stratford Canninga, který přispěchal s upozorněním, že Vídeň slíbila, že 

bude ministry Osmanské říše ovlivňovat ve smyslu přátelské politiky.455 Ottenfels na 

to reagoval se slovy, že „…všeobecné vysvětlení nebude uplatněno na speciální návrhy 

spojenců, totiž na návrhy, které jeho panovník nikdy neschválil“.456  

Celá situace kulminovala zasláním dalších dvou nót, které opět zůstaly na 

divanu. Teprve po sultánově zásahu Reis Efendi vyslechl veškeré kroky spojenců. 

Tak jak Ottenfelsův postoj posílil odpor ministrů Vysoké Porty, tak tlakem ještě 

větším rozvířil nesoulad mezi spojenci. Takový získal pocit Metternich během 

rozhovorů s  francouzským velvyslancem Le Ferronnayem, vracejícím se 

z Petrohradu. Metternich byl posilněn v názoru, že na napětí mezi ruským a 

vídeňským dvorem nese z velké části vinu car Mikuláš I. Protože považoval ruské 

politické pojetí založené na Canningových názorech, viděl v jeho smrti ztrátu pevného 

bodu pro petrohradskou smlouvu. Tak by se válka ještě mohla oddálit, ale Metternich 

                                                 
453 Jednalo se tunisko-egyptskou flotilu čítající 2 válečné lodi, 11 fregat, 18 korvet, 5 brig, 6 goelett, 6 zápalných 
lodí, 40 transportérů. 
454 Ibrahim Pasha, s. 86. 
455 Beer, s. 357. 
456 „…dass, die allgemeine Erklärung auf die speciellen Vorschläge der Verbündeten keine Anwendung finde, 
Vorschläge, welche sein Monarch nie gebilligt habe.“ In: Beer, s. 357. Také Gentz, Dépeches inédites, III ., s. 
329. 
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si pravděpodobně málo uvědomoval, že rozpory a nesoulad mezi západními 

mocnostmi nemohou již zabránit vypuknutí války s Osmanskou říší. 

V Londýně se zatím ale lord Dudley, Canningův nástupce, vyjádřil vůči princi 

Esterházymu s nesmlouvavou otevřeností. Řekl, že Osmanská říše se musí podvolit 

rozhodnutí tří velmocí a Velká Británie nemůže v tomto ohledu ustoupit.457  Lord 

Dudley dále  vysvětlil rakouskému zplnomocněnci, že již nezbývá příliš mnoho času  a 

představy Vídně by mohly vést Vysokou Portu jen do záhuby.  

Depeše, která následovala po těchto rozhovorech byla pro Metternicha 

zdrcující, neboť brala kancléři z rukou možnost zasahovat do běhu věcí. 

V následujících prvních říjnových dnech byly Ottenfelsovi doručeny instrukce týkající 

se konečného rozhodnutí. Přes těžkosti, které přinesla jednání v Londýně a 

nesmlouvavý postoj Stratford Canninga v Konstantinopoli dostal rakouský 

internuncius pověření, aby Vysoké Portě tlumočil spojenectví vídeňského kabinetu, od 

něhož lze žádat: „…die guten Dienste Oesterrreichs…“.458 

Tato depeše došla do Konstantinopole 20. října a byla okamžitě Ottenfelsem 

předána Vysoké Portě. Členové divanu se sešli v domě velkovezíra, kde si nechali 

předestřít celý projekt Petrevem Efendim.459 Bylo zřejmé, že pro Vysokou Portu byla 

situace naprosto bezvýchodná a přijetí rakouského diplomatického návrhu bylo 

jediným možným řešením, které ještě mohlo zbrzdit vývoj situace a pro sultána získat 

potřebný čas. Ale ve stejný dne, kdy Ottenfels předal své rozkazy zástupci Vysoké 

Porty, zničil nečekaný úder spojenecké flotily u Navarina veškeré naděje na mírové 

urovnání.  

Vysoká Porta odeslala svoji nótu, reakci na Metternichův návrh, do Vídně 25. 

října. Sultánovým zpečetěním celého diplomatického návrhu byla zřejmě slova, která 

vlastnoručně připojil k návrhu. “Rakouský císař je náš starý přítel a hodný naší 

důvěry, neboť nám podal skutečně důkaz svého dobře míněného smýšlení…“.460 

Ovšem jakékoliv současné ujednání nemohlo již změnit katastrofální důsledek bitvy u 
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460 „Der Kaiser von Oesterreichs ist unser alter Freund und unseres Ganzen Vertrauens würdig, denn er hat 
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Navarina. Ve Vídni tento válečný akt způsobil oprávněné rozhořčení. Císař dokonce 

reagoval slovy, že se jedná o úkladnou vraždu. Detaily zde ještě nebyly plně 

vyhodnoceny, ale Fridrich Gentz považoval toto označení za správné.461  

Zprávy z bojiště pronikaly pozvolna do hlášení ministerských úředníků a vedle 

toho, že byly zpožděné, bylo určitě komplikované odhadnout možný vývoj, nebo 

dokonce nějak koordinovat případnou akci s diplomatickým úsilím. Anton Prokesch se 

během konce srpna zmínil v dopisech Gentzovi o postavení rakouského loďstva, které 

se podle londýnské smlouvy stalo válečnou stranou stejně jako vojsko turecké.462 

Vzhledem k rozhořčení, které to u něj způsobilo, je zajímavé sledovat jeho 

argumentaci. Prokesch v dopise dokazoval, že v době příjezdu admirála 

Codringtona463 k Navarinu (12. září), právě odjížděla rakouská goleta Vigilante, takže 

od 12. do 19. září tam nekotvila žádná rakouská loď. Navíc zdůraznil, že ani hřebík 

nebyl dovezen, či prodán pro turecké lodě, a také dokazoval, že nelze hovořit o tom, že 

by se mohlo jednat o opozici vůči spojencům. Zjevně tedy byly vojenské složky 

instruovány tak, aby za žádnou cenu nevyvolaly jakoukoliv záminku pro válečný stav. 

Ale situace eskalovala i bez přímé účasti Rakouska jako válečné strany.  

Z Prokeschových zápisků můžeme sledovat průběh posledního měsíce před 

navarinskou katastrofou. Od 19. září kulminovalo napětí na obou stranách. Ibráhím 

Paša vyslal Kapudana Pašu s několika plavidly, aby vyzkoušel reakci britské flotily. 

Codrington jako odpověď vyzval osmanské vojsko  k návratu do Navarinské zátoky. 

Jednalo se o blokádu, jejíž vinou nemohl Ibráhím Paša zásobovat své lodi. Několikrát 

žádal o volný průjezd svých zásobovacích lodí, ale spojenci s odpovědí vyčkávali. Dne 

22. září předala francouzská loď nótu spojeneckých admirálů s vyjádřením, že budou 

násilím bránit zásobování řeckého pobřeží nebo ostrovů.464 Dne 25. září se odehrál 

rozhovor mezi Ibráhímem a admirálem Rigny. Přítomen byl pravděpodobně i admirál 

Codrington. Řeč admirála Rignyho sledovala jen jeden cíl, totiž přesvědčit Egypťany o 

tom, že londýnská smlouva není zaměřena proti Vysoké Portě. Ve výkladu admirálů 

měla být nejen mírovým prostředkem, ale také jediným prostředkem proti ruské 
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invazi.465  Ibráhím Paša neměl podle jeho vyjádření přesné instrukce, ale bylo jasné, že 

prozatím nebude podnikat žádné akce. Bylo domluveno dvacetidenní příměří. 

Francouzská flotila byla 22. září doplněna o kontingent korvety Pomone 

připlouvající z Alexandrie. Pro spojence kotvící kolem Navarina přivezla poslední 

zprávu od Muhammada Alího, ujištění, že vicekrál svůj osud nadále spojuje s politikou 

Vysoké Porty.466  

Později ale Prokeschovu pozornost upoutalo mnohem více hlášení z ostrova 

Mélos.  Obsahovalo pozorování o pohybu lodí anglické flotily a zpráva, že Kapudan 

Paša mohl odplout na Patras. To mohlo znamenat jen jedno – možnou úmluvu 

s admirálem Rigny.467 Osmansko-egyptské vojsko se obávalo, že blokací jejich lodí 

chtějí spojenci získat čas pro lorda Cochrana, aby ostřeloval Patras. Ačkoliv toto je 

pouze Prokeschův komentář, Kapudan Paša  lorda Cochrana vyhledal, aby s ním 

jednal.   

Ve Vídni poslední Prokeschovy zprávy vzbudily rozpory. Gentz podal ve svém 

dopise ze 14. října celou analýzu rakouské politiky na základě Prokeschových hlášení. 

Gentz se sice pochvalně vyslovuje o jeho odhadech plnění londýnské smlouvy, když 

napsal, že Prokesch měl pravdu, poněvadž realita smlouvy je pochybná, ale také se 

několikrát kriticky vyjádřil ve smyslu nejasných soudů, která jej nepřesvědčila o 

rozložení sil. Byla to zejména Prokeschova tvrzení o záměrech a pohybu Muhammada 

Alího. Gentz doslova napsal: „O turecko-egyptském námořnictví mám tak slabou 

představu, že si představuji, že by deset evropských válečných lodí bylo dost na to, aby 

hnaly 90 afrických od Dan až do Berseby“…. V souvislosti s vážnou situací pirátských 

přepadů si Gentz postěžoval: „…řádění piraterie dosáhlo takového stupně, že 

mocnosti, pokud je Bůh nepotrestal nevyléčitelnou slepotou, budou muset proti tomu 

zakročit.“ 468. Gentz ocenil Prokeschův zásah na Spetses, kdy Prokesch po 

                                                 
465 „Der Londoner Vertrag ist eigentlich für, nicht gegen die Pforte, denn er war das einzige Mittel, die 
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Gräuel der Piraterie sind nun auf einen solchen Grad gestiegen, dass die Mächte, wenn Gott sie nicht mit 
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bezpředmětném jednání nařídil palbu a osvobodil čtyři obchodní rakouské lodě 

zadržované piráty.469  

Gentz byl nadále přesvědčen o nesprávnosti Canningovy politiky, Prokeschovi 

ale prezentoval názor, že kdyby žil déle, hrozba roztržky s Ruskem by jej donutila 

vrátit věci zpět. Prokeschovi napsal: „Naše nejmenší útěcha je že Rakousko na tom 

nemá žádný podíl. „….nikdo neví, jak to skončí…“ „.Otázka je, co bude dělat turecko-

egyptská flotila…““....není pochyb o vytrvalosti Muhammada Alího, nicméně jsem 

přesvědčený, že nové instrukce budou mírové a že Ibráhím dostane svobodu jednat 

s velitely o přijmutí mírových podmínek“.470 Tak jak Gentz referoval v korespondenci, 

bylo možné vytušit jen nerozhodnost, ale Metternich se již v tu dobu musel 

připravovat na nabídku užší aliance s Vysokou Portou. Je tu však jedna poznámka, 

která by mohla být signálem o novém postupu Vídně. „Nemělo by Vám uniknout, 

s jakou pečlivostí byla v naší doplňující instrukci určena pojetí naší skutečné 

neutrality. Politicky neutrální jsme v tomto boji nebyli nikdy, ale nyní, když se  rebelie 

proměnila v pirátství a žádná loď nemá u banditů respektu, je slovo neutralita zcela 

špatným vtipem, a chutná po zbabělosti.“ 471  

 Ve Vídni tedy bylo rozhodnuto, ale nižší diplomatický sbor neměl 

pravděpodobně ještě instrukce od Ottenfelse, takže Prokesch se o krocích vedoucích 

k přímé koordinaci s vojsky Vysoké Porty nevyjadřoval. 

Jaký však byl předvečer tragické bitvy u Navarina? Byly zde důvody domnívat 

se, že spojenci přesvědčili Muhammada Alího o vážnosti situace? Nepochybně ano. 

Craddockova mise teď nesla své ovoce. Vicekrál cítil, že Britové přes určité oddálení 

svých akcí jsou připraveni zaútočit a že toto rozhodnutí je neodvolatelné. Salt tlumočil 

do Londýna dokonce jeho ochotu ke spolupráci. Podle některých výkladů Muhammad 

Alí pochopil, že Francouzi se chovají nezodpovědně, ale Britové budou raději bojovat 

než obětovat principy zakotvené v londýnské smlouvě. Ze Saltova hlášení vyplývá, že 

                                                                                                                                                         
unheilbarer Blindheit gezüchtigt hat, Massregeln dagegen werden ergreifen müssen.“In: Gentz Prokeschovi 14. 
října 1827, Vídeň, in: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 58. 
469 Tamtéž. 
470 Gentz Prokeschovi 14. října 1827, in: Vídeň, Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 58. 
471 „Es wird Ihned nicht entgangen sein, mit welcher Sorgfalt in unserer Supplementar – Instruction der Begriff 
unserer factischen Neutralität bestimmt war. Politisch neutral waren wir in diesem Kampfe nie, jetzt aber, wo 
die ganze Rebellion sich in Seeraub aufgelöst hat und kein Schiff mehr von diesen Banditen respektiert wird, ist 
das Wort Neutralität vollends eine mauvaise plaisanterie geworden, und schmeckt nach Feigheit.“ 
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Muhammad Alí dal volné ruce britské flotile, aby kontaktovala Ibráhíma Pašu  a 

vyzvala jej k odložení útoku na Hydru. Ačkoliv se Salt obával neúčinnosti takového 

kroku, vicekrál mu dal na srozuměnou, že se postará o úspěch jednání.472 Nóta, o které 

se zmiňoval Prokesch ve své knize o řeckém povstání byla jedním z řady kontaktů 

mezi spojenci a Ibráhímem Pašou. Není jasné, zdali Prokesch tehdy získal zprávy o 

všech jednáních a dopisech, protože pro svou historickou práci je mohl získat až 

mnohem později. Jednání, která vedl admirál de Rigny dvacátého pátého září 

předcházelo ještě jednání Codringtona, ale bylo poznamenáno jazykovou bariérou, 

protože Ibráhím neuměl dobře anglicky ani francouzsky.473  Naneštěstí také dopis, 

který podepsali oba admirálové, spíše přilil olej do ohně, protože francouzský překlad 

vyostřil hrozby obsažené v dopise. Prohlášení Muhammada Alího, aby syn věnoval 

plně pozornost zprávám, které mu budou předány, měl de Rigny s Codringtonem u 

sebe, ale styl textu byl tak mnohoznačný, že vlastně nedával žádné instrukce. 

Muhammad Alí zjevně prohlášení, které si na něm spojenci vynutili, napsal pro svůj 

vlastní prospěch. 

Spojené osmansko-egyptsko-tuniské loďstvo se shromáždilo před Navarinem 

již 8. září, 11. září zde zakotvil i Codrington. V této době zde byl již znám protokol ze 

6. července o pacifikaci Řecka. Ibráhím Paša měl však jasné rozkazy, které mu 

ukládaly provést útok na Hydru. Kolem 21. září se egyptská flotila vydala na cestu. 

Ibráhím Paša se setkal s admirálem de Rignym dne 23. září a z textu historika Douina 

nevyplývá, zda-li tomu bylo tak v přístavu, či mimo přístav,474 vzhledem k tomu, že 

sultánská flotila byla již na cestě, ovšem Douin uvádí, že de Rigny vplul do přístavu 

s lodí Sirene. V každém případě bylo cílem rozhovoru varovat Ibráhíma pašu před 

následky jakéhokoliv ukvapeného jednání. 

O dva dny později se s vicekrálovým synem setkali oba admirálové, de Rigny i 

Codrington. Ibráhím Paša přijal delegaci s arabskou kurtoazií, ale neskrýval pocit 

trapnosti když je vyslechl. Naprosto nesouhlasil se zastavením všech operací, pokud 

budou řeckým vojskům povoleny operace v plném rozsahu. Navíc zdůraznil, že jejich 

požadavky by měly větší smysl, pokud by jeho loďstvo bylo v alexandrijském 
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přístavu. Jazyková bariéra navíc přispěla k nedokonalému porozumění obou stran, 

neboť tlumočníci ne vždy byli schopni porozumět jazykovým nuancím vyjádření.475    

Konference konaná 25. září odpovídala vážnosti situace. Zúčastnil se jí i  

plukovník Craddockem, za francouzskou stranu mimo admirála Rigny ještě další 

důstojníci. Osmanskou reprezentaci vedl Ibráhím Paša a všichni jeho velitelé, kromě 

Tahira Paši, který se cítil nemocen. Předmětem jednání se staly vedle uplatnění 

londýnské smlouvy i vojenské dodávky do destinací v Řecku. Ibráhím Paša po jednání, 

které poznamenala bezvýchodná situace osmansko-egyptské flotily, slíbil, že dodrží 

dvacetidenní příměří, a pozastaví veškeré akce, dokud nepřijdou nové rozkazy 

z Konstantinopole. Uvedl, že není zmocněn rozhodnout tuto záležitost, a že ani jeho 

otec nemá k takovému postupu pravomoc.476 To se týkalo především útoku na Hydru. 

Tento rozkaz byl vydán sultánem z Konstantinopole. Ibráhím souhlasil s odložením 

akcí477, ovšem řekl, že musí vyslat rychlé kurýry do Konstantinopole a Alexandrie.478 

Rovněž požádal o vyslání dvou lodí do Alexandrie a Previzy. Osmanská delegace 

požadovala pozastavení řeckých akcí a kontrolu operací lorda Cochrana. Sir Edward 

Codrington odpověděl, že se nejedná o paralelu, protože Řeci přijali prostředkování 

spojenců, kdežto Vysoká Porta nikoliv. Dodal, že záměr ukončit toto vzbouření přes 

aktuální stav bojiště, by jej vedl k ukončení tohoto jednání.479 Právě toto vyjádření, ale 

mohlo vést k nesprávnému pochopení jednání. Je otázkou, zda tlumočníkovy 

schopnosti vést jednání nebyly poněkud přeceněné, ovšem ze situace jasně vyplývá, že 

Ibráhím Paša spoléhal na ukončení akcí lorda Cochrana. Skutečností byla nezvládnutá 

situace na ostrovech. Oba velitelé, jak Cochran, tak Church pokračovali ve svých 

operacích. Příměří se tak stalo neudržitelným. Ibráhím Paša se dozvěděl hned po 

skončení konference o plánu lorda Cochrana vylodit se severně od Missolongi. Hned 

druhý den se totiž dostavil dragoman Pierre Abro na loď Asia  žádaje Ibráhímovým 

jménem souhlas k vyslání flotily, aby zabránil Cochranovu a Churchovu útoku na 

Patras.480  Codrington odmítl a slíbil, že tak učiní sám. Poslal malou loď, aby našla oba 
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velitele, jak Cochrana, tak Churche. Oba přislíbili, že budou dbát rozkazu. Zatím se ale 

britské a francouzské loďstvo rozmístilo kolem korintského zálivu, Zanty (Zakynthu) a 

ve vodách kolem Patrasu. Čtyři dny poté dostal Codrington zprávu, že Hellas byla na 

dohled Kefallénii a mířila na jih spolu s další lodí. Admirál předpokládal, že se jedná o 

Karterii kapitána Hastingse481, což znamenalo, že se všechny Cochranovy lodě vrací 

domů. Ale nebylo tomu tak. Hastings se neměl možnost potkat s Hellas a neměl tudíž 

žádné rozkazy. Doprovod kapitána Hastingse tvořila briga Sauveur se dvěma malými 

řeckými válečnými čluny. Když vplul do zátoky, mezi ním a možností uniknout byla 

nepřátelská flotila a osmanská posádka v pevnosti u vjezdu do korintské zátoky. 

Hastings nebyl informován o rozkazu neútočení a poté, když 29. září v blízkosti 

vesnice Galaxidi uviděl několik osmanských lodí – včetně dvou rakouských 

obchodních nákladních šalup a turecké vojáky na břehu, začala vzájemná přestřelka. 

Zátoka Salona, kde se bitva konala je  dnes bezvýznamné místo, ale v době řecké 

války patřila tato zátoka k důležitým strategickým místům, hlídaným dvěma bateriemi 

a stovkami vojáků na pobřeží. Hastings během jedné a půl hodiny naprosto zničil čtyři 

největší osmanské lodě. Ačkoliv byla celá situace spíše dílem nečekané náhody, a 

z hlediska válečného umění předznamenala další vývoj, neboť to bylo poprvé, kdy 

válečná loď ostřelovala břeh482, jejím hlavním důsledkem byla naprostá ztráta důvěry 

mezi oběma protagonisty dojednaného příměří. Codrington i Ibráhím Paša  byli 

přesvědčeni, že druhá strana porušila svůj slib.483 

Vážný incident, který vyústil v otevřený střet s britskou flotilou, zapříčinil 

Ibráhím Paša, když vydal 1. října rozkaz Muharramu Bejovi484 k vyplutí na Patras. 

Konvoj asi dvaceti zásobovacích plachetnic doprovázelo 18 válečných lodí, především 

fregat a korvet. Tato část sultánské flotily narazila na britské lodě Dartmouth, Zebra a 

Asia, které se jí snažily bránit v plavbě. Část eskadry se pod velením Patrona Beje 

vrátila, ale Egypťané pod vedením Ibráhíma Paši nakonec shromáždili asi 14 lodí se 

kterými se jim podařilo vymanévrovat na širé moře  a 4. října se vylodili u mysu Papa. 

Jen silný vítr jim zabránil v další cestě na Patras. Britská loď Dartmouth, která ztratila 
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kontakt s hlavní skupinou se okamžitě vrátila na Zantu (Zakynthos), aby upozornila 

admirála Codringtona na stávající situaci. Ten okamžitě vyplul s lodí Asia a Talbot 

směrem k mysu Papa. Po cestě se střetl s množstvím tureckých lodí, které se snažily 

dohnat Ibráhíma Pašu. Vypálil na ně několik salv. Jakmile velitelé včetně Muharrama 

Beje a Táhira Paši zaslechli kanonádu, obrátili se a spěchali zadní skupině na pomoc. 

Ale na flotilu se snesla noc a výrazně se zhoršilo počasí, přišly i kroupy a bouře.  

Všechny lodě, jak osmansko-egyptské, tak britské začaly pomýšlet jen na záchranu. 

V této situaci prokázal Ibráhím Paša značnou rozhodnost a podařilose mu shromáždit 

své loďstvo a přes pokračující bouři odplout do Navarina, kam dorazil 7. října v 11. 

hodin. Codrington vyčkával  čelil bouři, takže nikdo nemohl bránit sultánskému 

loďstvu v pohybu. Trvalo několik dní než Britové mohli zaujmout znovu válečnou 

pozici. Dne 13. října se také připojila ruská flotila ke spojenecké flotile485. 

Nepochybně úspěch Ibráhímova velení a schopnost rychle se orientovat v dané 

situaci byla překvapením pro britské i francouzské důstojníky. Codrington přičítal 

zvládnutí situace přítomnosti francouzských důstojníků na velících lodí egyptské 

eskadry. Možná i proto hned 17. října požádal de Rignyho o odvolání francouzských 

specialistů ze služeb Muharrama Beje. To se stalo a francouzsští důstojníci vyslechli 

jeho žádost a druhý den odešli na palubu rakouské lodi486. Není jasné, zdali se vrátili 

k francouzské eskadře, protože již v červenci 1829 jeden z nich (Lettellier) sloužil opět 

v loďstvu Muhammada Alího.487 

K neutěšené situaci na začátku října se přidalo hlášení kapitána Gawena 

Hamiltona, pověřeného velením fregaty Cambrian, hlásil, že vojska Ibráhíma Paši 

pustoší v řeckých  vesnicích  vinice a pálí olivové háje. Spojenci okamžitě zaslali 

dopis Ibráhímu Pašovi, aby zamezil takovém plenění, ale odpovědí jim bylo jen 

hlášení, že Ibráhím je ve vnitrozemí.488  

Pravděpodobně ale nejvážnějším důvodem k vyhrocení situace byla skutečnost, 

že se blížila zima a blokáda Navarina se stávala kvůli větru a bouřím stále obtížnějším. 

                                                 
485 Palebná síla spojeneckých vojsk čítala 10 řadových lodí, 11 fregat a 8 menších lodí, z toho Velká Británie 3 
řadové lodě, 3 fregaty, Francie 3 řadové lodě, 3 fregaty, Rusko  4 řadové lodě, 3 fregaty. Dle Gombár, s. 111. 
486 Douin, G., Les Premiéres frégates...,s. 89 – 113. 
487 Vatháiq al- baharíja, s. 123, dopis z 25. července 1829 konzula Pedemonteho z Alexandrie ministrovi 
zahraničních věcí v Turíně. 
488 Tamtéž, s. 238. 
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Neschopnost udržet lodě na jejich pozicích dávala velkou šanci egyptsko-osmanské 

flotile opustit později zátoku bez větších ztrát. Pro konsolidaci situace bylo nutné 

podniknout rozhodné kroky a nečekat na další vývoj. V ohrožení byla stále Hydra a 

ani blokáda nemohla ukončit pustošení území obývaných Řeky na Peloponéském 

poloostrově.    

