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Úvod 

Když přední britský historik John Seeley v knize "The Expansion oj Englanď' 

napsal, že "Britské impérium vzniklo z roztržitosti", chtěl tím zdůraznit, že obrovská 

světová říše nebyla budována podle nějakých pevných plánů, ale vytvářela se převážně 

nahodile, hlavně díky pověstnému realismu a pragmatismu britských politiků, 

vycházejících vždy z konkrétní situace a škály možností řešení jednotlivých problémů, 

které přinášela doba. 

Oprávněnost tohoto názoru potvrdila i britská politika v tzv. "egyptské otázce" 

v průběhu druhé poloviny 19. století. Jedná se o údobí ohraničené krachem tzv. 

"egyptského hospodářského zázraku" na jeho počátku a tzv. "fašodskou krizí", která 

danou epochu uzavřela smírem obou hlavních konkurentů v této oblasti - Francie a 

V elká Británie. 

Liberální i konzervativní vlády, jež v tomto čase řídily britskou říši, se s větším 

či menším úspěchem snažily řešit vyvstávající konkrétní problémy, aniž si zřetelně 

uvědomovaly, že tím zahajují další vlnu koloniální expanze, která povede k ovládnutí 

takřka celého afrického kontinentu evropskými mocnostmi. 

Průběh a důsledky ovládnutí Egypta Brity a s ním tradičně spojeného Súdánu 

byl již v dostačující míře analyzován v mnoha odborných studiích evropských, 

amerických a dalších historiků. Proto se v této práci pokouším alespoň částečně 

analyzovat proces formování výše zmíněné "praktické britské politiky" při řešení tzv. 

egyptské a súdánské krize. 

Při psaní práce jsem vycházel především z pamětí, případně životopisných studií 

hlavních aktérů této politiky - konzervativců a liberálů. V nich lze sledovat, jak se 

utvářely jejich názory, o čem diskutovali a jaké rozpory museli řešit. Řada těchto prací 

byla napsána s cílem vysvětlit, někdy i obhájit, dané chování a rozhodnutí jednotlivých 

"státníků", jako takové je nutné tyto prameny analyzovat a popřípadě srovnávat s další 

memoárovou a sekundární literaturou. 

U konzervativců se jedná především o paměti Benjamina Disraeliho, Roberta 

Salisburyho, Charlese Dilke, respektive dřívějších liberálů Josepha Chamberlaina a 
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Randolpha Churchilla. U liberálů jde o memoáry Williama Gladstonea, Georgie 

Granwille, Philipa Roseberyho a dalších. 

Význam těchto pramenů spočívá také v tom, že zahrnují i část korespondence a 

dalších materiálů, které ukazují různé procesy předcházející přijetí důležitých 

rozhodnutí. Promítají se v nich nejen zák 

ladní problémy tehdejšího vnitropolitického vývoje, ale i koloniální témata a 

dalších z důležitých aspektů s tím souvisejících mezinárodních vztahů. 

Asi nejdůležitější a také nejsložitější byl rozbor osobnosti Williama Ewarta 

Gladstona (1809-1891), kterého jsem uchopil jako liberálně smýšlejícího, ale v reálném 

politickém životě pragmaticky se chovajícího státníka. K analýze jeho postavy jsem 

využil srovnání tří základních prací autoru Johna Morleye (1910)1, Philipse Magnuse 

(1954)2 a nedávno do češtiny přeloženého "Gladstona" od Roye Jenkinse3
. Výhodou 

těchto prací je, že byly napsány s velkým časovým odstupem a každá přistupuje ke 

zkoumání dané problematiky jiným způsobem. J. Morely, jako dlouholetý Gladstonův 

spolupracovník, některé otázky projednávané ve vládě poněkud překrucuje 

v Gladstonův prospěch a vytváří tak zkreslený Gladstonův portrét. Práce P. Magnuse je 

do dnes považována zajednu z nejobsáhlejší a neucelenějších monografií o Gladstonovi 
/' ,,«<e ~<"e,,, 

vůbec. Poslední z trojice - R. Jenkis)"elmi podrobně prozkoumal také Gůadstonův 
\ 

osobní život, což je rovněž nezbytná kapitola pro pochopení Gladstonova myšlení. 

Z dalších monografií na prvním místě uvádím dvousvazkové dílo hlavního 

tvůrce britské politiky v Egyptě a Súdánu Evliiii'a Baringa - pozdějšího lorda Cromera 

(1841-1917)4, analyzující základní informa~~ o situaci v těchto zemích v 80. a 90. 

letech 19. století. Baring v nich vysvětluje "svoji politiku", kterou vykonával ve funkci 

generálního konzula a nastiňuje tak zejména mnohé rozporuplné zásahy Gladstonovi 

druhé vlády. Ke kritickému zhodnocení "CromerQ'yG>lády" byla důležitá pra~~ L~~~nce 
J. Zetlanda, jež široce analyzuje zejména "druhé údobí" britské okupace Egypta - tj. 

zajištění egyptské prosperity a vznik Súdánského kondominia. Obě práce byly také 
,P""'" 

důležité pro pochopení "Gordonpvi <'trag~die" a často zkreslovaných otázek jeho 
""'""<" . 

"súdánské mise". 

1 Mor\ey, John, The Life ofWilliam E. Gladstone, 3 voIs., London 1910. 
2 Magnus, Philip M., Gladstone: A Biography, London 1954. 
3 Roy, Jenkins, Gladstone. Portrét politika viktoriánské Anglie, Prostor 2000. 
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Pro rozbor vzniku a důsledků egyptské finanční a hospodářské krize jsem použil 

díla Wolfganga J. Mommsena5 a českého autora Eduarda Gombára, který se egyptskou 

otázku zábývá v rovině mezinárodní politiky a dějin celé oblasti. 

vývoj Egypta a Súdánu analyzují práce arabských badatelů - lbrahima 

Baddoura6 a Abbase Mekkiho7
. Vzestup a pád ~9-mmada Alího postihuje rozbor 

historičky Afaf al-Sayyid8
. Samotného Súdánu a mahdistického povstání se týkají díla 

Bouglera9 a Lyttona Stracheyeho10 o generálu Gordonovi a dále P. M. Holtall
• Konečně 

je třeba též uvést studie zahrnující egyptskou problematiku do větších souvislostí 

narůstající kolonizace Afriky - jako je práce Raphaela Luise l2
. Autor analyzuje důvody 

britského zájmu o osu Káhira - Kapské "~TIěsto a na tomto průsečíku vytvořený 
pás kolonií, závislých území a oblastí britského vlivu. Dále jsem užil práci Richarda 

Rausche13 věnující se klíčovým aspektům kolonizace východní Afriky. 

Tato nejpodstatnější díla využívala řada historiků zabývajících se problematikou 

britské vnitřní a zahraniční politiky v poslední čtvrtině 19. století. Stále však nabízejí 

další možnosti pro výzkum různých otázek tehdejší mocenské politiky, tedy i v případě 

začátků nové vlny koloniální expanze. 

Cílem mé diplomové práce je za pomocí těchto pramenů prokázat, že realistická 

a pragmatická politika, která byla charakteristická pro všechny tehdejší britské vlády, ať 

již liberální nebo konzervativní, umožnila úspěšné vyřešení různých s těmito problémy 

spojených potíží, i když konkrétní důsledky si její tvůrci z počátku neuvědomovali a ani 

je nepředvídali. 

4 Baring, Evelyn, Earl of Cromer, Modern Egypt, 2 vols., London 1908. 
5 Mommsen, Wolfgang J., Imperialismus in Agypten. Der Aufttieg der dgyptischen nationalen 

Bewegung 1805-1956, Miinchen 1961. 
6 Baddour, Ibrahim Abd el-Fattah, Sudanese-Egyption Relations, The Hague 1960. 
7 Abbas, Mekki, The Sudan Question: The Dispute over the Anglo-Egyptian Condominium, 

1884-1951, New York 1952. 
8 Al Sayyid, Lufti A., Egypt and Cromer: A Study in Anglo-Egyptian Relations, London 1968. 
9 Bougler G., The Life ofGordon, 2 vols. 
10 Strachey, Lytt, Konec generála Gorgona, Praha 1927. 
II Holt, P. M., The Mahdist State in the Sudan 1881 - 1898, Oxford 1958. 
12 Raphael, Lois A. c., The Cape-to-Cairo Dream: A Study in British Imperialism, New York 

1936. 
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Na závěr chci poděkovat Doc. PhDr. Martinovi Kovářovi Ph.D., který vedl a 

usměrňoval psaní mé diplomové práce. 

13 Reutsch, Richard, History oj East Africa, New York 1961. 
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První kapitola 

Britská expanze do Egypta 

1. 1. Expanze do Egypta. 

"Egyptská otázka" vyvstala v britské politice v období tzv. druhého impéria. 14 

Ztráta důležitých oblastí v severní Americe, tehdy převážně osídlených přistěhovalci 

z Britských ostrovů, znamenala "těžkou ránu" nejen pro britské vládnoucí kruhy, ale i 

pro celý "politický národ". Naděje a iluze vkládané do vybudování rozsáhlé, převážně 

anglosaským obyvatelstvem osídlené říše v zámoří, se zhroutila. Severoamerické osady 

zahájily svůj odboj v době, kdy dosáhly významnějšího stupně hospodářského rozvoje. 

Tato skutečnost podněcovala nedůvěru Britů i k ostatním "bílým osadám", které ještě 

zůstaly v jejich říši. Kanada, Austrálie a Nový Zéland byly sice stále řídce osídlené, 

hospodářsky nerozvinuté, přesto však vyvstávaly obavy, že až překonají tuto fázi svého 

vývoje, vydají se stejnou cestou jako severoamerické državy a osamostatní se. 

V 50. letech 19. století se dokonce i budoucí "imperiální" premiér Benjamin 

Disraeli domníval, že éra velké koloniální říše končí. Z této doby pochází jeho výrok, 

podle něhož byly kolonie, tj. bílé osady, "mlýnským kamenem na našem krku" a měly 

by se během několika let osamostatnit.1 5 

I v britském "veřejném mínění" na čas převládl názor, že budování a udržování 

rozsáhlé koloniální říše je riskantní a málo perspektivní podnik. Podstatně nadějněji se 

jevila hospodářská expanze, opírající se především o zahraniční obchod. Velká Británie 

byla tehdy nesporně hospodářsky nejvyspělejší zemí světa, měla nejsilnější obchodní i 

válečné loďstvo, stala se skutečnou "královnou světových moří". 

Britské vojenské námořní síly měly téměř po celé 19. století dva nejdůležitější 

úkoly: 1) Izolovat potenciálního protivníka v jeho přístavech; 2) Uchovat volné námořní 

spojení mezi mateřskou zemí a jejími koloniemi. 16 Prvenství na světových mořích 

14 Podle britského historika Vincenta Harlowa se vývoj britské imperiální politiky dělí do tři 
fáze: 1) Budování koloniálních držav, zejména tzv. bílých osad, končící "americkou revolucí"; 2) Období 
vzestupu obchodní expanze v zámoří, zejména v jižní Asii a na Dálném východě; 3) Období rozmachu 
"domácího imperialismu", směřujícího k upevnění svazku s dosavadními državami na základě 
dobrovolné spolupráce. Viz Harlowe, V. T., The Character o/ British lmperalism, s. 29-30, London 1939. 

15 Morley, J., The Lije o/William E. Gladstone, Vol. I, s. 361, London 1903. 
16 Colomb, R., Essays on Navy, s. 47-48, London 1881. 
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zaručovalo Británii bezpečné styky s indickým subkontinentem. Námořní trasy vedoucí 

kolem Afriky měli Britové bezpečně pod kontrolou, neboť ovládali Kapsko na 

nejjižnějším cípu tohoto kontinentu. Velká Británie tak měla všechny potřebné 

předpoklady pro export svých výrobků a dovoz surovin i z nejvzdálenějších částí světa. 

Koncepce hospodářské expanze se stala základním rysem britské politiky 

v období tzv. druhého impéria a udržela se takřka beze změny i po celou první polovinu 

19. století. Prosazovali a obhajovali ji nejen přední liberálně orientovaní ekonomové a 

politici, jako byli Adam Smith, Richard Cobden, William Gladstone, ale i hlavní 

představitelé konzervativní strany, například lord Palmerston, Benjamin Disraeli a další. 

Nejzávažnějším problémem koloniální politiky byla Indie, kde v průběhu éry 

tzv. "druhého impéria" docházelo k důležitým změnám. Jejich hlavním důsledkem bylo 

upevnění přímé britské vlády na tomto subkontinentu. Tento vývoj vedl k ovládnutí 

přímého administrativního řízení britskou koloniální správou v rozsáhlých oblastech, 

dříve podléhajících Východoindické společnosti. 

V polovině 19. století se prosadil názor, že Indie je centrem britské koloniální 

říše; lord Randolph Churchill označoval Velkou Británii za "asijskou velmoc".17 

Rostoucí význam indických držav v britské koloniální říši vyjadřovalo rovněž schválení 

titulu indické císařovny pro královnu Viktorii v roce 1876.18 

Vzhledem k rostoucímu významu Indie v impériu bylo důležité, že Britové měli 

pod kontrolou životně důležité námořní spoje vedoucí do této državy kolem afrického 

kontinentu, jak již bylo řečeno. Z této skutečností vyplývalo, že se dlouho neozývaly 

hlasy požadující nějakou jinou, kratší cestu. Nakonec se přece jen úvahy o vybudování 

průplavu přes úzkou šíji oddělující v sousedství Sinajského poloostrova Středozemní a 

Rudé moře objevily mimo jiné v souvislosti s nezdařenou vojenskou expedicí 

Napoleona Bonaparta do Egypta. 

17 Friedjung, Heinrich, Das Zeitalter des Imperialismus 1884-1914, Bd. III, s. 269, Berlin 1922. 
18 Zásluhy na tom měli především konzervativci, zatímco liberálové byli zdrženlivější; jejich 

vůdce W. Gladstone dokonce vyjádřil obavy, že by tento akt mohl mít nepříznivý ohlas v jiných částech 
impéria, především v tzv. "bílých osadách". Viz Holland, B., The Life ojSpencer Compton, eight Duke oj 
Devonshire, Vol. I, s. 164, London 1911. 
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1. 2. Velká Británie a Egypt v 60. - 70. letech. 

V polovině 19. století nabyly obrysy výstavby Suezského průplavu konkrétní 

podoby v souvislosti s plánem francouzského inženýra Ferdinanda Lessepse (1805-

1894). Ani prosazení jeho návrhů ale nebylo jednoduchou záležitostí. Dokonce i 

tehdejší francouzský císař Napoleon III. se v roce 1856 v obavách z toho, aby si 

neznepřátelil Velkou Británii, choval k Lessepsovu projektu velmi chladně. Postoj 

změnil až v roce 1859, kdy byl na vrcholu moci. Tehdy začal projekt průplavu 

považovat za "francouzský podnik", jemuž je třeba poskytnout oficiální podporu. 19 

V listopadu 1854 vydal egyptský chedív Saíd Paša (1822-1863) Lessepsovib 
Cr 

koncesi na vybudování a provoz průplavu s platností na 99 let. Krátce na to, v roc~ 
1855, byl zahájen prodej akcií budoucího kanálu. Hlavním zájemcem se stala 

francouzská vláda, která nakoupila 207.000 akcií, tedy 52 %, zatímco Egypt získal jen 

64.000 akcií, za něž musel zaplatit 32 milionů franků. Upisování akcií neprobíhalo tak 

rychle, jak se původně očekávalo.2o 

Mezi Británií a Francií se nyní "rozhořely" spory o průplav, které se odrazily 

rovněž v jejich politice vůči konstantinopolské vládě. Trvalo téměř tři roky, než se je 

podařilo alespoň částečně zmírnit, což umožnilo realizovat Lessepsův projekt; turecký 

sultán k němu dal souhlas v roce 1859.21 

Poté Lesseps přesvědčil egyptského chedíva, aby nakoupil dalších 176.000 akcií. 

Ve Francii pro tento podnik byla získána půjčka ve výši 28 miliónů franků, z níž Egypt 

obdržel pouze 21 milionů. Země se tím ještě více zadlužila, pro Velkou Británii však 

vznikly příznivé podmínky, aby pozdějším nákupem kontrolního balíku akcií získala 

prioritní vliv na jeho provoz.22 

Vládnoucí kruhy ve Velké Británii byly vůči stavbě průplavu dlouho nepříznivě 

naladěny. Obávaly se totiž, že tato cesta do Indie bude snadno zranitelná, a navíc pod 

kontrolou jiné mocnosti - Francie. Britští inženýři soudili, že průplav bude neprůjezdný, 

neboť zapadne do "páchnoucích bažin". Proto britští politikové dlouho naléhali na 

tureckého sultána, aby projekt zablokoval a zrušil koncesi na výstavbu kanálu?3 

19 Obiete Joseph A., The International Status ofthe Suez Canal, s. 6-7, The Hague 1960. 
20 Gombár, E., Moderní dějiny islámských zemí, s. 219, Praha 1999. 
21 Obiete, l, c. d., s. 7-8. 
22 Gombár, E., c. d., s. 219. 
23 Garratt, G. T., Gibraltar and Mediterranean, s. 135, London 1939. 
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i C 

Negativní postoj britské vlády se odrážel i v jejím vztahu ke staviteli průplavu

Lessepsovi. Když se v roce 1864 obrátil na lorda Palmerstona se žádostí, aby mu 

pomohl překonat trvající odpor turecké vlády vůči stavbě Suezského průplavu, britský 

premiér mu odpověděl, že jeho kabinet považuje plán za technicky neproveditelný24 a 

jeho případná realizace by ohrožovala britské zájmy v oblasti, protože by vytvářela 

podmínky pro zesílené vměšování Francie do záležitostí Blízkého východu?5 

Ve Velké Británii převažovala v první polovině 19. století myšlenka vybudování 

železniční trati v oblasti Suezu, která by spojovala Středozemní a Rudé moře. Ještě 

v době, kdy Lesseps začal budovat kanál, navrhovali Britové výstavbu trati vedoucí 

z Alexandrie k Suezu. Plavbu po Rudérn moři jim měly zabezpečovat již fungující 

námořní základny v Adenu a na jiných místech Arabského poloostrova?6 

Rovněž vůdce toryovské strany Benjamin Disraeli (1804-1881) vážně uvažoval 

o možnostech vybudování železniční tr~ti z břhů Středozemního moře do Indie. Proto 

požádal známého afrického cestovatele rcamerona Vornéyé'I:5vemr;,-a:Qy prozkoumal 
'~"" ~ -"- - -~ 

možnosti její stavby přes Sýrii a Mezopotámii. Cameron vydal v 80. letech 

dvousvazkovou studii s názvem "Our Future Highway", v níž dokazoval, že "suchá" 

cesta do Indie může mít stejný význam jako námořní spojení přes Suez?7 Nicméně 

stavba průplavu přes všechny překážky úspěšně pokračovala. V roce 1869 byl 

slavnostně otevřen. 

Britové zůstávali i nadále skeptičtí a ve francouzské angažovanosti na stavbě 

průplavu viděli nebezpečí, ohrožující námořní spoje impéria. Ještě nějaký čas po jeho 

otevření se Londýn marně snažill:!,2mezit jeho užívání britskými loděmi. Nakonec 

musela uznat marnost takového počínání. Britská účast na provozu průplavu 

fíez~diielr;ě vzrůstala, až posléze čtyři z pěti lodí, které jím proplouvaly, nesly 

24 Britové odmítali projekt z mnoha důvodů. Především jim bylo zatěžko vzdát se pracně 
vybudovávané a v minulosti skvěle osvědčené sítě základen podéVr,frického pobřeží. Za daleko 
jednodušší řešení, zkrácení délky dopravní trasy do Indie, považovali (vybudování železničního spojení 
přes Osmanskou říši. Většina současníků, Palmetštna\nevyjímaje, nevěřila, že takto náročný projekt je 
technicky proveditelný .. :;:;: ;" . 

Dostavení Sllezk)ho průplavu potvrdilo obavy Palmerstonovy vlády a skutečně na čas hrozilo 
narušení dominantníhd''Postavení Británie nejen ve Středozemním moři, ale i na světových oceánech. 
Suez "otvíral" značné obchodní a vojenské možnosti i ostatním velmocenským konkurentům Británie, 
zejména Francii. 

25 Tonnies, F., Englische Weltpolitik in englischer Beleuchtung, s. 61, Bel)in 1915 ... >,._.~~~_,._ .•. 
26 Raphael, L., The Cape-to-Cairo Dream, a Study in British imperialism{ s. 31 ~\1\tew York 1936. I 
27 Friedjung, H., Das Zeitalter des Imperialismus 1884-1914, Bd. III, s. 249;Berlin 1922. ! 
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britskou vlajku.28 Nakonec britská plavidla představovala 71 % v celkovém počtu lodí, 

které touto vodní cestou proplouvaly, jejichž počet nadále narůsta1.29 

V 70. letech 19. století došlo v britském postoji k Suezskému průplavu ke 

změně. Londýnská vláda si začala plně uvědomovat význam tohoto díla pro spojení 

s Indií, jižní a východní Asií. Tento názorový posun vyvrcholil, když v roce 1874 stanul 

v čele vlády Benjamin Disraeli, hlavní zástupce a propagátor myšlenky nového centra 

Britského impéria v Indii a Asii. 

Suezský průplav nesporně podstatně zkracoval námořní spojení mezi mateřskou 

zemí, Indií a Dálným východem. Britové proto měli prvořadý zájem na jeho 

zabezpečení a především kontrole. K dosažení tohoto cíle se snažili využít svého 

postavení významného věřitele, jež využívali k prosazení kontroly nad egyptskými 

financemi a vůbec nad hospodářskou politikou této země?O Když se v roce 1875 chedív 

Ismáíl Paša31 (1863-1879) pod tlakem finančních nesnází rozhodl prodat akcie 

Společnosti Suezského průplavu, Disraeli neváhal a zakoupil je pro Velkou Británii. Již 

zřetelně si uvědomoval strategický význam průplavu a zároveň chtěl v Britech posílit 

vědomí zodpovědnosti za impérium.32 

Disraeli obratně využil latentních finančních potíží Egypta a v listopadu 1875 

koupil veškeré akcie Suezského průplavu za čtyři a půl milionů liber šterlinků. Avšak 

ani tato částka nemohla stav egyptských financí podstatněji zlepšit, a tak v dubnu 

následujícího roku došlo k úplnému zastavení splácení úroků věřitelům. Ti vytvořili 

zvláštní orgán s názvem "Council oj Foreign Boundholder", který měl chránit jejich 

zájmy. Jeho členy se stali zástupci Británie, Francie, Německa, Rakouska a Itálie. Svého 

postavení v orgánech, zabývajících se správou egyptských dluhů, dokázali využít 

především Britové. Bezprostředně po nákupu akcií průplavu vyslala londýnská vláda do 

28 Burt, R., The Evolution oj the British Empire and Commonwealth from the American 
Revolution, s. 452-453, Boston 1956. 

29 Obiete, E., c. d., s. 8. 
30 Raphael, L., c. d., s. 280-281. 
31 Ismáíl Paša se stal vládcem Egypta v roce 1863, po smrti Saída Paši, udržel se u moci do roku 

1879. Hodlal pokračovat v reformách svého předchůdce a zejména se snažil získat větší míru nezávislost 
na Osmanské říši. V roce 1866 si zajistil dohodou se sultánem posloupnost pro své potomky a o rok 
později zakoupil v Konstantinopoli titul chedív, čímž zabezpečil takřka úplnou nezávislost svých držav. 
Mohl dokonce razit vlastní mince a uzavírat smlouvy s jinými státy. Zvláště důležité pro něj bylo právo 
uzavírat bez souhlasu sultána zahraniční půjčky, což umožnilo Urychlení pronikání cizího, tedy 
evropského kapitálu do země. Viz Gombár, E., c. d., s. 221. 

32 Bruce Maurice, British Foreign PoUcy. lsolation or lntervention, s. 100, London 1938. 
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Egypta svého zmocněnce Stephena Cavea, aby na místě prověřil současnou finanční 

situaci země. Důvodem k tomuto kroku byly především obavy, že chedív nedodrží 

závazky, které v této souvislosti přijal, zejména 5% splácení úroků ze státního dluhu. 

