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David Cesar: Britská expanze do Egypta 1882 (Příspěvek k dějinám 

Velké Británie a britské říše v 2. polovině 19. století), Praha 2008, 197 

stran. 

Předložená diplomová práce je pokusem prezentovat a zhodnotit 

britskou politiku v Egyptě resp. v Súdánu od britské invaze a okupace 

Egypta v roce 1882 do konfrontace s Francií za tzv. Fašodské krize v roce 

1898. Vzhledem k tomuto obsahu je název práce přinejmenším nepřesný a 

zavádějící. Autor text rozdělil do čtyř kapitol. V první (Britská expanze do 

Egypta) se zabývá britskými zájmy v Egyptě v 60. a 70. letech, věnuje 

pozornost vývoji britsko-francouzských vztahů a sporů v souvislosti s 

egyptskou záležitostí. Tuto kapitolu uzavírá hodnocením britské invaze do 

Egypta v roce 1882, jejích důsledků i mezinárodního ohlasu této akce. 

Druhá kapitola (Povstání mahdistů v Súdánu a smrt generála Gordona) je, 

jak název napovídá, věnována otázce mahdistického povstání a především 

úloze, kterou v této souvislosti sehrál proslulý britský generál Gordon. Ve 

třetí kapitole (Egypt v 80. a 90. letech 19. stoletzj se autor zaměřil na 

hodnocení britské správy a hospodářských i finančních problémů Egypta 

v uvedeném údobí, jakož i mezinárodních souvislostí egyptské otázky. 

Poslední, čtvrtá kapitola (Súdán v 80. a 90. letech 19. stoletzj, je věnována 

řešení súdánské otázky, porážce mahdistů a konečně konfrontaci, v níž 

Francie podlehla a vzniku britsko-egyptského kondominia v Súdánu. 

Pokud jde o vymezení tématu, je možno říci, že je z věcného a 

chronologického hlediska správné a logické. Sama práce však vyvolává 

značné rozpaky, neboť obsahuje vskutku četné a závažné nedostatky. 

V textu je řada značně absurdních a chybných tvrzení. Přinejmenším 

vysvětlení vyžadují autorova tvrzení, že "egyptská vláda ... uvázla v síti 

mezinárodní bankovní lichvy" (s. 20) a že "toryové ... naivně věřili, že 



takový vývoj (posílení britského vlivu v Egyptě) příliš neovlivní jejich 

vztahy s ostatními evropskými mocnostmi" (s. 26). Autor tvrdí: "Někteří 

autoři dokonce uvádějí, že na mentalitu zdejšího obyvatelstva (v Súdánu) 

měly dopad ideje Velké francouzské revoluce ", ale nezmiňuje, u kterých 

autorů se tato dosti podivná infomace objevuje (s. 53). Heinrich Friedjung 

je autorem prezenován jako německý historik (s. 88, 134). Autor hovoří o 

plánech Francouzů na invazi do Tripolska, aniž tuto poněkud zvláštní 

informaci nějak dokládá (s. 117). Von Eckardtstein nikdy nebyl německým 

velvyslancem v Londýně, jak uvádí autor, ale pouhým velvyslaneckým 

radou (s. 127). Autor tvrdí, že se Německo stalo hlavním investorem 

Orientální dráhy. Nebyl to však německý stát, ale německé soukromé 

firmy (s. 129). Skutečnosti neodpovídá ani tvrzení z téže strany, že von der 

Goltz "postupně fakticky převzal velení této (tj. turecké) armády". (s. 129). 

Autorovo tvrzení, že "Německo se již od roku 1891 dostávalo do dalších 

rozepří s Velkou Británií, když začalo požadovat paritu, rovnoprávnost při 

koloniální expanzi v Africe a Tichomoří" (s. 132), neodpovídá skutečnosti. 

Koloniální problémy v této době totiž nebyly hlavní příčinou případného 

růstu napětí mezi Německem a Británií. Na s. 149 nalezneme několik zcela 

chybných tvrzení - von Holstein byl pouhý tajný rada na německém 

Zahraničním úřadě a nikoli ministr, navíc - Německo tehdy vůbec ministry 

nemělo. Autor uvádí britského premiéra jako "Salisburiho" (s. 183), o 

neznalosti svědčí jeho věta "Ani nejhorlivější propagáítoři imperialismu si 

nedovedli představit, že by v anglickém parlamentu, tím méně v Horní 

sněmovně, mohli zasednout zástupci černého etnika. " Kolonie totiž neměly 

v Dolní sněmovně zastoupení. Tvrzení "Baring tušil, že v pozadí 

narůstající francouzské ochoty k jednání je rýsující se britsko-ruská 

dohoda", jímž je vysvětlována francouzská ústupnost na konci fašodské 

krize, jasně svědčí o tom, že autor má zkreslené představy o mezinárodních 

vztazích na přelomu 19. a 20. století. Předně - zmíněná dohoda byla ještě 

hodně daleko, kjejímu uzavření došlo až v roce 1907 (!). Hlavní důvody 



pro ústupnost Francie spočívaly v tom, že ji ruský spojenec za krize vůbec 

nepodpořil, Francie se nemohla pustit do války s Británií, která měla 

naprostou převahu na moři a navíc, pro Paříž měla primární důležitost 

hrozba ze strany Německa. 