Události v říjnu nabraly rychle spád. Rozhodnutí zaútočit proti němu bylo 

odloženo jen do doby, než bude francouzským důstojníkům a vojákům v službách 

osmansko-egyptského vojska umožněno rezignovat na jejich služební povinnosti. To 

se stalo 18. října ráno, a příští den britský admirál vydal prováděcí instrukci pro flotilu 

v Navarinském zálivu. Následující den bylo bezvětří, takže teprve 20. října po poledni  

začaly vplouvat lodi do zátoky, nikoli ve válečném šiku, ale v dvojité linii určené pro 

mírovou plavbu, také s polootevřenými kryty děl, tedy v pozici stanovené pro plavbu 

v dobrém počasí. Ale také egyptsko-osmanská flotila nebyla přímo ve válečném 

uspořádání. Podle hlášení britské fregaty uvnitř zátoky bylo 89 lodí v defensivním 

postavení (kruhu) směrem ke vjezdu, největší lodi v popředí a menší disponované za 

nimi.489  Přesněji líči bezprostřední vývoj Douin. Popisuje kroky admirála 

Codringtona. Rozkázal, aby Dartmouth blokoval zápalné lodi a držel je z dosahu Asie, 

Albionu a Genoy, admirála de Rignyho požádal, aby stál v cestě osmanské fregatě, 

čímž ji prakticky vmanévroval do pozice útočníka. Do přístavu ale nejdříve vplula 

britská eskadra, v pořadí  Asia,  Genoa,  Albion,  Dartmouth. Za ní francouzské lodi a 

nakonec ruské. To bylo ve dvě hodiny, eskadra proplula okolo pevností u ústí přístavu, 

aniž by na ně někdo vystřelil. Asia zakotvila vedle egyptské lodi, tak, že ta vyčnívala 

pravobokem a měla otevřenou pozici vůči zbytku egyptské flotily i osmanské, Genoa 

se zastavila před přídí Asie na dosah pistole od druhé turecké lodi, Albion spustil kotvu 

před Genoou a tak blízko turecké lodi, že se lanoví dotýkalo čelenu fregaty, Sirene 

(francouzská loď) se zastavila vedle Ihsánie, ráhno na ráhno. 

Na druhé straně od Ihsánie se za chvíli na to postupně za sebou připlula 

Scipione a Trident, dejme však  slovo admirálu de Rignymu: „Sirene plula za dvěma 

anglickými loděmi a kapitán Robert připlul na dostřel turecké fregaty, v ten okamžik se 

jeden člun anglické fregaty Dartmouth přiblížil k jedné ze zápalných lodí u nichž 

                                                 
489 Howarth, D., The Greek Adventure, s. 239. 
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přistála několik minut před tím, když výstřel z pušky vyšlý z této zápalné lodi zabil 

jednoho z důstojníků, Sirene byla v tu dobu tak blízko zápalné lodi, že ji mohla potopit, 

kdyby to nebylo nebezpečné pro anglickou lod Dartmouth, který  začal pálit na 

zápalnou loď. Téměř v tu samou minutu kdy Sirene byla v pozici ráhno na ráhno 

s Ihsánií. ........ v ten okamžik vyšly dvě rány z děla z jedné z lodí, které byly za mou 

zádí v druhé linii, zdálo se mi, že jeden je namířený na Dartmouth, který střílel z pušek 

na zápalnou loď a druhý udeřil na palubu a zabil jednoho muže, vydal jsem pokyn 

zamířit  a ke střelbě na tuto loď. V ten okamžik zahájila na nás fregata palbu, bylo 

přibližně dvě hodiny, čtyřicet minut“490. 

Další vývoj se poněkud ztrácí v nepřesných zprávách, kdy nelze zcela jasně 

určit míru zavinění turecké střelby na Codringtonův člun z lodi Asia. Jeho posádka 

snažila vyjednávat o vstupu spojeneckých lodí do zátoky a  byla napadena střelbou 

z muškety, jeden důstojník zasažen. Jisté je, že po přestřelce zahájené Osmany a 

ostřelování ruské flotily bateriemi z pobřeží dal víceadmirál Codrington souhlas 

k palbě. Během tří hodin bylo osmanské loďstvo zničeno.491 

Tento nečekaný úder, při kterém přišlo osmansko-egyptské loďstvo (asi 61 lodí 

a více jak 8000 vojáků a námořníků)492 se stalo zlomovým bodem v řecké válce a 

výrazně urychlilo jednání Muhammada Alího o ukončení egyptské intervence na 

Moreji. Fakt, že žádná ze stran nebyla  ve válečném stavu, ani s Osmany a ani s Řeky, 

se zdá být fatálním paradoxem. 

  V Prokeschově korespondenci nenalezneme přesné zápisy o jednáních před 

navarinským úderem. Není jasné, zda si uvědomoval, že konference 25. září je 

důležitou oficiální schůzkou, která může změnit vývoj války. Není tedy zřejmé, jestli 

vídeňská vláda měla tyto důležité informace k dispozici. Relevantních zpráv 

z Acerbiho a Prokeschovy strany týkajících se těchto týdnů přicházelo vlastně málo a 

byly spíše odhadem, nežli analýzou situace. S největší pravděpodobností právě 

                                                 
490 Douin, G., Les Premiéres frégates...,s. 115 – 116. 
491 Gombár, s. 111. 
492 Gombár, s. 111. Údaje zde uvedené je potřeba vnímat jen orientačně, neboť ke stanovení počtu zničených 
lodí by bylo třeba přesnějších pramenů. Z korespondence mezi Prokeschem a Metternichem, dopis z 17. ledna 
1828 vyplývá (na základě hlášení rakouské lodi Veneto), že Ibrahim Paša dorazil do alexandrijského přístavu 
s 54 loďmi a třemi křižníky v dobrém stavu a s celkovým počem osob na palubě 10 000. In: Vatháiq al-bahríja, 
s. 109 – 110. 
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z těchto důvodů nešťastný úder u Navarina nečekaně překvapil Gentze i Metternicha a 

naprosto znehodnotil jejich diplomatické úsilí.   

Potvrzením je dopis ze Smyrny, který Prokesch napsal 26. října a ve kterém se 

ani slovem nezmínil o tragédii v Navarinské zátoce. Popisuje se zde nutnost 

zásobování tureckých pevností, které vedly Ibráhíma k poslání lodí na Patras, dále se 

Prokesch zmínil o anglickém obléhání Missolongi a o palbě na Ibráhímovy lodě, které 

měly odplout na Patras. Ovšem jediná relevantní informace k tomu co se ve 

skutečnosti událo byla, že Ibráhím Paša obdržel instrukce od Vysoké Porty a že se 

pravděpodobně nepokusí nic udělat.493  K postavení rakouského loďstva hlásil, že loď 

Karolina s velitelem majorem Bandierou494 křižuje ve vodách zálivu Korón.  

Prokesch sestavil devatero bodů analyzujících situaci: 

1. Nebylo nám poskytnuto žádné vysvětlení k blokádě Navarina 

2. Blokáda není spojena s Modonem (Methóné) a Korónou. 

3. Blokáda by neměla bránit neutrálním lodím vplout do těchto vod. 

4. Naší povinností je  podporovat naše lodě. 

5. K tomu je nevyhnutelným opatřením křižování našeho loďstva těmito 

vodami. 

6. Anglický kapitán Honey může vyprávět, že nebýt zachráněni k.k. 

korvetou Adria, byli by piráti ponecháni na pospas vlnám bez 

plachet, kotvy a vody. 

7. V Korónském zálivu je sídlo ctihodného námořního soudu, pod jehož 

působnost patří případy v jaderském zálivu. Velké množství 

obchodníků všech národností, bylo okradeno, týráno, a dokonce 

zabito. Loď Karolina zachránila několik obchodních lodí a vypálila 

jednu pirátskou loď. Blízkost válečných britských lodí nás nijak 

neuklidňuje.  

8. Zmíněné lodi není snadné poskytnout potřebné doplnění zásob. 

                                                 
493 „Die vom Divan erbetenen Instructionen sind in Ibrahim´s Händen. Ich zweifle, daß trotz derselben die Flotte 
irgend etwas zu thun versuche. Es würde auch zu nichts  führen.“ („Instrukce vyžádané od divanu jsou v 
Ibrahimových rukou. Pochybuji, že by se flotila pokusila cokoliv podniknout, ačkoliv to instrukce nařizují. Stejně 
by to k ničemu nevedlo.“)  In: Prokesch Gentzovi, Smyrna 26. října 1827, in: Aus dem Nachlasse des Grafen 
Prokesch-Osten, s. 64 – 65. 
494 Rakouský velitel lodi Caroline. 
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9. Okolo 70 nebo 80 obchodníků všech vlajek bylo oloupeno 

v posledních třech měsících.495  

 

Prokesch si myslel, přes jeho poznámku, „že blízkost britských lodí nás 

neuklidňuje“, že v této době ještě panuje relativní klid zbraní. Neinformovanost, nebo 

obtížnost zjištění, zda krize dospěla ke svému vrcholu, způsobila, že do Vídně 

mnohem více píše o piraterii jako o problému, který se plně rozvinul díky tomu, že jej 

britská strana tiše podporovala svou nečinností, než o událostech, které tak zásadně 

ovlivnily chod historie Osmanské říše.  

                                                 
495 Uvedené body jsou informativní a překlad nerespektuje plné znění, tak jak je uvedeno v dopise Prokesch 
Gentzovi, Smyrna 26. října 1827. 
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Diplomacie Vídně po navarinském zásahu 

 

O navarinském úderu se válečná rada dozvěděla z hlášení č. 43 z 3. listopadu 

1827. Obecné zděšení nad tímto aktem samozřejmě zavládlo i ve Vídni. Prokeschovo 

hlášení se sice odvolává na detailní  zprávu majora Bandiery, přesto je zřejmé, že jeho 

zpráva přináší již teď úplnou zprávu o pohybu lodí během navarinského střetu. Také 

se zmínil o ztrátě důvěry britského velení  ve slib o neútočení, který dal Ibráhím Paša 

admirálům. O diplomatickém pozadí a důsledcích nečekaného zvratu se rozepisuje 

mnohem později v relacích Gentzovi. Jednak je to přesvědčení, že nyní mají Rusové 

prostor pro přímý zásah a Prokesch takové přesvědčení dokumentoval tím, že jak 

Alexandr před svou smrtí, tak Mikuláš I., oba měli a mají zájem na útoku na 

Konstantinopol.496 Bylo zřejmé, že s navarinským útokem a odjezdem vyslanců 

z Konstantinopole se vyostřil i postoj tří mocností.    

Metternich líčil důsledky navarinského požáru  v pochmurných barvách. Ještě 

před několika dny psal baronu Ottenfelsovi, že válka není v této chvíli pravděpodobná,  

ovšem nyní ve zprávě císaři již hovoří o nadcházející válce.497  Vysoká Porta 

požadovala odškodnění za ztráty způsobené u Navarina a zastavení vměšování do 

vnitřních záležitostí Osmanské říše.498 Dále v prosinci vyhlásila za neplatnou 

Akkermanskou konvenci, což ji jistojistě muselo vehnat do otevřeného střetu 

s Mikulášem I. Prostředkování Rakouska by velkovezír uvítal, ovšem Vysoká Porta 

nepočítala s žádnými ústupky, a v takovém případě rakouský císař  odmítal přijmout 

                                                 
496 Prokesch Gentzovi, Smyrna 20. listopadu 1827, in. Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 78. 
„Im Grunde sie wissen das so gut als ich, was wollen wir dann? Wir wollen den Russen einen Raum anlegen. 
Sagen sie mir ein anderes Mittel, wenn der Londoner Traktat nicht ein solches war? Ich antwortete: die Türken 
gehen zu lassen. Bis zur Stunde, in der wir sind, wäre die Griechische Geschichte zu Ende. … Freilich wäre sie 
zu Ende, erwiderte er, das ist mehr als wahrscheinlich: aber die Russen wollten nun einmal marschiren, was war 
zu thun? Alexandr kurz von seinem Tode wollte dasselbe. Nicolaus will es wieder. Man hätte negociert: aber die 
Armeen wären geschwinder gegangen als die Negociationen und wenn der Teufel die Russen einmal in 
Constantinopel gehabt hätte, so würde es sauer geworden sein, sie wieder heraus zu bringen.“ „V podstatě to 
víte stejně dobře jako já. Co vlastně chceme? Chceme dát prostor Rusům. Řekněte mi jiný prostředek, když 
londýnská smlouva nestačila. Odpověděl bych: nechat Turky jít. Až do chvíle, kdy by skončila řecká záležitost. 
Nyní zažíváme takovou chvíli.  … Zajisté by řecké dějiny skončily, odvětil, to je více než pravděpodobné. Ale 
Rusové chtěli /již/ dříve vyrazit na válečné tažení. Co se dalo dělat?  Alexandr chtěl krátce před svou smrtí to 
samé. Mikuláš to chce znovu. Bylo by se dalo vyjednávat, ale armády postupovaly rychleji než vyjednávání a 
kdyby býval měl ďábel Rusy jednou v Konstantinopoli, bylo by rázem těžké je odtamtud dostat.“ 
497 26. listopadu 1827, Srov. Nachgel. Schriften, IV., s. 403. 
498 Nóta z 9. listopadu 1827. 
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nabízenou roli. Metternich psal do Konstantinopole, že jen zázrak by ukončil ten 

zmatek.499    

 V Petrohradě se zatím obávali, že Vídeň provokuje sultána k válce. Velmi 

přesně byli informováni o kontaktech s Muhammadem Alím, a snaze narušit postoj tří 

velmocí.500 Car prostřednictvím svého velvyslance Tatiščeva proto požádal o ujištění, 

že Vídeň nebude podporovat Vysokou Portu. Císař slavnostně deklaroval neutralitu 

Rakouska v řeckém konfliktu. Mikuláš I. v prvních lednových dnech  roku 1828 poslal 

do Vídně dopis, ve kterém požadoval, aby císař zopakoval svoje prohlášení. Tento 

dopis měl za účel odstranit všechny pochybnosti o možných akcích Vídně 

v Konstantinopoli. Petrohrad tak ale také pojistil své akce, i když car prohlásil, že 

nebude vést dobyvačnou válku.501 Slovo válka ovšem byla jasně deklarována 

v Nesselrodeho depeši z  4. ledna 1828. Psal v ní o konkrétních krocích, o nutnosti 

dosáhnutí plnění londýnských smluv. Vyjádřil oprávněnost nároků na volný obchod a 

nutnost volného Černého moře pro ruské obchodní loďstvo a také společný zájem o 

volný průjezd Bosporem. Nesselrode uvedl, že „...naše armády překročí Prut, 

okupovat budou Valašsko a Moldavsko a nezastaví se, dokud Vysoká Porta nepřijme 

všechna ujednání londýnské smlouvy“.502 Pro konečné řešení Nesselrode vyhlásil 

Vysoké Portě osmidenní ultimátum, které ale bylo vzhledem k nutnému doručení a 

běžným okolnostem diplomatického styku v podstatě prodlouženo na třicet šest dnů.  

Mezi aliančními partnery po Navarinu zavládlo oprávněné uspokojení, zdaleka 

největší bylo na ruské straně. Nesselrode psal „o gigantickém triumfu“ a car poslal 

gratulaci aliančním admirálům. Také v pařížském kabinetu zavládla spokojenost. 

Avšak mnohem menší uspokojení se dalo vyčíst z reakcí Britů. Kabinet Jejího 

Veličenstva byl rozdělen na dva tábory. První, whigové spolu s filhelény slavili 

událost jako vítězství, zatímco druhá polovina vlády si uvědomovala hrozící nebezpečí 

v podobě ruské rozpínavosti.503 Roztržka v Konstantinopoli, kdy Stratfordovi bylo 

odepřeno slyšení u sultána, následována typickou ukázkou osmanské diplomacie, totiž 

separace jednoho diplomata od jeho spojenců, která může vést k sultánem nabídnuté 

                                                 
499 10. prosinec 1827. In: Nachgelassene Schriften, V., s. 407. 
500 Beer, s. 363. 
501 Geschichte des Abfalls der Griechen,  V., s. dopis Mikuláše I. ze dne 7/19 ledna 1828, s. 156 –158. 
502 Tamtéž, s. 145 – 156. 
503 Britain in Europe, s. 123. 
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spolupráci, mohla jen povzbudit cara k vlastním akcím. Francie byla ochotna podpořit 

ruské akce v Dardanelách, Británie nakonec signovala smlouvu, která sice měla 

upokojit jakékoliv podezření, ale  londýnský kabinet si byl vědom, že Mikuláš I. by 

mohl jednat sám.504  Lord Dudley rovněž vyjádřil ve svém dopise knížeti Lievenovi 

nesouhlas s ruskou agresí vůči Vysoké Portě. Odmítl jakékoliv jiné než mírové 

prostředky.505 Velká Británie měla snahu se v Petrohradě domluvit na společném 

postupu, ale slabost Francie v této době a její neutrální reakce nahrávaly ruské politice. 

K vrcholnému setkání tří koaličních velmocí tedy tehdy nedošlo.  

Na počátku roku došlo ve Whitehallu ke změně na premiérském postu. Lorda 

Godericha nahradil vévoda Wellington. Ale ačkoliv byl nový premiér známý svým 

negativním postojem k petrohradskému protokolu, v politice Velké Británie nedošlo 

ke změně. Ještě větší komplikací se pro Metternicha však stala skutečnost, že 

Rakousko ztratilo svůj vliv v Konstantinopoli. 506 Když Ottenfels předložil pacifikační 

plán Reisu Efendimu, ten se bál jej prezentovat sultánovi.507  Metternich se znovu ocitl 

v izolaci. Doufal, že politické změny jak ve Velké Británii, tak ve Francii změní 

důsledky červencové smlouvy. Mikuláš I. sice ujistil na počátku února Vídeň, že 

nebude útočit, a že ani neuzná řecký stát, ale prakticky bylo rozhodnuto carovou anexí 

Srbska. Mikuláš I. chtěl slabou Osmanskou říši a nicotné Řecko, a to by bylo i 

začátkem přerozdělení sil v Evropě.  

Gentz napsal Prokeschovi o důležité změně  na ministerských postech 

v Londýně, a také o francouzském ústupu ze scény. Podle něj by to mohlo znamenat 

pozitivní vývoj, ovšem otázkou je chování Vysoké Porty. „Když Turci nyní nechtějí 

spolupracovat, jsme i my ochromeni“508 O návrzích a misi Rakouska a Pruska 

v Konstantinopoli se také hovoří v memorandu č. 1 z 15. března 1828.509 Ottenfels se 

po neúspěšných rozhovorech sám dokonce rozhodoval, zda neopustí Konstantinopol, 

nakonec jej přimělo zůstat vstřícné rozhodnutí Vysoké Porty ve věci řeckého 

                                                 
504 Tamtéž, s. 124. 
505 Dopis z 6. ledna 1828, in: Geschichte des Abfalls der Griechen, V., příloha IX, č. 3, s. 165. 
506 Beer, s. 367. 
507 Tamtéž.  
508 Gentz Prokeschovi, 19. února 1828, in: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten,  s. 109.  
509 Geschichte des Abfalls der Griechen, V, s. 180. 
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patriarchy, jenž žádal o možnost vyjednávání s řeckými rebely. Vysoká Porta mu dala 

lhůtu tří měsíců, i když považovala úroveň vztahů s řeckými vůdci za nulitní.  

Metternich poslal do Londýna dokument, který připouštěl vznik nezávislého 

Řecka. Odlišně od předchozích tvrzení rakouský kancléř psal, že návrat ke stavu před 

povstáním již není možný, zejména kvůli geografické poloze a námořní síle Řeků a 

jejich soustředěnému odporu. Dosavadní opatření pramenící z londýnské smlouvy 

zůstala prý neúčinná, je tedy potřeba, aby mocnosti hledaly nové možnosti. 

Jeho návrh především spočíval ve snaze o vymezení hranic Moreje a 

jednotlivých ostrovů, takovým způsobem, aby nedošlo k přílišnému oslabení 

Osmanské říše. Administrativní nezávislost nově vzniklého řeckého státu chtěl 

projednávat jen v případě odepření tohoto požadavku Osmanskou říší. Rovněž tak 

způsob znovunastolení pořádku v ostatních částech řeckých ostrovů měl být projednán 

s Vysokou Portou.510 Metternich chtěl svým vstřícným návrhem vzbudit pozornost jak 

v Londýně, tak v Paříži. Ale zejména tam narazil na zeď mlčení.511 Kníže navrhl, aby 

se mocnosti postavily proti Vysoké Portě ve věci nezávislosti Řecka. Tento návrh ale 

již nebyl dostatečně zajímavý, navíc se vévoda Wellington vyjádřil před princem 

Esterházym, že on o politickou nezávislost neusiluje, a že ta je také v rozporu 

s londýnskou smlouvou. 

Jistý posun mohlo přinést vysvětlení Reise Efendiho, které nepostrádalo 

vstřícný tón. Nejen že Vysoká Porta jeho ústy deklarovala ochotu přijmout podmínky 

stávajících smluv, ale uvedla, že díky předčasnému odjezdu velvyslanců nedošlo 

k dořešení všech otázek. Navíc uvedla, že by nemělo dojít k jakémukoliv přerušení 

obchodu s obilím na Černém moři. Reis Efendi se také vyjádřil o stavu osmansko-

ruských vztahů v Persii. Tato otázka byla velmi senzitivní pro vyjednávání 

s Petrohradem. Probíhající války v této oblasti byly trvalým sporným bodem.512  Ale 

v této době se již připravoval přesun ruských vojsk přes řeku Prut. 

Rovněž reakce cara byla více než výmluvná. Řekl: „…ošklivím si Řeky, ačkoliv 

jsou mými souvěrci, považuji je stále za poddané, kteří povstali proti svým 

                                                 
510 Geschichte des Abfalls der Griechen, V., s. 180. 
511 Beer, s. 370. 
512 Zpracováno podle Prokeschovy analýzy in: Geschichte des Abfalls der Griechen, II.,  s. 219 – 222. 
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pánům…návrh Rakouska je v rozporu s mými zásadami“.513 Mikuláš I. usiloval o 

vyvolání války, nevěřil ani návrhu Rakouska, nepovažoval jej za upřímně míněný, což 

pravděpodobně nebyl, protože Metternich sám vyjádřil silné pochybnosti o projektu 

před francouzským ministrem.514  

Rusko bylo ochotno sice přijmout na Metternichovo naléhání vymezení 

hraničních pásem, ale to jej nikterak nemohlo zastavit před plánováním války jako 

jediného řešení pro příští uspořádání Osmanské říše. Car Mikuláš I. s touto 

eventualitou počítal velmi dlouho. Jeho přípravy na válku stupňující se od druhé 

poloviny roku 1826 byly prakticky rozhodnuty v prosinci 1827, kdy Kiselev515 obdržel 

oficiální zprávu, že podunajská knížectví budou obsazena, a když bylo rozhodnuto i o 

zajištění proviantu a krmiva pro koně.516 Nakonec se Mikuláš I. vyjádřil, že pokud by 

došlo k změně hranic, omezilo by to výhody, které Řekům vyplynuly z londýnské 

červencové dohody.517 

V Konstantinopoli a dalších strategických místech řecko-tureckého konfliktu se 

zvyšovalo diplomatické i válečné napětí. Někteří diplomaté Francie a Velké Británie 

opustili Konstantinopol a dokonce kancléř britského konzulátu se uchýlil pod 

rakouskou ochranu. Stratford Canning byl odvolán z Konstantinopole, Prokesch o tom 

referoval v dopise Gentzovi. Byl zjevně překvapen silou této osobnosti. V dopise 

z poloviny ledna také napsal o  zastavení válečných operací Ibráhíma Paši a vyklizení 

Moreje. Jednalo se o námořní transport patnácti tisíc lidí do Alexandrie.518   

Prokeschovi také hlásil velící důstojník Heideck519 z Aigíny o Kapodistriasově úmluvě 

s mocnostmi a o uklidnění situace. Z této dohody bylo Rakousko vyloučeno, což 

nebylo z hlediska událostí nic výjimečného, ale velmoci tak jasně vyslaly signál, že 

souhlas Rakouska nepotřebují. 