Takový vývoj nehodlal Disraeli připustit nejen z vnitropolitických důvodů, ale 

především s ohledem na plány dalšího upevňování britské kontroly nad Suezským 

průplavem.33 

Důsledky získání dřívějších egyptských akcií pro Velkou Británii bylo očividné, 

většina "politického národa" přijímala tuto akci s uspokojením. Sám Disraeli označil 

v dopise královně tento čin za "neví daný úspěch".34 

Britové se ostatně brzy mohli přesvědčit o strategických výhodách, které impériu 

přineslo otevření Suezského průplavu. Relativně nepočetná britská armáda se stala 

podstatně mobilnější, protože bylo možné rychleji dopravit její jednotky třeba do Indie, 

jihovýchodní Asie nebo na Dálný východ?5 

Britové realizovali mnohá opatření odpovídající těmto změnám. Již několik let 

před nákupem akcií v roce 1870 položili Suezem kabel umožňující telegrafické spojení 

mezi mateřskou zemí a Indií. Posádky v Gibraltaru, na Maltě, v Adenu a později i 

v Egyptě se staly mobilními základnami pro případ nutnosti vojenské intervence 

v Africe a vůbec v celé oblasti kolem Indického oceánu.36 

Postoj britských politiků k těmto záležitostem nebyl jednotný. Nadále se ozývaly 

výhrady k postupu Disraeliho konzervativní vlády. Vystupovali s nimi především 

liberálové, jejichž vůdce William Ewart Gladstone rozhodně odmítal narůstající 

britskou angažovanost v této oblasti, obzvláště v Egyptě. Gladstone původně - na rozdíl 

od lorda Palmerstona - neměl námitky proti odvážnému projektu inženýra Lessepse a 

spatřoval ve vybudování průplavu projev pokroku, který prospěje celému lidstvu. 

Přitom ale ostře/7 mimo jiné i při zasedání Dolní sněmovny, kritizoval nákup akcií 

33 Mommsen, W., Imperialismus in Agypten. Der Aufstieg der agyptischen nationa/en Bewegung 
1805-1956, s. 34, Munchen 1961. 

1920. 
34 Buckle, G., The Life oj Benjamin Disraeli, Earl oj Baconfield, Vol. V, s. 439, London 1910-

35 Garratt, G., c. d., s. 136-137. 
36 Tamtéž s. 138-139. 
37 Ruh1 Hans, Disraelis Imperialismus und die Kolonialpolitik seiner Zeit, s. 125, Leipzig 1935. 
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Suezu. Disraeli mohl právem prohlásit, že kdyby jeho protivník byl ministerským 

předsedou, nikdy by k takovému kroku nedošlo. 38 

V průběhu diskusí o nákupu akcií Suezského průplavu Gladstone v časopise 

,,Nineteenth Century" napsal, že takový postup povede k vytváření nového Britského 

impéria v severovýchodní Africe, které bude sahat až k velkým jezerům a podnítí další 

snahy o rozšíření koloniálního panství najih, k Natalu a Kapsku.39 

Gladstone mimo jiné tvrdil, že Suezský kanál je vysloveně obchodní projekt 

závislý na komerčních zájmech. Zároveň ale považoval za velké riziko, nechat průplav 

mimo kontrolu Británie. Lze tedy konstatovat, že v konkrétní situaci, bez ohledu na své 

osobní názory, se musel chovat podobně jako Disraeli ajeho konzervativní kabinet. 

Po vojenské invazi do Egypta, počínaje rokem 1882, se Británie stala hlavním 

"strážcem" této vodní cesty a musela věnovat velkou pozornost zajišťování její 

bezpečnosti, zejména v neklidných oblastech podél břehů Rudého moře. 

Osud Suezského průplavu zůstával předmětem velmocenských rozporů i 

v letech, kdy se Egypt již plně dostal pod britskou kontrolu. Projevilo se to hned v roce 

1885 na pařížské konferenci, kde francouzská vláda navrhovala rezoluci, v níž by se 

zdůrazňovala nutnost [oprávněnost - D. C.] zajištění volného průjezdu všech lodí 

průplavem. V podobném duchu se vyjadřoval také ruský delegát, který se snažil 

limitovat případné nároky Osmanské říše. V říjnu 1888 podepsali zástupci Velké 

Británie, Francie, Německa, Rakousko-Uherska, Španělska, Itálie, Nizozemska, Ruska a 

Osmanské říše na jednání v Konstantinopoli konvenci, která v prvním článku 

garantovala, že průplav bude volně průjezdný všem lodím - obchodním i válečným -

nejen v době míru, ale i za války. Tyto zásady však nebyly nikdy v době konfliktu 

dodrženy. Průplav fakticky trvale zůstal pod britskou kontrolou a sloužil převážně 

zájmům Britského impéria. Pro londýnskou vládu z toho vyplývala mimo jiné nutnost 

trvalé, dlouhodobé kontroly nad Egyptem.4o 

38 Holland, B., c. d., s. 162. 
39 Tamtéž, s. 162. 
40 Obiete, E., c. d., s. 66, 71-74. 
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1. 3. Finanční a ekonomické zájmy Británie v Egyptě. 

Růst potřeb evropských velmocí, především Velké Británie a Francie, o Egypt 

v průběhu 19. století nesouvisel pouze s problematikou výstavby a provozu Suezského 

průplavu. Další důležitou příčinou se stal prudký rozmach hospodářství této země 

(Egypta), pokračující uvolňování její závislosti na Osmanské říši a spolu s tím se 

vytvářející příznivé podmínky pro příliv zahraničního kapitálu. 

Hospodářský rozmach Egypta ovlivnil především prudký rozvoj pěstování 

bavlny. To umožňovala zejména v 60. letech probíhající občanská válka mezi 

"Severem" a "Jihem" v Americe. Během ní došlo k podstatnému omezení vývozu 

bavlny ze států Konfederace; Amerika ztrácela své předtím takřka výsadní postavení 

producenta této výnosné suroviny. Kromě toho, že egyptská bavlna byla velmi kvalitní, 

vyhovovala potřebám evropského textilního průmyslu. Zájem o ni se projevoval 

zejména ve Velké Británii, jejíž vláda po porážce Konfederace, s níž sympatizovala, 

dočasně zmrazila hospodářské styky se Spojenými státy. 

K ekonomickému rozmachu Egypta přispíval nesporný rozmach jeho exportu. 

Ten podle nepřesných statistik vzrostl z přibližně 4 milionů liber v roce 1860, tedy v 

období před rozmachem vývozu bavlny, na 13 milionů liber šterlinků v roce 1875.41 

Pro Egypt se bavlna stala zdrojem značných zisků, což se odrazilo v bouřlivém 

a velice rychlém hospodářském rozvoji. Rozšířily se zavodňované plochy půdy, stavěla 

se zdymadla, budovaly železniční trati, telegrafy, vodovody, rozšiřovaly a 

modernizovaly se přístavy atd. Káhira a Alexandrie, pře stavované podle vzoru Paříže, 

se měly stát moderními velkoměsty. 

Zejména od 50. let 19. století probíhala v Egyptě rychlá výstavba železničních 

tratí. V letech 1856-58 bylo dokončeno železniční spojení mezi Alexandrií a Káhirou a 

vzápětí trať Káhira-Suez. Tím byl fakticky zrealizován jeden z někdejších britských 

projektů pozemního spojení Středozemního a Rudého moře.42 

Hospodářský rozvoj Egypta v 60. a 70. letech 19. století vzbuzoval všeobecný 

obdiv. Zpravodaj listu The Times M. Bell prohlašoval, že Egypt dosáhl v krátké době 

takového růstu, na který jiné země potřebovaly alespoň pět set let. Americký generální 

41 Mommsen, W., c. d., s. 28. 
42 Gombár, E., c. d., s. 225. 
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konzul De Leon označil hospodářské výsledky dosažené za vlády chedíva Ismáíla za 

"podivuhodné a nedostižitelné".43 

Chedív Ismáíl přecenil možnosti své země. Dluhy, které zdědil po svém 

předchůdci, rozšířil téměř sedminásobně. Rozvinul ale nebývalou výstavbu, která 

podstatně ovlivnila život v Egyptě, měnila jej v nejvyspělejší, hospodářsky 

nejrozvinutější část Osmanské říše. 

Ukončení občanské války v severní Americe se stalo počátkem konce všech 

výše uvedených plánů a nadějí. Ceny bavlny začaly prudce klesat a mimořádné zisky 

Egypta končily. Počáteční poplatky z provozu Suezského průplavu nenaplnily 

očekávání. Státní výdaje značně převyšovaly příjmy. Velké finanční náklady si 

vyžadovaly vydržování vojenských posádek rozmístěných na rozsáhlém území Súdánu 

a ve vzdálených rovníkových oblastech, které se podle nereálných představ egyptských 

vládnoucích kruhů měly stát součástí nové "obrovské" říše na Africkém kontinentu. 

Chedívova vláda reagovala na rostoucí hospodářské potíže velmi neprozřetelně. 

Vypomáhala si enormním zvyšováním daní, které se stávaly neúnosným břemenem pro 

přibližně šestimilionovou populaci Egypta. V zemi narůstal odpor proti takovému 

daňovému zatíženÍ. Nakonec se projevil v rostoucí zášti vůči cizincům, kteří zastávali 

významné pozice ve státní administrativě, bezpečnostních složkách a armádě. Jednalo 

se nejen o Evropany, ale i muslimy tureckého, albánského, případně čerkeského 

původu. 

Egyptští "ministři" narůstající hospodářské potíže z počátku podcenili. 

Nehodlali omezit a utlumit neúnosný rozvoj, dalece přesahující reálné možnosti země. 

Domnívali se, že nedostatek kapitálu vyřeší zahraničními půjčkami a od tohoto kurzu je 

neodradily ani přímo "lichvářské" úroky, které měli splácet. 

Chedív Ismáíl, povzbuzený předchozími hospodářskými úspěchy, získal v roce 

1864 velkou zahraniční půjčku od britské banky Fruhling and Geschen za značně 

nepříznivých podmínek. Egypt musel splácet ročně 12% úroky a amortizační poplatky. 

Roku 1865 získal Ismáíl další půjčku, která měla být údajně použita k dalšímu budování 

železniční sítě. Tentokrát mu ji poskytla velká francouzská banka Credit Financier. I 

43 Friedjung, H., c. d., Bd. III, s. 42. 
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tato půjčka byla spojena s "tvrdými" podmínkami. Ze sumy ve výši takřka 3.400.000 

liber dostal ve skutečnosti pouze 2.140.000 liber při 7% úročení.44 

Ismáíl nedokázal splácet požadované úroky a amortizaci z vnitřních zdrojů 

Egypta, takže se musel uchylovat k novým půjčkám. Roku 1867 si vypůjčil 2 miliony 

liber a v dalším roce 11 milionů liber prostřednictvím banky Oppenheimer. Rovněž tato 

půjčka byla spojena s lichvářskými podmínkami, neboť ve skutečnosti dostal pouze 7 

milionů liber. Roku 1871 sjednal krátkodobou půjčku 26 milionů liber šterlinků, z nichž 

měl platit 12% úrok.45 

Egyptská vláda hledala východisko z hospodářských a finančních potíží 

v zahraničí a brzy beznadějně uvázla v síti mezinárodní bankovní "lichvy". Zadlužení 

země prudce vzrůstalo a bylo nutno platit neúnosně vysoké úroky z nevýhodných 

půjček. Správu státního dluhu pak převzala zvláštní konsorcia; nejznámějším se stala 

francouzským kapitálem ovládaná "Banque Franco-Egyptiene". Tím vznikaly příznivé 

podmínky pro přímé zasahování evropských mocností nejen do záležitostí týkajících se 

egyptského státního dluhu, ale i celé ekonomiky země ajejího politického vývoje. 

Těchto možností využívala zejména Velká Británie a Francie. Britové si vymohli 

přijetí svého představitele sira Riverse Wilsona jako hlavního finančního poradce 

chedíva. Tomu se podařilo zatlačit do pozadí ostatní evropské diplomaty, což postihlo i 

tehdejšího francouzského poradce Victora Villeta.46 

Disraeliho konzervativní vláda se zatím neodhodlala k důraznějšímu 

prosazování svého vlivu. Nadále chtěla raději postupovat v souladu s ostatními 

zainteresovanými evropskými mocnostmi, především s Francií. 

Obě mocnosti (Francie a Británie) přinutily Egypt k přijetí dvou tzv. 

"generálních kontrolorů", kteří byli pověřeni dozorem nad financemi země. Společně 

přiměly chedíva Ismáíla, aby vytvořil novou vládu. 

V jejím čele stanul arménský politik Nubar Paša (1825-1899), Angličan sir 

Rivers Wilson se stal ministrem financí a francouzský zástupce Emest-Gabriel de 

Bligniéres byl jmenován ministrem veřejných prací. Velká Británie a Francie tak mohly 

44 Mommsen, W., c. d., s. 29-30. 
45 Tamtéž, s. 30-31. 
46 Mommsen, W., c. d., s. 34-35. 
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prostřednictvím všech zástupců takřka neomezeně určovat další směr vývoje egyptské 

ekonomiky a také diktoval podmínky kontroly a umořování státního dluhu. 

Podstatné změny, k nimž došlo v řízení egyptských financí, prospívaly hlavně 

britským zájmům. Francie nyní marně usilovala o obnovení rovnocenné kontroly nad 

egyptským hospodářstvím a státním dluhem. Britská vláda jí sice přenechala formální 

předsednictví v komisi pro dozor nad egyptským státním dluhem, jehož skutečnou 

správu měl ale pevně v rukou britský zástupce sir A. Calvon, který se stal finančním 

poradcem chedíva. Francie ztrácela vliv, přesto nadále pokračovala ve spolupráci 

s Británií. 

Vážnější rozpory meZI egyptskými představiteli a západními mocnostmi se 

začaly projevovat od května 1876, když došlo ke zřízení Pokladny egyptského 

veřejného dluhu, která měla za úkol kontrolovat ekonomiku země. V tomto orgánu měly 

zastoupení Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Rakousko-Uhersko a později i 

Rusko. Komise kontrolovala příjmy určené ke splácení egyptského státního dluhu. 

Britským zástupcem v ní se stal major Evelyn Baring, pozdější lord Cromer (1841-

1917), který po následující desetiletí ovlivňoval egyptský politický i hospodářský vývoj. 

Pro Ismáíla bylo zvlášť nepříjemné vytvoření komise, jež měla prošetřit 

možnosti splácení "dluhu" i z prostředků jeho soukromého majetku. Dále musel 

souhlasit s již zmíněným vytvořením vlády Nubara Paši, do jejího administrativního 

aparátu přišlo na 1300 evropských expertů. 

Příležitost k odporu proti těmto opatřením mu poskytl až vojenský puč z února 

1879, který osnovali egyptští důstojníci znepokojeni plánem razantního snížení 

početního stavu egyptské armády z 15.000 na 7.000 tisíc vojáků. Puč se ale nezdařil, 

pouze "premiér" Nubar Paša podal demisi. Evropští konzulové si vynutili, aby byl 

povolán prozápadně orientovaný korunní princ Tawfíq Paša (vládl 1879-92). Eskalaci 

napětí pomohl dočasně zmírnit Ismáíl, který se postavil vcelku vstřícně k požadavkům 

armády. Slíbil, že nepotrestá strůjce puče a s pomocí další půjčky od banky Rothschild 

hodlal zajistit vyplácení vyšších důstojnických platů.47 

Podle mínění německého historika Wolfganga J. Mommsena v Egyptě vzniklo 

moderní nacionální hnutí ovlivněné ideály "francouzské revoluce", liberalismem a 

47 Burt, R., c. d., s. 469. 
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konstitucionalismem. Jeho vůdci i značná část egyptských intelektuálů byli vychováni 

ve francouzských školách. Na účastníky nacionálního hnutí působily i v podstatě 

nereálné představy o cílech někdejšího Napoleonova tažení do Egypta a jeho heroizace 

jako osvoboditele země z osmanského područí.48 

Západní mocnosti viděly v tomto hnutí především ohrožení vlastních zájmů. 

Nepokoje neustávaly, až došlo v Egyptě ke zvratu, který vzbudil u jejich zástupců nová 

podezření. Aby zabránili prohloubení vnitropolitické krize, dohodli na schůzce 6. dubna 

1879, že je třeba vytvořit stabilní národní vládu na konstitučním základě. 

Současný "premiér" Tawfíq, který měl jejich důvěru, rezignoval s odůvodněním, 

že nemá příznivé podmínky pro prosazování svých záměrů. Chedív Ismáíl využil 

situace ke zrušení všech opatření směřujících k omezení vlivu odstupujícího Tawfíga~ 

evropských mocností v egyptské politice. 

Vedením nového kabinetu byl pověřen vůdce umírněných konstitucionalistů 

Muhamma~f Šaríf~ pašlf a západním mocnostem sdělil, že tato vláda bude složena 

výlučně z Egypťanů. Velká Británie a Francie si však vymínily, aby v případě, že dojde 

k odvolání některého zjejich zástupců bez souhlasu příslušné vlády, byla tato záležitost 

projednána Komisí pro kontrolu egyptských financí vytvořenou dekretem z listopadu 

1876. Současně prosadily, aby nový "premiér" jmenoval komisaře pro státní dluh, opět 

Francouze Ernesta-Gabriela de Bligniérese a majora Evelyna Baringa (Cromera).49 

Chedív Ismáíl odmítl výtku, že vyloučením evropských ministrů z vlády porušil 

své mezinárodní závazky. Rozhodně se také postavil proti jejich zpětnému jmenování 

do dřívějších funkcí. V důsledku tohoto postoje mu britský a francouzský konzul sdělili, 

že ani obnovení mezinárodní finanční kontroly by nepřineslo uspokojivé výsledky, 

protože kontroloři nemají skutečné pravomoci. K tomuto stanovisku se připojil 

německý generální konzul, který chedívovi oznámil, že Německo považuje rozhodnutí 

egyptské vlády z 22. dubna o samostatném řízení státních financí za porušení přijatých 

mezinárodních závazků. Podobně protestovaly další evropské vlády. 

Londýn šel ještě dále. Ministr zahraničí lord Salisbury poslal SIru F. 

Lascelles~~il~ jenž byl britským zástupcem v Egyptě, depeši, v níž ho instruoval, že má 
iJ 

48 Mommsen, W., c. d., s. 82. 
49 Baring, Evelyn, Earl of Cromer, Modern Egypt, Vol. I, s. 206, London 1908. 
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spolu se svým francouzským kolegou chedívu Ismáílovi navrhnout, aby abdikoval 50 a 

byl varován, že v případě odmítnutí mu nebude poskytnuta renta ze státních zdrojů, ani 

zaručeno nástupnictví jeho syna. Britská vláda se obrátila na tureckého sultána se 

žádostí, aby zbavil Ismáíla funkce. Sultán vyhověl, a tak byl 26. června 1879 výnosem 

Porty sesazen a vladařem Egypta se stal syn Tawfíq Paša. Tím bylo dosaženo 

zamýšleného cíle - obnovení plného vlivu západních mocností v zemi. 

K pádu chedíva Ismáíla přispěl také německý kancléř Otto von Bismarck. Nešlo 

mu při tom ani tak o zájmy německých věřitelů, ale především o potřeby zahraniční 

politiky své vlády, tedy posílení rozporů mezi Velkou Británií a Francií. Rychlé 

vyřešení egyptské vládní krize mu záměr prozatím zkříŽilo. 51 

Při stanovení dalšího postupu vůči Egyptu po nastolení nového chedíva museli 

Britové a Francouzi rozhodnout, koho jmenují do funkcí kontrolorů a jak by se měli 

jejich zástupci chovat vůči vládě Šerifa Paši. Kontrolory se opět stali Bligniéres a 

Baring (Cromer). Ti se bez většího úspěchu snažili přimět egyptskou vládu k plnění 

jejích závazků. Největšího úspěchu dosáhli prosazením snížení rozpočtu egyptské 

armády. Důsledkem toho bylo penzionování přibližně dvou a půl tisíc důstojníků a 

poddůstojníků. Přestože se jednalo především o cizince - Turky, Albánce, případně 

Čečence - stali se z nich "vášniví" hlasatelé islámského nacionalismu namířeného proti 

Britům a Francouzům. Kjeho posílení přispívaly též události odehrávající se v jiných 

částech Osmanské říše, zejména její prohra ve válce s Ruskem, ohrožení 

Konstantinopole, územní ztráty v Malé Asii, či francouzská intervence v Tunisku. 

V červenci 1879 se vnitropolitická krize v Egyptě dále prohloubila, když 

mezinárodní komise vyhlásila egyptskou nesolventnost. Vzbouřil se i parlament, 

požadující větší pravomoci a právo kontroly vládní politiky. Varmádě se nadále 

projevovala nespokojenost. Nová vláda byla neschopná, nedokázala se dohodnout 

s Vysokou portou a zároveň neuspokojila pohledávky zneklidněných evropských 

věřitelů, čímž se příjmy armády nadále ztenčovaly. 

50 Salisbury mimo jiné uvedl, že egyptský vládce propuštěním evropských ministrů prokázal 
trvalý odpor k pokusům o omezení jeho moci a nehodlá ustoupit v ničem, co by mohlo oslabit jeho 
dosavadní postavení. Viz Cromer, Modern ... ,Vol. I, s. 132-136.; Chedívovi vytýkal zejména to, že 
úmyslně nerespektoval pokyny mezinárodní komise, neprovedl nic z požadovaných reforem a 
s neobvyklou krutostí vymáhal poplatky od svých poddaných. Zdůrazňoval, že lsmáíl je hlavní překážkou 
v uskutečňování navržených změn. Západní mocnosti mu přesto chtěly umožnit důstojný a pro něho 
výhodný odchod. 
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Chedív se pro tyto záměry (vyrovnání státních financí a obnovení vyvážených 

vztahů s Portou) snažil získat předchozího premiéra Šarífa Pašu. Když neuspěl, 

jmenoval v září 1879 "ministerským předsedou" Rijáda Pašu. Ten vystupoval značně 

autoritativně a konzervativně. Souhlasil, aby všechny konstituční "experimenty" 

podléhaly kontrole Evropanů, tedy především Britům a Francouzům.52 Připravil plán 

rozsáhlé reorganizace armády, jehož cílem bylo oslabit vzrůstající vliv vůdce rebelů 

v ozbrojených silách - Urábího Paši. 

Evropští věřitelé vytvořili tzv. Likvidační komisi, která se významnou měrou 

podílela na přípravách zákona o vyrovnání egyptského dluhu, vydaného v červenci 

1880. Jednalo se celkově o částku téměř 98.378.000 liber, jež měla být umořována 

každoročními splátkami ve výši téměř 4 a čtvrt milionu liber, což přesahovalo možnosti 

země.53 

Tato opatření přispívá k růstu nespokojenosti a dále prohloubila vnitropolitickou 

krizi. Vůdcem vojenského odporu se nyní stal sám plukovník Ahmad UrábL Ten donutil 

v únoru 1881 chedíva k reorganizaci vlády a přijetí některých dalších požadavků rebelů. 

Stal se uznávanou osobností, ale i nadále se choval velmi opatrně. Přestože byl 

rozhodným odpůrcem britsko-francouzské kontroly egyptských záležitostí, vedl proti 

oběma mocnostem pouze zákulisní intriky ve vládě a parlamentu. Dokonce se mu 

podařilo dočasně navázat styky se zástupci západních mocností E. Maletem a 

Sienkiewichem. Tímto "manévrem" si chtěl zajistit diplomatickou podporu Británie a 

Francie v případě intervence tureckého sultána, který se snažil využít nestability 

v Egyptě k znovunastolení své nadvlády. 54 

Nakonec 9. září 1881 provedl plukovník Urábí vojenský převrat. Přibližně s pěti 

tisíci vojáky obklíčil palác chedíva v Káhiře, požadoval odstoupení vlády a zvýšení 

platů v armádě. Nová nacionální vláda slibovala, že bude dbát mezinárodních závazků 

týkajících se egyptského státního dluhu, zároveň ale vyhlásila své právo stanovit státní 

rozpočet, bez ohledu na předešlájednánL55 

51 Mommsen, W., c. d., s. 54-55. 
52 Tamtéž, s. 55. 
53 Gombár, E., c. d., s. 264-265. 
54 Mommsen, W., c. d., s. 64-65. 
55 Baddour, 1., c. d., s. 69. 
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1. 4. Britsko-francouzské vztahy v době "egyptské krize". 

Ve Velké Británii koncem 70. let převládl názor, že Egypt má velký strategický 

význam pro zabezpečení nejkratších námořních spojů do Indie, takže by měl být pod 

trvalou britskou vojenskou kontrolou. Problémem zůstávalo, jak by se k tomu postavila 

Francie, která byla rovněž schopna vybudovat v této zemi vojenskou základnu. Ve 

Francii ale vážně nad anexí Egypta nikdo neuvažoval; i když tlak "veřejnosti" by 

nedovolil žádné z jejích často se střídajících vlád politiku naprostého nezájmu vůči 

egyptským "záležitostem". Francouzské kroky v Egyptě byly jakýmsi kontrapunktem 

britské politiky. Jedna velmoc si nemohla dovolit samostatnou akci, aniž by nevyvolala 

odezvu druhé, jejich oboustranným společným zájmem proto bylo, aby se situace 

v Egyptě konsolidovala a tehdejší krize nepřerostla v mezinárodní problém, do něhož by 

mohly zasahovat ostatní evropské mocnosti i konstantinopolská vláda. 