Autorovy chyby ve jménech jsou velmi četné a místy vskutku 

nehorázné, všechny jsem v textu vyznačil (s. 5, 8, 14, 42, 43, 47, 83, 89, 

104, 107, 109, 150, 166, 167, 171, 172, 172, 174, 177, 179, 181, 183). Jen 

pro představu: v obsahu (s. 5) a znovu v titulku (s. 83) je generál Gordon 

uváděn jako "Gorgon"; proslulý cestovatel Verney Lovett Cameron je 

uváděn jako Cameron Vorney Lovett, z čehož lze vyrozumět, že "Lovett" 

chápe autor jako příjmení (s. 14); Alfred Milner je uveden jako Alfer 

Milner (s. 43); známý spisovatel Lytton Strachey je uváděn jako "Strachey 

Lytt", i v tomto případě se autor opět patrně domnívá, že "Lytt" je příjmení 

(s. 47); Muchtár Paša je uváděn jako Mounkhtar Paša (s. 89) či Mukhtar 

Paša (s. 147); z Abbáse II. Hilmího se stal "Abbas II. Hi1ím" (s. 104); 

z vedoucích francouzských expedic Clochetta a Bonchampse se stali 

"Clochesse" a "Bouchamps" (s. 166) popřípadě Bouchamp (s. 167); známý 

kapitán Marchand se stane "Marchantem" (s. 167, 172, 181); z lorda 

Selbourna (nom. Selbourne) je "Selbournes" (s. 171); provincie Dongola je 

je uvádna jako "Dongala" (s. 173, 174, 175) i "Hongala" (s. 174), není bez 

zajímavosti, že oba chybné názvy nalezneme na téže straně. Na mnoha 

místech narazíme na nesprávné přepisy (s. 9, 22, 33, 63, 73, 89, 147, 158, 

162, 163, 165), v textu zůstaly hrubé pravopisné chyby (s. 8, 35, 41, 77, 

154). Práce také, bohužel, postrádá některé, dnes vyžadované náležitosti 

(název nejen v češtině ale i v angličtině, anglické summary). 

Pochybnosti vyvolává připojený přehled pramenů a odborné 

literatury. Kromě toho, že autor některé biografie nesprávně řadí mezi 

prameny, je poněkud zarážející skutečnost, že s výjimkou několika málo 

titulů (Baumgart, Gombár, Jenkins, Jones), využíval starší a v nejednom 

případě poněkud zastaralou odbornou literaturu a zcela ponechal bez 
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povšimnutí některé novější a zcela nové práce (ASHER, M., Khartoum: 

The Ultimate lmperial Adventure, London 2005; BARTHORP, M., War 

on the Nile: Britain, Egypt and the Sudan 1882-1898, London 1984; 

HARRISON, R. T., Gladstone's lmperialism in Egypt, London 1995; 

LEWIS, D. L., Race to Fashoda: Colonialism and African Resistance, 

New York 1995; POLLOCK, J., Kitchener, London 1998). Nevyužil ani 

některé starší práce, jenž však mají pro zkoumání tématu podstatný 

význam (LANGER, W. L., The Diplomacy of Imperialism 1890-1902, 

New York 1951; ROBINSON, R., GALLAGHER, J., DENNY, Alice, 

Africa and the Victorians. The Climax of lmperialism in the Dark 

Continent, N ew York 1961), nepracoval ani se standartními edicemi 

pramenů jako jsou British Documents on the Origins of the War, 

Documents diplomatiques franc;ais, Die Grosse Politik der Europaischen 

Kabinette nebo Letters of Queen Victoria. Poněkud překvapí i skutečnost, 

že se neseznámil s vynikajícími diplomovými pracemi, které vznikly na 

Ústavu světových dějin a mají velmi blízko k jeho tématu (mám na mysli 

práci Markéty Mičkové/Šeré hodnotící průběh a důsledky Fašodské krize, 

práci Jana Bubna analyzující vývoj na cestě ke Středomořským dohodám 

v roce 1887 či nejnověji vynikající studii Jaroslava Valkouna 

o znovudobytí Súdánu Brity). 

Během dlouhé doby jsem hodnotil mnohé texty vzniklé v semináři 

docenta Kováře, ať to byly práce diplomové nebo doktorské disertace. 

S plnou odpovědností mohu prohlásit, že v naprosté většině šlo o 

mimořádně kvalitní studie, v nichž se odrážela systematická a odpovědná 

práce školitele. Cesarův místy dosti nekvalitní text je v tomto ohledu 

mimořádným vybočením, proto se nemohu zbavit dojmu, že autor některé 

části své diplomové práce vedoucímu vůbec nepředložil, s ním je 

nekonzultoval, a přesto je zařadil do textu. 

Pokud jde o finální verdikt, je moje úloha značně nevděčnou. Na 

jedné straně jsou mimo diskusi četné a místy nepochybně závažné 



nedostatky, které jsem zmínil. Na druhé straně nechci opomenout autorovu 

snahu postihnout a zhodnotit hlavní problémy tématu i značné úsilí, které 

do předložené práce vložil. Proto jsem navzdory uvedeným nedostatkům 

dospěl k závěru, že by autorovi měla být obhajoba diplomové práce 

umožněna. 

V Hostivici 8. září 2008 

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 

Ústav světových dějin 