Události po Navarinské bitvě rychle spěly k ukončení války. Jak již dlouho před 

koncem války referoval Prokesch, armáda Ibráhíma Paši strádala hlady, trpěla 

                                                 
513 Beer, s. 371. 
514 Tamtéž.  
515 Kiselev, Nikolaj Dmitrijevič (1800 – 1869). 
516 Schiemann, Th., Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolai I., II., Berlin 1908 (dále jen Schiemann), s. 235.  
517 Reakce na Metternichovo memorandum, dopis IX. 10,  ze 17/29. dubna, in: Geschichte des Abfalls der 
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518 Prokesch Gentzovi, Smyrna 18. 1. 1828. 
519 Heideck, Karl Wilhelm, bavorský generál působící v řecké osvobozenecké armádě (1826–35). 
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nemocemi a její bojová morálka  byla také velmi nízká. To mělo za následek dezerce, 

kdy se celé jednotky pokoušely po souši dostat do Rumélie. Po cestě se živily 

krádežemi a často vraždily i tak již dost zbídačené obyvatelstvo. Strádající jednotky se 

musely dokonce uchýlit k pojídání vepřů a nalovených zvířat.520 Prokeschova 

poznámka v dopise o tom, že Ibráhím Paša má jen na dva měsíce potravin, byla více 

než optimistická.521   

Muhammad Alí již na začátku roku 1827 informoval velkovezíra o tom, že 

odvolá  své jednotky, pokud nebudou zajištěny dodávky potravin.522 Velkovezír 

přislíbil okamžitou pomoc, ale žádné dodávky nepřišly. Bylo tedy zřejmé, že po 

Navarinské bitvě, kdy se zdálo vše rozhodnuté, byla egyptská armáda připravena 

vyklidit prostor523. Ačkoliv sultán přislíbil Muhammadu Alímu držení Sýrie jako 

kompenzaci za vzniklé ztráty, byla to ovšem jen hypotetická představa, či spíše 

vábnička,  protože další teritorium pod správou waliho by mohlo ještě více ohrožovat 

celistvost sultanátu. V tuto chvíli byl sultán ohrožen ruskou agresí, a nakonec debakl 

v případě Moreje mohl být i dobrým důvodem pro pozdější neudělení dalšího 

pašalíku.524 V každém případě ale Muhammad Alí nechtěl zvyšovat ztráty a jednal 

s Codringtonem o evakuaci armády. Sultán na to reagoval znepokojením a vyjádřil 

politování nad takovým unáhleným jednáním.525 Samotná jednání mezi sultánem a 

Muhammadem Alím byla vedena v omluvném tónu a vicekrál spíše psal o nutnosti 

přerušit boje pro nedostatek munice a strádání vojáků. Muhammad Alí měl snahu 

ukončit boje, ale také nechtěl přiliš porušit své vazalské povinnosti. V řadě důvodů, 

které měl k ukončení své účasti ve válce je také třeba vidět zájem na udržení flotily a 

její rozšíření. Z hlášení Antona Prokesche Metternichovi vyplývá, že do Alexandrie 

                                                 
520 Afaf al – Lutfi, s. 214. 
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dorazilo 54 lodí, z nichž velká část se účastnila navarinské bitvy a další tři velké lodě 

se dostavovaly kromě alexandrijských docích v přístavech v Marseille, Livornu a 

dokonce i v Americe. Bohužel zde není jasné v kterém místě526. 

O událostech v Egyptě se rozepsal i Prokesch ve svých dopisech ze Smyrny. Na 

základě Acerbiho hlášení pojednal o plánech Muhammada Alího. Obsazení tří 

syrských pašalíků se 300 000 vojáky a další stejně početnou armádu, kterou by wali 

rád poslal do evropské části sultanátu, by sice mohlo představovat novou sílu 

v mocenské rovnováze, ale jak poznamenal Prokesch, nebylo více, nežli snem. 

Sultanát se ocitl pod dohledem egyptské armády, což také walimu umožnilo přispět 

k mírovému řešení, kdy mohl sultána usměrnit při akceptaci návrhů velmocí. Je ale 

třeba dodat, že Muhammad Alí byl dostatečně chytrý na to, aby sultánovi radil uzavřít 

mír za každou cenu.527  

Ibráhím Paša, jak vyplývá z pozdější korespondence Prokesche s Gentzem, byl 

naplněn po bitvě hořkostí a pocitem nespravedlnosti. Řekl, že bitva u Navarina je jako 

                                                 
526 Korespondence týkající se problému výstavby lodí je k dispozici pouze v arabském překladu v dopise ze 17. 
ledna 1828 knížeti Metternichovi a dále informace o stavu egyptského loďtstva z 3. září 1829. In: Vatháiq al 
harbíja al misríja fí ahdi muhamad alí, ed. by Husain Mahmúd, Káhira 2005, s. 109, 124. K ukončení války 
korespondence Muhammada Aliho  in: Fond Bahr Barra, Káhira dopis z 29 Muharram 1244 (1828) adresovaný 
Vysoké Portě. Muhammad Ali v něm píše: “... i když jsou v rozporu s oddaností sultánovi na druhé straně se 
k nim přistupuje z důvodů ztráty sil a spoléhání se na sultánovu velkomyslnost.“ Dopis je také uveden v edici 
Auvámir w Mukátibát as sádira min azízmisra muhamad ali, ed. by Abbás Hámid, Káhira 2005, s. 228. 
 
527 Prokesch neformuloval exaktně vše v takové formě, avšak  tyto teze vyplývají z jeho dopisu. …  Aus einem 
Berichte  Acerbi’s vom 26. Dezember habe ich gestern vernommen, daß der Vicekönig zum General Lieutenant 
in Asien (Anatoli Valessi) und Ibrahim zum gleichen Range in Europa (Rumalli Valessi) erhoben werden, daß 
man jenem über dies die drei Paschalicks von Syrien untergeordnet hat, daß er nach Damascus aufbrechen und 
dort eine Armee von 300.000 Mann ??? will, wenigstens dies zu wollen vorgibt. Acerbi setzte aber hinzu, daß 
seine Finanzen unheilbar erschöpft sind, daß er fünfzig Millionen Thaler Rückstände und Schulden hat, und daß 
seine neuen, offenbar phantastischen Projekte ihn weit wahrscheinlicher völlig ruiniren, als befestigen werden. 
Dabei ist er noch immer klug und besonnen genug, um dem Sultan ohne Unterlaß Frieden um jeden Preis zu 
predigen. Die 300.000 Mann, die er in Asien und andere 300.000, die sein Sohn in Europa aufbrigen will, sollen 
blos der Kern einer neuen Macht sein, womit die Pforte dereinst unter besseren Auspicien alle vergangene und 
jetzige Schmach rächen würde. Die Idee wäre so übel nicht, wenn sie jemals mehr als ein Traum werden 
könnte.“ Včera jsem se dozvěděl z Acerbiho zprávy z 26. prosince, že  vicekrál byl povýšen na generálporučíka 
v Asii (Anatoli Valessi) a Ibrahim na stejnou pozici  v Evropě (Rumalli Valessi) a že byly tomuto podřízeny tři 
syrské pašalíky. Že chce také vyrazit do Damašku a shromáždit tam armádu o 300 000 mužích, nebo alespoň 
předstírá, že to chce. Acerbi ale dodává, že jsou jeho finance nenávratně vyčerpány, že má 50 milionů tolarů 
nedoplatků a dluhů a že jeho nové, očividně smyšlené projekty jej spíše přivedou zcela na mizinu, než aby ho 
posílily. Přitom je však stále dost chytrý a opatrný na to, aby bez přestání přemlouval sultána k uzavření míru za 
každou cenu. Třista tisíc mužů, které chce sehnat v Asii, a dalších třista tisíc, které chce sehnat jeho syn 
v Evropě, by mělo představovat pouhé jádro nového vojska, s nímž by se Porta, s lepšími vyhlídkami do 
budoucna, pomstila za všechny minulé i současné potupy. Tato myšlenka by nebyla až tak špatná, kdyby se kdy 
mohla stát něčím více než pouhým snem.“ In: dopis Gentzovi 18. února 1828, in: Aus dem Nachlasse des Grafen 
Prokesch-Osten, s. 181. 
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požár v jeho srdci.528  Navíc byl zklamaný jednáním velmocí. Považoval příměří za 

záminku nejen k odvrácení útoku na Hydru, ale také časový prostor k vyslání svých 

lodí na Smyrnu, Alexandrii, Krétu a Patras. Cítil také pravděpodobně silnou úzkost 

vzhledem k tomu, že se nechtěl kompromitovat před Vysokou Portou. Jeho situace 

opravdu nebyla příliš snadná, věděl velmi dobře, že nemůže dát přednost jakémukoliv 

jednání s Brity před rozkazy Vysoké Porty, ačkoliv válka byla již rozhodnutá.  

Muhammad Alí byl mnohem pragmatičtější, jak vyplývá z rozhovoru mezi 

Henry Saltem a Boghosem Bejem, egyptským důvěrníkem waliho, který se konal ještě 

před navarinskou bitvou. Připustil totiž, že jisté ztráty způsobené válkou by nijak 

neměnily jeho postoj k Velké Británii, a že může ujistit velvyslance, že majetek 

                                                 
528 Prokesch Gentzovi, Navarino 9. dubna 1828. „Schade, daß die Memoire nicht vor ein paar Monaten in 
Europa gekannt war! Ich habe es gelesen. Es legt dar, daß die Erklärung der Admirale an Ibrahim Pascha 
(September) auf nichts anderes wies, als auf den Auftrag, den Angriff von Hydra ferne zu halten.  Codrington 
setzte bei, er wünsche nicht bis zur Gewalt zu kommen, er werde die ägyptisch-türckische Flotte bis auf eine 
Meile Enfernung von Hydra kommen lassen, aber dann auch um keine Linie weiter. Ibrahim fragte, ob die 
Allierten ihn hindern würden, Schiffe nach den Dardanellen, nach Smyrna, Alexandria, Candia oder Patras zu 
senden? Die Antwort war: keineswegs, sie würden diese Schiffe sogar begleiten lassen, wenn er es wünsche. 
Codrington bemerkte: Cochrane habe Absicht, Vassiladi anzugreifen, aber man habe schon die nötigen 
Maßregeln genommen, um den Plan scheitern zu machen. Der sogenannte Waffenstillstand beschränkte sich 
darauf,  dass Ibrahim in Bezug Hydras die Befehle der Pforte zu erwarten versprach. Wenige Stunden nach der 
Unterredung kam Nachricht  aus Prevesa, daß Cochrane Vassiladi hart bedrängte. Ibrahim ließ Codrington 
auffordern, der Sache ein Ende zu machen. Der Englische Admiral, seiner ausdrücklichen Versicherung 
entgegen antwortete: er könne nichts hierin thun. Eben deshalb ließ Ibrahim die nach Patraß gesendeten 
Transporte durch Kriegsschiffe begleiten. Die Nachricht kam, daß zwanzig andere griechische Schiffe zu denen 
Cochrane’s gestoßen seien. Ibrahim meinte an füntzig solcher Schiffe im Golf von Patras vereinigt, fürchtete für 
den Patronaben und brach daher selbst auf. Er ließ sich, ohne einen Schuß zu erwidern, von Codrington 
zurückweisen, weil er nie auf sich genommen hätte, ohne ausdrücklichen Befehl der Pforte auf die englische 
Flagge zu feuern.        Es ist unwahr, daß Ibrahim Depeschen der Admiraleuneröffnet zurückgesendet habe. ….  
Die ägyptisch-türckische Flotte ahnte den Angriff nicht. …. Ibrahim lebt in einer fortwährenden Bangigkeit, sich 
gegen die Pforte zu compromitieren.  ….. Ich habe ihm 113 Araber, die in die Hände der  Griechen gefallen 
waren, gebracht, und verlangte ein gleiche Zahl griechischer  Sclaven dafür“.“Škoda, že to memorandum 
nebylo známo v Evropě před několika měsíci! Četl jsem je. Objasňuje se zde, že hlášení admirálů adresované 
Ibrahimu Pašovi (ze září) neodkazuje na nic jiného, než na příkaz oddálit útok na Hydru. Codrington připojil, že 
si nepřeje uchýlit se k násilí, dovolí egyptsko-turecké flotile přiblížit se na míli k Hydře, ale pak už ani o kousek 
blíž. Ibrahim se ptal, zba by mu spojenci bránili poslat lodi do Dardanel, Smyrny,  Alexandrie, Candie nebo 
Patrasu? Odpověď zněla: v žádném případě – dokonce by tyto lodi nechali doprovodit, pokud by si to přál. 
Codrington poznamenal: Cochrane má v úmyslu zaútočit na Vassiladi, ale už se podnikla nutná opatření, aby 
plán zkrachoval. Takzvaný klid zbraní se omezil na to, že Ibrahim slíbil vyčkat ohledně Hydry na rozkazy Porty. 
Několik málo hodin po rozhovoru přišla zpráva z Prevesy, že Cochrane trvdě doléhá  na Vassiladi. Ibrahim dal 
pobídnout Codringtona, aby celou věc skoncoval. Anglický admirál odpověděl navzdory svému výslovnému 
ujišťování, že v tomto nemůže nic dělat. Právě proto dal Ibrahim doprovodit transporty vyslané do Patrasu 
válečnými loděmi. Přišla zpráva, že dvacet jiných řeckých lodí přirazilo k lodím Cochrana. Ibrahim pomýšlel na 
to, že padesát takovýchto lodí soustředí v patraském zálivu, obával se však obyvatel Patrasu, a proto vyrazil 
osobně. Distancoval se od Codringtona, aniž by se opětovala střelba, protože by nikdy nepřistoupil na to, že 
vystřelí bez přímého rozkazu Porty na loď plující pod anglickou vlajkou. … Není pravdou, že Ibrahim posílal 
zpět admirálovy depeše neotevřené. … Turecko-egyptská flotila nepředvídala útok. … Ibrahim žije v ustavičném 
strachu, že se kompromituje ve vztahu k Portě. … Předal jsem mu 113 Arabů, kteří upadli do řeckých rukou, a 
požadoval jsem za to stejný počet řeckých otroků.“ 
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obchodníků a jejich bezpečnost by zůstala nedotčena i přes případný rozkaz sultána 

k jednostranné akci.529 Znamenalo to tedy, že vicekrál předvídaje možný debakl své 

armády, počítal s disharmonií mezi sultánovými rozkazy a realitou průběhu války. 

V situaci, kdy armáda byla naprosto bez zásobování, to ostatně byla jediná možnost. 

 Prokesch v hlášení z ledna a února podal několik zpráv o posunu Ibráhímových 

vojsk a o jejich počtech. Můžeme usuzovat podle některých dopisů, že s ním udržoval 

pravidelné  styky. Psal i o Kapodistriově jednání s velmocemi, zejména s admirálem 

Rignym. Je zřejmé, že Prokesch neměl valného mínění o řeckém prezidentovi. Byl 

toho názoru, že jeho nástup do prezidentské funkce vytvoří prostor pro loupení a 

piraterii. Je zajímavé, že předtím byl vůči prvnímu prezidentovi Řecka mnohem 

vstřícnější. Prokesch doslova napsal, že: „….jeho pohled je ušlechtilý, vzhled 

sympatický, jeho řeč duchaplná a hbitá“.530 Teprve později jej prohlásil za nástroj 

Ruska a nepřítele Rakouska.531  

Kapodistrias měl vůči Rakousku velmi nepřátelský postoj, vzhledem k tomu, že 

Metternich byl příčinou jeho odvolání z postu státního tajemníka u dvora cara 

Alexandra I., byl tento antagonismus přirozený.532 Prvním krokem Kapodistriova 

úřadu, po vstupu do Nauplia, bylo odvolání vlády a jmenování nové, což se stalo 20. 

ledna 1828.533 Následovala jakási spanilá jízda na britské válečné lodi Warspite, 

doprovázená francouzskou lodí Juno, obě měly shodné instrukce dodat Kapodistriovu 

postavení co největšího lesku a důrazu.534 Západní velmoci se ujaly poměrně 

energicky situace na Peloponéském poloostrově. Rigny se před Prokeschem vyjádřil, 

že londýnská smlouva nutně musela vést ke katastrofě u Navarina, také řekl, že 

vyklizení Moreje Ibráhímovými vojsky bude sledováno s velkou pozorností. Když 

Prokesch zavedl řeč na průběh vyklizování Moreje, že tam nesmí žádná egyptská loď 

vyplout, řekl de Rigny, že Muhammad Alí může poslat lodí kolik chce, ale že mu 

mocnosti zabrání v dalším postupu. Prokeschovi se ale dostalo vyhýbavé, či spíše 

                                                 
529 Ibrahim of Egypt, s. 118. 
530 Die Jugendzeit, s. 69. 
531 Dopis Gentzovi, 3. října 1829, in: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten,s. 303. 
532 Ani Gentz neměl valné mínění o řeckém prezidentovi. Psal Prokeschovi, že Kapodistriase poznal velmi 
dobře. Gentz s ním měl mnoho pracovních kontaktů v letech 1814 – 1821. O Kapodistriasovi in: dopis Gentz 
Prokeschovi, Vídeň 18. července 1828 in: in: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 145.  
533 v obsazení dr. Spyridón Trikupis pro ministerstvo financí, Georg Konduriottis pro vnitřní záležitosti, Kondo 
pro válečné záležitosti, zahraničí měl na starosti Maurokordatos.   
534 Hlášení z 18. února 1828,HHStA,  Orient I. 
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popuzené reakce na otázku, jakého druhu budou opatření v případě odporu.535 Stále 

zřetelnější krize vedla Prokesche k silnému apelu na vídeňský kabinet  ve věci jeho 

snah o prostředkování. Napsal, že toto prostředkování by mohlo být žádoucí, že 

požadavky předložené Vysoké Portě jsou nepatrné a také, že jednání v Konstantinopoli 

jsou vedena neúspěšně. Prokesch mínil, že pokud by se předložil návrh, který by 

Osmanské říši nabídl stabilní území na Moreji, Vysoká Porta by mohla udělat určité 

ústupky.536  

Důležitým aspektem tohoto hlášení byla informace o Craddockově druhé misi u 

Muhammada Alího. Byla iniciovaná lordem Dudleyem, který poslal plukovníku 

Craddockovi rozkaz, aby vyvinul stejný tlak jako během jednání v srpnu 1827. Ovšem 

Craddockovi během první audience jedenáctého února 1828  byl dán pouze vágní 

příslib odeslání posla do Konstantinopole s dopisem vyjadřujícím názor, že další odpor 

na Peloponnésu by byl zbytečný.  

Craddockova mise byla tedy více méně znovu neúspěšná, ale bylo zřejmé, že 

odpor bude nadále spíše diplomatickou variantou a  že egyptský vicekrál chce konflikt 

ukončit. Přes negativní sultánovu odpověď, (navíc sultán vydal protestní nótu určenou 

třem aliančním velmocím, se mírová ochota Muhammada Alího sice musela ještě na 

měsíc pozastavit, ale běh událostí již jasně vedl k uzavření mírové smlouvy. 537 

Vysoká Porta se ocitla v síti ruských intrik. Petrohrad chtěl ospravedlnit 

plánovanou agresi vměšováním Osmanské říše do její ruské v Persii. Obviňoval 

sultána, že  vyvíjel tlak na Abbáse Mírzu, aby válku s Ruskem co nejvíce 

prodloužil.538 Také v Journal de Sankt Peterburg  vyšel hatif šerif Vysoké Porty 

komentovaný ruským kabinetem, Ottenfels jej ihned předal v Konstantinopoli, ale tato 

událost tam byla již známa. Reis Efendi se vyjádřil, „že Vysoká Porta čeká až Rusko 

sejme svoji masku“.539  

                                                 
535 Hlášení z 18. února 1828, HHStA, Orient I. 
536 Tamtéž. 
537 Ibrahim Paša opustil definitivně Moreu měsíc po Craddockově odjezdu z Egypta. Mírová smlouva 
s Muhammadem Alim byla uzavřena 6. srpna 1828. Podrobnosti o obou Craddockových misích in: Stern, A., 
Colonel Cradock´s Missions to Egypt, The English Historical Reveiew, vol. 15, No. 58 ,1900, s. 277 – 287. Srov. 
Prokesch, Geschichte des Abfalls der Griechen, II., s. 166, rovněž, Mehmet Ali, s. 4, 12. 
538 Depeches indédites, s. 451 – 452. 
539 Tamtéž. 
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Petrohrad ještě stále zachovával navenek tvář, ale o datu prvního útoku bylo již 

rozhodnuto. Nesselrode sdělil 18. dubna francouzskému zmocněnci, že válečné tažení 

bude, ale car ale tlumil tato prohlášení před princem oranským, když prohlásil: 

„V okamžiku, kdy turečtí zplnomocněnci přijdou, zastavím se.“540  Pochod elitních 

sborů začal ale již 13. dubna a počítalo se, že pochod bude trvat tři měsíce.541   

Velká Británie se prostřednictvím lorda Dudleyho snažila o kontrolu nad 

vpádem Ruska do Osmanské říše. Na ruskou deklaraci války a její obšírnou část, která 

zmapovala neplnění smluv signovaných Vysokou Portou,542 se  britská diplomacie 

snažila vyvinout tlak, který by umožnil kontrolu obchodních aktivit Ruska. Právě totiž 

na obchodních požadavcích stavěla ruská diplomacie potřebu vést válku proti 

Osmanské říši. Výsledkem byla korespondence, jež vyústila v diskusi nad 

jednotlivými články – doplňky k londýnské smlouvě, a to nejen diskuse nad volným 

průjezdem obchodních lodí a klausule týkající se vlajky, jež nesou jednotlivá plavidla 

a druh nákladu. Znovu se také otevřela diskuse o hranicích Řecka a jeho poválečného 

uspořádání a nutnosti přestěhování obyvatelstva z ostrovů Euboia a Samos. Tentokrát 

byl Londýn mnohem preciznější. Dokonce ve své argumentaci zmínil předchozí 

názory admirála Rignyho na uspořádání hranic, aby svá stanoviska podpořil i míněním 

francouzské strany.543   

Ve Vídni se v dubnu 1828 zvažovala možnost zasáhout vojensky v oblasti 

podunajských knížectví. Svědčí  o tom korespondence mezi Gentzem a hrabětem 

Kolovratem. Zejména hrabě Kolovrat byl překvapivě aktivní ve věci možného 

vojenského zásahu, ale finanční možnosti monarchie  byly samozřejmě limitované. 

Proběhlo jednání i ve  sněmovně o možné půjčce, ovšem bez valných výsledků. Také 

reorganizace námořního loďstva nebyla zárukou pružného plnění rozkazů.544 Prokesch 

sám se v této věci výrazně angažoval, když vyslal několik podnětů válečné radě, 

korespondence s dvorním radou Nehtem a baronem Ottenfelsem se týkala nutného 

                                                 
540 Schiemann, s. 236. 
541 Tamtéž.  
542 Jednalo se o smlouvu z Kuczuk Kainardji – 1774, dále obchodní smlouvu z roku 1783 a Akkermanskou 
smlouvu. 
543 Dopis lorda Dudleyho princi de Polignac z 9. května 1828 zmiňuje požadavky na jednání o hranicích a větší 
preciznost londýnské dohody ze srpna 1827. In: Geschichte des Abfalls der Griechen, V.,  s. 252. 
544 Podle dopisů hraběte Kolovrata Gentzovi z dubna  1828 a 28. května 1828 In: Zur Geschichte der 
Orientalischen Frage..., s. 174–177. 
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přezbrojení flotily. Metternich potom na jejich základě referoval císaři  o nutnosti 

udržet námořní loďstvo v pohotovosti.545 

Ruská agrese nabývala stále konkrétnějších podob, v noci ze sedmého na 

osmého května ruská vojska překročila na třech místech řeku Prut,546 první střetnutí 

byla pro Rusy úspěšná a ruská armáda rychle obsadila břehy Dunaje, a dobila pevnost 

Isaktši, která měla strategický význam pro další postup. Mikuláš I. očekával, že to 

bude mít silný dopad na sultánovu válečnou morálku, neboť v této pevnosti bylo víc 

jak deset tisíc mužů.547 Během června se vojska posunula přes Brailu až k Silistrii. 

Ovšem zde nečekaně udatný odpor osmanské armády odrazil útok Rusů a způsobil jim 

velké ztráty.548 Silistrie zůstala během prvního tažení nedobyta a představovala jeden 

z  sultánových úspěchů v této válce.  

Jeho válečný význam pravděpodobně nebyl tak velký ve srovnání s jeho 

diplomatickým významem pro odpůrce války. Ve Vídni úspěch Vysoké Porty vzbudil 

nejen posměšky na adresu Rusů, ale zároveň vyprovokoval určitou energii. Metternich 

se dotázal bývalého francouzského velvyslance v Petrohradě a v současnosti ministra 

zahraničí Le Feronnaye, jakým způsobem bude pařížský kabinet reagovat. Le 

Feronnays jej ujistil o vůli naplnění londýnské smlouvy, která zabezpečuje mírové 

kroky v  Řecku v součinnosti s Vysokou Portou.549  

Metternichova obava z příkladu Řecka pro budoucnost Itálie byla klíčová i 

v jeho zájmu o další vývoj rusko-osmanského soupeření. Snažil se zabránit také 

servilnímu postoji Francie vůči petrohradské politice.  