K významnému posunu v britské zahraniční politice došlo v roce 1880, když 

volby překvapivě vyhrála Gladstono~hiberální strana. Nový premiér, zarytý odpůrce 
{ 

rozšiřování britského impéria a podporovatel myšlenky volného obchodu, se nyní dostal 

do složité situace. Na jedné straně chtěl prosazovat liberální ide~ i v mezinárodní 

politice, na straně druhé se musel chovat pragmaticky. Z těchto důvodů se Britové téměř 

celý následující rok snaží dohodnout s hlavním konkurentem v egyptské otázce -

s Francií. Úhelným kamenem jednání byl nějaký omezený zásah v Egyptě, který by 

nepřinesl zatažení Británie do této oblasti, ale zároveň by dostatečně uchránil Suez. 

Druhým problémem byla solventnost Egypta. Britové věřili, že pokud bude kanál 

"stabilizován", zvýší se tím vliv Británie i na samotnou egyptskou vládu a především na 

její finanční správu. 

Britové si příliš nepřáli zásah osmanské armády v Egyptě. Především ale 

" nechtěli nadále pokračovat v podpoře "Porty", jak to dělala předešlá D~aeliho vláda.56 

Proto, když do Egypta přijel zvláštní vyslanec sultána, který byl slavnostně přijat 

chedívem i premiérem Šerifem Pašou, Gladstonův ministr zahraničí Granville (lord 

George Leveson-Gower) napsal 15. října 1881 britskému vy~lanci v Konstantinopoli 
// 

/,,,/" 

// 

56 Burt, A. LeRoy, The Evolution ofthe British Empire and Commonwealthfrom the American 
Revolution, s. 462, Boston 1956. 
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lordu Dufferinovi, že chce spolu s Francouzi přesvědčit sultána, aby setrval na 

současných postojích a nepokoušel se zasahovat do egyptských záležitostí. 57 

Pařížská vláda se stavěla proti intervenci tureckého sultána v Egyptě ještě 

rozhodněji. Zatímco Britové alespoň teoreticky připouštěli, že by do Egypta mohl být 

vyslán nějaký turecký generál, aby posílil chedívovu autoritu, Francouzi se obávali, že 

by tím mohla být vytvořena možnost pro přímý zásah turecké armády. Proto vyslanci 

obou mocností u Vysoké Porty dostali shodné pokyny, aby sultána od takového záměru 

odvrátili. 58 

V říjgi,,_} 881 si toryové začali uvědomovat, že pokud chtějí udržet stabilitu 

Egypta, musí se výrazněposílit britský vliv v této oblasti. Naivně yéřili, že takový vývoj 

příliš neovlivní jejich vztahy s ostatními evropskými mocnostmi, především s Francií. I 

tehdejší ministr zahraničí lord Salisbury si patrně jen málo uvědomoval, jak negativní 

ohlas by vzbudil případný britský vojenský zásah nejen u chedíva, ale také ve Francii.59 

Nicméně "lavírování", mezi samostatným zákrokem a zásahem společně s Francií mělo 

pokračovat další rok. (Viz korespondence Lyonse se Salisburym)60 

Jakoby se opakovalo jednání z podzimu a zimy roku 1878, kdy probíhaly mezi 

britskou a francouzskou vládou podrobné diskuse o problémech Egypta a Tuniska. Do 

popředí se dostaly zejména možné důsledky britsko-turecké dohody, s níž Francie 

nesouhlasila. Důsledkem těchto rozporů bylo zrušení obchodní smlouvy mezi oběma 

státy na počátku následujícího roku.61 

32. 

57 Fitzmaurice, Lord Edmond, The Life oj Granville George Leveson Gower, second Earl 
Granville, Vol. I, s. 252-253, London 1905. 
58 Cromer, Modern ... , Vol. I, s. 196. 
59 Cecil, Lady Gvendolyn, Life oj Robert, Marquess oj Salisbury, Vol. II, s. 330, London 1921-

60 Když britský vyslanec lord Lyons napsal 15. července 1879 Salisburymu, že zavedení stálého 
dohledu v Egyptě je zbytečné, protože pravomoce kontrolní inspekce jsou dostačující, ministr 
nepovažoval takové "varování" za důležité; Velká Británie stejně (podle něj) nehodlala podniknout v této 
zemi žádné rozhodnější kroky. Viz Cecil, G., c. d., Vol. II, s. 355. 

V odpovědi, kterou SaIisbury poslal 20. července Lyonsovi, zdůrazňoval, že nelze mluvit o 
britských plánech na okupaci Egypta. Připomínal, že vláda má zájem především na společném postupu 
s Francií a vůči chedívovi nechce prosazovat nic jiného, než aby jeho vláda zajišťovala ochranu zájmům 
cizinců podle zásad mezinárodního práva. Viz Newton, Thomas W. D. 2nd Baron, Lord Lyons: A Record 
oj British Diplomacy, Vol. II, s. 154-155, London 19l3.; V tomto dopise dokonce prohlašoval, že jeho 
vláda by neměla námitky proti případné francouzské okupaci oblasti kolem Suezského průplavu, tento 
názor však nemohl projevit veřejně, protože by se vystavil kritice, že "rozděluje cizí majetek". Ohrozil by 
tím také vztahy s Itálií, která by s takovým krokem sotva souhlasila. 

61 Newton, T., c. d., s. 163. 
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Francouzská diplomacie musela řešit obtížné dilema. Snažila se zabránit 

samostatnému britskému záboru Egypta, nepřála si ani případnou tureckou okupaci a 

v možné společné správě země oprávněně spatřovala zdroj dalších rozporů. Podobný 

názor zastával i kancléř Bismarck, podle něhož se Egypt v případě takového řešení 

mohl stát druhým Šlesvickem-Holštýnskem.62 

V září 1879 se lord Salisbury dohodl s francouzským velvyslancem v Londýně, 

že obě vlády nepřipustí, aby některá jiná mocnost uplatnila v Egyptě svůj vliv; dokonce 

mezi sebou projednaly konkrétní opatření pro případ intervence "evropských 

konkurentů". 63 

Britská vláda v úvahách o vlastním vojenském zásahu zdůrazňovala, že by jejím 

cílem mělo být především znovu upevnění mocenských pozic chedíva a také obnovení 

již užívaných forem kontroly nad Egyptem. Francie v době vlády premiéra Leóna 

Gambetty tyto záměry podporovala. Později, v době fungování Freycinetova kabinetu, 

zachovávala zřetelnou zdrženlivost - snažila se držet přeci jenom více stranou od 

přímého zasahování do egyptských záležitostí, protože by podle Freycineta mohla 

oslabit francouzskou armádu, jejím největším nepřítelem bylo Německo. 

Možnosti britsko-francouzské spolupráce při řešení egyptské krize se dále 

zhoršily v roce 1881. Rozdílné názory obou vlád se projevily při egyptském zářijovém 

povstání v roce 1881, když se britský ministr zahraničí lord Granville snažil dohodnout 

s francouzským velvyslancem v Londýně na společném postupu obou zemí. Francie 

navrhovala vyslání několika vyšších důstojníků, kteří by obnovili pořádek a disciplínu 

v egyptské armádě. Britové to odmítli s námitkou, že "pár generálů nedokáže potlačit 

takovéto rozsáhlé nepokoje".64 

Dne 1 O. listopadu 1881 padla ve Francii další vláda a premiérem se opět stal 

Gambetta, který převzal i ministerstvo zahraničí. V prvé řadě mu šlo o posílení 

obchodních vztahů s Británií a o uzavření nové obchodní smlouvy, jak navrhoval 

britský představitel Richard Cobden. Gambetta, na rozdíl od Freycineta, věřil v možnost 

britsko-francouzské spolupráce v případě společné intervence v Egyptě.65 

62 Cromer, Modem ... , Vol. I, s. 130. 
63 Morley, John, The Life oj William E. Gladstone, Vol. III, s. 74, London 1910. 
64 Cromer, Modem ... , Vol. I, s. 217-215. 
65 Fitzmauer, H., c. d., s. 252-253. 
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Gambetta se pokusil navázat spolupráci s Británií, když britskému zástupci 

v lordu Lyonsovi v prosinci 1881 navrhl podpořit chedíva Tawfíqa společnou britsko

fancouzskou nótou. 66 Britové souhlasili a v lednu 1882 společně vystoupili. Vyslovili se 

pro plné zachování chedívovy moci jako záruky stability poměrů v Egyptě. Odmítli 

mocenské nároky sultána, muslimský nacionalismus a zdůraznili, že v zájmu řešení 

problémů egyptského státního dluhu mají nárok na solidní postavení v zemi i na 

případnou vojenskou intervenci. Kritici poukazovali na to, že skutečnou příčinou 

ohrožení Egypta "podryvnými" snahami z "vnějšku i vnitřku", jak se psalo v nótě, je ve 

skutečnosti bezmocná, morálně rozložená, neschopná Tawfíqova vláda. 67 

Francouzi do nóty i přes mírný odpor Británie prosadili pohrůžku přímé 

intervence. Nebylo tomu náhodou. Nyní se totiž francouzský premiér Gambetta již 

nepokrytě začal věnovat plánům na vojenské řešení egyptské krize. Věřil, že vojenská 

převaha nad Anglií, především v množství pozemních sil, by nakonec zabezpečila 

Francii výhodnější postavení. 

Nejvíce se proti této formulaci stavěl britský ministr zahraničí lord Granville, 

nakonec ale ustoupi1.68 Sám připouštěl možnost intervence jedině v případě přímého 

ohrožení Suezského průplavu.69 Granville se mezitím seznámil s memorandem 

britského finančního poradce sira A. Colvina, v němž se objevilo tvrzení, že by nebylo 

oportunní pokoušet se potlačit nacionální hnutí, protože pak by vznikl v zemi chaos a 

došlo by i k ohrožení úsilí o ozdravění egyptských financí. 70 

Nyní se ukázala rozdílnost zájmů obou zemí v Egyptě. Francie usilovala o 

intervenci, či anexi Egypta s britskou pomocí, na jejíž úkor se chtěla prosadit, zatímco 

Granville ve společné nótě chybně viděl zabránění intervence. Proto Ganville zvolil 

nový kurz. Do Paříže poslal v lednu 1882 dopis, v němž definoval pozici liberálního 

kabinetu - uvedl, že případná okupace Egypta by se nesetkala s vážnějším odporem 

v této zemi ani v Osmanské říši, vedla by ale k růstu "napětí" ve vztahu s ostatními 

66 Cromer, Modern ... , Vol. I, s. 215. 
67 Garvin, James L., The Lije ol Joseph Chamberlain, Vol. 1, s. 444, London 1932. 
68 Gretton, Richard H., A Modern History olthe English Speaking People, s. 86, London 1913 

(1912). 
69 Fitzmauer, H., c. d., s. 255. 
70 Cromer, Modern ... , Vol. I, s. 231. 
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evropskými velmocemi. Proto za východisko z obtížné situace považoval nevítaný, ale 

přece jen menší riziko přinášející vojenský zásah Osmanské říše. 71 

Francie tuto možnost nadále rozhodně odmítala. Premiér Gambetta nesouhlasil 

s žádným tureckým zásahem do "egyptských záležitostí", což uvedl v komentáři v jemu 

blízkém listu République Francaise; dne 14. ledna 1882 napsal, že by bylo chybou 

domnívat se, že obě západní mocnosti se v případě vážnějšího ohrožení chedívova 

postavení spokojí s nějakou "platonickou" demonstrací své nespokojenosti. Prohlášení 

premiéra bylo i v Británii chápáno jako výzva ke společné intervenci do Egypta. 72 

Zanedlouho došlo ve Francii k další zrněně vlády. Novým ministerským 

předsedou se stal Freycinet, který také převzal vedení ministerstva zahraničí. I on 

souhlasil s nedávnou společnou nótou a také odmítal možnost turecké intervence 

v Egyptě. 73 

Na rozdíl od minulé vlády Freycinet už nehovořilo anexi či invazi (za největší 

nebezpečí pro Francii považoval Německo). Nabízela se tedy samostatná intervence 

Británie. Tu francouzská vláda přijímala s nedůvěrou a často zdůrazňovala že ,je pevně 

rozhodnuta oddělit otázku ochrany Suezského průplavu od tzv. ,intervence"'. A 

dodávala, že "zůstane stranou od jakýchkoli akcí v Egyptě s výjimkou přímého 

potlačení agrese... Jestliže britské oddíly zamýšlejí podniknout takovou operaci, 

nemohou počítat s francouzskou spoluprácí".74 

Pro Francii byla možnost samostatného britsk~6 zásahu v Egyptě natolik 

nepřijatelná, že se nakonec raději smířila s myšlenkou nějaké míry angažovanosti 

Osmanů. Proto Freycinet v květnu 1882 oznámil, že případná turecká intervence by 

byla přijatelnější, pokud by proběhla pod francouzsko-britskou kontrolou a za podmínek 

stanovených oběma velmocemi. Lord Granville souhlasil a již navrhl stanovení 

případných sankcí proti Osmanské říši, pokud by nedodržela stanovené závazky.75 

Nakonec francouzská vláda ustoupila do té míry, že neměla námitek ani proti 

případným britským akcím v Egyptě, pokud by byla po invazi zapojena do ochrany 

Suezského průplavu. 

71 Morley, J., Gladstone ... , Vol. I, s. 77. 
72 Cromer, Modem ... , Vol. I, s. 230. 
73 Fitzmauer, H., c. d., s. 259. 
74 Cromer, Modem ... , Vol. I, s. 301-302. 
75 Morley, J., c. d., Vol. I s. 79. 
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Když koncem června 1882 padla Freycinetova vláda, Francie se začala 

z egyptské krize zjevně stahovat. Velká Británie zůstávala osamocena, nezdařilo se jí 

získat ani dalšího, i když výrazně slabšího, spojence - Itálii. V britské liberální vládě se 

v egyptské otázce začala projevovat rozdílná stanoviska. Gladstone podporoval zásah 

turecké armády, avšak pokus získat souhlas sultána se nezdařil. Ministři Chamberlain a 

Hartington byli pro společnou britsko-francouzskou intervenci, kterou ale Paříž 

odmítala. Nakonec, po proti evropských nepokojích v Alexandrii, většina členů vlády 

včetně Chamberlaina usoudila, že je nezbytný třeba i izolovaný britský zásah. Souhlasil 

s ním i dosud nejvíce oponující ministr Hartington, který nyní dokonce naléhal na 

potrestání zodpovědných členů vojenské junty v Egyptě a požadoval odškodnění obětí 

"alexandrijského masakru".76 

Ještě v první polovině roku 1882, kdy se egyptské krize teprve blížila k vrcholu, 

se západních mocnosti pokoušely nalézt nějaké smírné řešení a doufaly, že východisko 

najdou v mezinárodním jednání o tomto problému. Freycinet navrhl svolání konference 

evropských velmocí, na níž by se projednaly všechny závažné aspekty "egyptské krize". 

Podpořila ho britská vláda i německý kancléř Bismarck. Evropské státy se snažily 

přimět tureckou vládu k účasti na jednání. 

Konference byla zahájena v Konstantinopoli 23. června 1882, jako porada 

zástupců evropských velmocí o přípravě zásahu v Egyptě vedoucího k zabezpečení 

zájmů evropských věřitelů. Turecká vláda sice nemohla zabránit jejímu svolání, dále 

však neústupně namítala, že jde o otevřený zásah do jejich práv. 

Velká Británie a Francie se přesto snažily prosadit svůj dřívější plán na vojenský 

zásah sultánovy armády v Egyptě pod jejich dozorem. Návrh ale odmítaly ostatní 

evropské mocnosti, především Německo a Rakousko-Uhersko. Sultán AbdUlhamit II. 

(1876-1909) jej rovněž nepřijal.77 

Konstantinopolská konference nakonec uvázla v nekonečných diskusích. Až na 

začátku července se delegáti dohodli požádat sultána o vyslání vojska do Egypta. 

Dokonce i francouzský odpor proti takovému způsobu řešení se mezitím zmírnil, což se 

76 Garvin, J., The Lije oj Joseph Chamberlain, Vol. I, s. 447, London 1932. 
77 Prohlašoval, že jako vládce Egypta nemůže být omezován nějakým mandátem evropských 

mocností. Doufal, že tímto postojem získá sympatie muslimských nacionalistů, kterých by mohl využít 
pro konsolidaci své říše. Viz Cromer, Modem ... , Vol. I, s. 290-291. 

30 



projevilo v komentářích vlivných provládních novm République Francaise, které 

připustily možnost zásahu osmanské armády v Egyptě. 78 

Sultánova vláda se snažila využít této situace a kladla si nesmyslné požadavky 

(např. odvolání britské a francouzské eskadry, které byly vyslány k pobřeží Egypta 

v souvislosti s vyhrocením vnitropolitické krize v zemi). Nakonec i na tureckou variantu 

delegáti rezignovali. 

1. 5. Britská vojenská intervence. 

Situace se velmi rychle zhoršovala hlavně proto, že výrazně stoupala moc 

plukovníka Urábího a vliv armády. Zmíněné nepokoje, zvláště pak masakr cizinců 

v Alexandrii, zrychlily dosavadní váhavé reakce "evropské diplomacie". Britové a 

Francouzi se snažili přimět ostatní vlády k společne1nů nátlaku na sultána.~éhtěli, aby se 

i Osmanská říše konečně zapojila do konstantinopolské konference a hlavně, aby 

vyslala na omezenou dobu do Egypta vojsko. Konstantinopolská vláda tento požadavek 

opět odmítla, ani ostatní evropské mocnosti se do těchto záležitostí nehodlaly vměšovat; 

zasáhnout tak mohly pouze obě západní vlády (Francie a Británie). 79 

Na dalším postupu se dohodly na jaře roku 1882 a 25. května zaslaly chedívovi 

nótu, v níž požadovaly odvolání egyptské nacionální vlády a plukovníka Urábího ze 

všech funkcí. Reakce nacionalismem ovlivněné "veřejnosti" byla tak bouřlivá, že 

chedív se k zákroku neodhodlal. 80 

Když v červnu 1882 propuklo v Egyptě povstání Urábího, chedív Tawfíq uprchl 

do Alexandrie, kde očekával ochranu britského vojska. V dekretu, který vydal, vyhlásil, 

že sesadil Urábího z funkce ministra války a označil ho za vzbouřence zbaveného všech 

"politických" práv. Urábí na to odpověděl prohlášením, v němž nazval chedíva 

zrádcem, neboť zavinil současnou vnitropolitickou krizi. 

Urábí pokračoval v"boji" a začal opevňovat alexandrijský přístav. Tím chtěl 

zabezpečit jeho ochranu pro případ vojenské intervence. Britská a francouzská vláda 

dospěly k závěru, že prohlubující se "egyptskou krizi" lze řešit jen zásahem vojenských 

sil. 

78 Tamtéž, s. 282-283. 
79 Tam., s. 286. 
80 Baddour, 1., c. d., s. 70. 
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Dne 8. června dostali Britové informace, že egyptští vzbouřenci rozmisťují 

v Alexandrii dělostřelecké baterie a chystají se bombardovat západní válečné eskadry, 

které se již nějakou dobu demonstrativně zdržovaly poblíž egyptského pobřeží. Situace 

se ještě zhoršila, když 11. června došlo v Alexandrii k již zmíněným nepokojům, během 

nichž zahynulo asi 200 lidí, mezi nimi 50 Evropanů. Britský kabinet se rozhodl pro 

rázný postup. 

Urábí sice poměrně rychle zvládl situaci a jeho jednotky obnovily pořádek; 

plukovník si však zřejmě neuvědomil, jaké následky budou mít tyto události pro 

nacionální hnutí. Jeho sebevědomí nyní vzrostlo natolik, že sdělil chedívovu 

tajemníkovi, že nedovolí, aby byl popraven jediný Arab, aniž by současně nebyl 

pověšen jeden Angličan. 8l 

Za takové situace se londýnská vláda rozhodla k vojenskému zásahu a navrhla 

Francii, aby jejich společná flotila bombardovala opevnění alexandrijského přístavu. 

Freycinet se s ohledem na veřejné mínění k akci neodvážil a naopak se rozhodl odvolat 

vlastní válečnou eskadru k Port Saidu. Britové se tentokrát nedali odradit; 3. července 

vydala admiralita příkaz ke zničení pozemních opevnění a dělostřeleckých baterií u 

Alexandrie. 82 

K zásahu došlo 11. července. Odpor vzbouřenců byl slabý a město začalo záhy 

hořet. Velitel britské eskadry admirál Seymour dal příkaz k vylodění pozemního vojska, 

které mělo zlikvidovat síly povstalců. Tyto jednotky ale nebyly dostatečně silné, aby 

mohly postupovat hlouběji do egyptského vnitrozemí. Proto byly o několik týdnů 

později vyloděny další britské oddíly v oblasti Suezského průplavu.83 

Urábí stáhnul své oddíly z Alexandrie, pokračoval ale v odporu a vyhlásil svatou 

válku proti okupantům. Přes odpor chedíva ho v tom podpořili egyptští nacionální 

"předáci", kteří se sešli v Káhiře.84 

Vrchním velitelem britských intervenčních jednotek se stal generál Wolseley, 

který byl formálně pověřen "pomocí autority jeho výsosti chedíva uplatňovat sultánovy 

81 Cromer, c. d., Vol. I, s. 292. 
82 Morley, J., c. d., s. 81. 
83 Obiete, c. d., s. 9-10. 
84 Mommsen, W., c. d., s. 78-79. 
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příkazy a realizovat existující mezinárodní dohody směřující k potlačení vojenské 

revolty v zemi. ,,85 

Jeho vojsko se vylodilo v oblasti Suezského průplavu, aby chránilo pro britské 

loďstvo tolik důležitou námořní trasu. Seymour postupoval velice opatrně a vyhýbal se 

všem rizikům. Když dostal z Londýna příkaz, aby obsadil na průplavu ležící město 

Ismáílíí, upozorňoval, že tento krok si vynutí rozšíření bojových akcí, což zvýší 

zranitelnost nepočetné invazní armády. "Mají-li být zmiňované cíle tažení dosaženy," 

řekl generál, "mohou být k obsazení důležitého města uvolněny nanejvýš dva tisíce 

vojáků... Pokud je Urábí zkušený velitel, mohl by toho využít, případně alespoň 

přerušit dodávky pitné vody do oblasti průplavu." Seymour proto požadoval, aby 

obsazení města bylo odloženo do doby, kdy bude mít k dispozici dostatečné vojenské 

síly k ovládnutí celého pásma průplavu a k zahájení tažení na Káhiru.86 

Invaze do Egypta i přes generálovy obavy pokračovala úspěšně. Špatně 

organizovaná a neukázněná egyptská armáda nebyla schopná skutečného odporu. 

Koncem srpna Wolseley s několika tisíci vojáky, převážně příslušníky indické armády, 

zajistil kontrolu nad celým pásmem Suezského průplavu a zahájil pochod na Káhiru. 

Dne 13. září Britové rozdrtili v bitvě u Tall al-Kabíru jádro egyptských vojsk a o 

několik dní později nepočetný jezdecký oddíl obsadil bez menšího odporu 

třistatisícovou Káhiru. Urábí Paša se vzdal, v prosinci 1882 byl odsouzen k smrti, poté 

omilostněn a poslán do doživotního vyhnanství na Cejlon. Chedív Tawfíq se pod 

ochranou Britů vrátil do hlavního města, začalo mnohaleté období britské nadvlády nad 

Egyptem. 

1. 6. Liberální strana v době "egyptské krize". 

Tyto významné události se odehrávaly v době, kdy i v samotné Británii došlo 

k důležitým vnitropolitickým změnám. V parlamentních volbách v roce 1880 zvítězili 

liberálové, Disraeliho konzervativní kabinet odstoupil a jeho bývalý premiér 

zanedlouho zamřel (duben 1881). V čele nové vlády stanul William Ewart Gladstone, 

kterého čekalo řešení "egyptské krize". Její dosavadní průběh vzbuzoval ve Velké 

85 Cromer, c. d., Vol. I, s. 301. 
86 Childes, Edmund S. E., The Life and Correspondence oj the Rt. Hon. Hugh V. E. Childers 

1827-1896, Vol. I, s. 99-100, London 1901. 
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Británii značnou nevoli; nejen opoziční konzervativci, ale i "široká veřejnost" nutila 

liberální vládu k rozhodnému postupu. 

Gladstone byl za Disraeliho vlády velkým kritikem zahraniční politiky vůči 

Egyptu. Nyní, po "ziskV" 'premiérského křesla, se musel "egyptskou krizí" reálně 

zabývat. Mnohokrár~e nechal slyšet, že jde o břemeno, které zdědil po předchozí vládě, 
která podle jeho názoru zavčas nezasáhla a neuměla nebo se nechtěla dohodnout na 

společném postupu s Osmanskou říší. Konec konců celá britská politika vůči Turecku 

prodělávala již v éře konzervativních vlád premiéra Palmerstona a Disraeliho podstatné 
\, 

změny. Jejich průvodním;,symptomem"1 byla malá podpora poskytovaná Osmanské říši 
J 

v průběhu války s Ruskem v letech 1877-78, stejně jako postoje, které zaujímali 

například Disraeli a Salisbury, na Berlínském kongresu v roce 1878. Vztahy Velké 

Británie a Turecka se v následujících letech dále zhoršovaly a konstantinopolská vláda 

začala otevřeně obviňovat Londýn, že záměrně ignoruje její zájmy. Britské stanovisko 

v této záležitosti nejpregnantněji vyjádřil lord Salisbury, když řekl, že "Británie vsadila 

peníze na špatného koně. ,,87 

Tehdejší události se staly těžkou zkouškou pro Gladstonovu liberální vládu, 

která chtěla britské "veřejnosti" a stoupencům liberálních idejí v Evropě dokázat, že je 

skutečně odhodlána prosazovat zásady programu, k němuž se hlásila. V kampani před 

volbami v roce 1880 liberálové kritizovali imperiální politiku konzervativců a slibovali, 

že jí po svém vítězství radikálně změní. Odmítali zejména anexi Transvaalu, snahy o 

ovládnutí Afghánistánu a podporu, kterou poskytovala předešlá vláda Osmanské říši 

v době, kdy válčila s Ruskem; liberálové odmítali i tažení proti Zulům v jižní Africe a 

b 'K 88 o sazem ypru. 

Premiér Gladstone se při posuzování koloniální politiky v podstatě shodoval 

s názory radikálního křídla liberální strany, tj. s lidmi, jako byli Cobden, Bright, Hume 

či Molesworth. Sympatizoval rovněž s jejich názorem, že tzv. "bílé osady se musejí 

87 Bruce, c. d., s. 107. 
88 Burt, A. LeRoy, The Evolution oj the British Empíre and Commonwealth from the American 

Revolutíon, s. 462, Boston 1956. Dalším snad ještě složitějším Dalším snad ještě složitějším problémem 
britské politiky tohoto období se stala tzv. "irská otázka". Také v tomto směru chtěli liberálové dosáhnout 
radikální změny, tj. prosadit tzv. Home Rule. Viz SomervelI, David C., Disraeli und Gladstone. Versuche 
eíner Doppelbíographie, s. 1 18, 134, Berlín 1926. 
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osamostatnit, protože "mateřské zemi" značně uleví, když nebude muset zabezpečovat 

jejich ochranu. ,,89 

Nejvíc liberálního premiéra znepokojovala skutečnost, že jeho kabinet se musel 

neustále vyrovnávat s vážnými problémy, které převzal po předchozí vládě.9o Gladstone 

již v 70. letech kritizoval politiku konzervativců v Egyptě. Patrně jako jeden z mála si 

uvědomil, že "Dizzyho" snahy o získání kontroly nad Suezským průplavem povede 

k "zavlečení" Británie ~~gyptskýclJ.,", záležitostí" a vynutí Sl vyb~~ 
severoafrického impéria v budoucnu ri~jákým způsobem spojene ,sTransvaalem a 

tl 

Kapskem - patrně přes rovníkovou Afriku:91 

Liberální kabinet se zpočátku snažil přílišnému zasahování do egyptských 

událostí vyhnout. Ministr zahraničí lord Granville proto na všech mezinárodních 

jednáních prosazoval postoj, že by do vnitřní krize v Egyptě měl vstoupit především 

sultán. Jak již bylo uvedeno, proti tomu se stavěla zejména Francie, obávající se, že 

posílení sultánovy moci by mohlo potenciálně ohrozit její postavení v Alžíru i v nově 

získaném Tunisku. 

Gladstone, poté co převzal vedení britské vlády, doufal, že při řešení egyptského 

problému bude možné obnovit jakýsi "koncert velmocí", tj. dosáhnout společného 

postupu zainteresovaných evropských států. Tyto představy se však ukázal~jako 

nereálné. Britská vláda, zejména ministr zahraničí Granville, si to plně uVědotnily již 
"'-,,, ~ .. ".,,,\-

v průběhu prvních~mesíců roku 1881. Znamenalo to pro ně také značné zklamání, které 

zasáhlo i mnohé z "kontinentálních" liberálů, kteří spojovali s nástupem Gladstonovy 

vlády naděje na celkovou změnu mezinárodních poměrů.92 

89 Morley, J., Life oj Gladstone ... , Vol. I, s. 361-62.; Gladstone také nebyl příznivcem změn, 
k nimž již po několik desetiletí docházelo v Indii, tj. l?t()~ll11E!2.(;i a odpovědnostiza vládu v~~!()kQlo.llii z 
Východoindické společnosti na britský stát. Premiér namítal, že tím dochází k vytváření monstrózní 

"V"voJenské
e 

a státní moci, která Británii odčerpává velké množství lidských a finančních zdrojů. V diskusích 
s představitelem radikálního směru v liberální straně 1. Brightem dospěl k obavám z růstu síly indické 
armády a upozornil na nesnáze vyplývající ze zavedení přímé vlády nad územím, cizím z rasového i 
kulturního hlediska. Viz Morley, 1., Life oJGladstone ... , Vol. I, s. 592-593. 

90 Tamtéž, Vol. III, s. 47. 
91 Tento projev Gladstone připoměl nyní (v únoru 1882), když se jeho vláda bránila opozici. 

Gladstone situaci komentoval tak, že to byl on, který upozornil na blížící se problémy mnoho let předem 
a nyní, když je ve vládě, pouze řeší, co Dizraeli nadrobil. Viz Magnus, Philip M., Gladstone: A 
Biography, s. 287-288, London 1954. 

92 Medlicott, William N., Bismarck, Gladstone and the Concert oj Europe, s. 314-315, London 
1956. 
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Případný vojenský zásah v Egyptě se tedy pro Gladstonův kabinet stal závažným 

problémem. Premiér se dlouho všemožně snažil ubránit přílišnému "zabřednutí" do 

egyptských záležitostí. Ještě v době prohlubující se krize v listopadu 1881 ministr 

zahraničí Granville prohlašoval, že Británie si přeje, aby si Egypt uchoval dosavadní 

míru nezávislosti, jakou mu poskytovala Konstantinopol. Nicméně dodal, že ke změně 

tohoto postoje by mohla vládu Jejího Veličenstva přimět pouze anarchie a rozvrat v 

zemi.93 

V dopise britskému zmocněnci v Egyptě siru E. Maletovi z 4. listopadu 1881 

Granville znovu "narýsoval" generální linii britské politiky vůči Egyptu. Uvedl, že 

Británie si přeje uchování dosavadního postavení chedívovy vlády, tedy udržení statu 

quo vůči Turecku.94 

Liberální vláda se především chtěla vyhnout izolované vojenské intervenci 

v Egyptě. Snažila se dosáhnout společného postupu všech velmocí s cílem obnovit 

dřívější kontrolu egyptských financí a ekonomiky. Tyto návrhy obsahovala její 

cirkulární nóta z 6. února 1882, která se u ostatních evropských zemí setkala 

s chladným přijetím. Zejména německý kancléř Bismarck dával přednost obnovení 

dřívějších poměrů v Egyptě s pomocí sultána, a proto nótu považoval za nepřijatelnou.95 

V britském "veřejném" mínění nicméně převládl názor, že přímá intervence, 

případně okupace Egypta jsou pouze otázkou času.96 To ještě posilovaly neúspěšné 

snahy kabinetu o společné akce s Francií i neochota Osmanské říše se více angažovat 

při řešení "egyptské krize". Londýnská vláda se přesto snažila přímé intervenci 

vyhnout; ještě 25. června 1882 odmítli Gladstone a Granville bez porady s dalšími členy 

kabinetu sultánovu nabídku na nastolení přímé britské kontroly v Egyptě; jejich 

stanovisko schválila i královna Viktorie.97 

Situace se radikálně změnila po zahájení otevřené vzpoury přívrženců 

plukovníka Urabího a masakru v Alexandrii, kdy v Británii převládl "všeobecný" 

souhlas s vojenským zásahem\ Liberálové se i potom snažila ospravedlnit svůj postup; 

například Gladstone v parlamentním projevu z 22. července 1882, tedy po zahájení 

93 Morley, J., Life ofGladstone ... , Vol. III, s. 74. 
94 Cromer, c. d., Vol. I, s. 203. 
95 Mommsen, W., c. d., s. 72-73. 
96 Raphael, Lois A. c., The Cape-to-Cairo Dream: A Study in British lmperialism, s. 81-82, New 

York 1936. 
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operací v Egyptě, tvrdil, že jeho vláda musela dát k takovému zásahu pokyn, aby 

zabránila chaosu a dosáhla obnovení pořádku v zemi. Také připomněl, že původně 

zamýšlela podniknout tento krok společně s další evropskou mocností - Francií; když se 

záměr nezdařil, musela (Anglie) zasáhnout sama. Premiér ubezpečoval poslance, že 

Británie dokáže zabezpečit v Egyptě klid a pořádek. Za všeobecného jásotu prohlásil, že 

pokud žádná další evropská mocnost nebude chtít spolupracovat na tomto díle, 

uskuteční je Velká Británie sama.98 Problematikou invaze do Egypta se dále zabýval 11. 

srpna, když v parlamentu vysvětloval postup vlády, tentokrát v souvislosti s přípravami 

jednotek pod velením generála Wolseleye k úplnému obsazení Egypta.99 

Britská "veřejnost" nadále se sympatiemi přijímala všechny akce, které vláda při 

řešení "egyptské krize" podnikala. Politiku liberálního kabinetu v tomto případě 

nekritizovali dokonce ani konzervativci. Nejradikálnější byl opět Randolph Churchill, 

který vystupoval jako vůdce tzv. "čtvrté strany". Dokonce vyj ádřil sympatie U rábího 

nacionalistům, odmítal vojenskou intervenci a tvrdil, že k ní došlo v zájmu "burziánů" a 

bankéřů. Gladstonovou vládu obviňoval ze zločinné agrese. 100 

Nejméně příznivý ohlas měla akce v liberální straně mezi jejími čelními 

představiteli. Po bombardování Alexandrie se objevovaly zvěsti, že sám Gladstorie je 

tímto činem zaskočen, zdrcen a pomýšlí na rezignaci. 101 Vládu opustil představitel 

radikálního směru ve straně John Bright. Gladstone na to reagoval politováním, že John 

Bright nepochopil nezbytnost dostát závazkům věřitelů egyptských dluhů, což 

opravňovalo jeho vládu k takovémuto zákroku. Nicméně k Brightovi si uchoval 

sympatie i po jeho rezignaci a říkalo něm, že je "skvělý starý kamarád" (splendid old 

jellow).102 

Bright patřil k největším kritikům vojenské expanze do Egypta a ironicky ji 

označoval za "manifest mezinárodního práva a morálpíGk kvalit" (a manifest oj 
~" ---

lnternationallaw and ojthe morallaw). Sám 9Jadstó~~ napsal dopis, v němž se snažil 
~-,-~,"'~ 

"fi'""",'~ 

97 Morley, J., Life ofGladstone ... , Vol. III, s. 79-80. 
98 Magnus P., c. d., s. 288; Cromer, c. d., Vol. I., s. 301. 
99 Fitzmaurice E., c. d., s. 273. 
100 Magnus P., c. d., s. 309.; R. Churchill byl vždy těžko čitelný. V jeho politice, jak se později 

ukázalo, hrála nejdůležitější roli nemoc a vědomí, že už mu nezbývá příliš času, aby naplnil své ambice. 
Málokdy se nechoval oportunně. Svým ostentativně radikálním vystupováním byl "nebezpečný" i pro své 
kolegy, proto vždy bylo jednodušší dát mu náležitou funkci, než ho nechat v opozici. 

101 Garvin J., J. Chamberlain ... , Vol. I, s. 448-49. 
\02 Morley J., Life ofGladstone ... , Vol. III, s. 83; Magnus, P., c. d., s. 290. 
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ospravedlnit akci tvrzením, že k ní došlo, až když byly vyčerpány všechny "legální" 

prostředky a nepodařilo se zorganizovat britsko-francouzskou, případně britsko

osmanskou spolupráci. 103 

Vnitřně se ale Gladstone ani po úspěšném obsazení Egypta s tímto zákrokem 

nesmířil a prohlašoval, že to přinese další nesnáze a zatížení pro Britské impérium. 

Dokonce se nechal slyšet, že nelze zakročit proti politice, která je věrná víře ve vlastní 

samostatnost\jen proto, že neodpovídá představám Evropanů a jejich zákonům. 104 

f\ 
li 

Mezi 'britskými liberály se začaly projevovat i jiné expanzivní politiku 

podporující názory. Příkladem mohou být postoje jednoho z největších příznivců 

intervence Josepha Chamberlaina, kterému se pro jeho radikalismus říkalo "Robespierre 

z Midlands". Chamberlain se začal vážněji zabývat zahraniční a koloniální politikou od 

počátku 80. let, kdy vzbudila jeho zájem kniha profesora Seeleyho, "The Expansion 

Englanď', a stejně známé díla Charlese Dilkeho. 

Chamberlain náležel k předním zastáncům rázné politiky vůči Egyptu. V roce 

1882 prohlašoval, že je třeba hájit ohrožené zájmy věřitelů v zemi i za použití síly a 

nasazení armády. V době červnové krize byl považován za největšího ,Jingo" 

v liberálním kabinetu. Kritizoval zejména váhavý postoj ministra Hartingtona, zůstával 

však ještě loajální Gladstonovi. Žádal společnou britsko-francouzskou intervenci 

k zabezpečení Suezského průplavu, navrhoval potrestat Urábího a zlikvidovat revoluční 

hnutí. Vyslovoval se sice pro samostatnost Egypta, zároveň ale upozorňoval na trvalé 

britské zájmy a povinnosti v této zemi, které souviseli s nezbytností zajistit námořní 

. , I d" v S 105 spojem s n 11 pres uez. 

Chamberlain projevil pochopení i pro postoj Brighta, který byl jeho představám 

nejvzdálenější, a v dopise z 14. ledna 1882 vyslovil lítost nad jeho odchodem z vlády, 

který se stal symptomem její nejednotnosti. Ze svých názorů neslevil a v březnu 1883 

znovu prohlásil, že okupace Egypta byla nevyhnutelná a dokonce přinesla jeho 

obyvatelstvu reálnou prosperitu, zejména vytvořením institucí zabezpečující větší 

svobodu, spravedlnost a výkonnou administrativu. Připouštěl, že až bude tento 

"ozdravný" proces ukončen, měli by se Britové z Egypta stáhnout. O rok později 

I03Tamtéž, s. 85; Viz Strang, William (Lord), Britain in World Affairs: A Survey oj the 
Fluctuations in British Power and Influence, Henry VIII. to Elizabeth II. , s. 214, London 1961. 

104 Graf, Otto, Imperium Britanicum von Inselsbach zum Weltreich, s. 229, Leipzig 1937. 
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v projevu v Newcastlu již znovu trval na stálé britské přítomnosti v Egyptě: "Nelze 

Egypt opustit, nechat jej na pospas anarchii a odvolat nedávné sliby."lo6 

Britští liberálové se nedokázali vypořádat s egyptským problémem po celé 

období své vlády, které skončilo v polovině 80. let, když se po dalších volbách dostali 

k moci konzervativci, tedy vláda lorda Salisburyho. Ti ovšem měli o vývoji impéria jiné 

představy - nehodlali se vzdát kontroly nad Egyptem. 

1. 7. Mezinárodní ohlas briské intervence. 

Invaze do Egypta a další opatření prováděná po britském vítězství vedly 

k zřetelnému ochlazení britsko-francouzských vztahů. Francouzská vláda v průběhu 

vojenských operací kritizovala tažení generála Wolseleye. Prohlašovala, že si vyhrazuje 

svobodu akcí v této zemi a uznává, že nastal konec společné kontroly obou mocností 

nad ní. To však bylo pouze prázdné gesto určené spíše k uklidnění "veřejnosti", než 

britským představitelům. 107 

Tato kritika se ostatně zmírňovala a záhy mizela, hlavně v důsledku poměrně 

rychle postupující stabilizace egyptské ekonomiky. Úspěchy se projevily kolem 

poloviny 80. let, kdy někteří francouzští politici soukromě přiznávali, že odchod 

Británie z této země by byl nepraktickým anachronizmem. Zároveň dodávali, že 

francouzské veřejné mínění není ještě schopné smířit se s touto realitou. I08 

Francie se musela v první polovině 80. let vypořádat s dalšími potížemi, které 

přinášela její vlastní koloniální expanze. Především se jednalo o konflikt s Itálií, který 

se "rozhořel" v roce 1881, když Francie anektovala Tunisko a přiměla tuniského beje, 

aby uznal její protektorát. Postup Francie měl ještě další závažné mezinárodní důsledky, 

když rozhořčená Itálie, která se zmohla jen na neúčinné protesty, změnila svou 

zahraničně politickou orientaci a uzavřela v roce 1882 dohody s Německem a 

Rakousko-Uherskem jejichž výsledkem pak bylo vytvoření "Trojspolku". 

Británie sice měla zpočátku vůči francouzské expanzi do Tuniska výhrady, 

zejména britské admiralitě vadily plány na vybudování významné základny 

105 Garvin, J., J. Chamberlain ... , Vol. I, s. 444, 448, 451. 
106 Tamtéž, s. 501, 509, 510. 
107 Francouzi si dobře uvědomovali, že žádné jejich protesty nemohou přinést změnu vzniklé 

situace. Viz Gretton, R., c. d., s. 89. 
108 Cecil, G., Salisbury ... , Vol. IV, s. 321. 
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francouzského válečného loďstva v severotuniském přístavním městě Bizertě. Liberální 

vláda Gladstona se však snažila dalšímu "zostřování" britsko-francouzských rozporů 

vyhnout. Když ministr zahraničí Granville uvažoval o možnosti postavit se proti 

francouzským záměrům, kolegové z vlády se postavili proti. 109 

Situace se změnila v polovině 80. let, kdy začaly narůstat britsko-francouzské. 

rozpory kvůli koloniální expanzi Itálie v prostoru tzv. afrického rohu, zvláště Eritreji. 

Italské snahy znepokojovaly zejména britské emisary v Egyptě, kteří se obávali oslabení 

dosavadních egyptských pozic podél východního pobřeží Rudého /lÍíoře. llo 

Konzervativní premiér Salisbury označil italské ambici v této části Afriky za 

sebevražedné a dodával, že Británie nehodlá podporovat jejich realizaci. 111 V projevu 

v Dolní sněmovně 15. listopadu 1889 prohlásil, že Itálie se v těchto místech stává pro 

Británii mnohem nebezpečnější rivalem než Francie. 112 

Pozornost zasluhuje chování Německa v průběhu "egyptské krize", především 

manévrování kancléře Bismarcka. Lze konstatovat, že taktika Berlína vych~zela .. 
!J;,:;::, // . 

z evropských,zájmll říše, tedy ze snahy o izolaci Francie a zabránění vytvoření jak~l(óli 
Ct/ / 

protiněmeck~/spojenectví na evropském kontinentě. Německo se ještě nepodíÍelo na 
/ 

koloniálnlexpanzi a mohlo zůstávat stranou komplikacím vyplývající z této politiky. 
'-

Bismarck již v roce 1876 prohlašoval, že Egypt by měl být pod britskou 

kontrolou a tvrdil, že v zájmu Německa je, aby britský vliv v Egyptě byl silnější než 

francouzský. V duchu této politiky postupoval i v roce 1878, když Disraelimu nabízel 

Egypt jako část "tureckého dědictví", které mělo být rozděleno po rozpadu Osmanské 

říše. Londýnská vláda však tento návrh odmítla, protože v něm právem spatřovala 

pokus o prohloubení rozporu mezi Británií a Francií. I 13 Když v následujícím roce 1879 

kancléř Bismarck znovu podpořil britsko-francouzskou politiku vůči Egyptu, Salisbury 

připouštěl, že toto gesto může napomoci k zesílení nátlaku na chedívovu vládu, zároveň 

ale uvažoval, nad motivy této udivující aktivity. I 14 

109 Medlicott, W., c. d., s. 306. 
110 Cecil, G., Sa!isbury ... , Vol. IV, s. 325. 
111 Připomínal, že v zájmu Egypta je třeba udržovat kontrolu nad povodím Nilu a není možné 

akceptovat italské snahy o ovládnutí pobřežních oblastí u Rudého moře. 
112 Tamtéž, s. 325-326. 
113 Bruce, c. d., s. 107. 
114 Cecil, G., Salisbury ... , Vol. III, s. 350. 

40 



Počátkem 80. let překvapily Brity Bismarckovy výroky o potřebě "anglo

francouzského sblížení", protože si uvědomovali, že Německo má spíše zájem na 

izolaci Francie. Chápali to tak, že německému kancléři jde hlavně o oslabení svazků 

mezi Francií a Ruskem vzhledem k sílícímu rusko-německému napětí. lls 

Bismarck musel přihlížet k potřebám německých bankéřů, které jako věřitele 

zajímal problém splácení egyptských dluhů. Německo proto spolu s Rakousko-

Uherskem v květnu 1879 ostře protestova výnosu o regulaci 

krátkodobých dluhů bez spolupráce se zahrahičními investory a zainteresovanými 

mocnostmi.11 6 V roce 1881 byli němečtí a rakouští zástupci v Egyptě ochotni vyhovět 

požadavkům rebelů a navrhovali, aby nový kabinet byl vytvořen podle požadavků 

armády. Podpořili nastolení nacionální vlády v čele s Pašou i s plukovníkem Urábím ve 

funkci ministra války. 

Německý kancléř ale podporoval dlouhodobou okupaci Egypta a argumentoval 

tím, že existence Suezského průplavu vyžaduje kontrolu ze strany evropských velmocí. 

Přesto se domníval, že taková politika bude pro Velkou Británii nezdrayá. 117 
.".{:,e 

Brzy po britské invazi do Egypta sděloval z Berlína lord Amphill, že Bismarck 
I 

sympatizuje s rozhodnou politikou Británie. Bismarck se podle Amphilla domníval, že 

když Británie okupuje Egypt, měla by Francie zabrat Tunisko a Rakousko Bosnu. Podle 

slov německého kancléře by postupné rozdělení Osmanské říše vedlo k mírovému 

vyřešení "orientální (východní) otázky". 118 

"Egyptské záležitosti" zůstávaly nadále v popředí zájmu evropské diplomacie. 

Vedle pokračujících projevů francouzské nespokojenosti se projevoval odpor Ruska, 

znepokojeného růstem moci svého tehdy největšího rivala. Jednalo se o termínu stažení 

britských jednotek z Egypta a o internacionalizaci, případně neutralizaci Suezského 

průplavu. Objevovaly se i otázky spojené s možnými způsoby umořování egyptského 

státního dluhu s otázkou dalšího hospodářského rozvoje "nilské oblasti" atd. 

liS Medlicott, W., c. d., s. 117. 
116 Mommsen, W., c. d., s. 54, 57. 
117 Cecil, G., Salisbury ... , Vol. III, s. 260-261. 
118 Fitzmaurice, E., Granville ... , Vol. II, s. 273. 
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1. 8. Důsledky okupace Egypta. 

Na jaře roku 1884 se zdálo, že se konečně blíží řešení rozporů, když 

Gladstonova vláda slibovala, že kompetencí pověří "mezinárodní komisi pro egyptský 

dluh" a že do roku 1888 z Egypta odvolá své vojsko. Koncem června 1884 se sešla 

v Londýně další mezinárodní komise, která měla tyto záležitosti projednat. Jednání ale 

nedospělo ke konkrétnímu závěru, a tak bylo začátkem srpna odloženo na neurčito. 

V Egyptě byl poměrně brzy obnoven pořádek, okupační jednotky zde přesto 

zůstávaly. Současně vyvstávala závaznější otázka, a sice jak Britové upraví svůj poměr 

k této zemi a jaké bude její postavení vůči Osmanské říši. Ukázalo se, že britské 

imperiální zájmy jsou tak významné, že je ani Gladstonova vláda nemůže ignorovat, 

byt' označoval okupaci stále za dočasnou, sloužící hlavně ke konsolidaci moci chedíva. 