Pokračování ruského tažení ale zaznamenalo znatelné úspěchy. Ruští 

generálové bez obtíží ovládli Moldavsko a Valašsko, Jasu, Bukurešť a nejzápadnější 

bod Krajova, odvolali knížata Sturdzu a Ghiku a jmenovali zplnomocněného 

presidenta dívánu Valašska a Moldavska.550 Velkým úspěchem bylo ovládnutí 

                                                 
545 Rozkazy ze 4. března 1829. In: Die Jugendzeit, s. 66. 
546 Tamtéž, s. 240. 
547 Tamtéž, s. 247. 
548 Jednalo se o 3000 mužů.  
549 Beer, s. 375. 
550 Car při příležitosti dobytí Braily uspořádal velkou přehlídku na kterou pozval všechny zástupce mocností a 
také zástupce diplomatických sborů. Za Rakousko se zúčastnil princ Filip Hesensko –Homburský (1779 – 1846), 
guvernér Neapole a polní maršál, později i možný kandidát na řeckého krále. Metternich však jeho politické  
schopnosti nepovažoval za dostatečné, když po jeho hlášení z ruského tábora napsal: „..dass der Prinz von 
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severního pobřeží Černého moře. Anapa, kterou ruská flotila ovládla, byla posledním 

místem Vysoké Porty v této oblasti a jedinou spojnicí se západním Kavkazem. Car byl 

nyní připraven k útoku na Varnu, jak pozemnímu, tak námořnímu.551 Hlavní úder byl 

naplánovaný po ovládnutí Šumly a veškeré přípravy se začaly odehrávat již  na konci 

června, během července tažení započalo. Londýnská smlouva byla v této chvíli 

naplněna, ale lze říci, že její kolektivní duch se podřídil ve prospěch petrohradské 

politiky. Evropa přenechala hlavní iniciativu Rusku, ačkoliv Francie a Velká Británie 

se nadále podílely na bojích na peloponnéském poloostrově.  

Londýnské vládě  se nepodařilo odtrhnout Francii od spojenectví s Ruskem a ta 

se prakticky chovala jako partner Petrohradu. V Paříži navíc převládlo přesvědčení, že 

je možné odtrhnout řeckou otázku od rusko-turecké války,  a dosáhnout tak vyloučení 

anglického vlivu v Egyptě na ukončení okupace  Moreje. K tomu se začal připravovat 

francouzský vstup do Alžíru552.  

Proto byl vztah Francie s Ruskem sledován nanejvýš bedlivě. Od 

napoleonových dnů neměla francouzská politika větší ambice. Velvyslanec Mortemart 

byl instruován, aby intrikoval proti lordu Heytesburymu, který byl s carem Mikulášem 

ve velmi důvěrných stycích.553 

  Londýn se velmi těžko smiřoval s představou, že by vedl osamoceně válku 

proti Rusku a Řecku zároveň, navíc přijmout tvrdou linii vůči caru Mikulášovi I. by 

znamenalo popřít dosavadní postoje. Slabost londýnského kabinetu tak přenechala 

exekutivu londýnské smlouvy ruské armádě. Pošetilost Vysoké Porty tuto nešťastnou 

situaci ještě pojistila.  

Zahraniční politika Velké Británie byla oslabena domácími rozpory, zejména 

zápasem o katolickou emancipaci. Rozpory v toryovském křídle vedly k výměně lorda 

Dudleyho za ambiciózního lorda Aberdeena.554 Ten sice povolal 15. června 

Codringtona, aby dokončil svoji misi u Muhammada Alího týkající se odsunu a 

                                                                                                                                                         
politischen Dingen gar nichts weiss.“. In: Prokesch, Zur Geschichte Die Orientalische Fragen, s. 184. O 
pravděpodobném velení rakouského sboru v případě války. In. Schiemann, s. 241, 244. 
551 Tamtéž, s. 250. 
552 Francouzi vstoupili do Alžíru 14. června 1830, po tříleté blokádě mysu Sídí Farrúš, blíže literatura: Charles 
André, J., Historie de l´Algérie contemporaine, t. l., La conquete et les debuts de la colonistaion (1827  – 1871), 
Paris 1964, Danziger, R., Abd al-Qadr and the Algerians. Resistance to the French and Internal Consolidation, 
New York 1977; Hrbek, I., Děijny Afriky II, Praha 1966, s. 190 – 194; Gombár, s. 172 – 176. 
553 Schiemann, s. 257. 
554 Britain in Europe, s. 129. 
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repatriace egyptského vojska z Moreje555, ale zatím vévoda Wellington zamítl spojení 

s Vysokou Portou, která poslala do Londýna výzvu k návratu britského velvyslance. 

Tato přátelská nabídka zůstala bez odezvy. Wellington připomněl velkovezírovi, že  

jednání nemohou být obnovena, dokud Vysoká Porta plně neakceptuje podmínky 

londýnské smlouvy.556  

V této přetěžké situaci Rusko budovalo své pozice i vůči Vídni. Předmětem 

sporu se stala stávající smlouva o volné plavbě nákladních obchodních lodí. Petrohrad 

požadoval, aby se napříště uplatňovalo právo podle smlouvy signované Ruskem a 

Velkou Británií v roce 1801,  zatímco Vídeň trvala na stále platné obchodní konvenci 

mezi Rakouskem a Ruskem z roku 1774.557 Snaha ruské diplomacie zabránit dovozu 

armádního kontrabandu se dostala do přímého rozporu s chápáním neutrality 

obchodních lodí. Rakousko se opíralo o právo neutrality, jež jim zajišťovalo možnost 

plout s nákladem do všech přístavů Osmanské říše, aniž by měli být jakýmkoliv 

způsobem perzekuováni. Oproti tomu ruská strana zabraňovala dodávkám do 

Osmanské říše, jak jen bylo možné. Jak se v depeši cirkulující mezi spojenci z 17/29. 

dubna vyjádřil Petrohrad, bylo potřeba zabránit pokusu škodlivosti z povinnosti této  

neutrality.558 V průběhu následujících dní se alianční velmoci snažily také dokončit 

mapování populace na jednotlivých ostrovech. Etnická a náboženská příslušnost se 

měla stát podkladem pro pozdější finanční odškodnění obyvatel jednotlivých míst při 

případných přesunech oyvatelstva. Problém měl však ještě legislativní rámec, neboť 

neexistoval zápis jednotlivých usedlostí do katastru a navíc na majetek  Turků se 

                                                 
555 Prokesch v hlášení z 18. července, Vurla, popisuje stav armády Ibrahima Paši ze dne 7. července, kdy uvádí, 
že Ibrahim Paša se musí rozhodnout k určité akci, vzhledem ke stavu jeho zásob, které jsou pouze na dvacet dní. 
Ibrahim Paša ale čekal na rozhodnutí  svého otce a rovněž na rozkazy z Konstantinopole. Prokesch popsal ve 
svém hlášení konferenci mezi admirály de Rignym a hrabětem Heydenem a Ibrahimem Pašou. Odehrála se 6. 
července a ve stejný den dorazila zpráva z Konstantinopole, která nabádala Ibrahima Pašu, aby zůstal a 
nevyklizoval Moreu.   
556 Tamtéž, s. 129. 
557 V dopise Gentze Prokeschovi z 18. července 1828, in: Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s. 
162: „Ueber die Circulardepesche des russischen Vice-Admirals in Bezug auf die neutrale Schiffart werden Sie 
nächstens eine ausführliche Instruction erhalten. Wir lassen uns keineswegs gefallen, daß der Tractat  von 1801 
(der uns nicht angeht) in dieser Sache als Gesetz betrachtet werde; wir appelieren an den im Jahre 1785 
zwischen uns und Rußland  geschlossenen für Österreich allein bindenden Tractat.“ „… Brzy obdržíte 
podrobnou instrukci ohledně oběžné depeše ruského víceadmirála vztahující se k neutrální lodní dopravě. 
Nenecháme si v žádném případě líbit, že smlouva z roku 1801 (která se nás netýká) bude v této záležitosti 
považována za zákon, odvoláváme se na smlouvu uzavřenou mezi námi a Ruskem a považujeme ji za jedinou 
závaznou“. 
558 Geschichte des Abfalls der Griechen, V., IX, 19, s. 267. Reakccí na toto prohlášení byl dopis velvyslanci 
Ruska hraběti Tatiščevovi vysvětlující zásady právního postoje Rakouska. Dopis z 20. června 1828. In: tamtéž, 
s. 267 – 269. 
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pohlíželo jako na majetek Osmanské říše. Odškodnění se tak pro jednotlivce stávalo 

spíše zbožným přáním.559 

Vysoká Porta se v polovině roku 1828 nacházela v situaci naprosté izolace, je 

možné říci, že ji opustili všichni dosavadní i potenciální ochránci a spojenci. Je to 

zřejmé z korespondence s londýnskou diplomacií, kde také můžeme vysledovat 

radikální obrat v Metternichově postoji. V prvním případě se vévoda Wellington 

ohradil proti manifestu Vysoké Porty a dopisu Reise Efendiho. V tomto dopise 

z počátku srpna 1828 Velká Británie odmítá již dále vyjednávat, pokud Vysoká Porta 

nesplní požadavky londýnské smlouvy. Mnohem zajímavější je však Metternichova 

depeše z 22. července 1828 baronu Ottenfelsovi do Konstantinopole. Kancléř v něm 

definoval nutnost oprostit se od dalšího partnerství s Vysokou Portou. Tato depeše 

pochází z 22. července 1828. Požaduje v ní, aby do budoucna zajistil, že politika 

Vysoké Porty nebude kompromitovat Rakousko, a tak nedošlo k neblahému stavu, kdy 

by bylo možné opět zpochybňovat neutralitu Vídně.560 

Na začátku září tři alianční velvyslanci Stratford Canning, Guilleminot a 

Ribeaupierre jednali s Řeky o hranicích nového státu. Porta se odmítla takového 

jednání účastnit. Byl to jen další krok k vyhlášení nezávislosti nového státu a 

Osmanská říše zůstala proti ruské invazi bezmocná.  

Konference na ostrově Poros vyústila v dohodu  o monarchistické formě vlády, 

ročním tributu jeden a půl miliónu piastrů, vyvlastnění tureckých vlastníků půdy  a 

hranicích zahrnujících Attiku, Thesalii a Euboiu.561  Snaha svolat konferenci vyslanců 

aliančních mocností, která by napomohla stanovit hranice nového Řecka podle Gentze 

napomohla Rusům  získat čas k přesvědčivému vítězství.562 Metternich byl navíc při 

svém úsilí o nastolení jednotných postupů všech mocností konfrontován s intrikami 

Pozzo di Borga, který úspěšně atakoval všechny jeho pokusy o sblížení.563 

                                                 
559 Dopis Prokesche Spyridónu Trikupisovi z 2. ledna 1830, ve kterém Prokesch rozebírá právní problém 
odškodnění a vystěhování obyvatel ostrovů. In: Geschichte des Abfalls der Griechen, V.,  s. 279, IX , 23.a.b. 
560 „ Toute décision du Sultan qui paraitrait n´être que la suite de conceils de notre part, prendrat incontinent un 
caractere compromettant pour la succés ...“. („Každé rozhodnutí sultána, které by se zdálo, že není ničím jiným 
než pokračováním rad z naší strany nezdrženlivého charakteru, který ohrozí úspěch...“) In: Geschichte des 
Abfalls der Griechen, s. 300.  
561 Téma konference na ostrově Poros je zpracováno in: Crawley, C. W., The Question of Greek Independence, s. 
142 – 54. 
562 Beer, s. 377. 
563 Britain in Europe, s. 131. 
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Přes stálou snahu Rakouska se situace stále více vyvíjela ve prospěch cara 

Mikuláše I. a tažení již nebylo možné zastavit. S Metternichem se ztotožňoval jen 

princ Vilém, jak vyplývá z Metternichova dopisu Gentzovi,564  který kancléř poslal po 

dvouhodinové schůzce, která se odehrála 13. září 1828 a na které se chtěl ujistit o jeho 

podpoře.  

V Petrohradě se vojenské kruhy více soustředily na variantu možného vstupu 

Rakouska do války, neboť nedůvěra ve vídeňskou politiku a její podpora Vysoké Portě 

by mohla ohrozit probíhající tažení. Ruský kabinet se nezbavil pocitu, že Rakousko by 

ještě mohlo ve prospěch Konstantinopole zakročit. Ze všech hlášení také vyplývalo, že 

Vídeň dozbrojuje jednotky a soustřeďuje je na jižní tok Dunaje. Metternich by ovšem 

nepřipustil žádnou válku mezi východním sousedem a monarchií. Ostatně bylo to již 

dáno i posunem v jeho postojích vůči partnerství s Osmanskou říší. V tomto smyslu 

odpověděl i Metternich Tatiščevovi, ovšem Nesselrode byl se vší pravděpodobností 

mnohem méně nakloněný důvěřovat ujišťování kancléře. Hlášení z  14. září podpořilo 

tyto domněnky. Nezakládalo se ovšem na pravdivých informacích, přinášelo zprávy o 

vyslání ženijních expertů do Osmanské říše, kteří by měli radit Hussainu Pašovi a také, 

že se připravuje rakouské vojsko v počtu 160 000 mužů pod vedením generálů 

Ginlaye, Hadika a prince Hesensko-Homburského.  Dokládalo tak, že sultanát 

respektoval plán Rakouska.565 

Mírové ujišťování o neutralitě Rakouska tak v Petrohradě nenašlo potřebnou 

odezvu, naopak domněnka, že Metternich rozdmýchává válku proti Rusku byla 

považována za fakt a velkokníže Konstantin vydal rozkaz k přípravě plánů pro možný 

konflikt. Tehdejší plukovník Albert Chrzanowski měl za úkol vypracovat studie útoku 

na Rakousko. Navržena byla tři místa, kterými se má ruská armáda dostat na rakouské 

                                                 
564 Nachgel. Schriften, IV, s. 418, in: Beer, s. 378. 
565 …“que la cour d´Autriche, pendant qu´elle protestait de sa ferme intention de maintenir la plus stricte 
neutralité, a conçu et envoyé à Constantinople un plan de campagne, que les Turcs on suivi jusqu´ici: que des 
officiers de génie autrichiens en activité de service et envoyés ad hoc ont aidé de leurs conseils Hussain Pascha, 
et que quelqe uns d´entre eux dirigent encore aujourd´hui en personne les travaux entrepris prés de Daoud 
Pascha……“ Dále: ….“qu´un armée autrichienne de 160  000 h. sera incessameunt réunie… .“ (.“..tak že 
rakouský dvůr zatímco protestoval v pevném rozhodnutí udržet nejpřísnější neutralitu, poslal do Konstantinopole 
plán na kampaň, kterého se Turkové doposavad drželi: že rakouští důstojníci ženistů v trvalé službě a ad hoc 
poslaní napomohli svými radami Hussainu Pašovi a že někteří z nich ještě dnes osobně řídí práce podniknuté u 
Daud Paši.“  „....že armáda o 160 000 bude neustále shromážďováno...“) Depeše z Oděsy 14/26. září 1828, 
hlášení 28, baron Küster, in: Schiemann, s. 257 – 258. 
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území. První kolona tak měla projít Sandoměří, druhá  Krakovem a třetí přes Slezsko 

na Moravu.566  

Armády měly za úkol obsadit Olomouc a další dvě se měly soustředit na 

haličské frontě, nejsilnější střední armáda potom měla zaútočit na Vídeň. Vzhledem 

k tomu, že ale Rakousko nepřekáželo v postupu ruských vojsk na Balkáně, tento plán 

zůstal jen ve stádiu zrodu.  

Car Mikuláš I. vítězně vstoupil do Varny 13. října 1828 a ruské tažení se chýlilo 

tohoto roku ke konci. Bylo nanejvýš nutné, aby vojenské oddíly našly svá zimoviště. 

Ruští vojáci byli vyčerpaní, unaveni z obtížné války, mnozí zranění a nemocní. Car se 

sám mohl na vlastní oči přesvědčit o žalostných podmínkách ve vojenských špitálech 

v Oděse, kam připlul v polovině října, aby odtud odjel do Petrohradu. Zatím se velitelé 

shromáždili v Jasy. Generálové Dibič, Kiselev a Sayn-Wittgenstein se shodli, že 

ačkoliv tažení přineslo jisté výsledky, nemohou je považovat za úspěšné.  

Komentář, který poskytl hrabě Bekendorff vyjadřoval úspěch i neúspěch celého 

postupu; ruské vojsko získalo Moldavsko, Valašsko, značný díl Bulharska, osm 

pevností, dále v  asijské části sultanátu šest pevností a celkem třicet tisíc zajatců.567    

Sultán nad zničením Varny projevil značné rozhořčení, odňal velkovezírovi 

sultánskou pečeť, odvolal jej a nahradil jej Izzatem Pašou568. Okamžitě také začal 

organizovat odvody ve všech částech sultanátu, získal tak celkem 3000 nových vojáků. 

Ovšem toto vojenské nadšení brzy vyprchalo a  ačkoliv Vysoká Prota měla představu 

o nuzných podmínkách vojenských ruských táborů a stavu jejich obyvatel, přesto 

nevyužila možnost rychlé akce proti oslabeným útočníkům. 

Osmanská vojska upadla v apatii a jen na diplomatickém poli Vysoká Porta 

předkládala své požadavky se starou umíněností, trvající na svých právech a nárocích. 

Důsledky válečné snahy se projevily nejvíce po zahájení blokády Dardanel. Ruské 

námořnictvo minimálně kontrolované britským a francouzským se stalo trnem v oku i 

pro veřejné mínění. Zejména ve Velké Británii vyšlo v předních listech několik 

nelichotivých komentářů proti vládě Jeho Veličenstva. Noviny zdůraznily neúspěšnost 

londýnské smlouvy jako nástroje pro pacifikaci Řecka, neboť počet obětí jen vzrostl, a 

                                                 
566 Podle zápisků Alberta Chrzanowskeho, in: Beer, s. 380. Srov. Schiemann, II., s. …… 
567 Volně podle citace Bekendorfova komentáře: in Schiemann, II,  s.  274. 
568 Darendeli Topat Izzet Paša vystřídal Benderi Selima Sirri Pašu (1771 – 1831). 
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také zdůraznily její motivy, které měly vést ke zlepšení obchodní bilance tím, že bude 

odtraněna piraterie, která sužovala námořní obchod v této oblasti. Konečně největší 

kritice byla podrobena samotná vláda a vévoda Wellington. Novináři nemohli 

zapomenout, jakým pošetilým způsobem přenechala britská vláda pole působnosti 

Petrohradu a nechala se vyšachovat z účinného tlaku na průběh konfliktu. Překvapivě 

dobře se tisk zmiňoval o Metternichovi a jeho rezistenci. Byla připomínána jeho slova 

o nízké kvalitě smlouvy.569   

Je vělmi těžko zhodnotitelné, jestli ruské úspěchy na východní frontě 

vyburcovaly londýnskou diplomacii ke změně kursu, nebo to bylo toto veřejné mínění. 

Avšak v průběhu října 1828 došlo k výrazné odchylce Velké Británie od poměrně 

neagresivního postoje k rychlé změně. Jednak se Londýn pokusil více sblížit se 

s Francií a jednak odmítl podílet se na ruských námořních akcích. Instrukce, které byly 

v tomto směru vydány, měly být i směrodatné pro francouzský dvůr. Paříž sama se 

ocitla v situaci, kdy ji Petrohrad nutil k okamžitému rozhodnutí, buď se přizpůsobit 

ruskému tlaku a nebo spolu s Velkou Británií přijmout nové body budoucích jednání 

s Vysokou Portou. Připomeňme, že francouzská vojska operovala na Moreji, aby 

zajistila vyklizení prostoru jednotkami Ibráhíma Paši. Změna na diplomatickém poli 

musela pak nutně vést k obrácenému hlasování, kdy kníže Lieven měl pouhý jeden 

hlas proti dvěma. Koalice se tak musela při řešení konečných problémů londýnské 

smlouvy domlouvat podle nového klíče.  

Nový přístup k Vysoké Portě se odrazil i na jednání s kancléřem Metternichem. 

Ačkoliv se konec roku 1828 odehrával pro Velkou Británii a Francii ve znamení 

nevyřešených otázek, bylo možno využít jedné záminky. Vedle problémů 

s obyvatelstvem Kréty a Samu, vymezení hranic Řecka a piraterie570 – lord Aberdeen 

si stěžoval ve svém hlášení na přetrvávající problémy a  vzrůstající počet případů – se 

podařilo dokončit evakuaci vojsk Ibráhíma Paši a zamezit mu ve vstupu na jakýkoliv 

řecký ostrov. To v dané chvíli posloužilo jako možnost navázat znovu diplomatické 

styky, neboť Velká Británie tak neztratila tvář a mohla prezentovat vývoj situace jako 

                                                 
569 Podle Morning Post,  24. září a 11. říjen 1828,  
570 Také Rakousko čelilo zabavování nákladu na svých lodích. Tato praxe se odbývala pod dohledem řeckých 
úřadů v přístavu Aigína. Sardinské a rakouské lodi tak přišly o značnou část nákladu, který dopravovaly pro 
Vysokou Portu, což mělo pozitivní vliv pro ruskou válku, neboť tato praxe Řeků měla svůj největší význam 
v době, kdy Rusko ještě neblokovalo Dardanely. 
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své vítězství. Lord Aberdeen ve svém dopise lordu Heytesburymu onačil ukončení 

expatriace Egypťanů jako důvod k obnovení přímých styků s Osmanskou říší. 

Podobně se zachovala i Francie, ta ke svému vstupu do jednání využila rakouské 

kanály a kníže Metternich tak mohl informovat barona Ottenfelse, že oba dva západní 

dvory chtějí jednat o mírovém uspořádání Řecka.  

Velká Británie i Francie si samozřejmě musely být vědomy, jakým způsobem se 

jejich jednání odrazí na aliančním spojenectví. Petrohrad  a Vysoká Porta přímá 

jednání v podstatě odmítala  a tak izolace nominálních ruských spojenců vyslala jasný 

signál, že otázka rusko-osmanské války je momentálně v rukou cara Mikuláše I.571  

Závěrem roku tak aliance vypracovala nótu – protokol, jenž byl více laděn 

v novém duchu a předložila jej Vysoké Portě, jednání v novém roce měla přinést 

konečné řešení pro celé Řecko.  

 

 

 

                                                 
571 Korespondence týkající se změny kursu Francie a Velké Británie a depeše knížete Metternicha in: Geschichte 
des Abfalls der Griechen..., s. 364– 373. 
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Diplomatické a válečné tažení v roce 1829 

 

 

Rakousko se tedy na počátku roku ocitlo v samém středu diplomatických 

vyjednávání, spolu s dánským a pruským velvyslancem se Vídeň podílela na 

znovuobnovení styků aliančních partnerů s Vysokou Portou. Tento trend se podařilo 

Metternichovi udržet, přestože Nesselrode hned na počátku roku uvedl, že přenést 

vyjednávání do Konstantinopole by nebylo vhodné a rovněž uvedl Londýn a Paříž do 

rozpaků, když zpochybnil návrhy týkající se budoucího panovníka Řecka. Byla to 

rakouská myšlenka, že by velmoci měly společně vybrat kandidáta s podmínkou, že se 

nebude jednat o ruského prince. Nesselrode samozřejmě  tuto myšlenku zpochybnil,572 

neboť oprávněně za ní tušil britské politiky, konkrétně lorda Aberdeena a vévody 

Wellingtona.  

Petrohrad se snažil o zpomalení vyjednávacích akcí a ačkoliv Velká Británie 

považovala návrhy předložené v listopadu roku 1828 za dostatečné, byl vytvořen 

v březnu 1829 nový protokol. Mezitím ovšem Rusko pokračovalo ve válečném úsilí a 

také vedlo tajná jednání o výměně zajatců prostřednictvím dánských diplomatů. 

Březnový protokol předložila Velká Británie a Francie v Konstantinopoli 

jménem tří dvorů. Z jeho nejdůležitějších bodů můžeme pro ilustraci vybrat základních 

pět: 

1. Hranice Řecka – území od ostrovů k voloskému zálivu, přes Artu, 

Euboia  a Kyklady by měly patřit k Řecku 

2. Roční tribut, který by měli Řekové platit, byl stanoven na 1 500 000 

piastrů. 

3. Vlastníkům, jejichž podíl bude potvrzen komisí sestavenou 

mocnostmi, bude umožněno svobodně prodat jejich vlastnictví během 

jednoho roku. Komise bude působit jako druhá a poslední instance. 

4. Řecko bude mít vlastní administrativu, s právem volby křesťanského 

knížete, jenž nebude pocházet z jakéhokoliv panovnického rodu 

                                                 
572 Geschichte des Abfalls der Griechen, II.,  s. 320. 
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aliance tří. Zvolený kandidát a každý jeho nástupce obdrží investituru 

od Vysoké Porty a zaváže se k placení ročního tributu. 

5. Vysoká Porta poskytne plnou amnestii občanům, kteří se přihlásí 

k novému státu  a rovněž Řecko udělí amnestii občanům Osmanské 

říše. 

 

S títmo projektem, který byl více či méně cílený jako možnost, jak nastolit klid 

zbraní a vrátit Řeky do hranic, s kterými sice již dříve souhlasili, ale přesto je nadále 

překračovali, se mocnosti snažily zapůsobit na Vysokou Portu. Také výhrada, že 

mocnosti nemusí všechny body přijmout, mohla působit na zástupce Osmanské říše 

spíše jako lakmusový papírek jejich zájmu o konečné vyjednávání. Je otázkou, zdali 

takto dokázal Petrohrad prostřednictvím knížete Lievena ovlivnit jednání, či to byla 

jen taktika, od které se očekávalo, že by mohla těžit z vojenské kampaně Ruska.  