Ten vládl již/zcela formálně a skutečnou moc měl britský poradce, jímž se stal lord 
/ / 

Duff~ 
«4~, V elká Británie již fakticky přeměnila Egypt ve svůj protektorát, přestože 

londýnská vláda tento stav nadále nepřiznávala. Ještě v roce 1895 sir Edward Grey 

označoval britské vztahy k Egyptu za "poručnický dohled" a premiér Salisbury nazýval 

své úředníky působící v Egyptě za "skvost Egypta".119 

Okupace Egypta byla ve Velké Británii značně populární a také parlament ji 

schválil drtivou většinou 275 ku 19 hlasům. "Veřejnost" uspokojovalo hlavně to, že 

Suezský průplav se zcela dostal pod britskou kontrolu a navíc byla zabezpečena ochrana 

zájmů Evropanů v zemi. Parlament ochotně schválil další výdaje na tuto operaci a 

souhlasil s vysláním dalších 15.000 vojáků na Maltu a Kypr. I když postupně docházelo 

ke stahování některých jednotek, v létě 1883 zůstávalo v Egyptě nadále asi 7 000 

britských vojáků. Egyptská vláda považovala jejich počet za příliš vysoký. Aby omezila 

výdaje na jejich vydržování, obrátila se na britského pověřence v Káhiře sira E. Maleta 

s žádostí o jejich snížení na 2.000 mužů. Malet to odmítl s tím, že současná situace ještě 

nedovoluje tak rozsáhlou redukci okupačních sil. "Držení" Egypta se stávalo pro Brity 

závažným problémem. Proto brzy po porážce egyptského povstání ministr Granville 

žádal sira Maleta, aby poslal návrhy konkretizující další úkoly armády a nové 

administrativy i budoucí perspektivy finanční politiky. V této souvislosti upozorňoval, 

119 Raphael, L., c. d., s. 284. 
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že "vláda Jejího Veličenstva předpokládá odvolání britských jednotek z Egypta v krátké 

době.,,120 

Pro Gladstonovu liberální vládu bylo nepochybně velice nepříjemné zjištění, že 

nedokáže dodržet slib daný britské i mezinárodní veřejnosti před zahájením vojenských 

operací v Egyptě, tedy že v nejbližší možné době stáhne své jednotky ze země. Lord 

Granvi1le proto počátkem září 1883 zjišťoval, kdy a za jakých okolností by bylo možné 

tento záměr realizovat. Granvi1le navrhl stažení jednotek z Káhiry, redukci dalších 

posádek, případně soustředění vojska do oblastí Suezského průplavu a Alexandrie. 

Znepokojovalo ho nebezpečí, které představovalo mahdistické povstání v Súdánu a 

neúspěchy egyptských jednotek, které je měly potlačit. 121 

Britským generálním konzulem, který kontroloval a usměrňoval činnost 

egyptské vlády, byl v letech 1883-1907 sir Evelyn Baring. Lord Cromer dříve působil 

v Indii a potom v Egyptě v pozici předsedy "komise státního dluhu". Cromer byl dobře 

obeznámen s problematikou země. Přišel sem již v roce 1882 a zpočátku se zabýval 

hospodářskou a finanční politikou. Vytvořil podmínky pro realizaci zrněn, které posléze 

dovedly egyptskou ekonomiku od bankrotu k důvěryhodné solventnosti. Ve funkci ho 

potom nahradil Alfer Milner, který završil hospodářské reformy. Rozpočtové přebytky 
'-~""~-, 

byly v 80. letech z poloviny rozloženy na splátky věřitelům státního dluhu a z druhé 

části na investice do rozvoje hospodářství země. V roce 1889 byl státní rozpočet 

vyrovnaný. Na těchto úspěších měli zásluhu i další poradci, například Rakušan Julius 

Blum, který byl v letech 1882-1889 egyptským \lministrem financí~'.122 
Po ovládnutí Egypta museli Britové řešit další závažné problémy související 

s mnohaletou expanzivní politikou vládců Egypta. Jednalo se především o rozšiřování 

držav jižním směrem 7 do Súdánu. Postupně zabrali v průběhu delšího období oblasti 

při pobřeží Rudého moře až k dnešní Etiopii, značnou část povodí Bílého a Modrého 

Nilu a na západě území Darfúru až k Čadskému jezeru. 

120 Cromer, c. d., Vol. I, s. 349-350. 
120 Friedjung, H., Das Zeitalter des Imperialismus .... , Bd. II, s. 175. 

121 Baring-Cromer, který spolu s dalšími britskými představiteli v memorandu z 24. listopadu na 
tyto dotazy odpovídal, zdůrazňoval, že situace nadále vyžaduje obezřetný postup. Odmítal stažení vojska 
z Káhiry i redukci dalších posádek a varoval, že Egypt může být ohrožen súdánskými povstalci, kteří 
nedávno porazili egyptské jednotky pod vedením britského generála Hickse. Viz Cromer, c. d., Vol. I, s. 
354. 

122 Friedjung, H., Das Zeitalter des Imperialismus .... , Bd. II, s. 175. 
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Výboje byly zahájeny na počátku 19. století za vlády Saída Paši, který založil 

súdánské hlavní město Chartúm. V rozšiřování držav pokračovali i jeho nástupci, 

postupně vznikla rozsáhlá říše přibližně šestkrát větší než Francie, která ale byla 

vybudována na značně "vratkých" základech. To se zřetelně ukázalo v 80. letech 19. 

století, kdy Britové převzali správu Egypta. Británie netušila, jaké závazky ji očekávají, 

když bude muset i ve vlastním zájmu podporovat tyto mocenské ambice. 
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Druhá kapitola 

Povstání mahdistů v Súdánu a smrt generála Gordona 

2. 1. Povstání 

Ještě v polovině 19. století byl Súdán pro Evropany neznámou zemí, ležící kdesi 

v nitru málo prozkoumaného afrického kontinentu. Do těchto oblastí se zatím dostalo 

jen několik cestovatelů a dobrodruhů, vesměs ve službách egyptského chedíva či vládců 

Osmanské říše, případně některé z evropských obchodních společností. 

Súdán formálně náležel k rozsáhlému, ale postupně se rozpadajícímu 

osmanskému impériu. Fakticky jej spravoval sultánův významný vazal, egyptský 

chedív, jenž spolu s vládou řídil zemi ze vzdálené Káhiry prostřednictvím generálního 

guvernéra, sídlícího v jejím hlavním městě Chartúmu. Guvernér ovládal nejdůležitější 

provincie za pomoci velitelů usazených v malých pevnůstkách. 

Nebyla to lukrativní služba, a proto správní funkce často zastávali lidé 

s pochybnými administrativními a morálními vlastnostmi. Jednalo se zejména o 

Egypťany, kteří nenalezli lepší uplatnění, například o bývalé důstojníky egyptské, 

případně turecké armády. Další skupinu tvořili příslušníci různých národností 

z kavkazské oblasti nebo Albánci. Tito lidé měli k dispozici pouze nepostačující, 

neschopný, ze značné části zkorumpovaný aparát. 

V zásadě nebylo jasné ani to, co mají vlastně spravovat. Súdán byl tehdy 

geograficky zcela neurčitý pojem. Zřetelnější byla snad jen jeho severní hranice 

s Egyptem nacházející se jižně od egyptských měst Wadí Halfa a Assuán. Na jihu sahal 

až k povodí Horního Ni1u, na východě k Rudému moři a etiopskému pohoří, na západě 

do takřka neznámých stepí a pouští. Egyptský správní systém zůstával pouze jakousi 

"tenkou slupkou" pod níž přetrvávala staletá tradiční společenská struktura; jednalo se 

především o kmenové zřízení, existující jak mezi arabským obyvatelstvem v severních 

částech země, tak na jihu v rozsáhlém území sahající až k vodám řeky Kongo. 

Nelze říci, že by v Súdánu existovaly zřetelné rasové, případně náboženské 

hranice mezi severem a jihem země. U obyvatelstva semitského původu v severních 

částech země převládal islám, zatímco v jižních oblastech původní domorodé kulty 

začalo prostupovat křesťanství šířené postupně přicházejícími evropskými misionáři. 

V Súdánu po staletí docházelo ke značné migraci obyvatelstva, hlavně z rozvinutějšího 
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arabského severu, do provincií osídlených "zaostalejšími" příslušníky černé rasy. 123 Tito 

přistěhovalci ze severu se mísili s původním obyvatelstvem a později sehráli 

významnou roli v mahdistickém povstání. 124 

Súdán byl znám rozsáhlým obchodem s otroky, který "kvetl" ještě v 19. století, 

tedy i v době, kdy v západních oblastech Afriky při pobřeží Atlantického oceánu bylo 

již otrokářství zakazováno a potlačováno. Centra obchodu s otroky se nacházela 

především v provincii Darfúr a v příhraničních regionech Etiopie. Otroci byli prodáváni 

do Egypta a Arábie. Velké množství jich zůstávalo i v samotném Súdánu ve službách 

nomádů nebo usedlíků, pracovali na polích, ale také v domácnostech. Jejich absorbce do 

nového prostředí po staletích změnila i fyzický fond značné části súdánského 

obyvatelstva. Po znovunastolení egyptské vlády v první polovině 19. století se chedív 

Muhammad AH snažil využít otroků i k doplňování kádrů egyptské armády. Nakonec se 

z nich rekrutovala značná část příslušníků vojenských jednotek dislokovaných 

v Súdánu. V tom pokračoval i chedív Ismáíl, který dokonce nechával zařazovat do své 

armády otroky zabavené otrokářským obchodníkům. 

Ke zlomu ve vývoji Súdánu došlo v 70. letech 19. století, tj. právě za vlády 

chedíva Ismáíla. Ambiciozní panovník usilující o základní přeměnu své země, její 

pronikavou modernizaci, výrazně zasáhl i do poměrů jižních držav. Jedním z jeho 

nejvýznamnějších kroků se stal boj proti otrokářství. Byla to jen polovičatá a navíc 

nedůsledně prováděná opatření. V podstatě šlo o formální zákaz vývozu otroků ze 

země, jehož účinnost oslabovala nepostačující kontrola. Otrokářský systém tak 

v Súdánu přetrvával i nadále a byl odstraňován jen postupně. 

V srpnu 1877 uzavřel chedív Ismáíl s Velkou Britanií tzv. konvenci o obchodu 

s otroky, která stanovila termín pro ukončení obchodu s Etiopií i v Súdánu na rok 1889. 

Dvanáctiletá lhůta byla považována za dostačující k prosazení opatření třeba i silou, 

které se ale zatím chedívovi nedostávalo. 125 

123 Holt, P. M., The Mahdist State in The Sudan 1881-1898, Oxford 1958. Autor nepracuje 
s koncepcí kulturního relativizmu. Hovoří zejména o technické "zaostalosti" domorodého etnika, ale 
nezmiňuje se například o kvalitách pouštního a polopouštního zemědělství, které vyžaduje bohaté 
znalosti hydrologie a pouštních vegetativních cyklů. Většina autorů, pracujících s konceptem kulturního 
relativizmu, se shoduje, že nelze vedle sebe řadit například zemědělství intenzivní a pouštní, protože oba 
systémy jsou využívány v rozličných podmínkách. Nelze tedy hovořit o jednom jako o rozvinutějším. 

124 Holt, P. M., c. d., s. 10. 
125 Tamtéž, s. 29. 
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Rok 1877 byl pro egyptskou administrativu v této zemi vůbec velmi "ožehavý". 

Vedle problémů souvisejících se stabilizací vlády v provinciích Darfúr a Bahr-al-Ghazal 

se Egypt dostal do nákladné války s Etiopií. 126 Vojenské výdaje spojené s tímto 

konfliktem znamenaly podstatné daňové zatížení obyvatelstva v hlavních súdánských 

provinciích. Stejné důsledky měly nemalé náklady na vybudování železniční trati 

z Wadí Halfa k severu. Nedostatek peněz přinutil chedíva k zastavení platů úřednictva 

v červnu 1875, což podstatně přispělo k další demoralizaci a rozkladu místní 

administrativy. 127 

2. 2. První míse generála Gordona v Súdánu. 

V době, kdy se samotný Egypt beznadějně potýkal s těžkou finanční krizí, jež 

měla mezinárodní dopad, a dalšími s tím souvisejícími hospodářskými potížemi, zasáhl 

rozvrat i jeho nejvýznamnější državu - Súdán. Nesnáze, které nebyla schopna zvládnout 

místní administrativa, přiměly chedíva Ismáíla, aby hledal pomoc v Evropě. 

Volba nakonec padla na Charlese George Gordona (1833-1885). Tento generál 

byl typickým představitelem skupiny důstojníků, kteří prožili většinu služby 

v koloniálních jednotkách ve vzdálených oblastech impéria. Tomu odpovídala i jeho 

vojenská kariéra. Gordon dlouho sloužil v Indii, kde si získal respekt a pověst 

ukázněného a odvážného důstojníka. "Popularitu" mu přineslo působení v jižní Číně. 128 

Když se ve druhé polovině 70. let vydal z pověření egyptského chedíva Ismáíla do 

Súdánu, byl již v očích britské veřejnosti takřka legendou, konkrétním, živým 

příkladem anglosaských schopností vést příslušníky jiných "zaostalých" ras a národů 

Orientu. 

Gordon se přes svou neklidnou a dobrodružnou povahu vždy cítil být 

především britským důstojníkem. I když ho nepochybně lákala nabídka egyptského 

126 Byl to v podstatě nesmyslný střet, v němž šlo o zapadlé příhraniční území, oblast podél toku 
Modrého Nilu, jejíž případné ovládnutí by stejně mělo pochybný význam. 

127 Především dramaticky klesaly daňové výnosy, přicházející z těchto končin do chedívovy 
pokladny. Zavinila to nejen špatná, korupční politika místní, tj. egyptské administrativy, ale i pokles 
příjmů v důsledku omezování obchodu s otroky. Viz Bougler, The Lije ofGordon ... , Vol. II, s. 144. 

128 Tuto pověst _$kul!ť,fně měl. Zejména u lidí, kteří ho příliš dobře neznali. Jeho osobní život a 
mentalitu popisuje;Sffachey LyÍ1j. Říká, že "nejsilnější pružinou jeho života byla dychtivost po slávě a 
moci". V generálověJtlysli~se-střétávaly póly náboženského fanatismu, sklonu k alkoholismu, asketismu a 
víry ve vlastní hist9tický úděl, který se později projevil jako sebedestruktivní motiv Gordnova chování. 
Viz Strachey Lytt,íKonec generála Gordona, s. 3, 87, Praha 1927. 

/ 
/ 
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panovníka, dříve nežji přijal, si vyžádal souhlas velení britské armády. Teprve když mu 

jeho záměr schválil vévoda z Cambridge, tehdejší vrchní velitel britských ozbrojených 

sil, přistoupil na jednání s chedívem. Do Káhiry přišel s jasným požadavkem: byl 

ochoten jít do Súdánu, pokud bude za nějaký čas jmenován jeho generálním 

guvernérem. 129 Byl ochoten přijmout jediný požadavek egyptského panovníka, a sice že 

jeho starší syn bude vyslán jako vicekrál do Chartúmu. 

Egyptští ministři a další vysocí státní úředníci nebyli nijak nadšení úmyslem 

chedíva Ismáíla jmenovat do tak vysokého úřadu Evropana, pobuřovalo je přenesení 

rozsáhlých pravomocí na křesťana, který měl být podřízen pouze panovníkovi. Bez 

přímého zásahu chedíva by Gordon nikdy takové postavení nezískal. Jednání 

s káhirskou vládou se protahovalo celé týdny a Gordon ztrácel trpělivost. Nakonec 

musel znovu osobně zasáhnout panovník, který za těmito průtahy tušil zájmy cizích 

vlád. Sám nadále pevně trval na svém; jednoznačně to vyjádřil francouzskému 

představiteli v Egyptě Vivianovi slovy: "Chci dát Gordonovi Súdán!,,130 

Když si Gordon byl jistý souhlasem a podporou britské armády, projevily se i 

některé jeho nepříznivé povahové rysy: zejména arogantní nadřazenost a nekritické 

sebevědomí znesnadňující jednání s různými partnery, tím spíše s podřízenými. Tyto 

faktory se ukázaly velmi brzy, vlastně bezprostředně po Gordonově příjezdu do Káhiry. 

Když se poprvé objevil vegyptském hlavním městě, chedív i jeho ministři byli 

v rozpacích nad energickým vystupováním tohoto vojáka a s úlevou přivítali chvíli, kdy 

se vydal lodí po Nilu do súdánského hlavního města Chartúmu. 131 

Gordon nepochybně věděl velice málo o konkretních poměrech v Súdánu a příliš 

mu nepomohly ani kusé informace, jimiž disponovala káhirská vláda. Nejjasnější mu 

patrně byl úkol zajistit vojenskou kontrolu nad svěřenou državou. Začal jej také bez 

prodlení a podle možností plnit ihned po vstupu do země. Především se snažil 

zabezpečit jižní hranici Egypta. Touto záležitostí se zabýval již během plavby po Nilu 

do Chartúmu. Na strategicky důležitých místech vybudoval malé pevnůstky a stanice, v 

nichž zanechával vojenské posádky. Měly nejen zajišťovat kontrolu řeky, ale i 

zabraňovat obchodu s otroky. 

129 Když v únoru 1877 diskutoval o podmínkách svého nástupu s tehdejším egyptským 
premierem Šerifem Pašou, pronesl následující jednoznačný výrok: "Bud' mi dejte Súdán, anebo půjdu!" 

130 Bougler, The Lije ofGordon. .. , Vol. II, s. 2. 
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Účinnost Gordonových opatření byla limitována nedostatkem vojáků. Do 

Chartúmu dorazil s málo početným sborem, který v průběhu dalších týdnů a měsíců 

takřka zdecimovaly nemoci tropického klimatu. Generálovi zbylo sotva několik desítek 

mužů, takže nakonec začal doplňovat své jednotky černými vojáky pocházejícími 

z jižních i z etiopských kmenů. Gordon se zřejmě nezatěžoval tím, z jakého prostředí se 

rekrutují jeho vojáci; šlo mu především o zformování významnějších bojeschopných 

jednotek. Tohoto cíle částečně dosáhl koncem roku 1875, když vybudoval dva oddíly, 

které měly na 500 mužů. 132 

Pro egyptského chedíva a jeho vládu bylo nejdůležitější, že se Gordonovi 

podařilo obnovit pravidelné vybírání daní. V roce 1875 dostali z provincií, které byly 

pod Gordonovou kontrolou, daňové poplatky v hodnotě 48.000,- liber, zatímco na 

správu těchto oblastí a zajištění jejich bezpečnosti bylo vydáno přibližně 20.000,- liber. 

Obnovení pravidelného výběru daní bylo pro egyptského panovníka a další hodnostáře 

nejvýznamnější potvrzení Gordonových schopností. Byl to také argument, který v očích 

egyptské vlády postačoval k proměně tak vyhraněného profesionálního vojáka v 

ekonomického a finančního odborníka. 

Chedív Ismáíl demonstroval svou důvěru v Gordona i tím, že mu nabídl úřad 

prezidenta komise pro prošetření stavu financí země. To byla značně "prekérní 

nabídka". Jejím přijetím by se Gordon fakticky zavazoval čelit názorům všech jiných 

autorit, tedy i evropských vlád. 

Když Gordon toto přijal, stal se přímým služebníkem chedíva a ztratil do značné 

míry možnost odporovat jeho příkazům. Nejzávažnější okolností bylo, že se v těchto 

záležitostech sám téměř nevyznal, především nevěděl nic o intrikách mezi Káhirou a 

evropskými metropolemi. 

Gordon byl osobně naprosto čestný a rozhodně ho nenapadlo, aby zneužíval 

svého postavení k vlastnímu obohacování. Když působil v jižní části Súdánu, měl nárok 

na plat ve výši 10.000,- liber ročně, sám si ho snížil na 2.000,- liber. Později, jako 

generální guvernér celé země, měl mít plat 12.000,- liber, ale z vlastního rozhodnutí 

pobíral jen polovinu. 133 

131 Tamtéž, Vol. II, s. 144. 
l32 Tam., s. 151. 
l33 Boug1er, cd., Vol. II, s. 18-19. 
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Gordona čekaly ještě jiné, nepředvídané úkoly. Stal se bezděčně i diplomatem 

pověřeným řešit spletité a nepřehledné mezinárodní záležitosti. V letech 1877-1879 měl 

vedle úkolů, kterými byl pověřen v Súdánu, jednat ještě s etiopským panovníkem, 

králem Janem, o přesnějším vymezení súdánsko-etiopských hranic. Z tohoto důvodu se 

dlouho zdržoval v Etiopii, kde vedl různá, víceméně neplodná jednání s pověřenci 

etiopského vládce. 

Etiopský král a jeho spolupracovníci chtěli získat oblasti při Rudém moři. 

Nárokům bylo snad možno vyhovět, vždyť přenechání nějakého kusu neplodné země ve 

vzdálených končinách by nijak neohrozilo důležité zájmy Egypta. Přesto Gordonova 

mise ztroskotala díky podezíravosti etiopských představitelů spolu s jejich 

diplomatickou neschopností. 

Gordon jako guvernér spravoval vzdálenou, evropskou civilizací zcela 

nedotčenou provincii, rozkládající se na jihu Súdánu, která zahrnovala takřka celé 

území soutoku Bílého Nilu. 134 Podřízen byl přímo chedívu Ismáí1ovi. Ten nejméně od 

roku 1875 vážně uvažovalo zabrání dalšího rozsáhlého území nad Albertovým jezerem 

až po přístavní město Mombasu na březích Indického oceánu. Chedív chtěl, aby Súdán 

sahal až kjeho vodám, což byl jediný způsob, jak zlikvidovat tzv. "námořní cestu" 

obchodníků s otroky. Egyptský panovník doufal, že při realizaci takových plánů získá 

podporu britské vlády. Ta byla ale zaneprázdněna vážnějšími problémy, takže jeho 

záměry ignorovala. Přesto se mezi některými britskými politiky diskutovalo o těchto 

záležitostech, probíraly se návrhy na obsazení pozdějších kolonií Keňa a Uganda, které 

měly patřit výhradně pod britskou správu. Proto také nikdo nehodlal podporovat 

požadavky chedíva Ismáíla, aby se tyto oblasti staly egyptskými provinciemi. 135 

Egypťané si stále více uvědomovali nebezpečí vyplývající z narůstající 

nespokojenosti súdánského obyvatelstva a obávali se, že v případě velkého povstání by 

se vzbouřenci mohli pokusit i o invazi na egyptské území. Proto jedním z dalších 

Gordonových úkolů bylo podniknout nezbytná opatření proti této eventualitě. 

Gordon patrně nemělo výsledcích svého působení v egyptských službách žádné 

pochybnosti. Zachovával si ale odstup od metod uplatňovaných egyptskou 

administrativou, což mu umožnilo realistický pohled na perspektivy dalšího vývoje 

134 Mommsen, c. d., s. 26-27. 
135 Reusch, Richard, History oj East Africa, s. 297, New York 1961. 
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v Súdánu; dokonce tvrdě kritizoval způsoby místní egyptské správy a prohlašoval, že 

bude třeba celých tří generací, aby se napravily škody, které způsobila. Podle jeho 

názoru špatná politika začala již za vlády chedíva Mehmeda Alího a pokračovala za 

jeho nástupců až po současného vládce Egypta. 136 

Když Gordon v roce 1879 Súdán opouštěl, prohlašoval: "Nikdo nemůže položit 

svou ruku nebo nohu na Súdán bez mého souhlasu." Britské vládě vyčítal, že její postoj 

vůči Egyptu není nic jiného než politika "z ruky do úst". Za východisko ze současných 

potíží považoval likvidaci absolutní moci egyptského chedíva. Také se domníval, že 

Británie i Francie budou muset věnovat více pozornosti Súdánu a navrhoval, aby 

společně vytvořily v Chartúmu smíšený tribunál, který by zajišťoval spravedlivou 

vládu. Úplné odtržení Súdánu od Egypta pokládal za samozřejmé, byla to pro něj jen 

otázka času. 137 

I po skončení působení v egyptských službách se Gordon nepřestal o tuto 

problematiku zajímat. Svůj zájem přitom rozšířil na celou oblast Blízkého východu. 

Jeho nemalé sebevědomí mu umožňovalo přehlížet mezery v konkretních znalostech a 

dovolovalo mu vystoupit s kritikou politiky konzervativního premiéra Disraeliho a jeho 

vlády. V březnu roku 1880 se Gordon dokonce sám pokusil zformulovat vlastní návrh 

na řešení "východní otázky" v souvislosti s pověstnou sanstefanskou smlouvou, která 

měla výrazně ovlivnit celý další vývoj Osmanské říše. S "memorandem", které 

vypracoval, seznámil v září roku 1885 britský parlament někdejší ministr liberální vlády 

W. Harcourt. 

Kromě řešení záležitostí vlastního Turecka a balkánských zemí Gordon dále 

navrhoval úplný zábor Kypru Velkou Británií, zajištění Konstantinopole garancemi 

evropských velmocí a přímou či alespoň částečnou anexi Egypta Brity. Francie podle 

něj měla dostat Sýrii, aby se zabránilo jejímu sblížení s Ruskem. Generál souhlasil také 

s italskou expanzí do Etiopie. V Osmanské říši měla být prosazena ústava; podobný 

krok doporučoval Gordon i pro Egypt. 