Metternich již na začátku roku vyslal do Petrohradu hraběte Fiquelmonta. Jeho 

mise neměla být však ničím jiným než rozptýlením obav Petrohradu z nedůvěry Vídně 

k ruské politice. Metternich také měl několik rozhovorů ve Vídni s Tatiščevem, neboť 

Petrohrad se domníval, že na straně Rakouska převládla protiruská nálada. Fiquelmont 

měl tyto hlasy utlumit. Ovšem zdá se, že této mise mohl využít i Mikuláš I. pro 

informaci svých koaličních partnerů, nebylo totiž tajemstvím, že Metternich se snaží 

řeckou otázku vrátit znovu pod kuratelu velmocenského koncertu pěti velmocí.  

Rakousko odmítlo 19. března spojenectví s Vysokou Portou a zklamání 

velkovezíra bylo umocněno i skutečností, že rakouští obchodníci využívali pro 

dopravu zboží nadále ruské obchodní loďstvo. Situace byla navíc komplikována 

ztrátami, které Vysoká Porta utrpěla v okamžiku, kdy vypukla válka a její obchodní 

lodě byly v Černém moři, neboť jejich náklad se tak stal nedobytným.  Metternich, 

přesvědčený, že Osmanská říše nemůže než nepřijmout podmínky míru, požádal 

Ottenfelse o písemné vyjádření od Reise Efendiho.  Ten reagoval velice podrážděně a 

předčasně ukončil audienci. Jednání velkovezíra bylo natolik urážlivé, že Metternich 

požádal velvyslance, aby se zdržel dalšího jednání do té doby, dokud se Vysoká Porta 

neomluví. 
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Vyjednávání se tak ocitlo na mrtvém bodě. Přesně v době, kdy Londýn počítal 

s účinnou pomocí Rakouska  v Konstantinopoli a právě s vědomím toho podepisoval 

březnový protokol. Lord Aberdeen informoval britského velvyslance ve Vídni, lorda 

Cowleyho 22. března o zájmu o rakouské služby  i jejich opodstatnění, ale zároveň se 

zde můžeme dozvědět i o případném odmítnutí Vysoké Porty a spekulaci s návrhem 

z 16. listopadu roku 1828.   

Kníže Metternich, ačkoliv musel pozměnit své názory na britskou politiku, 

viděl v podpoře londýnské diplomacie nejen příležitost pro znovuprosazení Rakouska 

v nejvyšší diplomatické hře o budoucí uspořádání Osmanské říše, ale především 

slabost Velké Británie a dalších dvou mocností. Rovněž rakouský kancléř stále 

kalkuloval s možností, že v případě ústupků Vysoké Porty by mohlo Řecko zůstat 

nadále provincií Osmanské říše. Je otázkou, zdali by toto řešení bylo realizovatelné, 

neboť tak jak březnový protokol shrnoval dosavadní jednání o hranicích a uspořádání 

Řecka, velmoci spíše nutily Vysokou Portu do jednání o omezené nezávislosti nového 

státu a celý dokument postavily ve prospěch tohoto nově vznikajícího útvaru. V zájmu 

Francie se dalo ještě nanejvýše očekávat, že by chtěla vyjednávat o Attice. 

Vedle Rakouska se v nadcházející misi mělo angažovat také Prusko. Tento 

partner byl připraven vymoci mír za každou cenu. Obávalo se totiž, že válka se 

rozroste a berlínská diplomacie by se tak jednou musela rozhodnout mezi Rakouskem 

a Ruskem. Proto poslala do Konstantinopole na začátku května nového vyjednavače 

hraběte von Royera, namísto hraběte Canitze. 

Velmocenské prostředí, ve kterém vznikal nezávislý řecký stát bylo, politicky 

nejméně nakloněné samotné hlavě budoucího státu. Hrabě Kapodistrias se netěšil 

velké přízni Francie a ani Velké Británie. Zejména francouzská vláda měla silné 

výhrady proti jeho osobě. Obecně vládlo přesvědčení, že jeho snaha zřizovat úřady 

podle evropského měřítka bez jakékoliv tradice vedla více k anarchii, než k nastolení 

klidu a pořádku. Francie dokonce v jeden okamžik zastavila vyplácení subsidie. 

Pravděpodobně jediným důvodem, proč nedošlo k naprostému odklonu od zvolené 

vlády, byl fakt, že tím by se stal Kapodistrias bezvýhradně nástrojem ruské vlády. 

Navíc Kapodistrias měl výhodu veřejného mínění a také přímluvce v obou kabinetech. 
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Dokonce oba generálové, Church a Fabier byli tohto názoru, že on je vítězem, 

„…který umí plout v těch správných vodách“. 

Řecký kabinet byl složen z osobností, které se profilovali jako politici 

s příslušností k svému aliančnímu křídlu. Kolettis byl profrancouzský, Mavrokordatos 

proanglický, Metaxas a Kolokotronis patřili k ruskému křídlu.573 

 Kapodistrias realizoval svoji vlastní představu o hranicích Řecka. Zatímco 

mocnosti se jej snažily vmanévrovat do hraničních pásem stanovených protokolem 

z 16. listopadu 1828, on sám požadoval více a snažil se tak vést i své jednotky. 

Souhlasil s hranicí na Poru, Krétě a Samu. Podle něj se mocnosti mohly dohodnout na 

březnových principech a Vysoká Porta tak mohla přijmout monarchistické uspořádání 

s výběrem panovníka. Řekové vyjádřili také názor, že by měl přijmout jejich 

náboženství. 

Prokesch ve své knize ještě uvádí, že tyto požadavky, pokud by byly podpořeny 

rozšířením půjčky  na šedesát miliónů franků a vysláním dalších 1800 až 2000 mužů, 

byl by osud nového Řecka pojištěn.574 

Londýnský, zrovna tak jak i pařížský kabinet považovaly březnový protokol za 

štít proti ruským záměrům ve vztahu k Řecku. Ačkoliv byly nejednotné ohledně 

řeckých hranic, byly si jisty potřebou tento článek hájit co nejneústupněji. Britský 

diplomat, Sir Robert Gordon, se spolu s hrabětem Guilleminotem setkali v Neapoli, 

aby spolu dále cestovali do Smyrny, kam dojeli 5. června. Toto setkání mělo ustanovit 

protokol z 16. listopadu roku 1828 jako minimum pro vyjednávání a březnový plán 

jako maximum a přiznat Vysoké Portě volný pohyb uvnitř těchto limitů. Rovněž se 

dohodli, že je nutno předejít přerušení navázaných styků s sultanátem. Gordon vznesl 

požadavek na stažení prezidentových vojsk z poloostrova, tak aby pokud možno žádný 

signál nepřátelství neblokoval jednání. Také napsal dopis na obchodní zastupitelství, 

kde se diskutovalo o blokádě Attiky, Negropontu a Volosu, a kde měli názor, že 

v žádném případě nesmí dojít k připojení Kréty k řeckému prostoru. Dne 18. června 

oba velvyslanci na fregatách Blonde a Armide odpluli do Konstantinopole. Následující 

den se ubytovali. První slyšení bylo naplánováno na 24. června.  

                                                 
573 Jmenovní byli podle dekretu z 5/17 února 1829. 
574 Geschichte des Abfalls der Griechen, II.,  s. 339. 
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V první fázi museli pooopravit svá očekávání, která si Porta vytvořila o 

velmocích. Ta byla přesvědčena o brzkém rozpadu spojenectví mezi Velkou Británií a 

Ruskem. Je velmi možné, že tento obraz v ní vzbudil rakouský internuncius. 

Osmanská říše se tak ocitla na cestě ke splnění svého snu o volných Dardanelách a 

vítězství na Černém moři. Nyní musel velkovezír z této představy slevit. Navíc mu ze 

všech stran hrozila vážná nebezpečí. Nejvíce v balkánské oblasti, kde by jakékoliv 

povstání Rusům umožnilo snadněji zvítězit. Tato domněnka však nebyla příliš 

oprávněná, protože ačkoliv plán na podporu povstání měli ruští vojevůdci na zřeteli, 

komplikovaná dislokace ruských jednotek do této oblasti, kterou by taková podpora 

vyžadovala, by přinesla více problémů než  užitku.575  

Velvyslanci obou velmocí si nebyli příliš jisti osudem svých návrhů, situace 

Porty nebyla dobrá a mohla se kdykoliv zkomplikovat. Navíc ani sultán nevyužil plně 

jednotky Ibráhíma Paši, který mohl vypomoci až silou 12 000 vojáků.  

Dne 9. července předložili oba velvyslanci velkovezírovi Reisu Efendimu 

březnový protokol v jeho letním sídle blízko Skutari. Reis Efendi jim předal ferman, o 

kterém se vyjádřil, že by si přál, aby jej velmoci nepovažovaly za ultimátum, neboť 

vznikl ještě v době, kdy nebyl obeznámen s novými návrhy. Tato nóta byla více méně 

zamítavá a vyjadřovala mínění, že přijmout nastolené podmínky pro vyklizení oblastí 

osídlených Řeky, včetně pevností, je pro Osmanskou říši nepřípustné. Jak vyplývá 

z nóty, kterou ještě ten den oba velvyslanci sepsali a jež obsahovala v podstatě jen 

body březnového protokolu,  snaha o dorozumění byla na obou stranách. Jistě k tomu 

přispěla skutečnost, že Rusové dosáhli plného vítězství na Balkáně, když zvítězili u 

Erzerumu. Generál Dibič při té příležitosti poslal zástupci Vysoké Porty Fontonovi své 

požadavky. Obsahovaly především podmínky volného obchodu v Černomoří, 

nahrazení válečných nákladů a vedle řecké otázky plnění Akkermanské smlouvy.576 

Vedle strohého odmítnutí s tím, že řecká otázka je již separátně projednávána se 

zástupci Velké Británie a Francie, se sultán pokusil udeřit se svými vojsky na pravé 

ruské křídlo. Velkovezír obdržel rozkaz donutit Rusy k ústupu, paša ze Skutari dostal 

rozkaz vyrazit na Drinopol. Vojensky vzato nebyla situace Osmanské říše nijak 

                                                 
575 Již dopis generála Dibiče z 17. února vyjadřuje obavu, že nevýhody by převážily nad výhodami ze srbského 
povstání. Geschichte des Abfalls der Griechen, VI., s. 46. 
576 Dopis gen. Dibiče z 25.července/6. srpna 1829. Geschichte des Abfalls der Griechen, VI.,  s. 77. 
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zoufalá, přes rychlý ruský postup trpěla carská vojska nedostatečným zásobováním, 

často se jednotky pohybovaly stovky hodin pochodu mimo dosah zásobovacích vozů.  

Znovu dne 30. července Vysoká Porta předala  své vyjádření k březnovému 

protokolu. Příliš se poslední nóta nelišila od předchozí, kterou obdržel Gordon 

s Guilleminotem. Avšak toto prohlášení bylo poslední, které Vysoká Porta učinila 

v zamítavém tónu. Zprávy o povstání v Bulharsku, v koordinaci s Ruskem, zvěsti o 

ohrožení Bosporu, rozšíření nepřátelských útoků po celém pobřeží Černého moře a 

blížící se předvoj generála Dibiče mířící na Drinopol otřásly celou Konstantinopolí. 

Sultán sám byl vystaven největšímu nebezpečí. Ve městě snadno mohl vypuknout 

neklid. Reformy, které provedl a jež se často setkávaly s odporem, a také živé 

vzpomínky na potlačení janičárského povstání měly za následek velký neklid 

v sultánově dvoře. Zejména hlasy lidu o janičárském vojsku, které by mohlo zastavit 

pochod ruských vojáků a trest nebes za sultánovu pýchu, patřily k těm nejvážnějším 

výtkám, jež ohrožovaly panovníkovo postavení.  

Jednání o míru Vysoká Porta zahájila prostřednictvím pruského generála 

Friedricha von Müfflinga577. Již 4. srpna dorazil pruský velvyslanec do 

Konstantinopole. Během této doby se snažil Reis Efendi dorozumět s generálem 

Dibičem a dát mu jako záruku pro jednání o klidu zbraní své slovo, ovšem ruská strana 

nabídku nepřijala. Generál Müffling  měl plnou podporu vídeňské vlády, zrovna tak 

jako Gordonovu, a Guilleminotovu. Oba posledně jmenovaní jej okamžitě 

kontaktovali, jakmile se dozvěděli o jeho misi. Kníže Metternich napsal baronu 

Ottenfelsovi:...“slova jsou pruská, ale myšlenka ruská, podporujeme generála 

Müfflinga“ .578 

 První diplomatické jednání se odehrálo 6. srpna. Omezilo se pouze na 

prezentaci představ a požadavků. Ovšem Reis Efendi v něm slíbil poslat 

zplnomocněnce do ruského tábora a ujistil pruského diplomata o ochotě okamžitě 

spolupracovat. Generál se nejvíce obával protahování vyjednávání, ale tato domněnka 

                                                 
577 Friedrich Carl von Müfflinga (1775 – 1851), pruský generál, kartograf a politik. 
578 Geschichte des Abfalls der Griechen, II.,  s. 350. Dále povrzující obecné smýšlení o rusko-pruském 
vyjednavači potvrzuje koreposndence lorda Heytesburyho, britského velvyslance v Konstantinopoli, depeše z 4. 
srpna 1829. „....the King of Prussia only lending his name“.... . In: Příloha Geschichte des Abfalls der 
Griechen,VI.,  X, 19, s.  81. 
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se ukázala jako lichá, protože Vysoká Porta měla zájem co nejdříve nastolit mír. Již 8. 

srpna byli zplnomocněnci Osmanské říše připraveni k řešení těchto bodů: 

1. přijetí Akkermanské konvence 

2. přistoupení k londýnské smlouvě pod podmínkou dalšího jednání 

3. záruka pro volnou plavbu v Černém moři, aniž by byla omezena 

teritoriální práva Osmanské říše 

4. reciproční odškodnění poddaných, kteří utrpěli újmu v období války. 

Dne 14. srpna potom Vysoká Porta pověřila zplnomocněnce pro jednání o otázkách 

nezávislého Řecka. Následující den písemně povrdil velkovezír ohledně vytvoření 

řeckého státu přistoupení na návrhy předložené velvyslanci Velké Británie a Francie. 

A) londýnská smlouvy bude aplikována jen na Moreu a Kyklády 

B) tribut bude stanoven podle výtěžku, který Vysoká Porta dostává 

C) Vysoká Porta opustí vojensky opevněná místa 

D) Vojsko nového státu bude omezeno jen na vnitřní potřeby udržení 

pořádku. 

Generál  Müffling byl srozumněn s těmito podmínkami. Poslal  s tímto příslibem 

okamžitě posla přímo ke generálu Dibičovi do ležení u Drinopole. Ruským vojskům se 

totiž během posledních dnů podařilo dosáhnout prakticky předměstí Konstantinopole. 

Zpráva se ovšem dostala k sultánovi až teprve 23. srpna. Obležení urychlilo ještě více 

jednání o míru. Porta byla teď rozhodnuta jednat i o odškodnění a válečných 

náhradách. Pruský generál, který se po dobu nemoci nechal zastupovat svým legačním 

radou, navrhoval jednání přesunout do Petrohradu a vyslat tam dva zplnomocněné 

velvyslance Vysoké Porty.  

Ale již v polovině měsíce se vydali hrabě Alexej Orlov579 a Fjodor Palen580 na 

cestu do ruského ležení a byli tam očekáváni každým okamžikem. 

Za Vysokou Portu byli zmocněni Kadri Bej a Sadík efendi, nakonec dorazili do 

Drinopole na britské lodi za doprovodu anglického ddůstojníka Griffithe. Ruští 

vyjednavači přijeli s jasným konceptem a omezili se v jednání pouze na tento návrh.  

                                                 
579 Orlov, Alexej Fjodorovič (1787 – 1862), zplnomocněný velvyslanec, v roce 1833 velvyslancem 
v Konstantinopoli. 
580 Fjodor Petrovič von Palen (1780 – 1863), ruský diplomat, guvernér podunasjkých knížectví v letech 1828 –
29. 
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Strategie konceptu mírové smlouvy byla jednoznačně namířena na co největší 

ekonomické zisky. Politika cara Mikuláše I. byla rozhodnuta zúročit tažení do 

Osmanské říše v maximální míře. Petrohrad požadoval od Vysoké Porty  ústí Dunaje, 

využití Galaty, přístavu přes který probíhala nejvýznačnější část obchodu s obilím 

v sultanátu.  V Asii se Rusko pokusilo získat některá strategicky zajímavá místa a 

pobřeží Černého moře od Kubáně až k Gurielu prohlásil Petrohrad za ruské državy.  

Car Mikuláš I. prohlásil Dardanely a Bospor za svobodné a přístupné pro 

všechny obchodní lodě. Dále návrh počítal s odškodněním pro ruské poddané a 

s deseti milióny zlatých válečné náhrady. Zárukou pro odškodnění se měla stát 

podunajská knížectví a pravý břeh Dunaje. Konečně jako základ pro řeckou otázku se 

měl posloužit protokol z 22. března. Návrh ještě doplňovala klauzule o potvrzení 

dědičné držby podunajských knížectví.  

Vysoká Porta věděla, že musí přistoupit na jakékoliv podmínky, i když v této 

chvíli se již podařilo některé osmanské jednotky přeskupit a vojenská síla, kterou 

disponoval paša ze Skutari a velkovezír převyšovala ruské jednotky, navíc 

v Konstantinopoli bylo dostatek potravin na delší dobu.  

Sultán si pravděpodobně uvědomoval, že každý riskantní krok, který by se 

nesetkal s úspěchem by vedl k rozpadu sultanátu a jeho parcelaci. Požádal tedy o 

stažení bodů o válečných náhradách a plnění ruským poddaným. Návrh drinopolské 

smlouvy čítal šestnáct článků581, ve kterých se odrážely podmínky výše uvedené, 

                                                 
581 Blíže k článkům smlouvy: čl. 1)  Car a sultán se zavazují k míru na věčné časy; čl. 2) tímto článkem Rusko 
navrací dobytá území zpět. Jedná se o Valašsko a Moldavsko, banát Krajowa, bez územních zisků, Bulharsko a 
Dobrudžu od Dunaje k moři, Silistrii, Hirsovo, Matšin, Isaktči, Tultšu, Babadag, Bazardšik, Varnu, Pravody a 
další města, celé území Kamu, od Emin Burnu k Kasanu a od Balkánu k moři, také Selimno, Jamboli, Aidos, 
Karnabat, Mésembria, Acheloos, Burgas, Sisepol, Kirkilissa, Drinopol, tak jako vše čehož ruské oddíly dobyly 
v Rumelii; čl. 3) tento článek konstatuje, že řeka Prut se stává hranicí mezi oběma státy. Tato hranice vede dále 
k Sv. Jiří , přičemž všechny ostrovy zde ležící patří Rusku, ale ty ležící mezi řekou Sulina a ústí Sv. Jiří musí být 
dvě míle od pobřeží neosídlené, nepovolují se ani žádné movité majetky. Vodní doprava bude uvolněna a ruské 
válečné lodě nesmí proplouvat ústím řeky Prut. (Tento článek se bolestně dotknul Rakouska, protože posunoval 
hranice, tak že nyní bylo vše pod ruskou kontrolou); čl. 4) k hranicím na asijském pobřeží se vyjadřuje takto: 
stanovuje novou hranici, která se dotýká Gruzie přes pevnost Achalzych a pevnost Achalkalaki. Všechna území 
jižně a západně  od této linie ve směru na pašalik Kars a Trapezunt s velkou částí pašaliku Trapezunt zůstane na 
věčné časy Vysoké Portě, ale severní a východní území naproti Gruzii, Imeretie a Gurie, k tomu pobřeží Černého 
moře od ústí Kubaně k stanici Sv. Mikuláš připadne Rusku. Rusko navrátí Vysoké Portě část pašaliků 
Achalzych, Kars, Bajazid a Erzerum; čl. 5) týká se knížectví Moldavska a Valašska jejich výsad a svobod; čl. 6) 
zakotvuje bez prodlení navrácení šesti krajů Srbsku; čl. 7) ustanovuje volný průjezd ruských lodí Dardanely a 
Bosporem, volnou plavbu po Černém moři a provozování obchodu na pobřeží Osmanské říše. Plavební 
podmínky pro úžiny jsou otevřené pro všechny mocnosti, které nejsou s Vysokou Portou ve válečném stavu; čl. 
8) nahrazuje ztráty, které utrpěl ruský obchod od r. 1806. Ztráta byla vyčíslena na jeden a půl miliónu 
holandských guldenů  a měla být zaplacena ve lhůtě 18ti měsíců; čl. 9) tímto článkem Vysoká Porta uznává 



 167 

rozšířené o úpravu administrativy a osídlení Valašska a Moldavska. Tyto dodatky byly 

ve dvou aktech, jenž se staly součástí smlouvy. 

 Generál Müffling odcestoval urychleně z Konstantinopole a Vysoká Porta se 

mohla nyní obracet jen na jeho zástupce hraběte Royera. Postavení smlouvy bylo pro 

Osmanskou říši prakticky zničující. Metternich v této době konstatoval, že politika tří 

velmocí je nejednotná a tudíž bezcenná, jaký bude mír, se totiž rozhodne 

v Petrohradě.582 

Smlouva z 14. září byla pro Velkou Británii i Francii a zejména Rakousko 

smlouvou, která mohla ohrožovat jejich působnost ve Středomořském prostoru. 

Generál Dibič, hrabě Orlov a Pahlen dosáhli výjimečných podmínek. Vliv, který tak 

měli v Řecku i na Balkáně, měl mít pro ruskou budoucnost význam nejen obchodní. 

Vídeň mohla být zneklidněna ruským vlivem na Balkáně a podmínkami míru v této 

oblasti. Jejich obavy se týkaly i Srbska.583 Smlouvou byla potvrzena autonomie, 

vymezená dříve již v Akkermanské konvenci.584  

Článek sedm byl pro Vídeň urážkou, neboť rozšiřoval stávající úmluvy týkající 

se všech mocností bez jakékoliv konzultace se zástupci Rakouska. Také se potvrzovaly 

dosavadní smlouvy mezi mocnostmi o budoucnosti Řecka.  

Sultán vyslal do Petrohradu zplnomocněného velvyslance Halila Rifata Pašu585 

a začal okamžitě plnit smlouvu, jednalo se o první splátky náhrady škody a uvolnění 

některých řeckých lodí k volné plavbě pod řeckými vlajkami.586 Pro sultána to byla jen 

zástěrka, dále jednal se sirem Gordonem, a snažil se vybudovat pozici pro novou 

válku. S pomocí bankovního domu Rothschild a podporou knížete Metternicha 

                                                                                                                                                         
nárok Ruska na úhradu válečných výdajů, které budou vyjádřeny ve vzájemné dohodě; čl. 10) ustanovuje 
podmínky za kterých bude zřízen Řecký stát. Zakotvuje londýnskou smlouvu z 6. července 1827 a protokol z 22. 
března. 1829 jako výchozí pro ratifikaci smluv mezi Ruskem, Velkou Británií a Francií na jedné straně a 
Osmanskou říší na druhé straně; čl. 11–14) tyto články se týkají vyklizení zabraných území ruskou armádou a 
amnestie pro poddané na obou stranách; čl. 15) představuje všechny dříve uzavřené smlouvy mezi Osmanskou 
říší a Ruskem. Moldavsko a Valašsko –zde se liší od dřívějších smluv zakotvením jmenování hospodáře na 
doživotí a definitivní zákaz pobytu muslimů v obou knížectvích. Nařizuje také srovnání pevnosti Giurgevo se 
zemí a odchod tureckých vojsk. Odškodnění ve výši jeden a půl miliónu holandských guldenů jako součást 
celkové náhrady válečných škod ve výši 10 miliónů guldenů. Rusko přistoupilo na splátkový kalendář, případné 
naturální odškodnění. 
582 Volně přeloženo, s. 360.  
583 Obavy pramenily z z článku X. a XI. Drinopolské smlouvy. 
584 Blíže Dějiny Srbska, Praha 2004, s. 178. Dále Glenny, M., Balkán 1804 – 1999. Nacionalismus, válka a 
velmoci, Praha 2003, s. 38 – 42. 
585 Chráněnec Husreva Paši, vyslán k jednání o detailech smlouvy ze 14. září. Dále instrukce pro Halila Pašu, 
příloha č. 38. 
586 Geschichte des Abfalls der Griechen, II.,  s. 375. 
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pracoval na zajištění financování odporu. Rovněž ujistil své poddané o prominutí 

jejich prohřešků, což značně ztížilo snahu generála Dibiče o sblížení se 

s obyvatelstvem na dobytých území, kteří nebyli odhodlanými stoupenci ruských 

zájmů. Tento poznatek je zmíněn pouze v zápiscích Antona Prokesche, takže může být 

spíše tendenční. Ovšem postavení poddaných v osmanském sultanátu nebylo zdaleka 

tak beznadějné, jak se je snažila popisovat dobová prozápadní kritika.  