V roce 1881 zformuloval (Gordon) své názory na situaci ve Středomoří. Tvrdil, 

že význam tohoto prostoru pro Brity klesá, protože důležitější námořní trasa vede kolem 

Kapska, tj. podél afrického pobřeží. Dokonce se domníval, že Velká Britanie nemusí 

136 Bougler, c. d., Vol. II, s. 144, 154. 
137 Tamtéž, s. 97. 
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nutně zajišťovat ochranu Suezského průplavu, pokud se do jeho blízkosti ve vzdálené 

budoucnosti nedostanou Rusové: "Británie by nikdy neměla dopustit, aby Ruské 

impérium ovládlo Palestinu.,,138 

Podle Gordona ztratila svůj dřívější význam rovněž Malta, od roku 1815 se totiž 

situace podstatně změnila. Na březích Středozemního moře mezitím vyrostly velké 

přístavy s velkými arzenály. Rozhodující silou se staly státy, které držely pobřežní 

oblasti osídlené svým obyvatelstvem, tedy především Francie a Itálie. Jakákoli válka, 

kterou by zde Británie vedla, by navíc znamenala růst rozporů s ostatními neutrálními 

zeměmi, jimž by konflikt komplikoval obchodní styky. 

Námořní spoje ve Středomoří by měly podle Gordona význam hlavně pro 

obchod s Východem, a proto měl být Suez přístupný pro všechny. Velké Británii mohl 

stačit pro kontrolu této námořní trasy Gibraltar. Dalším "klíčem" k ní se mohl stát 

Aden, který měl být přeměněn v korunní kolonii. 139 

Ministr Gladstonovy vlády lord Hartington, který ve své osobní korespondenci 

tyto Gordonovy názory, si poznamenal, že se jedná o postoje vyjadřující nesouhlas 

s politikou předchozí konzervativní vlády B. Disraeliho, především s jejím postojem 

k tzv. "východní otázce", zejména pokud šlo o Gordonem odsuzované spolupráce 

s "reakčním" režimem Osmanské říše. 140 

Gordon si ve svém vyjádření z roku 1881 vskutku protiřečil s názorem, který 

vyjádřil dva roky předtím, když doporučoval anexi Egypta a tedy i kontrolu Suezského 

průplavu Brity. Mohl to být výraz mezitím získaných zkušeností, nebo také projev 

nedostatečných politických znalostí profesionálního vojáka. Nelze ani vyloučit, že to 

byl pouhý projev oportunního přizpůsobení se změnám situace ve Velké Británii, kde 

v té době vystřídali konzervativní vládu liberálové vedení W. E. Gladstonem. 

2. 3. Mahdistické povstání a jeho ohlas. 

Kjednotlivým vzpourám proti egyptské nadvládě a hlavně proti neúnosnému 

daňovému zatížení docházelo na území Súdánu již dlouho před mahdistickým 

138 Velmi podobné názory zastával Randolph Churchill. 
139 Bougler, c. d., Vol. II, s. 40 -74. 
140 Gladstone, Hebert J., Viscount, After Thirty Years. A Reminiscence oj W E. Gladstone by his 

Son, s. 249-250, London 1928. 
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povstáním. Nepokoje měly lokální charakter, "rozhořívali" se na různých místech a byly 

záležitostí jednotlivých kmenů, či jejich dočasných aliancí. 

Mahdistická "revoluce" propukla rok před britskou invazí do Egypta. Chedívova 

vláda, zaneprázdněná těžkými hospodářskými a finančními potížemi, čelící závažné 

vnitropolitické krizi, ji z počátku podceňovala. 141 

V čele povstalců stanul Muhammad Ahmad, náboženský fanatik pocházející 

z provincie Dongala, který se prohlásil Mahdím - spasitelem. 142 Zpočátku nepříliš 

informovaný britský liberální premiér Gladstone označil jeho odboj proti režimu 

egyptského chedíva za vystoupení "lidu bojujícího za svobodu."143 

Mahdí o sobě prohlašoval, že je spasitelem, který přichází na svět před 

"posledním soudem". Nejdříve se mu podařilo vyvolat povstání v provincii Darfúr. 

Využil přitom symbolicky příznivého okamžiku, kdy podle islámského kalendáře měl 

přijít Mesiáš. Tato okolnost Mahdímu velmi pomohla při získávání stoupenců. 144 

Na vzniku a rychlém rozvoji mahdistického povstání se podílela celá řada příčin: 

neutěšená hospodářská situace, bezohledné vykořisťování místního obyvatelstva 

egyptskými "feudály" a úředníky, stále narůstající neúnosné daňové zatížení a také 

nespokojenost přece jen již omezovaných obchodníků s otroky i samotných majitelů, 

obávajících se ztráty tohoto zdroje pracovních sil. 

Působily zde ideové, především silné náboženské vlivy. Někteří autoři dokonce 

uvádějí, že na mentalitu zdejšího obyvatelstva měly dopad i značně vzdálené faktory, 

jako ideje Velké francouzské revoluce, pronikající údajně do země přes Egypt 

prostřednictvím tamního nacionalistického hnutí, v jehož čele stál plukovník Urábí a 

jeho stoupenci z řad důstojníků egyptské armády. 

141 Britové v Káhiře i v Londýně měli k dispozici lepší informace, a proto se nechtěli do těchto 
pro ně zatím nedůležitých záležitostí vměšovat. Viz Abbas Mekki, The Sudan Question, s. 35, New York 
1952. 

, I 142 "Slovo mahdí znamená vůdce, podle některých - předchůdce Mesiáše; podle jiných lJ samotným Kristem. V dějinách muslimských zemí existovala řada mahdiů; někteří se dočkali velkých 
\. úspěchů, například egyptská středověká dynastie pocházela z tohoto hnutí. Muhammad Ahmad 

shromáždil své žáky na ostrově Abba. Generánerální správce vyslal proti "buřiči:' dvě stě vojáků 
z Chartúmu. Tehdy se osud hnutí "lámal". Mahdí se s hrstkou svých věrných proti nim vrhl a zvítězil. Po 
tomto úspěchu si Ahmed získal· slávu po celém Súdánu. Stáhl se najih do hlubin Kordofanu, kde čekal na 
svou příležitost." VizStrachey, LYtt~ c. d., s. 49-51. 

143 Gardiner, Thé Life oJGladston, London 1927, s. 512-513. 
144 Fitzmaurice, Lord Edmont, The Life oj Granville George Levesom Gower, second Earl 

Granville, Vol. II, s. 319, London 1905. 
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To je ale vzhledem k odmítavému poměru mahdistických rebelů vůči všemu 

egyptskému málo pravděpodobné. Rozhodující význam měl nejspíš militantní, 

nesnášenlivý, v dnešní terminologii fundamentalistický muslimský fanatismus. Mohly 

se v něm uplatňovat i prvky radikálního učení Sennusiů, sekt~, která měla hlavní 

základnu v osadách Kufra v Lybijské poušti. Nejvýznamnějš(ohfÚska ~ahdismu byla 

v místech nepříliš vzdálených od východosúdánské provincie I{.ordofán. j 

Mahdisté nacházeli spojence i mezi některými Př+taviteli Osmanské říše. 
Počátkem roku 1883 pronikly na veřejnost zprávy, že Turecko podporuje Mahdího 

zbraněmi i penězi v naději, že potíže v Súdánu přinutí egyptského chedíva, aby je 

požádalo pomoc. 145 

Vývoj v Súdánu se stal, byť spíše nechtěně, jedním ze závažných problémů 

britské politiky v severovýchodní Africe. Začalo to již v 70. letech 19. století, kdy se 

britská konzervativní vláda po vybudování Suezského průplavu začala aktivněji 

vměšovat do záležitostí Egypta. V těchto souvislostech musela, byť jen pasivně, 

sledovat vývoj v Súdánu. Pro Brity byly základními prioritami Suez, stav egyptských 

financí a státního dluhu. Londýn se i v tomto ohledu stále choval velice opatrně, 

vyhýbal se přímému, hlavně izolovanému zásahu do egyptských vnitřních problémů a 

zřetelně se distancoval od záležitostí Súdánu.146 

Britské ministerstvo zahraničí, které vedl lord Salisbury, se chovalo velice 

rezervovaně vůči káhirské vládě, vyhýbalo se přímým zásahům do její vnitřní politiky. 

Mělo poměrně dobré informace i o situaci v Súdánu a pozorně sledovalo znepokojivé 

zprávy o nepříznivém stavu egyptských jednotek v zemi, u nichž se projevoval úpadek 

morálky, disciplíny a nedostatky ve výzbroji i finančním zabezpečení. Zprávy 

přicházely do Londýna hlavně prostřednictvím generálního konzula v Káhiře sira E. 

Maleta, jemuž je dodával britský důstojník Hicks Paša, který zastával ve funkci velitele 

egyptských vojsk v SúdánU.147 

145 Gwynn, Stephen and Gertrude M. Tuckwell, The Life ofthe Right Hon. Sir Charles W. Di/ke, 
Vol. I, s. 552, London 1917. 

146 Přestože mahdistické povstání propuklo již v roce 1881, tedy nejméně o rok dříve než došlo k 
invazi do Egypta, britská i mezinárodní "veřejnost" byla přesvědčena o úzké souvislosti obou událostí. 
Tím bylo oslabováno zejména kladné hodnocení jinak celkem úspěšné politiky ministra zahraničí lorda 
Granvilla. Viz Fitzmaurice, Lord Edmont, The Life ofGranville ... , Vol. II, s. 319, London 1905. 

147 Cecil, Algemov, British Foreign Sekretaries1807-19J3, Vol. III, s. 96, London 1924. 
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Britská invaze do Egypta v létě 1882 a následující okupace země významně 

ovlivnila i vnitropolitický vývoj v Súdánu a i když nepřímo, napomohla k dalšímu 

rozmachu mahdistického povstání. Vzpoura plukovníka Urábího rozvrátila egyptskou 

armádu, jež byla nakonec rozpuštěna a její důstojnický sbor byl doslova "rozmetán". 

Egypt ztratil možnost vést účinný boj proti súdánským povstalcům. 

Brity inspirované rozbití a zásadní reorganizace egyptských ozbrojených sil se 

sice bezprostředně nedotkly jednotek umístěných v Súdánu, avšak podstatně omezily 

jejich operační možnosti. Byly fakticky odkázány samy na sebe, nemohly počítat 

s přísunem posil, zbraní ani střeliva z Egypta, čímž ztratily nezbytné zázemí a také 

naději na brzké zlepšení situace. 

Egyptským vojskům v Súdánu veleli často důstojníci kavkazského původu, kteří 

celkem úspěšně čelili povstalcům a porazili je i v několika menších bitvách. Rozcházely 

se především postoje britské a egyptské vlády na další směřování v Súdánu. Egyptští 

představitelé podezírali Brity, že je chtějí vytlačit ze Súdánu, aby sami mohli připojit 

tuto zemi ke svému impériu. Část britských vládnoucích kruhů v letech 1882-1884 se 

skutečně začala ubírat i tímto směrem. Nasnadě byla otázka, zda samotná provedení této 

"strategie" nebude vzhledem k nepřehlednosti Súdánu příliš komplikované. Podobně 

situaci hodnotili i někteří egyptští historikové, kteří také upozorňovali na to, že se 

Britové rozhodli obsadit Súdán o celé desítiletí dříve, než se ostatní evropské mocnosti 

začaly vytyčovat hranice svých sfér vlivu v Africe v průběhu další vlny kolonizace. 148 

Závažnost těchto úvah a "koncepcí" ale nepotvrdila britská-;~:řea~ťik:~ď. 
'"- 0,- .0"_ .". ___ ~_._~--

Britští zástupci v Káhiře tlumočili egyptským představitelům postoje své vlády, která 

rozhodně odmítala v Súdánu intervenovat. Britové odmítali nasadit indické jednotky. 

Zvláštní britský armádní zmocněnec plukovník Steward, vyslaný v listopadu 1882 do 

Chartúmu, došel k závěru, že pro Brity by byl krajně nevhodný jakýkoli přímý zásah do 

tamních záležitostí. Iniciativu musela převzít egyptská vláda, která dosadila na posty 

civilního generálního guvernéra a velitele súdánské armády dva loajální Kavkazany. 

Náčelníkem štábu ozbrojených sil se stal britský důstojník Hicks. 149 

148 Abbas, Mekki, c. d., s. 37. 
149 Nástup tohoto muže do významné vojenské funkce v Súdánu, navzdory zdrženlivému až 

odmítavému postoji londýnského kabinetu, nepředstavoval problém. Na vojenských postech v mnoha 
"orientálních zemích" sloužili další penzionovaní, respektive uvolnění britští důstojníci. Bylo to 
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Gladstonova vláda ještě stále předpokládala pouze dočasnou okupaci Egypta. 

Ale již odmítala případný odchod z této země v případě, že by byla ohrožena mahdisty a 

prohlašovala, že odsun by byl zradou nejen na Egyptě, ale i na "civilizované" Evropě. 

K odvolání britských jednotek z Egypta nemělo dojít dříve, než v Káhiře vznikne silná 

vláda schopná trvale stabilizovat vnitřní situaci a především zabezpečit zemi před 

případným napadením zvenčí. ISO 

Britský kabinet vycházel v přístupu k súdánským záležitostem z již zmíněné 

zprávy plukovníka Stewarda a z dalších informací, které dostával od svého zmocněnce 

v Káhiře sira E. Baringa - pozdějšího lorda Cromera. Ten byl značně skeptický a ve 

svých hlášeních zdůrazňoval, že egyptský režim je naprosto neschopný nastolit 

v Súdánu důvěryhodnou vládu. Podle jeho mínění to znemožňovala všeobecně známá 

nekompetenčnost a nedůvěryhodnost jeho představitelů. 151 

Z těchto důvodů britská vláda vůbec neuvažovala o rozšíření sféry svého vlivu 

na Súdán. Akci podobného rázu považovala za nebezpečné a riskantní dobrodružství, 

které by pravděpodobně skončilo neúspěchem. S tím souhlasil i Baring, jež mělo vývoji 

poměrů v Súdánu nejvíce informací. Jediným řešením byla podle jeho mínění včasná 

evakulace egyptských vojáků a úředníků ze země (Súdánu), což se po každém dalším 

úspěchu povstalců stávalo složitějším. IS2 

Londýnský kabinet nakonec na základě zpráv, které dostával od sira Baringa a 

od vojenských expertů z Egypta i Súdánu, schválil plán na vyklizení Súdánu. Závěr 

vyplynul z přesvědčení, že pokud Mahdí zahájí velkou ofenzivu, nebude možné se 

silami, jež jsou k dispozici, uhájit ani hlavní město Chartúm a bude nutné ustoupit na 

sever, k Wadí Halfa, a zde se soustředit na pouhou obranu egyptských hranic. 153 

Neutěšená situace ještě více "pobízela" britské liberály k opatrnosti. To se 

projevilo i v dopise ministra zahraničí lorda Granvilla, v němž upozorňoval, zejména 

britské agenty působící v regionu, že vláda Jejího Veličenstva nepříjme zodpovědnost 

za nic, co by souviselo se súdánskými záležitostmi, což by si měl uvědomit též generál 

považováno za jejich osobní záležitost, takže Británie za jejich činy nepřebírala odpovědnost. Viz Holt, P. 
M., c. d., s. 61-63. 

150 Fitzmaurice, Lord Edmont, The Life ofGranville ... , Vol. II, s. 320. 
151 Abbas, M., c. d., s. 36. 
152 Gardiner, The Life ofGladston, s. 512-513, London 1927. 
153 Abbas, M., c. d., s. 35-36. 
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Hicks. Ačkoli byl úspěch jeho kampaně žádoucí, zásadním politickým faktem zůstávalo 

držet se co nejdál od záměrů egyptské vlády. 

Počátkem prosince 1883, tedy takřka tři roky po začátku mahdistického povstání 

a více než rok po britské invazi do Egypta, londýnské ministerstvo zahraničí opakovaně 

upozorňovalo své agenty, aby se nevměšovali do súdánské krize. Lorda Granvilla snad 

nejvíce znepokojovaly aktivity generálního konzula v Káhiře sira E. Maleta, kterého již 

v srpnu 1883 důrazně varoval před jakýmkoli angažováním se v těchto problémech. 

Podobné názory zastávali i další členové Gladstonova kabinetu. Například 

ministr Childers napsal lordu Granvillovi, že by měla být odmítnuta/účast britských 

důstojníků na tažení proti mahdistům schváleném egyptským ched~vem .15;: 
", 

Britské oficiální stanovisko k súdánské otázce bylo tedy jiŽod roku 1882 zcela 

zřetelné. Gladstonova vláda nehodlala posílat své vojáky z Egypta, protože tím by 

oslabovala nepočetné britské síly rozmístěné v zemi. V úvahu nepřicházelo ani 

nasazení nějakých útvarů indické armády. Britové nehodlali financovat takové tažení a 

také Egypt si, vzhledem k hlubokému rozvratu svých financí, nemohl nic podobného 

dovolit. 

2. 4. Pokusy o potlačení mahdistického povstání. 

Do roku 1883 měla egyptská vláda dost starostí ve vlastní zemi, kde musela 

překonávat následky povstání Urábího a stabilizovat vnitropolitickou situaci 

rozvrácenou po britské invazi. Zaneprázdněna přívalem různých naléhavých problémů 

se nemohla příliš věnovat situaci v Súdánu, ani boji proti mahdistickým povstalcům. 

I ~a těchto okolností ale Egypt na ovládání Súdánu nerezignoval. Jakmile 
: I 

částečně\;mpevnila své postavení v Egyptě, pokusila se energičtěji zasáhnout i v Súdánu. 
\1 

Rozhodla se vyslat vojenské posily, takřka vše, co se podařilo zachránit z trosek dřívější 

egyptské armády. Velení nad jednotkami byl svěřen najatým britským důstojníkům. 

Zpočátku probíhaly boje mezi mahdisty a egyptskými jednotkami se střídavými 

úspěchy. Aby Egypťyné situaci zvrátili, vyslala káhirská vláda do Súdánu poměrně 

velké, ale nepříliš bojeschopné síly pod velením již zmíněného britského důstojníka 
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Hickse Paši, který převzal i zbylé vládní síly, čímž nahradil dosavadní egyptské 

velení. 155 K výměně došlo v nejméně vhodnou dobu. I když se zdálo, že situace je 

alespoň částečně stabilizovaná a hlavnímu městu Chartúmu nehrozí bezprostřední 

nebezpečí, další akce proti mahdistům přinášely značná rizika. 

Překonávání těžkostí mělo podstatný vliv na další vývoj situace. Egyptští vojáci 

a důstojníci, snad s výjimkou černých Súdánců, se jen s nechutí podřizovali velení 

cizinců, kteří neznali a nechápali tíživé problémy země. Již značně narušená bojová 

morálka se proto dále zhoršovala a disciplína klesala. Mezi vojáky narůstal strach 

z mahdistů, nedůvěra ve vlastní síly, obavy před zničující porážkou. Britští velitelé tyto 

nálady nevnímali nebo je podceňovali, nedokázali odhadnout skutečnou sílu protivníka 

a byli přesvědčeni, že ho dokáží snadno porazit. 

Plukovník Hicks byl původně důstojníkem indické armády. Do služby v Súdánu 

ho najala egyptská vláda; spojení s Brity udržoval prostřednictvím plukovníka 

Stewarda, který mu poskytoval některé informace. Britové od samého počátku 

nesouhlasili s jeho ctižádostivými, ale nereálnými plány velké ofenzívy proti 

mahdistům, kterou mělo zahájit tažení do západosúdánské provincie Kordofán. 156 

Rozhodnutí o tažení padlo na válečné radě konané v Chartúmu 6. června 1883. 

Egyptská vláda včetně chedíva s tím souhlasili, Britové v Káhiře byli skeptičtější. Sir E. 

Baring považoval chystané tažení za zbytečné zatížení egyptských financí a nevěřil 

v jeho úspěch. 157 S tím souhlasil i Granville. Věnoval pozornost i jiným aktivitám 

Hickse, který se snažil přesvědčit egyptského ministra války generála Bakera, 

dosazeného opět Brity, o nedůvěryhodnosti zpráv plukovníka Stewarda, jenž zastával 

funkci konzula v Chartúmu. Granville proto britského generálního konzula v Káhiře 

upozorňoval na to, aby v těchto záležitostech zachovával největší zdrženlivost, protože 

154 Childers, Edmund S. E., The Life and Correspondence oj the Rt. Hon. Hugh C. E. Chi/de, 
1827-1896, Vol. II, s. 175-176, London 1901. Hlavním argumentem pro něho - jako ministra financí
bylo, že zamýšlené tažení by se stalo neúnosným zatížením pro stejně se již hroutící egyptské finance. 

155 Chedív jmenoval novým vrchním velitelem egyptského důstojníka, jenž neměl prakticky 
žádné válečné zkušenosti. Boj proti mahdistickým povstalcům řídil opět generál Hicks, který naopak 
příliš neznal konkretní poměry v zemi. Mezi oběma vrchními veliteli docházelo často k rozporům, což 
v červenci 1883 přimělo chedíva k tomu, aby svého pověřence ze Súdánu odvolal. Viz Holt, P. M., c. d., 
S.62-63. 

156 Tamtéž, s. 61-63. 
157 Proto také 26. října 1883 varoval londýnskou vládu a zdůrazňoval, že Súdán představuje 

vážnou překážku pro řešení nesnází egyptských financí. V tom s ním sice souhlasil lord Granville, jenž 
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vláda Jejího Veličenstva nepřijme žádnou odpovědnost za akce Egypta v Súdánu, ani za 

činy Hickse Paši. 158 

Britská vláda se tedy odpovědnosti za tyto plány jasně vyhnula a rozhodnutí 

přenechala egyptským představitelům. Ti věřili v úspěch tažení, které začalo v září 1883 

pod přímým velením Hickse. Údaje o silách, jimiž disponoval, se sice u různých autorů 

poněkud liší, v podstatě však měl k dispozici 7-9.000 pěšáků, 500-1. 000 kavaleristů, 

2.000 příslušníků pomocných jednotek a několik zastaralých děl. Proti němu stálo 

přibližně 90.000 špatně vyzbrojených, ale zcela zfanatizovaných mužů povstalecké 

armády. Ta, zejména mezi egyptskými vojáky, vzbuzovala až pověrčivý strach. 159 

Skeptické názory o smyslu a o výsledku akce se brzy potvrdily a spolu s tím i 

pochyby o vojensko-strategických schopnostech Hikse. Ten se dopustil závažných 

omylů již při stanovení trasy taženÍ. V důsledku obav z nesnází při přechodu pouště 

volil delší cestu podél Nilu. Jeho armáda měla procházet územím, kde žily kmeny 

podporující Mahdího. To rozptylovalo a oslabovalo její sílu a nakonec se stalo jedním 

z hlavních faktorů ztroskotání výpravy. 

K rozhodujícímu střetnutí s mahdisty došlo 3. listopadu 1883. Po několikadením 

bloudění pouští bylo Hicksovo vojsko obklíčeno a v urputné bitvě poraženo a 

rozprášeno. 160 Tato jediná bitva měla na další vývoj v Súdánu rozhodující vliv. I přes 

zjevné vyhrocení situace Británie odmítla další vojenskou expedici a nařídila Hicksovi, 

aby se omezil pouze na obranu některých významnějších měst, jinak se nechtěla v této 

záležitosti angažovat. 161 

První pokus egyptského chedíva o obnovení vlastní kontroly nad velkým 

povstáním zachvácenou a vnitřně rozvrácenou državou skončil krachem. Káhira se ale 

ani potom nevzdávala nadějí, že dosáhne úspěchu další vojenskou intervencí. 

Na sklonku roku 1883 se situace v Súdánu výrazně zhoršila. Vítězství, kterého 

dosáhli mahdisté nad egyptskými vojsky, ukázalo více než kdykoli předtím jejich sílu a 

podporu, již měli mezi značnou částí místního obyvatelstva. Zároveň se prokázalo, že 

ale ve své odpovědi z 19. listopadu 1883 rezignovaně uvedl, že bez Hicksova zásahu by byl Súdán pro 
Egypt stejně ztracen. Viz Al Sayyid, Egypt and Cromer ... , s. 39. 