Rakouský císař napsal Mikuláši I.  blahopřejný dopis k vítězství, ale ve Vídni se 

otevřeně mluvilo o řadě chyb a samotná smlouva přinesla mnoho obav. Jednalo se 

zejména  o desetiletou okupaci knížectví a také přezimování jednotek v této oblasti. 

Metternich byl pln očekávání kroků ze strany Velké Británie, která nemohla být 

spokojena s výsledkem.587 Londýnský kabinet utržil navíc v poslední době několik 

nepřímých porážek v podobě vývoje na perské frontě. Důsledek persko-ruských válek 

se nutně promítal nejen do obchodního postavení starého kontinentu na tomto 

území.588 Pro mnohé z představitelů londýnské vlády se měl stát řecký stát 

nárazníkovým státem proti Rusku. Tato poměrně naivní představa byla obzvláště 

příznačná pro lorda Heytesburyho.  

Obecně v Evropě panovalo přesvědčení, že Drinopolským mírem bylo 

zabráněno dlouhotrvající válce. Nejvíce z mimoruských mocností v tuto chvíli 

profitovala ze smlouvy Francie. Konec války jí otevřel anexi Alžíru s podporou 

egyptského vicekrále. První rozhovory s Muhammadem Alím prostřednictvím konzula 

Drovettiho589 vedla  Francie již v září roku 1829.590 Ovšem egyptský vicekrál se spíše 

soustředil na expanzi do Sýrie a alžírský podnik nakonec ponechal plně v režii 

pařížské politiky. Navíc deklaroval úzké spojenecví s Francií, které mu uškodilo již 

v tak dosti napjatých vztazích s Velkou Británií591. 

                                                 
587 Vyplývá to z jeho koreposndence s hrabětem Esterházym z počátku září 1829. Geschichte des Abfalls der 
Griechen.., VI.,  X, 41 – 42. 
588 Poslední rusko-perská válka byla ukončena Turkmančajským mírem, který umožnil ruským poddaným právo 
exteritoriality a výhodné celní podmínky – clo nemělo překročit výši 5 procent. Navíc perský šáh musel zaplatit 
vysoké náhrady ruské vládě. Ztráta obchodních pozic pro Velkou Británii byla později kompenzována závislostí 
perského šáha na půjčkách z Velké Británie. Blíže k obchodní smlouvě Hurewitz, c. d., s. 231 – 237.  
589 Drovetti, Bernardino (1775 – 1852), sběratel a politik, od roku 1829 francouzský konzul v Káhiře. 
590 Blíže k francouzské expedici Gombár, s. 172 – 176. Základní práce o Alžíru: Histoire de l´Algérie 
contemporaine. I. La conqéte et les débuts de la colonialisation, 1827 – 1871, Paris 1964. 
591 Sayyid Marsot, s. 220. Ve hře byly i požadavky Muhammada Aliho na vyzbrojení armády. Nakonec se 
Francouzům podařilo domluvit, že egyptská vojska budou sloužit jako pomocné oddíly. 
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Otázka budoucího vládce Řecka se stávala reálným odrazem vývoje politiky 

velmocí vůči Orientu. Názorová izolace bývalých členů velmocenského koncertu měla 

být předehrou k další válce. Obecně, jak Rakousko, Velká Británie a Francie, tak 

Rusko  mohlo očekávat vstup Osmanské říše do další války. Ovšem uzavřená smlouva 

dávala velmocím do rukou zbraň v podobě uspíšení readministrace nového 

nezávislého Řecka. Kandidátů na trůn prvního řeckého státu bylo v průběhu doby 

několik.  

První jméno, které padlo na Londýnské konferenci, byl Bernard Sasko-

Výmarský. Princ měl přímé vazby na ruského cara, neboť byl bratrem jeho švagrové. 

Posléze ale byl shledán nepříliš vhodným pro nedostatek majetku a i jisté pochyby 

vyvolávala jeho povaha. Nyní vybrala své kandidáty Francie a Velká Británie. Francie 

nominovala prince Karla Bavorského, Velká Británie prince Filipa Hesensko-

Homburského a zamítla francouzský výběr. Rakousko odmítalo oba dva. Francie se 

pokusila prosadit ještě alespoň druhého syna krále Ludvíka I., prince Ottu, ovšem tuto 

volbu podpořila jak Velká Británie, tak Rusko. Rusko začalo prosazovat prince 

Fridricha Nizozemského, ale současně usilovalo i o Leopolda Sasko-Koburského. Pro 

Francii tato situace nebyla přijatelná, požadovala odložení konečného rozhodnutí, 

chtěla taktizovat vzhledem ke skutečnosti, že její jednotky stále ještě neopustily řecký 

prostor.  

Jednání ztěžovaly konfesní rozpory. Francie měla dosud jen katolické kandidáty 

a všechny protestantské odmítala. Když ruský velvyslanec znovu naléhal na Paříž, aby 

jmenovala pro ni přijatelného budoucího vládce Řecka, byl to zase katolík, tentokrát 

princ Johan Nepomuk Saský. Nakonec Francie svůj odpor proti Leopoldu Sasko-

Koburskému a Fridrichu Nizozemskému musela vzdát a volba Johana Nepomuka 

nebyla průchodnou pro odpor Velké Británie. Mezitím se car dozvěděl, že Johan 

Nepomuk se rozhodl kandidaturu nepřijmout a princ Fridrich váhá. Mikuláš I. dal 

najevo netrpělivost s vleklými jednáními a rozhodl se celou záležitost co nejdříve 

uzavřít, a to vzhledem i k vyvíjející se situaci i Osmanské říši.592 

Mezitím byl vybrán ještě jeden uchazeč o řecký trůn, princ Karel von 

Meklenbursko-Strelitz, bratr královny  Luisy, na přímluvu Fridricha Viléma III. Avšak 

                                                 
592 Schiemann, III, s. 6 – 7. 
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postup jednání a odpor vůči meklenburskému kandidátu ze strany britského kabinetu 

nahrával Leopoldovi Sasko-Koburskému.  

Konečnou podobu volby se podařio prosadit s pomocí knížete Lievena a 

příznivé situaci, která se vytvořila v Londýně po ustavení se nového parlamentu a 3. 

února byl podepsán protokol, který obsahoval prohlášení o budoucnosti Řecka. Řecko 

se tak mělo stát nezávislým státem, v čele s  princem Leopoldem Koburským, státem 

svobodným a politicky rovnoprávným pro všechna křesťanská vyznání.593  

 

 

 

 

 

                                                 
593 Tamtéž, s. 8. 
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Rok 1830, konec řeckého konfliktu a odjezd Prokesche z Orientu 

 

 

Na začátku roku 1830 byla politická situace týkající se řeckého konfliktu 

prakticky rozhodnuta. Předmětem politických rozprav byl podíl na konečném řešení. 

Francie, připravená se chovat naprosto pragmaticky, vzhledem ke svým zájmůn 

v Orientu, byla v Konstantinopoli více proosmanská než druhé mocnosti, ale je třeba 

říci, že ochota Paříže přiklonit se na jakoukoliv stranu, se stávala terčem politických 

vtipů. Petrohrad měl osud Evropy ve svých rukou a londýnský kabinet se snažil ve 

svůj prospěch modifikovat ruský vliv v novém Řecku. Konstantinopol očekávala od 

vyslání mise do Petrohradu vedenou Halilem Pašou více, či méně získat carovu 

shovívavost a mírnější mírové podmínky.  

Rakousko se snažilo dosáhnout určitého vlivu v otázce katolických Arménů, 

kde úzce spolupracovalo s Francií, ovšem pozici zprostředkovatele mezi mocnostmi a 

Konstantinopolí se podařilo sehrát pruskému dvoru, který sledoval rozhovory mezi 

Vysokou Portou a Petrohradem. Jak jsme již několikrát měli možnost sledovat, 

ochrany katolické víry  bylo vždy zapotřebí během válečného konfliktu, kdy se tlak na 

odlišnost vyznání stupňoval. Tentokrát ale bylo důležité odtrhnout katolické vyznání 

od směšování s pravoslavným a řeckým vyznáním, neboť protiruská nálada mezi 

muslimským obyvatelstvem se mohla negativně odrazit na vnímání katolictví, ať již 

mezi místním obyvatelstvem sultanátu, tak mezi evropskými přistěhovalci. 

Londýnský a vídeňský dvůr s obavami sledoval francouzskou misi do Alžíru. 

Ačkoliv Vysoká Porta nevyvíjela zvláštní aktivitu v tomto směru, byla si 

Konstantinopol vědoma určité závislosti na francouzských instruktorech, které 

potřebovala pro modernizaci své armády a tak mohlo být dosaženo tiché podpory pro 

tento „protibarbarský“ podnik. Naproti tomu Velká Británie, a ostatně i Rakousko a 

Prusko by neradi viděly, pokud by došlo k nějakému dalším dělení Osmanské říše. 

Otázka Alžíru se stala evropským problémem.  Jestliže Muhammad Alí dostal souhlas 

k invazi proti Núbii a Wahábovcům, v tomto případě sultán jeho aktivní účast na 

severu Afriky nepotřeboval. Možná i proto se egyptský vicekrál z tohoto vojenského 
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dobrodružství a pro Francii, jak se později ukázalo velmi důležitého zisku, 

vymluvil.594  

Husrev Paša595 se pokoušel stále uhlazovat cestu pro ruského cara, tak aby se 

ostří vytvořené Drinopolskou smlouvou poněkud otupilo. Sultán také obětoval svého 

reformního ministra Perteva Efendiho596, který byl nahrazen Hamidem Bejem. Rusko 

se snažilo některé sankce, jako například otázku lodní dopravy po Dunaji zmírnit a 

trpělivě vyčkávalo zisku podunajských knížectví, které by se tak mohly změnit v ruské 

provincie. Vývoj ovšem vyvolal zřejmé obavy v londýnském kabinetu a ačkoliv se sir 

Richard Gordon pokusil upokojit obavy některých britských politiků, bylo jasné, že 

otázka Řecka a nový vliv Francie a Ruska by mohly vést až k přerozdělení a rozpadu 

Osmanské říše.  

Ukázala se určitá předvídavost kancléře Metternicha, který od počátku 

nesouhlasil s návrhem federativního státu v čele s prezidentem. Tento projekt stále 

více a více ustupoval do pozadí. Princ Leopold Koburský v okamžiku, kdy se dozvěděl 

o možnosti svého jmenování, vyvíjel čilou korespondenci a jednání o budoucí podobě 

řeckého státu. Ještě dříve, než mu byla oficiálně učiněna nabídka požadoval, aby 

hranice Řecka zahrnovaly i Krétu. V tomto smyslu se dožadoval podpory lorda 

Aberdeena, který jej však odkázal na vyjádření všech zůčastněných mocností. Leopold 

Koburský se tedy sešel s velvyslanci Matusczewiczem a hrabětem Lavalem. S těmi 

zjevně ale otázku Kréty nevyřešil, protože se neobjevila v memorandu, které po jejich 

schůzce 3. února představitelé mocností zaslali do Nauplia, odud mělo být předáno 

Vysoké Portě. Otázka hranic se zde uzavřela a nebyla ideální ani pro Vysokou Portu a 

ani pro Řecko. Nové Řecko sahalo do linie Aspropotamos – Spercheios, přes Atiku, 

Negroponte, Skyros, Kyklady. V tomto návrhu se probíralo několik otázek,597 nicméně 

s přivtělením Kréty k novému státu se v něm nepočítalo.  Princ Koburský o této věci 

                                                 
594 Postoje Metternicha lze vysledovat v jeho korespondenci s hrabětem Ottenfelsem z počátku roku 1830, 
dopisy ze dne 25. 2. 1830 a 10. 3. 1830.  
595 Koca Mehmed Husrev Paša, guvernér Egypta v roce 1805, velkovezírem v letech 1839 – 1841. 
596 Ethem Pertev Paša. 
597 Memorandum obshovalo tyto postoje: 1) Řecko bude budováno jako nezávislý stát. 2)Vládnoucí forma měla 
být dědičná monarchie. 3) Plná amnestie pro obě vyznání, jak islámské, tak křesťanské, požívající ochranu státu. 
4)Obchodní spolupráce bez omezení pro obě strany. 5) Ohraničení severních hranic, jejich ochrana pomocnými 
spřátelenými vojsky – pobyt francouzských vojsk v Moreji  po dobu jednoho roku  –  a finanční podpora. In: 
Geschichte des Abfalls der Griechen, II.,  s. 392 – 395. Dále Jorga, N.: Geschichte des Osmanischen Reiches, V., 
Gotha 1913. 
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jednal ještě jednou s Aberdeenem na konci února, ovšem bezvýsledně. Leopold 

Koburský byl hluboce přesvědčen o tom, že klid v této oblasti nemůže nastat, pokud 

Kréta nebude začleněna do nového Řecka a pokud tam nebudou zlepšeny životní 

podmínky křesťanských poddaných. Podařilo se mu dosáhnout během dvouměsíční 

korespondence a jednání vcelku veškeré podpory s výjimkou změny hranic.  

Je třeba říci, že diskuze o obsazení řeckého trůnu probíhaly utajeně a vyhlídky 

hraběte Kapodiostriase se zdály ještě stále nadějné, vezmeme-li v úvahu, že dostával 

značné subsidie od Velké Británie i Ruska pro svou vládu a měl k dispozici fungující 

vládu a senát. A nebyla to jen mocenská a finanční podpora, ale i značný počet vojáků, 

kterými v této době disponoval a který mu zaručoval silnou pozici v boji o řecký trůn. 

Kapodistrias vydal policejní nařízení, jež mu umožnilo lépe kontrolovat cizince 

pohybující se na území v nových hranicích Řecka. Velká Británie toto opatření 

označila za tyranii, ovšem ani Londýnem protěžovaní politici, jako byl například 

Mavrokordatos, nesdíleli představu mocností o limitované nezávislosti, zajištěné 

Leopoldem Koburským.  

Prokesch nám zanechal dokument, který vypracoval spolu s Mavrokordatem a 

který vyjadřoval možnosti budoucího vývoje nezávislého Řecka.598 Definoval tři 

problémy nezávislosti - populace a s ní související prosperita státu, budoucího vládce 

Řecka a tedy i formu vlády v budoucím státě a nakonec uznání státu evropskými 

mocnostmi a jeho úlohu související s východní otázkou. Prokesch psal o problému, 

který již vyplynul z postojů Leopolda Koburského. Ustanovení hranic bylo spojeno 

s potřebným nárustem obyvatelstva, současný stav mohl v příštích několika letech 

dosáhnout pouhého miliónu a navíc nebylo možno očekávat, že přistěhovalci a 

navrátilci by mohli výrazně ovlivnit budoucí populaci. To by musela Vysoká Porta 

znásobit svoji agresivitu vůči řecké menšině. Přicházela v úvahu také menšina 

z ruských jižních území, ale ta by hledala pravděpodobně příznivější životní klima.  

Kapodistrias však působil na všechny současné obyvatele jako vyslanec Evropy 

i jejich vlastních zájmů  a měl jejich důvěru. Řekové mu byli vděčni za to, že jim vrátil 

jejich majetky, a jeho osoba rovněž povzbudila národní sebevědomí. Dobrovolné úpisy 

                                                 
598 Memoire presénté par Mr. Alex. Maurocordato et Mr. Le Major Prokesch au commencement de Janvier 1830, 
in: Geschichte des Abfalls der Griechen, VI.,  XI., 11, s. 219. 
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dodaly národní bance prostředky, tak aby unesla momentální výlohy. Tato opatření 

přijal národ, o kterém všichni říkali, že nedokáže uznávat principy  státnosti a pořádku. 

Obraz Řecka válčícího za pomoci piraterie měl za následek určité ochladnutí evropské 

veřejnosti vůči heroickému zápalu filhelénismu, tak populárnímu na počátku 

dvacátých let. Nyní, po válce, byl přístup Evropy mnohem prozaičtější. Přesto se 

podařilo Řecku získat půjčku, která by hned v počátku pomohla umořit polovinu 

stávajícího dluhu. 

Uznání státu, ať již pod ochranou Ruska či jiného státu, včetně Osmanské říše, 

bylo otázkou vývoje tureckého sultanátu. Prokesch správně napsal, že příliš velký tlak 

ze strany Vysoké Porty by ji zbytečně zatěžoval vojensky a tedy tribut, který měla 

Osmanská říše dostávat, by stěží stačil na pokrytí nutných výdajů vynakládaných na 

tento tlak. Ani Rusko by nemělo v případě zvýšeného protekcionismu snadnou situaci, 

neboť přímý soused Řecka Velká Británie – držitelka Jónských ostrovů – by také jako 

jeden z protektorů nového státu jistě působil značné těžkosti v případě nepříznivého 

vývoje.  

Rakousko podle Prokesche bude usměrňovat ostatní státy a nebude vyvíjet 

žádný přímý vliv na nové Řecko. Z Prokeschova celkového pohledu na situaci v této 

oblasti vyplývá, že se tento malý stát, definovaný hranicemi podle protokolu z 22. 

března 1829, stane součástí východní otázky a jednou z příčin ovlivňujících možný 

rozpad Osmanské říše.  

Prosperita nového Řecka neměla příliš velkou oporu v exportu, protože tato 

oblast mohla nabídnout pouze tradiční komodity, jako je olivový olej, ovoce, sýry, 

víno. Oproti tomu ostrovy musely dovážet mnoho zboží, jako bylo indigo, železo pro 

manufaktury, koření, káva. Vzhledem k tomu, že celkový vývoz činil kolem šesti 

miliónů holandských guldenů ročně, musel být výrazně předstihnut dovozovými 

položkami.599 Avšak byl tu silný potenciál pro námořní obchod, který dokonce i 

nepřátele novodobého státu nutil sdílet Kapodistriasův názor, že Řecko může 

v budoucnosti obstát. Navíc mocnosti zastávaly názor, že půjčky a podpora mohou 

zabránit piraterii, která by opět mohla poškozovat jejich zájmy ve Středomoří.  

                                                 
599 Přesné položky nejsou z počátku novodobého Řecka známy, tudíž tato neúplná infomace čerpá pouze 
z Prokeschových poznámek. In: Geschichte des Abfalls der Griechen, II.,  s. 401. 
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Hrabě Kapodistrias zůstal neinformovaný o volbě Leopolda Koburského ještě 

do konce března, dozvídal se vše prakticky jen z novin a soukromých dopisů. Sám 

Leopold Koburský vše hraběti Kapodistriasovi oznámil až na počátku dubna a 

v dopise se vyjádřil, že očekává, že hrabě bude spolupracovat na znovuzrození 

Řecka.600  

Od této doby se datuje nový zápas  o  podobu řeckého státu. Kapodistrias celou 

záležitost přednesl senátu 6. dubna, který zjevně podle jeho návodu sepsal oficiální 

prohlášení. Již následující den se senát vyjádřil, že volbu Leopolda Koburského 

považuje za vměšování do vnitřních záležitostí nového státu a pověřil Kapodistriase 

dalším jednáním.  

Dopis, který byl doručen princi Koburskému vyjadřoval nechuť k takovému 

zásahu do nezávislosti, ale navíc ještě hledal odpověď na otázku, zda Leopold bude 

ochoten přijmout řecké náboženství a napříště se tak jeho rod úzce spojí s řeckým 

lidem. Také požadoval jasné vyjádření ohledně ostrova Argos a záruky pro obyvatele 

tohoto města. 

Senát spojoval volbu panovníka s otázkou hranic Řecka, nároky na ostrovy 

Samos, Psara, Kasos a Krétu. Pro Řeky byla nepřijatelná představa území, které jim 

bylo přiděleno, aniž by bralo v úvahu celou řeckou populaci a její soudržnost a 

s volbou Leopolda Koburského se znovu vynořila možnost, jak tento nedostatek 

ovlivnit. Vzruch kolem plánovaného příjezdu Leopolda Koburského, peněžních půjček 

spojených s jeho jmenováním a možnost stanovení hranic se promítly samozřejmě 

nejen do  korespondence mezi Leopoldem Koburským a mocnostmi, ale také vnesly 

napětí do vztahů s Vysokou Portou. Osmanská říše protestovala proti jakýmkoliv pro 

ni nevýhodných změnám v uzavřených protokolech, navíc byla stále zaměstnána 

vyjednáváním s carem Mikulášem I. Za tímto účelem odcestoval do Petrohradu Halil 

Paša, který se zde sešel s ruským carem již v polovině ledna 1830.601 

Ukončení války vneslo další nesoulad i do vztahů mezi Vysoko Portou a 

Velkou Británií a Francií, neboť sultán cítil, že jejich neutrální postoje zhoršily jeho 

situaci během války s Ruskem. Když se vytvořila podpora tří evropských mocností pro 

                                                 
600 Dopis je datovaný již 28. února 1830. Prokesch, Correspondence, III., s. 511. 
601 Schiemann, II., s. 392. 
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opozici proti Kapodistriasovi, mohla z tohoto spojení čerpat i Vysoká Porta, ale 

naneštěstí Leopold Koburský odmítl nominaci na vládce nezávislého Řecka. Oznámil 

svoji „abdikaci“ na začátku května 1830. V předchozích měsících vyvíjel Kapodistrias 

horečnatou činnost. Využil půjček a oficiální moci prezidentského úřadu a vpodstatě 

na určitých místech poloostrova zavedl policejní dohled. K posílení jeho úřadu rovněž 

pomohla ruská flotila. Také použil část prostředků, jež byly představovány půjčkami, 

které obdrželo Řecko na jaře roku 1830 (asi 1 200 000 franků, z nichž polovinu 

obdržel od ruského cara a druhou polovinu od Francie a bankéře Jeana Gabriela 

Eynarda602). Vsadil vše na vytvoření tlaku proti svým odpůrcům i záměrům londýnské 

vlády. Princ Koburský byl spřátelen s lordem Greyem a ten spolu s dalšími odpůrci 

Kapodistriase, především generálem Churchem usiloval v parlamentu o dořešení 

otázky hranic Řecka. Také Palmerston vedl v parlamentě diskusi o důležitosti ostrova 

Kréta. Vyjádřil se, že pro Evropu je důležité, aby si nový stát uhájil svoji nezávislost a 

spojoval problém Kréty s celistvostí řeckých hranic. 603 

Změny, které nastaly ve Francii po nástupu Ludvíka Filipa Orleánského na trůn 

se pozitivně odrazily na záměrech prezidenta Kapodistriase. Uvědomil si, že nezájem 

o řešení řecké otázky, která ve světle revoluce ustoupila do pozadí, a poměrně dobré 

stávající styky s francouzskými politiky a bankéři mohou jeho věci jen prospět. 

S výjimkou anglického kabinetu, nikdo včetně Rakouska o zásadních změnách v řecké 

otázce nechtěl jednat. 

Na začátku srpna dorazil do Nauplia Hadži Ismail Bej a dobdržel zde od 

Kapodistriase vyznamenání. Velvyslanec měl jednat o odškodnění a vyvlastění 

pozemkového vlastnictví  v důsledku stanovení hranic Řecka. Kapodistrias chtěl 

Řecko postavit na jednotném základě a to představovalo vykoupení pozemků, k čemuž 

je nutno připočíst také náhradu za vypálené olivové háje u Athén, jejichž hodnota se 

jen obtížně stanovovala. Navíc Osmanská říše prostřednictvím svých zástupců 

nespěchala, neboť je tato situace nezavazovala vyklidit Negropont ani Attiku. Také 

Osmané nabídli, že pokud by Řecko zaplatilo zálohu na výdaje spojené s pozemkovým 

vlastnictvím, tak že by se celá situace mohla vyjasnit mnohem rychleji, ale to 

                                                 
602 Jean Gabriel Eynard (1775 – ?), bankéř, obchodníka a zastánce filhelénismu. Blíže k půjčce Geschichte des 
Abfalls der Griechen, II.,  s. 416. 
603 Allgemeneine politische annalen, III. 
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vyžadovalo získat zálohu, kterou Vysoká Porta chtěla vyplatit okamžitě. Oběma 

stranami byla přislíbena vzájemná ochrana majetku přesídlenců a vzájemné vyrovnání 

a Řekové se snažili sehnat prostředky pro vykoupení pozemků a také pro nové 

přistěhovalce. Ti měli dostat statky, které se uvolnily po válce, ať již z důvodů 

vysídlení, nebo z důvodů válečných. Za tímto účelem se Kapodistriasovi podařilo 

získat od francouzského bankéře Eynarda nový úvěr a také mocnosti poskytli další 

půjčky, v celkové hodnotě devíti miliónů franků. Dne 5. září řecký prezident vytvořil 

statistickou komisi, která měla provést sčítání lidu a vnést pořádek do rozdělování 

majetku.604 

Situace se zkomplikovala, když Osmanská říše prodala za dvacet pět miliónů 

piastrů ostrov Krétu egyptskému vicekráli Muhammadu Alímu. Ten za to štědře 

obdaroval Perteva Efendiho605, který byl celému vyjednávání víc než nápomocný. 

Dalo se očekávat, že z tohoto místa budou proudit uprchlíci na Peloponés. President 

předal ostrov mocnostem a jejich zástupci jej předali Egyptu.  