158 Gwynn-Tuckwell, Ch. Dilke ... , Vol. I, s. 551-552. 
159 Holt, P. M., c. d, s. 61-63.; Holland, The Life ofDevonshire ... , Vol. I, s. 410-41. 
160 Childers, The Life ofChilders .. , Vol. II, s. 175-176.; Paul Herbert W., The Life ofWilliam 

Ewart Gladstone, s. 202, London 1908. 
161 Holland, Devonshire ... , Vol. I, s. 410-411. 
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fanatické, sebeobětavé nadšení špatně, často jen kopími, luky a zastaralými puškami 

vyzbrojených bojovníků, stačí k přemožení lépe vyzbrojených, ale demoralizovaných 

egyptských vojáků. 

Porážka Hicksových jednotek měla mimo jiné za následek izolaci některých 

egyptských posádek, zejména v Chartúmu a Sendaru. Zde byly stále ještě asi 3.000 

egyptských vojáků a značný počet civilistů. Egyptské jednotky nebyly v podstatě 

bojeschopné a ze značné části je tvořili nespolehliví černí vojáci. 162 

Koncem roku 1883 následovaly další vojenské neúspěchy ve východním 

Súdánu. Tam se stále držely egyptské posádky v Sinkatu a Tokaru, místech vzdálených 

pouze 50 respektive 20 mil od pobřeží Rudého moře. Nevelké posily vyslané do Sinkatu 

v říjnu 1883 zničili mahdističtí povstalci; podobně skončil i pomocný oddíl vedený 

britskými důstojníky, který měl proniknout do Tokaru. Objevovaly se stále nové 

potíže. 163 V Suakimu a na jiných místech se vzbouřili otrokáři a za podpory mahdistů 

porazili v prosinci téhož roku třítisícovou egyptskou vojenskou expedici, které velel 

sám vrchní velitel egyptské armády Baker Paša. 164 

Pokračující válečné neúspěchy vyplývaly z chyb vojenského velení, které 

improvizovalo, nemělo konkretní operační plány a ani jasný strategický cíl. Vinu na 

tom neměli jen egyptští, případně málo s konkrétními podmínkami země seznámení 

britští velitelé. Byl to do značné míry důsledek změn, k nimž došlo po likvidaci někdejší 

egyptské armády v roce 1882. 

Generál Baker, který se z rozhodnutí londýnského kabinetu stal egyptským 

ministrem války a "S irdarem" , tedy vrchním velitelem ve skutečnosti neexistující 

armády, stál před velice obtížnými úkoly. Měl od základu vytvořit nové ozbrojené síly a 

zároveň doslova "vydupat" ze země nějakou pomoc jednotkám doposud dislokovaných 

v Súdánu. To byly nesplnitelné požadavky, daleko přesahující jeho reálné možnosti. 

Vždyt' na pomoc do Súdánu mohl poslat pouze slabé, špatně vyzbrojené a nedostatečně 

vycvičené oddíly, nebo sice silnější a alespoň formálně loajální útvary egyptského 

četnictva, které ovšem nikdy nebyly připravovány pro takové úkoly. 

162 Tamtéž, s. 410-411. 
163 Gwynn-Tuckwell, Ch. Dilke ... , Vol. II, s. 28-29. 
164 Childers, The Life ofChilders ... , Vol. II, s. 178. 
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Porážka vojska Hickse Paši otřásla prestiží egyptské vlády a zpočátku se zdálo, 

že Mahdí může ovládnout celé povodí Ní1u, tedy i Egypt. Takovému dojmu dokonce 

dočasně podlehli i britští představitelé v zemi, například sir Wood, připouštěl možnou 

evakuaci Káhiry, dokonce uvažovalo vyklizení Alexandrie, i přes zřejmý katastrofální 

dopad takové akce na celou koloniální politiku. 165 Tyto zdánlivě přehnané obavy nebyly 

bezdůvodné. Na konci roku 1883 byly skutečně vydány instrukce pro případnou 

evakuaci egyptského hlavního města. 166 

Generál Baker, který se snažil znovu zformovat sbor egyptského četnictva, byl 

po těchto porážkách vyslán do súdánského přístavu Suakim, aby tam zjistil, jaká je 
,/ 

konkretní situace. Po návratu navrhl, aby velení egyptských jednotek nacházejících se 

dosud v Súdánu bylo svěřeno známému ~YPt'anovi Zoberu Pašovi, třebaže byl dříve 
pověstným obchodníkem s otroky. Britové ale takový návrh odmítli. 167 

Po porážce Hicksova sboru britská vláda doporučila chedívovi, aby nechal 

stáhnout všechny zbývající vojenské jednotky ze Súdánu k severu, do prostoru při Wadí 

Halfa a Asuánu, tedy kjižním hranicím samotného Egypta. Návrh ale "narazil" na 

zarputilý odpor Káhiry. Ministerský předseda Šeríf Paša se na protest proti tomu vzdal 

své funkce. Chedív se přesto nakonec podřídil. 

Důsledky súdanských událostí se projevily i uvnitř britské vlády. Především se 

jim musel věnovat ministr zahraničí lord Granville, do jehož rezortu záležitosti spadaly. 

Ten obviňoval z potíží souvisejících s neúspěchy v Súdánu někdejšího britského 

generálního konzula v Egyptě sira Maleta, který prý souhlasil s Hicksovou výpravou 

proti mahdistům. Státní podsekretář jeho ministerstva Ch. Dilke nesouhlasil, domníval 

se, že mezitím z Egypta odvolaný Malet nemohl zasáhnout do pozdějších událostí. 

V době Hicksova tažení zastupoval britskou vládu v Káhiře již Baring, který byl 

jednoznačně proti Hiksově akci. 168 

Tento diplomat měl hodně starostí souvisejících s řešením súdánské krize. Ve 

své zprávě londýnské vládě z prosince 1883 zdůrazňoval, že je třeba zabránit 

Egypťanům, aby vydávali rostoucí část svých příjmů na operace, které by i v případě 

málo pravděpodobném úspěchu přinesly Egyptu pochybný zisk. Za vývoj v Súdánu 

165 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 319-320. 
166 Asquith, H. M., Fifty Years ofParliament, Vol. I, s. 89, London 1879. 
167 Gwynn-Tuckvell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 28-29. 
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přejímal odpovědnost i on sám. Votázce kompetencí l69 vycházel z názoru, že 

vegyptských a tím i súdánských záležitostech musí rozhodovat britská vláda. 

Navrhoval úplné stažení egyptských jednotek ze Súdánu a soustředění všech sil 

k ochraně jižních hranic Egypta. 170 

Britský kabinet s tímto stanoviskem souhlasil a žádal Káhiru, aby zastavila 

vojenské aktivity v Súdánu a omezila se pouze na obranu Chartúmu. Nepříznivý vývoj 

v Súdánu měl i jiné důsledky. Gladstonův kabinet schválil 25. října návrh na odvolání 

britských jednotek z Káhiry a soustředění dvou až tří tisíc vojáků do posádky 

v Alexandrii. Když počátkem listopadu přišla zpráva o katastrofální porážce Hicksovy 

expedice v Kordofánu, bylo nutno plány vojenského zabezpečení Egypta znovu 

zrevidovat. 171 

Nyní Londýn odmítl vyslání jednotek, kterým velel generál Wood do Súdánu, a 

doporučil Baringovi, aby zabránil odchodu vysloužilých anglických důstojníků do 

vojenské služby v Súdánu. Členové Gladstonova kabinetu stejně jako Britové v Egyptě 

si uvědomovali kritický stav egyptské armády, kterou neměli chuť používat ani 

k pacifikaci místních poměrů. ln 

Přesto stále pokračovaly úvahy o možnosti nějakého zásahu v Súdánu, který by 

umožnil ochránit část jeho území před mahdisty. Tak se objevil plán na vyslání 

vojenské expedice po trase Suakim - Berber k Chartúmu, tady ve směru od Rudého 

moře do Súdánu. Výpravy se mělo zúčastnit na 20.000 vojáků; podle představ těch, kdo 

ji navrhovali, měla být složena z britských a tureckých jednotek. Pro Londýn to bylo 

určité východisko z jinak neřešitelných potíží; i G lastone proto 13. prosince 1883 

prohlásil, že vláda nemá námitek vůči nasazení turckých vojáků v Súdánu. O měsíc 

168 Tamtéž, s. 555. 
169 Abbas M., c. d., s. 38. 
170 Zetland Lowrenc J. L. Dandas, 2nd Marquis oj Lord Cromer; being the authorriyed Life oj 

Evelyn Baring, s. 94-95, London 1913. 
Další úvahy o situaci v Súdánu a zajištění obrany Egypta se objevily v hlášení E. Baringa 

poslaném do Londýna 3. prosince 1883. V něm se uvádělo, že on sám, stejně jako generál Stephenson, 
velitel britských jednotek v Egyptě, sir E. Wood, který převzal velení egyptské armády, a ministr války 
v chedívově vládě generál Baker se domnívají, že je nemožné udržet Chartúm, takže egyptské oddíly by 
se měly stáhnout k Wadí Halfa, aby tam posílily ochranujiŽllích hranic Egypta. Britská vláda dále váhala 
a vyhýbala se jasnému rozhodnutí. 

171 Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 555. 
172 Zetland, c. d., s. 105. 
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později šel ještě dále, když řekl, že by Súdán mohl být přímo podřízen osmanskému 

sultánovi. 

Nakonec se ukázalo, že takový záměr není reálný a že nezbývá než hledat jiné 

řešenÍ. To znamenalo návrat k původnímu plánu, který předpokládal vyklizení větší 

části země a soustředění sil na obranu území při Nilu, mezi Chartúmem a Egyptem. 

Záměr podporoval po návratu z inspekční cesty po Egyptě i vládní zmocněnec lord 

Dufferin; souhlasil s ním též vlivný představitel britského ministerstva války generál 

Wolseley. Kromě této oblasti měl být hájen ještě nejvýznamnější súdánský přístav 

Suakim.173 

Egyptská vláda s odchodem ze Súdánu stále nesouhlasila. Premiér Šeríf Paša, 

který již dříve z tohoto důvodu hrozil demisí, uvedl v nótě adresované siru Baringovi, 

že odchod ze Súdánu povede k oslabení autority chedíva v oblastech, jejichž obyvatelé 

kolísají v loajalitě k egyptské vládě, zejména u okolních beduínských kmenů. 

Argumentoval tím, že Egypt musí udržovat velké vojenské síly na ochranu svých 

hranic, hlavně na jihu. Podle jeho mínění byl nejlepší zárukou egyptské bezpečnosti 

ofenzivní postup proti středoafrickým "hordám", který by je udržel v bezpečné 

vzdálenosti od Chartúmu. 174 

Koncem roku 1883 poslal Baring do Londýna další zprávu, tentokrát věnovanou 

situaci v egyptské vládě. Oznamoval, že osmanský sultán zakázal egyptskému 
r 

chedívovi odchod ze Súdánu a vytkl mu, že ztratil největší provincie Berber a Don~;~, 
~,! 

kde žily některé silné a stále loajální kmeny. Baring ve zprávě uváděl i to, že sotva 

některý egyptský ministr by na sebe vzal odpovědnost za evakuaci Súdánu, a znovu 

navrhoval, aby místo nich byli do vlády dosazeni britští ministři a vůči chedívovi použít 

nátlaku. 175 

Zatím v Chartúmu a zbývajících částech Súdánu zavládl koncem roku 1883 

zmatek. Lidé se cítili vydáni na po spas řádění mahdistických povstalců. Dokonce i 

plukovník de Coetlogon, který se po smrti generála Hickse stal velitelem zbytku vojsk, 

doporučoval okamžité stažení posádky z Chartúmu. Rozvahu a smysl pro zodpovědnost 

neprokázal ani generální guvernér Súdánu Abd el-Kader, jenž funkci vykonával ze 

173 Holland, Devonshire ... , Vol. I, s. 410-411. 
174 Abbas, M., c. d., s. 36. 
175 Gwynn-TuckwelI, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 557. 
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vzdálené Káhiry. Když zjisitil, že evakuaci ze Súdánu nelze zabránit, jednoduše se 

přestal těmito záležitostmi zabývat. I76 

Nakonec musela rozhodnout britská vláda. 12. prosince 1883 se na ministerstvu 

války sešli Granville, Hartington, Northbrook, Carlingford a Dilke. Přízváni byli též 

lord Wolseley a vévoda z Cambridge. S konečnou platností bylo rozhodnuto, aby se 

egyptské jednotky stáhly z velké části súdánského území a soustředily se na obranu 

egyptských jižních hranic. 177 

Přijmout takové opatření nebylo jednoduché, protože bylo nutno počítat 

s negativním ohlasem britské "veřejnosti" a s "ostrou" kritikou ze strany konzervativců. 

Hlavní námitky proti postupům vlády a hlavně ministerstva války se objevily například 

v memorandu E. Fitzmaurice, podle něhož nastalou situaci vyvolal váhavý postup 

kabinetu, který nedokázala včas zastavit Hicksovu expedici a nezvládl evakuaci 

Chartúmu, Rovníkové provincie a Sinkatu. Za další chybu kabinetu byl považován 

nátlak na egyptské představitele, aby dali souhlas s vyklizením Súdánu, a snahy o 

vynucení demise vlády Šerifa Paši. 178 

Britská vláda sice mnohokrát zdůrazňovala, že se nebude vměšovat do 

súdánských záležitostí, ale nakonec tuto zásadu porušovala. Došlo k tomu na sklonku 

roku 1883, tedy v době, kdy kabinet kriticky hodnotil neúspěšnou výpravu jednotek 

plukovníka Hickse proti mahdistům. Nejskeptičtější byli britští agenti v Egyptě, kteří 

dokonce doporučovali, aby byl i východní Súdán ponechán "svému osudu". 

K takovému rozhodnutí se však Londýn neodhodlal. I79 Většina ministrů podpořila 

návrh na vyslání britských jednotek alespoň do přístavu Suakimu. Proti tomu byl pouze 

premiér Gladstone, kterého vzápětí "zaplavila" vlna kritiky, a to nejen v parlamentu. 180 

Pustila se do něho většina jeho odpůrců nejen z řad konzervativců, ale i liberálů. 

Ti na něj útočili kvůli Súdánu a celkově kritizovali jeho politiku v Egyptě. Když sir S. 

176 Bougler, The Life ofGordon. .. , Vol. II, s. 119-120. 
177 Gwynn-Tuckwell, Ch. Dilke, Vol. I, s. 555. 
178 Tamtéž, s. 32. 
179 Liberální politikové museli přihlížet k náladám "veřejnosti" a výpadům tisku, v němž se 

objevovaly výroky, že by bylo nečestné, kdyby vlast "nenastavila meč" a kapitulovala před súdánskými 
povstalci. 

180 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 149. 
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Northcote napadl vládní koncepci egyptské strategie, Gladstone se dostal do obtížné 

situace. 181 

Bylo zapotřebí najít vhodnou osobnost, která by dokázala úspěšně a pokud 

možno s malými ztrátami realizovat tento záměr. Proto se i Baring obrátil 22. prosince 

1883 na londýnskou vládu se žádostí, aby byl do Súdánu vyslán britský důstojník 

"s vysokou autoritou", jehož úkolem mělo být odvedení egyptské posádky a - podle 

možností - připravit podmínky pro budoucí vládu země. 182 

Britská vláda neměla čas ani chuť se tímto dlouho zabývat. Ze Súdánu 

přicházely stále znepokojivější zprávy. Mahdisté již ovládli většinu země a postupovali 

na Chartúm. Tam byla jen malá egyptská posádka, která měla navíc "držet na uzdě" 

neklidné a ke vzpouře náchylné obyvatelstvo. Zároveň hrozilo i povstání kmenů, 

žijících ve východních oblastech země. 183 

Není zcela jasné, kdo první přišel s návrhem na vyslání Gordona do Súdánu, 

nejspíš někdo z vysokých armádních kruhů. V pamětech lorda Childerse se uvádí, že 

s ním o tom hovořil generální inspektor pevností sir A. Clarke. Ten ho také upozornil, 

že Gordon je právě v Londýně a připravuje se na pozvání belgického krále Leopolda II. 

k odjezdu do Konga. 184 

181 Paul, H. W, c. d., s. 203-204. 
Premiér při obhajobě poukazoval na obtížné poměry v zemi a tvrdil, že britská okupace již 

přinesla cenné výsledky v podobě právě probíhajících důležitých reforem. Dokazoval, že pro úspěšné 
završení procesu je třeba přinést nějaké oběti, především nelze ani uvažovat o obnovení kontroly nad 
Súdánem. Podle jeho přesvědčení by bylo nejlepší stahovat egyptské posádky z ohrožených míst, tedy 
provádět taktiku "záchrany a ústupu". 

182 Bougler, The Lije oJGordon ... , Vol. II, s. 119-120. 
183 Tamtéž, s. 120. 
184 Childers, E. S. E., The Lije oj Childers ... , Vol. II, s. 175-176.; Situace byla podstatně 

složitější. V Gladstonově vládě, se dlouho diskutovalo o základní otázce, zda se má vúbec Súdán vyklidit. 
Nakonec převážil názor, že vzhledem k nebezpečné situaci v této zemi, bude nejlepším řešením Súdán 
"zvolna" opustit. Kdo bude tímto úkolem pověřen, se ještě nikdo nezmínil. Gordonovu jmenování 
pomohla náhoda. V novinách);'~!, Mall Gazette se v prosinci 1884 u příležitosti jednání vlády o Súdánu 
objevil článek o generálu Gdrdn/gIv'i; který v Súdánu sloužil již dříve, jako jeho "správce". Redaktor novin 
pan Stead se rozjel přímo za OÓřdnem, který poněkud povzbuzen alkoholem, mu bez obalu vylíčil situaci 
v Súdánu a své postoje k řešení"situace. Rázem se rozpoutala novinová kampaň, jejímž výsledkem byl 
jednoznačná představa britské "veřejnosti" o jmenování Gordona do funkce velitele "chartúmské mise". 
Gordon byl tímto úk9Iem"'sIeuteč~ě pověřen i přes odmítavé stanovisko Evelyna Baringa a především 
egyptské vlády. Vi:(Strachey, Lytt~;c. d., s. 66-67. 

Touto záleŽitostí se musel zabývat i Granville, jenž znovu konzultoval Baringa a dotazoval se, 
zda by byl Gordon přijatelný v Egyptě. Největší znepokojení vyvolávala generálova dohoda s belgickým 
králem o využití jeho služeb v Kongu. Zabýval se tím i ministr války Hartington, který 8. ledna 1884 
Granvillovi napsal, že sdělil Gordonovi svůj nesouhlas s takovým závazkem. Gordona to rozčílilo, a proto 
prohlásil, že za těchto okolností rezignuje na své poslání v britské armádě. Hartington k tomu dodal: 

65 



Nakonec se egyptská vláda smířila s myšlenkou, že svěří súdánské problémy do 

rukou britského důstojníka. V lednu 1883 proto zaslal prostřednictvím E. Baring do 

Londýna znovu žádost o vyslání vojenského představitele, který by řídil ústup 

Egypťanů z Chartúmu a z dalších, dosud povstalci nezabraných míst. Tentokrát mohl 

uvést, že jedná na pokyn káhirské vlády, která i přes trvající nesouhlas chedíva zcela 

rezignovala na možnost udržení Súdánu.185 

Do jednání o vyslání Gordona zasahovali též vysocí představitelé ministerstva 

války a vrchního velení armády, mimo jiné generál Woseley, úspěšný velitel britských 

sil, které v roce 1882 okupovaly Egypt. Tento vysoký důstojník patrně zpočátku 

nepovažoval Gordona za nejvhodnějšího muže ke splnění tak choulostivého úkolu. Své 

pochybnosti vyjádřil již v říjnu 1883 v dopise ministru války lordu Hartingtonovi, 

v němž upozorňoval, že Gordonova "fanatická" neústupnost by mohla vyvolat potíže a 

možná vést i ke kolizím s Francouzi. 186 

Počátkem ledna příštího roku Hartington s odvoláním na Wolseleye pověřil 

vedením záchranné akce v Súdánu Gordona. 187 

"Jestli to neudělá, měli bychom ho odstranit my, ale to by mohlo mít špatný ohlas." Viz Gladstone, 
Hebert J., c. d., s. 250. 

Přes tyto rozmíšky jednání dále pokračovala. Dne 10. ledna 1884 ministr zahraničí nabídl již 
zcela určitě Gordonovy služby Baringovi, který měl tento záměr projednat s egyptským premiérem 
Nubarem Pašou. Ten jej ale odmítl, protože se domníval, že evakuaci vojska ze Súdánu by měl řídit 
egyptský velitel. O tomto problému ostatně informoval Baring Granvilla již počátkem prosince 1883, 
když mu oznámil, že "předseda" egyptské vlády by považoval za nejlepší řešení poslat do Chartúmu 
Abdul Kadera Pašu, vojáka a bývalého súdánského guvernéra, který dobře znal tamní poměry. Viz 
Holland B. H., Devonshire ... , Vol. I, s. 415-416. 

V uvedeném návrhu z 10. ledna Granville ještě nepředjímal definitivní rozhodnutí, spíše se 
dotazoval, zda by bylo lepší poslat na misi do Súdánu Gordona, nebo Wilsona. Baring na to o den později 
odpověděl, že za současné situace není vhodný žádný z navrhovaných kandidátů a opět se odvolal na 
uvedený názor egyptského premiéra, podle něhož se Gordon pro tak složitý úkol nehodí. Viz Bougler, c. 
d., s. 119-120. 

185 Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 28-29. 
186 Holland, Devonshire ... , Vol. I, s. 415-416. 
Po porážce Hicksovy expedice však začal Wolseley požadovat energičtější jednání a navrhoval 

vyslání vojenských posil do Suakimu, Berberu a Chartúmu. S tím zřejmě souhlasil i ministr Harington, 
který v listopadu 1883 Granvillovi řekl, že není možné vzdát se dobrovolně provincií na Bílém Nilu. 

187 Zetland, c. d., s. 101-102. Lord Wolseley byl v té době již zřetelně pro intervenci v Súdánu. 
Prohlašoval, že základní otázkou doby je, zda mají Britové ustupovat a nakonec přenechat i Egypt 
"falešnému" prorokovi. Odmítal defenzivní politiku a vyslovoval přesvědčení, že i když by se boj 
s mahdisty protáhl na několik let, musí být Mahdí již v zájmu britské národní důstojnosti a cti zničen. Viz 
Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 19-20. 
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2. 5. Gordon v Súdánu. 

Během 15. a 16. ledna už Britové jednali o konkrétní realizaci podniku (tj. 

poslání Gordona do Súdánu), protože z Káhiry dostali žádost o kvalifikovaného 

britského důstojníka. 

Lord Wolseley navrhoval, aby Gordon nejdříve odjel do súdánského přístavu 

Suakim a tam zjistil, jakáje konkrétní vojenská situace v zemi. 188 

Dne 16. ledna se sešli na ministerstvu války u lorda Hartingtona s Gordonem 

Granville a Northbrook. Ten jim řekl, že podle jeho mínění je ohrožení Chartúmu 

zřejmě značně zveličováno a že někteří britští představitelé "ztratili hlavy". Tvrdil, že 

dokáže bez problémů provést evakulaci. Pod dojmem tohoto sebevědomého slibu bylo 

rozhodnuto vyslat ho do Suakimu, zatím "aby shromažďoval informace a podával 

zprávy o situaci v Súdánu.,,189 ;/ 
,{ 

Nakonec i opatrný minstr Granville uvěřil, že Gordon je mužem, kterého je 

možno použít pro tak choulostivou misi. V dopise premiérovi Gladstonovi zdůrazňoval, 

že Gordon má "velké jméno v Egyptě a je též populární doma", byť by měl "malou 

včelku v kytici". Baring v Káhiře usuzoval jinak a myslel si, že jde o větší nedostatky, 

než připouštěl ministr zahraničí. 190 

Přes velkou Gordonovu popularitu nezaujímali vůči němu všichni politikové 

jednoznačný postoj. Především liberální poslanci byli ve vztahu k němu rozděleni. 

Whigové Gordonovu misi podporovali, kdežto stoupenci radikálního směru požadovali 

okamžitý odchod ze Súdánu, což zároveň znamenalo odmítnutí Gordonových záměrů. 