Na konci roku byly obecně vztahy s Vysokou Portou velice chladné. Vysoká 

Porta sice přivítala změnu na francouzském trůnu, neboť zásah Karla X. v Alžíru 

vzbudil velký nesouhlas. Ale jakmile se Reis Efendi 14. srpna zeptal, jaká bude 

francouzská politika v této oblasti do budoucna, dostal velmi vyhýbavou odpověď. Co 

se týká Rakouska, cítila Konstantinopol, že tato mocnost přes proklamované přátelství 

a ujišťování ze strany Vídně neochránila Osmanskou říší ani před válkou s Ruskem a 

ani před nevýhodnými smlouvami z poslední doby. Jak se vyjádřil Reis Efendi..“Eben 

so gut ist, keine Freunde haben, als unnütze…“ („Vyjde nastejno nemít přátele jako je 

mít, ale neužitečné..“) 

Podobně se Osmanům jevila i vláda Velké Británie, Vysoká Porta si uvědomila 

jak neefektivně se zachovala tato mocnost v jednáních během ruské války. Paradoxně 

Rusko stálo na v tuto chvíli vedle Vysoké Porty jako jediný partner pro jednání o  

budoucnost Osmanské říše.  

V tomto světle se nám jeví mnohem jasněji i dubnové vyjádření Reise 

Efendiho, když s hořkostí prohlásil: „Tato bolestná oběť je nutná, nemluvme již o 

                                                 
604 Geschichte des Abfalls der Griechen, II.,  s. 429–30. 
605 Ethem Pertev Paša. 
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tom“606. Západní mocnosti také váhaly při vyjednávání mezi Petrohradem a Vysokou 

Portou. Car Mikuláš I. uspokojil orientální pýchu určitými ústupky a tím zmírnil pro 

sultána plnění drinopolské smlouvy.  V listopadu do Petrohradu dorazili vyjednavači 

sultána, Nadžíb Soliman a Chalil-Rif -el-Paša, zeť Husreva Paši, výsledkem bylo 

zmírnění platebních podmínek drinopolské smlouvy, kdy se Rusko zřeklo páté splátky 

sumy za odškodnění. Podle nového smluvního vypořádání z 25. listopadu 1830 tak 

zbývající částky měly být poukázány v osmiletém horizontu, první částka 500 000 

dukátů měla být poukázána ruským obchodníkům za vyklizení osmanských území, 

další stejně vysoká suma měl zamířit od poddunajských knížectví, jako odškodnění za 

jejich držbu. Za tímto účelem zůstala ruská posádka v Silistrii, až do splnění 

podmínek. Car se také vzdal naturálních dávek ze strany Vysoké Porty.607 Odškodnění 

za Řecko bylo dále ještě zmírněno o milión piastrů.  

V Řecku se zatím schylovalo k novému neklidu. Zbídačelá země, vyčerpaná 

hladomory a neustálými boji se ocitla na pokraji občanské války. Klíčové otázky 

spojené s hranicemi státu zůstaly z mezinárodněprávních aspektů nedořešené.608  

První vzpoura vypukla již na jaře 1830 v Mani na Peloponnésu pod vedením 

Petrobeje Mavromichalise a jeho rodinného klanu. Ovšem největší povstání bylo 

vedené Alexandrem Mavrokordatem a začalo v srpnu 1830. Prezidentu 

Kapodistriosovi se jej podařilo potlačit jen s pomocí ruské flotily. Povstalci ale stačili 

způsobit mnohé škody, včetně zničení řecké vlajkové lodi Ellas.609  

Ačkoliv tato kapitola občanské války byla vlastně neúspěchem, byla vláda 

prezidenta Kapodistriase u konce, neboť byl 9. října 1831 v Naupliu zavražděn dvěma 

atentátníky z okruhu rodiny Petrobeje Mavromichalise, jeho synem Georgiosem a 

bratrem Konstantinosem. 

Dočasně byl vedením řeckého státu pověřen Avgostinos Kapodistrias, ale silná 

Kolettisova ústavní frakce jej donutila jak politickými, tak vojenskými akcemi 

k rezignaci. To již ovšem boj dostal podobu regulérní občanské války a nový nezávislý 

stát se dostal znovu pod kontrolu mocností. Odchod druhého vladaře z čela byl také 

                                                 
606 Jorga, N., s. 351. 
607 Tamtéž, .s 351. 
608 Dějiny Řecka, s. 293.  Dále Jorga N., s. 352.  
609 Dějiny Řecka, s. 297. 
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signálem pro mocnosti k prosazení nabídky řeckého trůnu bavorskému králi Ludvíkovi 

I., pro jeho syna Ottu. Toto bylo poslední dějství dramatu, které provázelo vznik 

nezávislého Řecka, změnu osmanských hranic, vyostření východní otázky a posílení 

vlivu Ruska v oblasti Dardanel. 
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ZÁVĚR 

Prokeschův návrat do vlasti  

 

Konflikt v Řecku se blížil ke konci, ale ačkoliv o  osudu nového státu nebylo 

definitivně ve všech detailech uspokojivě rozhodnuto, byl již vydán rozkaz k 

Prokeschově odjezdu. Ve Vídni se rozhodovalo o silné reorganizaci středomořské 

flotily. Prokesch často a naléhavě žádal svoje příznivce ve Vídni o post v diplomatické 

službě610 a Gentz mu dal určitou vyhlídku na tuto možnost. Prokesch obdržel svoje 

odvelení 4. prosince 1829, téměř současně hrabě Dandolo v denním rozkazu ocenil 

Prokeschovy služby, horlivost a úsilí. Nebylo to poprvé a Prokesch také obdržel 9. 3. 

1829 Leopoldův kříž jako vyznamenání.611 Ale ještě předtím v říjnové korespondenci, 

mu nabídl Metternich velvyslanecký post v Athénách612. Rakouský kancléř byl již 

přesvědčen, že řecká otázka je prakticky uzavřena. Gentz mu napsal v dopise z 3. října 

1829, že Metternich se vyjádřil, že nikdo nemá větší nárok na toto jmenování než 

právě Prokesch. Také později během audience u císař Františka I.613 byl ujištěn, že 

bude prvním rakouským velvyslancem v řeckém státě. Nicméně si Prokesch ve 

skutečnosti na místo ambasadora v Řecku musel počkat téměř čtyři roky.  

Dne 19. ledna 1830, když byl již na cestě do přístavu Terst si zapsal do deníku: 

„Berge, Farbe, Himmel des Vaterlandes seid gegrüsst. Ich kehre euch wieder, aber 

meine Heimat ist nicht bei Euch.“ („Buďtež pozdraveny hory, barvy, nebe mé rodné 

vlasti. Vracím se k vám, můj domov je však jinde.“ )614 Jeho obdiv k Orientu se změnil 

v trvalou náklonost a změnil i jeho pohled na společnost odlišných kultur. Psal 

v dopisech přátelům, že miluje cestování, poušť, beduíny, což je možné očekávat od 

někoho tak dobrodružně založeného, ale zapsal si i rozhovor s dervišem, kterého 

potkal v Konstantinopoli, v létě roku 1828 a slova z Koránu: „Osten und Westen ist 

Gottes. Ihr möget euer Gebet richten, wohin ihr wolt, uberall ist Gott da“. („Východ i 

západ náleží Bohu. Se svými modlitbami se můžete obrátit kamkoliv, Bůh je zde 

                                                 
610 Dopisy Ottenfelsovi 3. října 1829, Gentzovi 18. srpna  a 3. října 1829, Gentz Prokeschovi 3. října 1829, in: 
Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, s 296 – 308. Také Jugendzeit, s. 71. 
611 Ve stejný den se hrabě Dandolo stal generálem. In: Jugendzeit, s. 71.  
612 Gentz Prokeschovi 3. října 1829, s. 303 
613 Prokeschovi na audienci byl udělen rytířský titul. Blíže deníky Prokesche 1830–1834, s. 14. 
614 Jugendzeit, tamtéž. 



 181 

všude.“) 615 To svědčí o soustředěném zájmu o islámskou společnost a odlišnou 

kulturu616. 

Přátelé ve Vídni zůstali Prokeschovi stále věrně naklonění, ať již šlo o hraběte 

Paara, knížete Ditrichsteina a samozřejmě Juliuse Schnellera. Právě z jejich 

korespondence vyplývá jak se Prokesch po svém pobytu cítil. Ve Vídni uspořádal 

několik přednášek a v kruhu společnosti kněžny Marie Anny Schwarzenbergové se 

zaujatostí hovořil  o Koránu a  islámu.617 

Prokesch se ale samozřejmě také musel okamžitě zapojit do dění kolem 

politických událostí.  První den v březnu se odehrál první rozhovor s Gentzem po 

návratu. Podle jeho deníku, jej přepadly pochybnosti, zdali konzervativní pořádek 

bude schopen snášet. Rakouská politika těžko chápala změny na francouzském trůnu a 

jakékoliv liberální postoje se promítaly negativně do atmosféry ve společnosti. 

Celkově se zdál pobyt ve Vídni vlastně dosti nešťastný, protože Prokesch očekával, že 

bude rychle poslán zpět do Řecka, ale toto přání se nenaplnilo. Sice se stal jakýmsi 

zpravodajem a konzultantem pro otázky Orientu a také podněcoval aktivně určité 

kroky politického rázu týkající se nového státu, zejména pak jmenování řeckého krále, 

ovšem mimo dvou misí, jež jedna vedla do Itálie a druhá později do Egypta během 

první egyptské krize v roce 1832, jeho role nenaplňovala jeho představy.   

Prokesch, jakmile pochopil, že otázka jeho budoucího zařazení je stále 

otevřená, poznal, že jeho pobyt v Rakousku bude delší, než původně předpokládal. 

Snadno tak přijal myšlenku na uspořádání svých písemností. Mimo jiné, i díky tomu 

vzniklo i jeho zásadní historické dílo Geschichte des Abfalls der Griechen vom 

Türkischen Reiche.  

V tomto mezidobí nejednou Prokesch rekapituloval svůj život v Orientě, 

vyplývá to především z jeho deníků a přednášek, z nichž některé dostaly posléze i 

literární podobu.  

 

                                                 
615 Dopis Schnellerovi, 20. 8. 1828, in: Jugendzeit, s. 76.  
616 Důkazem Prokeschova smýšlení je jeho reakce na Lamartinův článek o nadřazenosti Evropanů, otiskl jej 
v Allgemene Zeitung, 1834, č. 108, Kartón III, NPO. 
617 Bertsch, s. 223. 
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Zhodnocení Prokeschovy mise v kontextu rakouské diplomacie 
 

Zhodnotíme-li jeho diplomatické působení a úkol, kterého se jako pozorovatel 

ujal, musíme vyzdvihnout jeho úspěch při vytváření kontaktů s předními osobnostmi 

politického a diplomatického života. Hned po svém příjezdu pochopil význam Smyrny 

a jejích předních obchodnických rodin, které udržovaly jak diplomatické kontakty, tak 

obchodní spojení. A Prokeschova cesta tak měla nepochybně rovněž charakter 

obchodní  mise. Dokázal si získat důvěru mezi rodinami Dato-Missir, Cramer, Escalon 

a Perkins.618  

Nebylo ani náhodou, že Prokesch obdržel vyznamenání Leopoldovým křížem, 

neboť působil jako prostředkovatel ve více případech, kdy se jednalo o výměnu 

zajatců. Na jaře roku 1828 přijal požadavek prezidenta Kapodistriase, aby 

zprostředkoval výměnu zajatců mezi Osmany a Řeky.619 Nyní se ukázalo spojení, 

které si vybudoval Prokesch  s Muhammadem Alím, jako velice prospěšné. Dosáhl 

výměny mnoha řeckých zajatců, kteří by jinak byli prodáni do otroctví, za propuštění 

egyptských vojáků. V Evropě byl Ibráhím paša považován za vzor krutosti, což 

dozajista neodpovídá skutečnosti, ale o to více je zajímavá souvislost, že na tento druh 

vyjednávání byl povolán Prokesch. Podařilo se mu nejen uspět, ale dokonce v dopise, 

který poslal Ibráhím Paša admirálu Dandolovi, egyptský vojevůdce vyslovil 

Prokeschovi poklonu, když napsal: „...že jsem jasně pocítil, že mu věnuji zvláštní 

důkaz své dobrotivosti.“620 Z toho vyplývá, že Prokesch zapůsobil na Ibráhímovu 

orientální velkomyslnost, a také sám Prokesch hovoří ve svém deníku o tomto jednání 

jako o hře. Avšak mezi Řeky se tato událost stala velmi brzy známou  a Prokesch si tak 

vysloužil i jejich pozornost. 

Prokesch měl s představiteli vlády nového Řecka velmi přátelské vztahy. 

Zvláště s Mavrokordatosem ho pojilo blízké přátelství. Právě tyto vztahy jsou 

diplomatickým  velkým vkladem, který se Prokeschovi podařil vytvořit během jeho 

mise. Ve válečné radě ve Vídni ovšem nevládla vždy spokojenost s jeho prací. 

Zejména berichty nebyly přijímány s uspokojením. Také Prokeschův příznivec baron 

                                                 
618 Blíže k historii práce Rees, T., Merchant Adventures in the Levant, Two British families of privateers, consuls 
and traders 1700–1950, Somerset 2003. 
619 25. 3. 1828, podle deníku IV., NPO, XII, Denkwürdikgkeit  III., s. 566. 
620 Bertsch, s. 98. Podle anonymního pramene. 



 183 

Kavanagh neměl pochopení pro Prokeschovu kritiku rakouské eskadry a malou snahu 

o její modernizaci. Je ironií, že situace rakouského loďstva byla řešena měsíc po jeho 

odjezdu z Levanty.  

Jestliže nebyly Prokeschovy berichty přijímány vždy bezvýhradně a dokonce 

vyvolávaly někdy rozhořčení, nebylo to pro jejich informativní složku, ale často 

polemický, až literárně kritický náboj. Na tomto místě je ale potřeba poznamenat, že 

právě tento přesah posunul Prokesche mezi přední odborníky na Orient. To se později 

Prokeschovi zúročilo během jeho diplomatického působení a formovalo to i jeho vztah 

k předním osobnostem politického života, jako byl například kníže Metternich a 

Fridrich Gentz.  

Celé jeho úsilí v průběhu pětiletého období směřovalo k udržení Rakouska ve 

hře o zachování strategické výhody bezprostředního souseda a partnera pro jednání. 

Jakým způsobem se podařilo toto poslání Antonu Prokechovi naplňovat? První 

kontakty a pozorování, která učinil se zcela jistě shodovaly s očekáváním, která tak 

výmluvně popsal baron Ottenfels v korespondenci s knížetem Metternichem. 

Pozorování v oblasti řeckých ostrovů, která Prokesch prováděl, mají pozoruhodnou 

hodnotu, ale vrcholem jeho činnosti byl bezesporu kontakt s Muhammadem Alím. 

Prokesch zde ukázal, že je diplomatem, který může být klíčovým i v dalších 

událostech. Udržení Muhammada Alího bylo klíčovým momentem pro další 

vyjednávání, Prokesch se v Káhiře setkal se zástupci západních velmocí, diplomaty, 

kteří sledovali opačné cíle, než-li Prokesch. Jeho mise byla úspěšná, nejen díky 

vstřícnému kontaktu, kterého se mu podařilo  dosáhnout během mise, ale byl zde 

základ pro pozdější správné chápání problematiky postavení Muhammada Alího ve 

vztahu k Osmanské říši. Správně určil vazalský vztah, který byl Muhammad Alí 

rozhodnutý zachovávat, a navíc pochopil, že je to Husrev Paša, kdo se stal historickým 

i současným nepřítelem egyptského vicekrále.621 Prokesch se zasadil během první 

egyptské krize u Metternicha o jiné chápání pozice Muhammada Alího, tento 

                                                 
621 K problematice vztahu  mezi vicekrálem a Husrevem Pašou: Sorby, K., Egypt, období politické anarchie, 
Bartislava 2004, dále Fahmy Khaled, All the Pasha´s men, Cambridge 1997, s. 285 – 291.  
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rezistentní postoj by nebyl možný bez detailní znalosti egyptských vnitřních poměrů a 

Muhammadova politického myšlení.622  

Prokesch dosáhl nepochybně během pobytu v Egyptě vrcholu své mise, a tím 

také umožnil kancléři Metternichovi dále vyjednávat s Vysokou Portou o možné 

spolupráci. Ovšem vzhledem krátkému časovému horizontu, než Muhammad Alí 

rezignoval na další vedení války na Peloponnésu, byla snaha Rakouska jen málo 

výraznou iniciativou V podstatě ve chvíli, kdy se Vídeň vzdala jakékoliv válečné 

iniciativy, bylo o osudu Osmanské říše a Řecka rozhodnuto.  

V tomto kontextu je třeba zmínit váhání Rakouska kolem vstupu do válečného 

konfliktu. V dubnu 1828, kdy se Rusko odhodlalo k vojenskému výpadu proti 

Osmanské říši ve Vídni probíhala jednání o možném vojenském zásahu. Sice vize, že 

by se Vídeň zapojila do konfliktu byla v podstatě udušena již v zárodku, ale na základě 

těchto událostí se později rakouská diplomacie musela vyrovnávat s přesvědčením 

Petrohradu, že Vídeň plánuje vojenský zásah armády o rozsahu 160 000 mužů. Bylo to 

přitom v době, kdy se naopak Metternich snažil najít prostor pro dialog s Ruskem. 

Odhlédneme-li od skutečnosti, že rakouská armáda nebyla v sitaci, kdy by snad mohla 

zasáhnout a ani rakouská flotila by nemohla vzhledem ke svému  stavu konkurovat 

západním spojencům, musíme ale konstatovat, že se jeví jako velice pravděpodobné, 

že Vídeň poslala do Konstantinopole vojenské ženijní odborníky. Přesnost s jakou se 

vyjadřuje depeše  barona Küstera z  14/28. září 1828 o organizaci a konkrétním 

spojení s Daudem Pašou623 by měla mít oporu ve faktických událostech, ale 

Metternichova snaha o proklamovanou neutralitu v záležitosti řeckého konfliktu by 

jistě takovou pomoc držela v intencích přísně tajného projektu, a tak by zůstala i mimo 

vnitřní diplomatickou  korespondenci. 

                                                 
622 „Sie sind ein Fremder, mit der Denkweise eines Muselmannes ubekannt und für Ihren Auftrag nicht 
verantwortlich, wer aber gibt Ihrem Cabinete das Recht, mich in meinem Hause zu beleidigen? Wissen Sie, 
welche Folge die zetrümmerung des Reiches für mich haben würde? Jeder Muselmann träte mit Abscheu vor mir 
zurück ... Der Sultan ist ein Narr und ein Thor, aber Gott hat ihn uns gegeben.“ „Jste cizinec, nejste obeznámen 
s muslimským způsobem myšlení ani nezodpovídáte za své pověření. Kdo však dal vaší vládě právo urážez mě v 
mém vlastním domě? Víte, jaké by pro mě mělo následky rozbití říše? Každý muslim by se mě s odporem zřekl ... 
Sultán je blázen a pošetilec, ale dal nám jej Bůh.”  – Mehmed Ali, s. 12. Pro obecné a tolik diskutované 
porozumění vztahu mezi oběma vládci je nutné studovat korespondenci Muhammada Aliho, vydanou v Káhiře. 
Al-Awámir w al- Makátibát as-Sádira min azíz misra Muhamad Ali, I., Káhira 2005.  
623 Daúd paša (1767 – 1851), guvernér v Bosně, obdržel rovněž titul strážce prorokova hrobu v Medíně. 
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Anton Prokesch určitě přispěl k urychlení odmítnutí vojenské intervence v 

oblasti, když informoval o nedostatečné přípravě flotily k boji.624 Jsou zde také další 

aspekty Prokeschova postoje k vojenské aktivitě Rakouska ve Středozemním prostoru, 

které je možno vysledovat z korespondence již před Navarinskou bitvou, kdy se jasně 

objevuje z jeho analýz, že zde neexistuje jasná koordinace rakouské flotily v 

prostoru625. Odhlédneme-li od zpožděného hlášení o samotném střetu u Navarina, 

které si můžeme vysvětlit jen okolností, že v době bitvy byl Prokesch ve Smyrně, byla  

analýza situace na základě jeho  pozorování cenným rozborem pro politiky ve Vídni. 

V dopise Gentzovi udává důvody, proč by Ibráhím Paša nikdy bez jasného rozkazu 

nezaútočil proti lodím plující pod anglickou vlajkou. Katastrofa, která postihla 

egyptsko-turecké vojsko měla bezpochyby původ v celkové atmosféře mezi spojenci, 

nepřehledné situaci, napětí a nedůvěře v probíhajících jednáních o neútočení. Prokesch 

dobře vystihl všechny aspekty, včetně silného ruského zájmu o přístup k teplému moři. 

Uprostřed roku 1828, kdy Vídeň stále lavíruje mezi smířením s Petrohradem a 

snahou působit jako prostředník mezi Konstantinopolí a mocnostmi,  kníže Metternich 

se sice snaží najít znovu cestu k britské diplomacii, a zdá se zprvu, že úspěšně. Ale na 

konci roku 1828, kdy Rusko začíná vítězit na balkánské frontě, je jeho pozice opět 

vratká. Navíc se sultán obává povstání v Srbsku, které by mu ještě mnohem více 

zkomplikovalo situaci. Zde je nutné se zamyslet nad skutečností, která souvisí přímo s 

Prokeschovou misí, neboť vývoji, kterému muselo čelit Rakousko, zejména ze strany 

petrohradské diplomacie, se dalo předejít vytořením diplomatického prostoru mezi 

představiteli řeckého hnutí za nezávislost. Prokesch sám měl velmi dobré kontakty s 

řeckými představiteli vlády, snad s vyjímkou prezidenta Kapodistriase.. Ovšem 

oficiálně Rakousko s Řeky nebylo schopno zajít za rámec neoficiálních kontaktů, které 

například představoval Prokesch, a to ani v době, kdy již bylo zřejmé, že řecký stát 

bude ustanoven. Metternichova obava, že příklad Řecka strhne italské provincie 

habsburské monarchie, vedla k situaci, kdy nebylo už možné do pozdějšího formování  

a vývoje státu nikterak zasáhnout.  

                                                 
624 Die Jugendzeit, s. 66. 
625 V hlášení z 26. října se Prokesch vyjadřuje k požadavku rakouského velení k námořnímu pokrytí oblasti, kdy 
píše o nutnosti křižovat ve sledované oblasti  a o opatřeních již učiněných v této věci. 
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Zima roku 1828/1829 byla těžká jak pro ruská vojska, tak i pro Osmanskou říši. 

Rakousko nedokázalo nic vytěžit z obtíží všech stran a snaha Vídně najít východisko 

ze stále prohlubující se izolace nemohla být korunována úspěchem. A to i proto, že 

Rusko vědělo, že Rakousko dále zásobuje osmanské jednotky.626  

Na konci dvacátých let devatenáctého století byla politika Rakouska 

determinována vztahem k Petrohradu. Situace mezi oběma dvory nebyla nijak ideální, 

přesto by bylo mylné se domnívat, že rozpory byly nepřekonatelné. Naopak 

Metternicha i cara Mikuláše I. spojovala nechuť k liberálnímu myšlení, které se šířilo 

Evropou. V červnu 1829 prodléval generál hrabě Krassinsky ve Vídni  a v jeho 

rozhovoru s Metternichem došlo k jistému pokusu o sblížení, přes protichůdné postoje 

k orientální otázce. Rakouský kancléř věděl, že aby bylo možno potlačit další 

revoluční nepokoje, je nutné obnovit spojenectví s Ruskem.627   

O půl roku nato, na začátku roku 1830, zopakoval Metternich před ruským 

velvyslancem slova o spojenectví. Petrohrad hned nepřijal nabídnutou ruku, ale po 

událostech ve Francii v létě se na setkání v Karlových Varech mezi Metternichem a 

Nesselrodem domluvila jednání o budoucí dohodě o spolupráci mezi oběma dvory. 

Ve věci Vysoké Porty se Metternichova slova o protektorství Ruska nad 

Konstantinopolí naplnila. Pro Petrohrad byl další vývoj Osmanské říše otázkou 

nejvyšší priority. Vídeň změnila svoji strategii a rozhodla se podílet na budoucím 

vývoji osmanského sultanátu jako partner východní mocnosti. Z posledních událostí 

bylo zřejmé, že západní mocnosti nezůstanou v opozici vůči úspěchům Petrohradu. 

Car Mikuláš I. se smířil s prozatimní nezbytností zachování celistvosti sultanátu, ale 

byl rozhodnut zabráni tomu, aby se přístupu k Černému moři zmocnila nějaká jiná 

země. Také Nesselrode byl zastáncem tohoto přístupu, neboť věděl, že by Rusko 

v případě prohlubování konfliktu muselo čelit značným těžkostem.628 Právě v této 

době tedy došlo k odvolání Antona Prokesche z jeho mise. K jeho návratu do Orientu 

došlo až během krize v roce 1832.  

 

 

                                                 
626 Schiemann, II., s. 308. 
627 Podle hlášení generála Krassinského caru Mikuláši I o rozhovorech z 4. a 5. června 1829. In: Beer, s. 389. 
628 Palmer, A., Úpadek a pád Osmanské říše, 1996, s. 107. 
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...články, studie, přednášky 
 

Jakmile se Prokesch vrátil z Terstu, měl několik přednášek v kruhu vídeňské 

historické společnosti a také na univerzitě ve Freiburgu, před členy historického 

spolku629 na téma  Charakter obyvatel Východu a osobnost sultána Osmanské říše a 

Muhammada Alího. Další přednášky potom následovaly v průběhu celého 

Prokeschova života. Za zmínku stojí přednáška před papežskou archeologickou 

společností v roce 1834 o ostrovu Thasoss a také přednáška z roku 1853 o vztahu 

řeckého sochaře Feidia k jónskému umění. Z politologických přednášek byla ceněná 

přednáška z roku 1832 o válce v Sýrii.630  

Prokesch již během pobytu v Řecku vydatně přispíval do mnoha žurnálů,  

v Rakousku i mimo něj, svými studiemi kulturněantropologického a politologického 

charakteru. Jmenujme zde Courrier de Smyrna, Hesperus, Wiener Morgenblatt, 

Wiener Zeitschrift für Literatur, Kunst, Theater und Mode, Rottecks politische 

Annalen, Allgemeine Zeitung. Na tomto místě bylo vhodné si přiblížit charakter těchto 

periodik, které lze rozdělit na profilhelénské a pro osmanské.  Prokesch přispíval 

nejvíce do deníku Courrier de Smyrna, který byl vydáván francouzským vydavatelem 

Alexandrem Blaquem. Byly to dokonce první pravidelně vycházející noviny v rámci 

Osmanské říše, které vycházely ve Smyrně. Bojovně naladěné politicky protihelénsky 

orientované byly zdrojem nenávisti Řeků a francouzských filhelénů, dokonce těmto 

novinám přezdívali Echo Österreichischen Beobachters.  Od začátku zde pracoval i 

Prokesch, který za to sklízel pochvalu od svých nadřízených a jeho práce, i celé noviny 

byly vysoce ceněné Fridrichem Gentzem. Jeho články byly antirusky zaměřené a také 

pranýřovaly politické kroky prezidenta Kapodistriase. Prokesch psal anonymně, ale 

brzo se v Petrohradě vědělo, kdo je pravděpodobným pisatelem těchto příspěvků, sám 

Gentz jej v korespondenci varoval, že car Mikuláš je rozhořčen jeho články a že by se 

mohl dostat do nepříjemné situace.631 

                                                 
629 Přednáška se konala 8. 2. 1831, Viertel Jahresbericht der historischen Gesellschaft, NPO, III. 
630 Podle zápisků Friedricha Thiersche, čerpáno ze sborníku k sympóziu v Goethe-institutu v Athénách, 15. – 17. 
října 1990, vydáno Goethe Institut Athény 1991, 61 – 83. 
631 Jednalo se o článek v Courieru, č. 11, který Gentz označil jako velmi odvážný. Dopis Gentze z 18. listopadu 
1828. Také In: Bertsch, s. 108. 
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Prokeschův deník v rozpětí května 1828 a září 1829 zaznamenává mnohé 

setkání s vydavatelem Blacquem, když Prokesch aktivně působil v jeho deníku.632 

Jednalo se o spolupráci, kdy Prokesch redigoval a psal články o multietnickém  a 

politickém uspořádání Osmanské říše, a samozřejmě o ruské rozpínavosti. Blaques si 

jeho práce velmi cenil a několikrát nadšeně mu v dopisech vyjadřoval svůj obdiv.633  

Po návratu z karantény  v Terstu Prokesch psal samozřejmě články o Orientu, 

ale je zde jeden zajímavý nový podnět, který byl zaznamenán. Byl to právě kníže 

Metternich, kdo inicioval napsání článku pro Österreichischer Beobachter o politice 

velmocí ve Středomoří, vývoji osvobozeneckého boje a situaci Osmanské říše. V době 

silného filhelénského evropského nadšení cítil kancléř, že je vhodné využít 

Prokeschova potenciálu. Prokesch jej napsal anonymně a psal i další články, což 

ostatně později vedlo i k jeho skoro oficiálnímu označení „Presschef Reiches“.634 Je 

samozřejmě otázkou nakolik se ztotožňoval Prokesch s oficiálními a Metternichovými 

postoji, neboť v koreposndenci najdeme – zejména během egyptské krize v roce 1832  

– rozdílné názory, ale jejich vztah zůstal vždy pevný, což se dá přičíst faktu, že 

Prokesch byl vždy loyální úředník Rakouska. 

Prokesch psal také pro německou veřejnost, zejména v Allgemeine Zeitung, 

které díky jeho článkům byly považovány za nejvýmluvnější politickou zbraň knížete 

Metternicha.  Ale Prokesch zde uveřejňoval i svoje právy politického charakteru z jeho 

mise u Svaté stolice v roce 1831–32, a rovněž během jeho působení v Athénách jako 

velvyslanec (1834 – 1848/9), které nezahrnovaly jen vývoj v Řecku, ale třeba i jeho 

cestu do Londýna a Paříže, kterou odtud podnikl. Prokesch zůstal novinám Allgemeine 

Zeitung  věrný po celý život, napsal pro ně i nekrolog,  když  v roce 1871 zemřel 

velkovezír A´li Paša. Sice později se snažil poněkud více působit literárně a 

nepodporovat poptávku po politicky motivovaných článcích. Vydavatel Johann Georg 

svobodný pán Cotta von Cottendorf (1796 – 1863) respektoval Prokeschovo přání 

zůstat v anonymitě, což ovšem někdy vyvolávalo v jejich vztahu napětí, nakonec však 

Prokesch souhlasil s podpisem u několika publikovaných příspěvků.635 

                                                 
632 Deník, IV, NPO. 
633 Bertsch, s. 108. 
634 Srbik, Metternich, I., 518. 
635 Články byly podepsané „vom Mayn“, jednalo se o články z roku 1840, podle korespondence Prokesch –
Cotta, Lit. Arch., dopisy 7. září 1840, Nr. 13. In: Bertsch, s. 118.  
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Také v těchto novinách (v příloze) uveřejnil v roce 1846 rozsáhlejší studii 

s názvem Blicke auf Griechenland und die Türkei o současné situaci v této oblasti a 

vztahu k Evropě a jejím kultuním zvyklostem. Tato série článků se zaměřovala také na 

sociální problematiku a tradiční rodinné vztahy v porovnání s evropskou rozvíjející se 

ekonomikou. 

Jak již vyplynulo z úvodu této kapitoly, považoval Prokesch vedle komentářů a 

politologických příspěvků za svou úlohu rozšiřování povědomí o historickém  a 

kulturním vývoji oblastí Malé Asie, etnické příslušnosti jejích obyvatel a způsobu 

života. Zde je potřeba vyzdvihnout jeho texty o beduínech v Egyptě. Během jeho 

pobytu posílal rodině Kalteneggerových svoje dopisy,636 kteří je dále posílali Juliu 

Schnellerovi a  odtud se dostávaly na veřejnost, když Schneller zveřejňoval svoji 

korespondenci. Prokesch během let 1831 a 1834 uveřejnil sérii článků ve Wiener 

Zeitschrift für Literatur, Kunst, Theater und Mode a v Anzeige-Blatt für Wissenschaft 

und Kunst (příloha Wiener Jahrbücher für Literature). 637 Témata, která se zde 

objevila, byla základem pro vydání Erinnerungen a Denkwürdigkeiten, Erinnerungen 

aus Aegypten und kleine Asien v roce 1836, objevily se zde popisy cest podniknutých 

ze Smyrny na ostrov Lesbos, do Tróje a na Assos.  

Prokeschova literární aktivita nezůstala nepovšimnuta jak během jeho mise, tak 

po jeho návratu. Studie a články, zrovna tak jako Erinnerungen a Denkwürdigkeiten  

se zařadily mezi nové práce o Orientě, jak trefně poznamenal Joseph Russeger,638 

který pracoval v Malé Asii jako kartograf, stavitel a inženýr.  Prostřednictvím historika 

a zakladatele historické společnosti ve Freiburgu Muncha se dopisy Schnellerovi dále 

šířily na veřejnost, která zejména ve Freiburgu měla silné filhelénské cítění. Je tak sice 

trochu paradoxem, že měli takový zájem o Prokeschovy spisy, když si uvědomíme, že 

přes Prokeschův zájem o antiku, historii a kulturu Řecka, stál více méně na 

konzervativní  straně politického spektra. Ale právě popisnost a objektivní pohled na 

kulturu pravděpopodbně zvyšoval atraktivitu textů. Joseph Fallmerayer a další 

recenzenti se velice pochvalně vyjadřovali o Prokeschových studiích, považovali jej za 

                                                 
636 CD Briefkorpus. 
637 Bertsch, .s 127. 
638 Russeger, Joseph, Reisen in Europa, Asien und Afrika, III., Reise in Untereagypten, Halbinsel Sinai und 
gelobten lande, Stuttgart 1843.   
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velice kvalitní bedekr, který popisuje jak staré prostředí Řecka a dalších zemí, tak 

přináší informace o současnosti v této oblasti.639 

Několikasvazková práce Geschichte des Abfalls der Griechen vom Türkischen 

Reiche patří k nejkomplexnějším studiím Antona Prokesche von Osten. Kniha, 

přestože přišla později, než snad autor plánoval, vzbudila pozornost jako dílo, které 

vzniklo na podkladě autentických prožitků. Druhým kladem bylo množství 

diplomatických dokumentů. Na tuto skutečnost poukázal historik Mendelssohn-

Bartholdy ve svém článku pro  časopis Historische Zeitschrift640. Zároveň zde obhájil i 

pozdní vydání díla, protože správně poukázal na skutečnost, že nebylo možné odtajnit 

dříve potřebné dokumenty. Stavěl se tak proti kritice liberálních recenzentů, kteří  by 

rádi viděli dílo zveřejněné mnohem dříve. Mendelssohn-Bartholdy napsal, že je 

vlastně s podivem, že tyto dokumenty byly vůbec zveřejněny, přestože některé 

z osobností uváděných v díle jsou stále na vysokých politických postech.641 Práce byla 

spíše negativně přijata v Rusku, což je pochopitelné, neboť Prokesch často politiku 

Petrohradu kritizoval.642 Také se v díle Geschichte des Abfalls der Griechen vom 

Türkischen Reiche často objevila názor, že by velmoci měly omezit vměšování do 

záležitosí Osmanské říše, ale v tomto případě je zřejmé, že Anton Prokesch měl na 

mysli především expanzivní politiku Mikuláše I. Prokeschova práce je hojně citována 

nejen rakouskými historiky, jako je např. Alfréd Beer, zmíněný Mendelssohn-

Bartholdy, ale najdeme  odkazy na tuto práci  i v díle Geschichte des Osmanischen 

Reiches Nicolaa Jorgy643 A jsou tu však i díla mladších autorů, kteří se orientovali 

podle Prokeschových záznamů v jeho práci o řeckém konfliktu. Je to např. Henry 

Kissinger, nebo Afaf Lutfi Sayd Marsot. Oba dva se vyjařují o Prokeschovi jako 

o vynikajícím diplomatovi  a znalci diplomacie Blízkého východu, zejména v otázce 

                                                 
639 Jedná se o recenze Franze Heitla, ekonoma a take recenze geografa Carla Rittera. In: Ritter, Erdkunde, 
XVIII., 518.  
640 Mendelssohn-Bartholdy, K., Die orientalische Politik des Fürsten Metternich, HZ 18, 1867, s. 41 – 76. 
641 Tamtéž, s. 42. 
642 Jedná se o kritiku Jevgenije Michajloviče Feoktisova, in: Bertsch, s. 314. Feoktisov (1821 – 1898) vystudoval 
Moskevskou unverzitu , obor práva a historie, přeložil geografické dílo Carla Ritterse, napsal četné historické 
studie týkající se Ruska v 18. a 19. století. Měl blízko k salónu básníka Turgeněva. Od r. 1871 do r. 1883 byl 
redaktorem Žurnala ministerstva narodnogo prosvěščenija. 
643 Jorga, N., Geschichte des Osmanischen Reiches, Gotha 1913, s. 243, 256, 313. 
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Muhammada Alího a řecké války.644 Práce Geschichte des Abfalls der Griechen vom 

Türkischen Reiche se stala nepochybně základní monografií určenou ke studiu 

východní otázky a řecké války na základě bohatosti dokumentů, které jsou zde otištěny 

a vyčerpávající analýzy vztahů mezi evopkými velmocemi a Osmanskou říší.  

 

Práce v oblasti kartografie a archeologie 
 

Prokesch se během svého působení v Řecku a v Egyptě se věnoval zpřesňování a 

kreslení map, které by nahradily ty, kterými Rakousko disponovalo a které byly 

značně nedokonalé. Například v roce 1827 byla astronomicky zaznamenána z oblasti 

Egypta jen Nilská delta k ostrovu Fílai. Prokesch tato měření rozšířil až k Wádí Halfa. 

Mapa vyšla jako příloha k jeho monografii Das Land zwischen den Katarakten des Nil 

a přináší i zakreslení egyptských starověkých chrámů a římského opevnění u 

Kertássí.645   

 U cestovatelů do Afriky nebylo samozřejmostí, že by byli vybaveni takovými 

znalostmi, aby mohli pořizovat kvalitní mapy, i z tohoto důvodu je Prokeschův přínos 

velmi cenný. Napsal o svém měření článek v Erinnerungen aus Ägypten und 

Kleinasien, rovnež uvedl i popisy kartuší u chrámů, které navštívil, což má význam 

pro egyptologii, neboť lze zjistit  v jakém stavu se v době Prokeschovy návštěvy 

památka nacházela.646  

Vedle mapy nilských kataraktů pořídil důležitý záznam archeologicky cenných 

míst v Řecku (Korint a Olympie). K práci Aufzeichnungen über  Aufenthalt in 

Griechenland  přiložil abecední seznam starých řeckých  toponym a jejich 

geografickou  polohu.647 Po návratu z Levanty se Prokesch aktivně nezapojoval do 

kartografické činnosti, ale jako diplomat v Athénách byl ve spojení s geologem a 

císařským radou Josephem Russegrem, který byl poslán do Řecka, Dolního Egypta, 

Nubie, Súdánu a Malé Asie, aby zde prováděl výzkumy a geologická a geografická 

                                                 
644 Kissinger Henry, A., A world restored, London 1974, s. 335. Zmiňuje se o Prokeschově práci Geschichte des 
Abfalls der Griechen......vzhledem k úplnosti dokumentů z let 1821–1822, Dále Sayyid Marsot, s. 214. 
645 Mapu digitalizoval mgr. Thomas Csanády a Dr.Karl Langer, Digitalisierungsabteilung der UB Graz, in: 
Bertsch, s. 523, pozn. 397. 
646 K mapě Nilu Erinnerungen.., II, s. 261 – 268. 
647 Bertsch, s. 525, podle NPO, XIII, HHStA. Auzeichnung über den Aufenthalt in Griechenland, s. 103 – 51. 
Nachlass Prokesch. 
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měření. Prokesch mu během jeho návštěvy v Athénách poskytl cennou podporu a 

pomoc. Russeger se na něj obracel především jako na uznávaného odborníka v oboru 

kartografie, který má značný zavědecký kredit a získal za vsoji práci veřejné uznání.648 

Není tedy náhodou, že již po svém návratu byl jmenován členem několik a 

vědeckých společností. V roce 1830 členem Acrheologické společnosti v Římě 

(Institutio di Corrispondenza Archeologica) a členem korespondentem společnosti 

Papežské akademie (Pontificia Accademia Romana di Archeologia.) V únoru 1839 byl 

jmenován čestným členem pruské akademie (Königlich-Preussische Akademie der 

Wissenschaften) v Berlíně a v březnu roku 1842 Královské numismatické společnosti 

(Royal Numismatic Society) v Londýně. O šest let později členem rakouské akademie 

(Österreichische Akademie der Wissenschaften) a v roce 1871 numismatické 

společnosti (Numismatische Gesellschaft).  

Členství v uvedených vědeckých institucích bylo hlavně ohodnocením 

Prokeschovy činnosti v Levantě a vztahuje se především k jeho první pětileté cestě. 

Ale vysvětlení si také  zaslouží členství v posledních dvou jmenovaných 

společnostech. Prokeschův zájem o numismatiku se datuje již od jeho příjezdu do 

Levanty. Dva měsíce poté, kdy dorazil do Smyrny podařilo se mu získat první řecké 

mince. Sbírka, kterou se mu pak v průběhu let podařilo shromáždit oceňovali již jeho 

současníci, sběratelé. Avšak kolekce mincí neskončila, jak by se dalo předpokládat, 

v některém z Vídeňských muzeí, ale byla prodána do Berlína a Kodaně. Od diplomatů 

se očekávalo, že budou zásobovat kulturní instituce dary archeologické povahy. 

Například Anton Laurin649,  rakouský vyslanec v Egyptě,  v roce 1845 daroval několik 

starověkých egyptských nálezů Císařskému muzeu ve Vídni. Ale Prokesch sám 

očekával, že jeho sbírka bude vyplacena odpovídající hodnotou650 To se nestalo a 

vzhledem k tomu, že v době kdy došlo k jednání  o jeho kolekci, byl Anton Prokesch 

zatížen výdaji na stavbu své vily v Athénách, byla sbírka mohem později prodána 

                                                 
648 Bertsch, s. 527. 
649 Laurin Anton von (1789 – 1869), rakouský diplomat, sběratel.  Blíže Hamerník, G., Anton Ritter von Laurin. 
Diplomat, Sammler und Ausgräber, phil. Dissertation, Wien 1985. Dále Anton Ritter von Laurin – Diplomat, 
Sammler und Ausgräber. Betrachtung zu einer nicht gewürdigten Karriere, in: Egypt and Austria III, Prague 
2007, s. 91 – 98 
650 Svědčí o tom dopis Josephu Arnethovi, kustodu vídeňských mincovních sbírek a kabinetu antiky, ze dne 8. 
února 1846, z Athén. In. Bertsch, s. 644, příloha G. 
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mimo Rakousko651. Je třeba podotknout, že nebyl jediným mezi velvyslanci, kteří 

odmítali na svoje náklady zajišťovat rakouská muzea. Někteří diplomaté dokonce 

požadovali i šlechtické tituly, nebo řády za tuto pomoc.652 

Nebyly to ale jen mince, které si získaly obdiv veřejnosti. Jak již vyplynulo 

v úvodních kapitolách, měl velmi blízko ke studiu antiky a archeologie. Brzy tedy po 

svém návratu publikoval několik článků o archeologických nalezištích  – Trója, 

Assos.653 Vedle toho jsou pozoruhodná jeho měření historicky významných míst654 a 

jejich popis. Z jeho cesty po řeckých ostrovech jednoznačně vyniká zájem o Tróju, 

kterou Prokesch zkoumal na základě Homérových textů. V říjnu 1824 napsal 100 

dopisů Juliu Schnellerovi, kde vylíčil detaily celého místa. Tyto dopisy se staly 

základem pro pozdější korigovanou verzi rozboru naleziště publikovanou 

v Erinnerungen aus Aegypten... .655 S těmito úpravami se potom objevily ještě v 

Erinnerungen aus dem Orient.656 Prokesch přinesl detailní rozbor hrobů, rozbor 

domnělých válečných polí na základě informací Iliady. Ovšem z jeho práce nevyplývá, 

že by vedl nějaké samostatné výzkumy, pohyboval se v doprovodu, a to na základě 

fermanu od osmanské vlády, ale nikde se nehovoří o přímých archeologických 

vykopávkách. 

Teprve později v roce 1836 navázal na svoji dřívější cestu a zhodnotil ji do 

materiální podoby četných nálezů. Zúčastnil se archeologické expedice s Georgem 

Gropiem v Athénách a Maratónu. Odtud nakonec do Vídně dorazilo 28 objektů, které 

se nalézají v umělecko-historickém  muzeu ve Vídni.657 

 

● ● ● 

 

 

                                                 
651 Byla prodána v roce 1873, kdy se ve finančních těžkostech ocitl Prokeschův syn, sám Prokesch ještě v roce 
1865 píše Alexandru Warsbergovi, jak mu je sbírka drahá. Dopis z 31. 3. 1865, NPO, X. 
652 Viz případ Josepha Haase, konzul v Šanghaji. In. Bertsch, s. 468. 
653 Anzeige–Blatt für Wissenschaft und Kunst 58, s. 41 – 60, Wien 1832. 
654 Poznámky o způsobu měření a četnosti viz kapitoly Prokeschova cesta po řeckých ostrovech; Nilu; Svaté 
zemi. 
655 Erinnerungen aus Aegypten und Kleinasien, III, 1– 117. 
656 Denkw. und Erinnerungen aus dem Orient, I, s. 108 – 122. 
657 Kunsthistorisches Museum. In: Bertsch, s. 508. 
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Pokusíme-li se nyní shrnout odpovědi na otázky týkající se politického 

postavení Rakouska z pohledu širšího historického vývoje ve vztahu k Osmasnké říši a 

zhodnotit sledovaných šest let řeckého konfliktu, musíme konstatovat, že Rakousko 

nenaplnilo dostatečně očekávání, které by bylo možné  předpokládat u západní 

velmoci, a to jak ve vztahu k Vysoké Portě, tak k ostatním velmocem. Vídeň se nebyla 

schopna prosadit ani v pozici zpostředkovatele, anebo dokonce rovnocenného partnera 

pro jednání o budoucnosti Osmanské říše.  Kníže Metternich nevystihl pragmatismus 

spojenectví mezi Velkou Británií a Ruskem a nedokázal ani najít podporu u 

francouzského dvora. Jeho antirevoluční rétorika Svaté Aliance znemožnila přístup 

Rakouska k aliančním dohodám a uvrhla Vídeň do izolace v otázce míry řecké 

nezávislosti.  

Naopak Rusko získalo válkou nejen územní a obchodní zisky v oblasti Dunaje, 

ale rovněž stvrzení carovy suverenity nad Gruzií a Armenií, spolu se zisky z rusko-

perské války. Navíc neefektivita jednání Velké Británie během rusko-osmanské války 

prakticky vehnala sultána do náruče Ruska, což se projevilo i v okamžitě nabídnuté 

pomoci proti tažení Ibráhíma Paši v roce 1831. 

Krize Svaté Aliance se ještě prohloubila po francouzské a belgické revoluci 

v 1830. Vývoj ve Francii, kde se k moci dostaly špičky finančních kruhů, jejich zájem 

o koloniální otázku a samozřejmě nástup nového krále (Ludvík Filip I. 1830 – 1848) 

ochladil rusko-francouzské vztahy. Zatímco Velká Británie rychle Ludvíka Filipa I. 

uznala, car Mikuláš I. dlouho váhal. Nakonec sice jeho volbu uznal, ale rusko-

francouzské vztahy byly v troskách.   

Otřesy  na počátku třicátých let tak vlastně znovu semkly protirevoluční 

politiku Ruska, Rakouska a Pruska. Odhodlaní dočasně uznat dynastické a územní 

změny, ovšem nesmířit se s nimi sešli se v září roku 1833 císař František, car Mikuláš 

I. a pruský korunní princ Fridrich Vilém v Mnichově Hradišti. Dohodli se zde, že 

poskytnou vojenskou pomoc kterékoliv dynastii, jež by o to požádala. 

Z pohledu tohoto vývoje se zdá, že Rakousko svým přístupem k řecké otázce se 

dopustilo jakéhosi intermezza ve vztahu k Rusku. Na schůzce v Mnichově Hradišti se 

car Mikuláš I. dohodl na podpoře rakouské politiky ve střední Evropě a testoval 

možnou podporu Vídně při hypotetickém rozpadu Osmanské říše. Metternich však na 
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carovu otázku:..“co si myslíte o Turkovi? Je to chorý muž, není-liž to tak?“, 

odpověděl: Obracíte se na mne Vaše Veličenstvo jako na lékaře, nebo na dědice?658 Je 

tedy jasné, že si Rakousko chtělo podržet svoji politiku v podunajských knížectvích a 

v Dardanelách. Nadále však Vídeň spolupracovala s petrohradským dvorem až do 

krymské války. V sultanátu i s Muhammadem Alím ji nadále pojily společné obchodní 

zájmy a také chápala Osmanskou říši jako nárazníkový pás před mocenskými 

ambicemi Petrohradu. Ke kolektivní obraně osmanského sultanátu se Rakousko 

přihlásilo i podpisem tzv. londýnských mírových dohod z roku 1840 a 1841. Koncepce 

osmanské říše jako celistvého státu zůstala zachována až do konce první světové 

války. Definitivní tečku učinila lausannská konference v roce 1924. 

                                                 
658 ..que pensez vous du Turc? C´est un homme malade, n´est pas? ..“Este-ce au médicine ou à l´heritier que 
Votre Majesté adresse cette question?“ In: Tarle, J., Krymská válka, I., Praha 1951, s. 96. 
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