Generálovy popularity se snažili využít opoziční konzervativci. Ti již v roce 

1883 vyvolali hlasování o postupu vlády v egyptských záležitostech. Podnětem se jim 

proto stalo právě probíhající jednání o možném vyslání Gordona do Súdánu. Návrh byl 

manifestačně podpořen napříč stranami. J9J 

Většina konzervativců se vyslovovala pro Gordonovu expedici, ale i mezi nimi 

existovaly pochybnosti o jejím výsledku. K největším odpůrcům tohoto plánu patřil 

188 Holt, c. d., s. 80-8l. 
189 Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 28-29. 
190 CeciI, c. d., s. 266. 
191 Gladstone, c. d., s. 255. 
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Randolph Churchill podporovaný labouristy, který odmítal okupaci Súdánu a žádal pro 

tuto zemi úplnou svobodu. l92 

Britská liberální vláda si takových slovních přestřelek příliš nevšímala. Když už 

bylo rozhodnuto, znepokojovalo ji jediné: zda se opravdu podaří vyřešit súdánskou krizi 

a kdo operaci zaplatí. Pro egyptské rozvrácené finance to bylo neúnosné břemeno a 

vlastně neexistovala naděje, že by tyto výdaje zaplatila zadlužená Osmanská říše. 

Zůstávalo nepříjemným faktem, že nakonec bude muset vše zaplatit britská státní 

pokladna. 193 

Ministři, kteří rozhodovali o vyslání Gordona do Súdánu, kladli velký důraz na 

to, aby generál dostal přesné a závazné instrukce. Proto také lord Wolseley považoval 

za nutné podrobně informovat ministra války lorda Haringtona o průběhu svých jednání 

s Gordonem, s nímž diskutoval několik dní, od 15. do 18. ledna. Podle jeho zprávy 

Gordon souhlasil s názorem, že bude lepší evakuovat Súdán, než se pokoušet dostat jej 

zpět pod nadvládu egyptských pašů. 194 

Vyslání Gordona se tedy zdálo ideálním a konečně se pro ně rozhodla čtveřice 

ministrů liberální vlády, kteří se s ním sešli 18. ledna 1884. Příznačné je, že se tohoto 

nesporně důležitého jednání nezúčastnil premiér Gladstone, který s tímto postupem stále 

nesouhlasil a tvrdil, že vyslání Britů je závažnou chybou, protože tak vyvstává 

potenciální hrozba zatažení armády do obtížného konf1iktu. 195 

2. 6. "Nešťastné" dvojí Gordonovo pověření. 

Ministři vzali v potaz Baringova varování, že stále přetrvávají rozdíly v pojetí 

Gordonova poslání, a proto znovu připomínali, že mise má mít pouze informativní 

charakter. Tento záměr byl zdůrazněn i v písemných instrukcích, které pro generála 

připravil lord Granville. 196 

V instrukcích se vysloveně uvádělo, že Gordon má posoudit a referovat o 

nejlepším způsobu evakuace súdánského vnitrozemí a o možnostech vytvoření efektivní 

egyptské administrativy ve zbývajících oblastech a přístavech na Rudém moři. 

192 Gwynn- Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 34. 
193 Bougler, The Life ofGordon ... , Vol. II, s. 119-120. 
194 Holland, The Life ofDevonshire ... , Vol. I, s. 419-421. 
195 Cecil, British Foreign Sekretaries ... , s. 267. 
196 Holt, c. d., s. 80-81. 
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Připomínal se mu závazek jednat v souladu s radami, které mu poskytne z Egypta E. 

Baring. Gordon měl především odpovídat za stažení egyptských jednotek a civilistů ze 

súdánského vnitrozemí, zároveň ale musel udržet pobřežní oblasti a přístavy pod 

kontrolou Egypta. 197 V Granvi1lových pokynech se zdůrazňovalo, že se Gordon má 

omezit na roli pozorovatele a sám zůstat v přístavním městě Suakim.198 Evakuaci 

egyptských civilistů a vojáků měl provést po poradě s Baringem arménský křesťan 

Nubar Paša Boghos.199 

Když Gordon opouštěl Londýn, měl tedy jasné instrukce, tj. pouze navrhnout 

nejlepší způsob vyklizení súdánského vnitrozemí, který by byl v souladu se zájmy 

egyptské vlády a radami E. Baringa?OO V tom se od počátku skrývalo potenciální 

nebezpečí. Gordon se nerad podřizoval jakémukoli, zejména pak civilnímu vedení. Na 

to upozorňoval lord Childers již 21. ledna v dopise ministru GranviI1ovi, když se 

"ustaraně" dotazoval, komu bude tento neústupný a samolibý generál vlastně podléhat, 

zda E. Woodovi, nebo Baringovi.201 Granvi1le mu odpověděl, že Gordon chce být 

služebně podřízen generálu Stephensonovi a přijímat instrukce od Baringa. Údajně 

tvrdil, že podléhá pouze vládě Jejího Veličenstva a egyptskému chedívovi. Když se 

v první polovině ledna 1884 v Londýně rozhodlo o vyslání Gordona do Súdánu, byla 

pro britskou vládu tato záležitost vyřízena. Nikdo nepovažoval za nutné konzultovat 

záležitost s Káhirou?02 

Lord Cromer ve své knize "Modern Egypt" připomíná, že se Gordon na jeho 

žádost nevydal přímo do Suakimu, jak mu určovaly instrukce z Londýna, ale odejel do 

Káhiry. Zde se setkal s egyptským panovníkem, který ho roku 1884 formálně jmenoval 

generálním guvernérem Súdánu s úkolem odejít přímo do Chartúmu a odsud řídit 

evakuaci. 

Instrukce chedíva nekorespondovaly s londýnskými. Gordon měl podle nich 

provádět ztažení vojska a civilní administrativy a za druhé podniknout nezbytné kroky 

197 Bougler, Gordon. ... , Vol. II, s. 123-124. 
198 Baddour, c. d., s. 78. 
199 Holt, c. d., s. 80-81. 
200 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 157. 
201 Childers, The Lije ofChilders ... , Vol. II, s. 178-179. 
202 V tomto směru byla ostatně již předem podniknuta opatření. Počátkem roku 1884 lord 

Granville požadoval, aby se chedív ve všech důležitých otázkách řídil radami britských agentů působících 
u jeho vlády. Tím de facto i předurčil zodpovědnost svého úřadu za další postup v záležitostech týkajících 
se Súdánu a rozhodování o postupu proti mahdistickému povstání. Viz Cecil, c. d., s. 266. 
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k vytvoření a organizování vlády v mahdisty dosud neovládnutých provincií. Došlo tak 

ke střetu zájmů Egypta - udržení a posílení pozic v Súdánu a zájmů Británie - udržet 

důležité přístavy za cenu opuštění vnitrozemí. 

Když na Foreign Ojjice přišla zpráva o tomto podstatném rozšíření 

Gordonových pravomocí egyptským chedívem, oznámilo ministerstvo zahraničí, že 

chedívovy instrukce mění Gordonovo postavení z poradce na výkonného představitele, 

který nemá jen řídit evakuaci, ale rozhodovat o celém Súdánu?03 

Egyptský panovník tímto rozsáhlým pověřením Gordona patrně reagoval na 

vnitřní problémy svého režimu. Plán na evakuaci celé súdánské državy se totiž nadále 

zdál nepřijatelný jeho vládě, která vyhrožovala demisí. To rozlobilo Baringa, který 

v dopise chedívovi z ledna 1884 pohrozil, že pokud nevytvoří vládu ochotnou převzít 

odpovědnost za rezignaci na Súdán, převezme moc do svých rukou. Hrozba zapůsobila 

a chedív urychleně dosadil novou vládu v čele s Nubarem Pašou. Ani tímto krokem 

potíže neskončily. Nová vláda žádala, aby funkci generálního guvernéra Súdánu převzal 

Egypťan. Navrhovala Zobeira Pašu, "notoricky" známého otrokáře. Zobeir, jist si svým 

jmenováním, vydal proklamaci k majitelům otroků, v níž sliboval, že nadále zůstanou 

jejich majetkem?04 Tyto nesnáze byly patrně důvodem, proč Zetland požádal Gordona, 

aby se před odjezdem do Súdánu zastavil v Káhiře a převzal oficiální pověření přímo od 

chedíva. Na chedíva zřejmě zapůsobilo Gordonovo rozhodné prohlášení, že pokud 

přijde do Súdánu Zobeir Paša, nebude nejmenší naděje na odstranění otroctví v zemi. 

Gordonův postoj mohl vzbuzovat obdiv ve Velké Británii, možná i respekt mezi částí 

egyptského obyvatelstva, avšak v samotném Súdánu se setkával spíše s nevolí. 

Všichni, kdo věřili v Gordnův úspěch, doufali, že generál Gordon úspěšně 

naváže na předchozí činnost, kterou v Súdánu vykonával do roku 1879 a díky svým 

zkušenostem zvládne i funkci generálního guvernéra. V britském "veřejném mínění" 

převládal názor, že je mužem, který se může úspěšně postavit i proti Mahdímu.205 

203 V tomto směru byla ostatně již předem podniknuta opatření. Počátkem roku 1884 lord 
Granvi11e požadoval, aby se chedív ve všech důležitých otázkách řídil radami britských agentů působících 
ujeho vlády. Tím de facto i předurčil zodpovědnost svého úřadu za další postup v záležitostech týkajících 
se Súdánu a rozhodování o postupu proti mahdistickému povstání. Viz Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 
147-148. 

204 Zetland, c. d., s. 105, 114. 
205 Holt, The Mahdist State ... , s. 80-81. 
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Gordonovi obdivovatelé byli také přesvědčeni, že generál si díky svým 

schopnostem a charakteru dokáže získat oddanost súdánského obyvatelstva. To byl 

hluboký omyl. Jeho skutečná popularita mezi Súdánci ovlivňovanými naprosto 

odlišnými tradicemi byla menší, než předpokládali krajané v metropoli. 

Gordon od samého počátku neviděl své "poslání" jednoznačně, jako jeho krajané 

na ostrovech. Ukázalo se to již v průběhu zmíněných jednání s lordem Wolseleyem. 

Gordon uvedl, že ho britská vláda posílá do Suakimu, aby zjistil stav věcí a předložil 

návrhy řešenÍ. Může navrhnout úplnou evakuaci, nebo se pokusit vytvořit nějakou 

vládu, která by řešila budoucnost země. V tomto případě by měl být jmenován 

generálním guvernérem. Vytvoření vlády ve východním Súdánu nepovažoval za nijak 

zvlášť obtížné, pokud mu v tom budou moci v duchu "spravedlnosti a umírněnosti" 

pomáhat britští důstojníci. 206 

Jinými slovy se dá říci, že v Gordonově hlavě patrně uzrál jakýsi plán počítající 

se "zavlečením" Gladstonovy vlády do "súdánské krize" a to v režii Gordona. Generál 

věřil, že pokud se Británie do "konfliktu" plně vloží, musí nutně rozhodnout ve svůj 

prospěch. Patrně i proto krátce po příchodu do Súdánu porušil směrnice vydané 

londýnskou vládou, a místo aby se usadil v bezpečném přístavním městě Suakimu, 

zamířil přímo do Chartúmu Gmenování guvernérem i instrukce chedíva byly pro 

Gordona především záminkou). 

2.7. Chyby Gordonovy strategie v Súdánu. 

Záhy ale Gordon mohl poznat, že situace je naprosto beznadějná a že vlastně 

není co zachraňovat. Generál měl k dispozici přibližně 8.000 demoralizovaných, 

neukázněných egyptských vojáků. V zemi sice zbývalo ještě několik dalších posádek, 

ale ty byly izolované a neexistovalo s nimi spojení, navíc se Chartúm ocitl ve vážném 

nebezpečí, nezadržitelně spěl do obklíčení mahdistickými povsta1ců.207 

E. Baring uváděl, že se Gordon v Súdánu setkal se zcela odlišnou situací, než na 

jakou byl připraven. Když poznal skutečná fakta, nedokázal přimět Gladstonovu vládu, 

aby je uznala. Tato nechuť akceptovat nepříjemnou realitu byla podle Baringa jednou 

206 Holland, The Life oj Devonshire ... , Vol. I, s. 419-420. 
207 Karlstedt, Oskar, Der weise Kamp/, s. 75, Berlin 1926. 
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z příčin Gordonovy tragédie,208 což není úplně pravdivé. Vždyt' právě na Baringovo 

naléhání se lond~ský kabinet rozhodl vyslat egyptské jednotky pod velením generála 
0>"" 

Wooda k As'suanu. Byla to sice nepříliš důrazná, ale za dané situace jediná možná 

reakce na Gordonovu "chmurnou" předpověď, že do tří měsíců zanikne veškeré spojení 

mezi Káhirou a Súdánem?09 

Gordon se prý zpočátku dokonce domníval, že bude možné se dohodnout i 

s Mahdím, a tak zajistit pokojnou evakuaci Súdánu. Když zjistil, že to není reálné, chtěl 

prosadit vytvoření nové, silné vlády, do jejíhož čela měl dosadit Egypťana al-Zubayra, 

který byl pro změnu nepřijatelný pro britskou vládu?10 

Sebevědomý generál stále nechtěl věřit v moc Mahdího a domníval se, že 

alespoň obyvatelstvo východního Súdánu přijme vládu britských důstojníků, pokud 

bude nezávislá na káhirských paších?ll Gordonovou závažnou chybou bylo, že 

nepochopil, jakou silou může být vybičovaný náboženský fanatismus.212 Patrně si více 

uvědomoval jeho válečný potencionál, což dokázal výrokem, že má-li být zachráněn 

Egypt, musí být zničen Mahdí. Ale v tehdejší situaci to byl stěží dosažitelný Cíl,213 i 

když ani vliv povstalců nebyl nekonečný. Zejména pro obyvatele severních oblastí 

Súdánu nepředstavoval Mahdí osvoboditele, ale cizince, který ohrožuje samotné 

základy jejich relativního blahobytu. Ovšem i Gordon si musel uvědomit, že jeho 

popularita a prestiž závisí především na úspěšnosti operací jeho jednotek v zemi?14 

Gordon i po prvních zkušenostech, které získal po příchodu do Chartúmu, tvrdil, 

že Mahdího "smete" za pomoci britských a indických vojsk, přestože s ním nikdo o 

takové možnosti nejednal a nic mu neslíbil. Prohlašoval, že nelze zanechat izolované 

egyptské posádky v různých částech země svému osudu, což považoval za 

"neomluvitelnou nevděčnost". Tyto výroky byly v rozporu s jemu známým stanoviskem 

208 Cromer, Modem Egypt ... , Vol. II, s. 368-369. 
209 Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 37-38. 
210 Holt, The Mahdist State ... , s. 89. 
211 Holland, The Lije ofDevonshire ... , Vol. I, s. 419-420. 
212 Mahdismus sice působil v 80. letech 19. století, ale způsob jeho uvažování byl hluboko ve 

středověku. Mahdisté v evropských ale i egyptských správcích viděli největší zlo pocházejíCÍ od samého 
Ďábla, kterého lze jedině vymýtit, nebo padnout. Tento způsob smýšlení Evropané podceňovali, či 
v horším případě přímo ignorovali. 

213 Bougler, The lije ofGordon ... , Vol. II, s. 157. 
214 Holt, c. d., s. 80-81. 
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ministra Hartingtona, který jasně řekl, že jeho vláda nemá žádné morální závazky vůči 

egyptským posádkám v Súdánu.215 

O Gordonových záměrech přestalo být pochyb, když v únoru 1884 do Londýna 

odeslal "pověstný" telegram, v němž uvedl, že Mahdí musí být zničen. Tvrdil, že to 

bude možné, protože Mahdí je málo oblíbený a nemá všeobecnou podporu obyvatelstva. 

Dosažení slibovaného vítězství ale podmiňoval poskytnutím sta tisíc liber na 

financování předpokládané vojenské výpravy, vysláním indických jednotek k Wadí 

Halfa a příchodem dalších britských důstojníků do země, hlavně do provincie 

Dong~ia.216 
i 

V uvedeném telegramu Gordon znepokojil britskou vládu prohlášením, že hodlá 

zahájit "mírový" program demonstrací síly, tedy útokem proti povstalcům. Týž den 

vydal proklamaci k obyvatelstvu, v níž v rozporu se skutečností oznamoval, že 

přicházejí na pomoc britské oddíly, které v několika dnech dorazí do Chartúmu. 

Londýnská vláda se v reakci na toto "nabubřelé" prohlášení obrátila do Káhiry na 

Baringa s žádostí, aby se pokusil Gordona "přibrzdit". Baring sám musel čelit 

Gordonovým nečekaným požadavkům, aby v Súdánu byly ponechány tisíce egyptských 

vojáků. 

Baring si velmi dobře uvědomoval nebezpečné rozpory v Gordonových 

prohlášeních, která však vedla k prudkému růstu jeho popularity mezi málo 

informovaným britským obyvatelstvem.2l? Když se ukázala nepravdivost jeho 

prohlášení, že britské jednotky táhnou na Chartúm, způsobilo to podstatné poškození 

jeho autority mezi vojáky, kterým vele1.218 

Přes všechny chyby se Gordon stále nevzdával nadějí na úspěch a doufal, že se 

mu podaří shromáždit dostatečné vojenské síly. Povzbudily ho i další, nepodložené 

zvěsti, že v súdánských přístavech se má vylodit na 10.000 tureckých vojáků, které prý 

kr v • I . S B k 219 sou ome naJa Sir . a er. 

215 Gardiner, c. d., s. 512-5l3. 
216 Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 40. 
217 Tamtéž, Vol. II, s. 40-4l. 
218 Holt, c. d., s. 89. 
219 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 385.; Gordon byl hluboce přesvědčen o své "dějinné" 

úloze v súdánském "dramatu". Věřil, že ho Bůh vybral, tedy, že o výsledku střetnutí je předem 
rozhodnuto v jeho prospěch. 
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Gordon se dopustil další těžko pochopitelné chyby. V době, kdy prohlašoval, že 

se chystá ke generálnímu útoku proti povstalcům, zveřejnil tajný "ferman" egyptského 

chedíva, v němž se uvádělo, že bude nutné úplně se ze Súdánu stáhnout. Tato zpráva 

dovršila rozvrat morálky egyptských vojáků a vedla i ke změně postojů některých 

doposud loajálních kmenů. Naopak značně povzbudila mahdisty, kteří právě zahájili 

útok severozápadním směrem, v květnu dobyli důležité město Berber a začali stahovat 

své síly k hlavnímu městu.220 

Situace se neustále zhoršovala a spolu s tím se ukazovala nereálnost 

Gordonových plánů. Mahdisté, kteří zahájili obléhání Chartúmu v březnu 1884, 

neúprosně "stahovali smyčku" kolem města a postupně uzavírali všechny dosud volné 

přístupy. Britská vláda, jež měla k dispozici pouze informace přicházející přes Káhiru, 

přesto stále doufala, že ústup je ještě možný a ponechávala konečné rozhodnutí na 

generálovi, kterému ale nehodlala poskytnout konkrétní pomoc. Sám Gladstone řekl o 

čtyři roky později lordu Granvillovi, že přistoupit na Gordonův požadavek - poskytnutí 

posil- by bylo šílenstvím. 221 

V literatuře se dodnes objevuje často vzpomínaná nešťastná dvojí podřízenost 

Gordona, a sice jako generálního guvernéra egyptskému chedívovi a na druhé straně 

odpovědnost britského důstojníka, tj. královně ajejí vládě. Z těchto okolností pramenilo 

Gordonovo přesvědčení, že může postupovat samostatně a rozhodovat podle vlastního 

uvážení. Toto si plně uvědomoval i ministr zahraničí Granville, který konstatoval, že 

souhlasem se jmenováním Gordona do funkce generálního guvernéra Súdánu se 

podstatně změnil charakter instrukcí, které 18. ledna přijal od britské vlády?22 

Když Gordon přišel do Chartúmu, byl již mimo pravomoc londýnské vlády. Ta 

se mohla pouze pokoušet mu připomínat, aby nejednal proti jejím instrukcím. Když se 

stalo zřejmým, že generál se nehodlá nikomu podřizovat, britská vláda v podstatě 

rezignovala a uchýlila se k pasivnímu vyčkávání. Její členové ostatně nebyli v názoru 

na další postup v této záležitosti jednotní. Gladstone byl od okamžiku, kdy Gordon 

začal jednat podle svého, proti jakékoliv další podpoře. Jiní, například Hartington, 

220 Gardiner, c. d., s. 512-5l3. 
221 Magnus, c. d., s. 314. 
222 Cecil, Britishforeign Sekretaries, s. 268.; Holland, The Life o! .. , Vol. I, s. 420-421. 
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Chamberlain a Dilke, se chtěli dále pokoušet působit na generálovo jednání, i když si 

uvědomovali, že postupují v rozporu s instrukcemi, které dosta1.223 

2. 8. Otázka pomoci Gordonovi. 

Gladstonova vláda se v průběhu jarních měsíců roku 1884 dostávala při 

posuzování postupu vůči Súdánu do nesnází. Sám premiér 3. dubna 1884 znovu 

vyhlásil, že Gordon je oprávněn ustoupit ze všech pozic, pokud to uzná za nutné. Řekl, 

že s další intervencí souhlasí pouze věřitelské skupiny Egypta. Již tehdy vzrůstaly obavy 

o další Gordonův osud a v květnu byla na zprávy ze Súdánu znovu uvalena cenzura. 

Jeden z kritiků vládní politiky, sir Hicks-Beach, obvinil liberální kabinet z nečinnosti 

vůči súdánskému problému. Premiér Gladstone odpověděl, že Gordon nežádá další 

vojsko a nepomýšlí na invazi do míst ovládaných mahdisty.224 

Během jara 1884 se uvažovalo o tom, jak pomoci Gordonovi. Podle 

Gladstonových představ se mělo o případném tažení na Chartúm rozhodnout v dubnu 

nebo květnu. Pomalý a zjevně zdráhavý postoj se nelíbil ani jednomu z význačných 

předáků liberální strany.225 

Hartington informoval 15. května 1884 Granvi1la o vojenské situaci v Súdánu. 

Za zvlášť hrozivý považoval vývoj v oblastech přiléhajících k egyptským hranicím. 

Tvrdil, že po pádu Berberu bude následovat evakuace Dongaly. Velké nebezpečí viděl 

v naprosté ztrátě autority a zodpovědnosti rozpadající se egyptské administrativy.226 

Britská vláda navzdory rozhořčení "veřejnosti" s vysláním pomocného vojska 

Gordonovi otálela a pochybovala i o tom, zda si to může dovolit. Gladstona trápily 

výčitky svědomí nad tím, že by měl pomáhat násilím potlačované povstání 

utlačovaných Afričanů.227 

223 Gwynn-Tuckwell, Ch. Dilke ... , Vol. II, s. 34. Také další britští politici byli spíše zdrženliví a 
souhlasili s opatrným postupem. Například vikomt Halifax napsal v polovině února 1884 Childersovi, že 
souhlasí s Gladstonovým přístupem k súdánskému problému. Podle jeho mínění by postačilo rozšířit 
britskou kontrolu k Asuánu, případně, pokud by to bylo možné, až k Chartúmu a obsazením přístavů při 
Rudém moři zajistit bezpečnost Suezu. Vyslání dalších vojenských jednotek do Súdánu považoval za 
riskantní, protože Británie by se musela v této zemi angažovat více než v Egyptě. Viz Childers, The Life 
ofChilders ... , Vol. II, s. 179. 

224 Paul, Herbert, The Life ofWilliam Ewart Gladstone, s. 203, London 1918 (1908). 
225 Dokresluje to postoj Hartingtona, který napsal GranviIlovi, že premiér se staví k záležitosti 

nanejvýš chladně. Viz Holland, Devonshire ... , Vol. II, s. 24. 
226 Holland, c. d., s. 459. 
227 Seeley-Freund, Die Ausbreitung England, s. 322. 
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Gladstone musel opatrně "manévrovat" mezi různými křídly ve vlastní straně. 

Když vysvětloval linii vládní politiky vůči Súdánu (19. února 1884), řekl, že současná 

situace neumožňuje žádný pokus o svržení Mahdího. Naopak každá taková snaha, byť 

by měla jakýkoli filantropický základ, by podle něj nakonec ztroskotala. Jako jediné 

opatření navrhoval, aby E. Baring dostal za úkol průběžně informovat londýnskou vládu 

o vývoji situace.228 V tomto opatrném postupu ho podporoval i jeden z vůdčích 

představitelů radikálního směru v liberální straně - J. Chamberlain, který kritizoval 

Gordonovy intervenční záměry. Upozorňoval, že takovou akci nelze připravit bez 

dostačujících informací. Podle jeho názoru by situace vyžadovala vyslání pomocného 

vojenského sboru, což by nebyla levná záležitost.229 

Nacionalistickou agitací tisku "rozjitřená" britská "veřejnost" vyjadřovala svůj 

nesouhlas, k "vášnivým" debatám, ke kterým docházelo na půdě parlamentu. Gladstone 

i za těchto okolností setrval při svých názorech. Jasně to potvrdil v projevu z 13. května 

1884, kdy znovu opakoval, že nelze vést válku proti lidu, který chce svobodu a má 

právo za ni bojovat.230 

Kromě toho žádný z členů britské vlády neměl určitější představu o tom, co se 

děje ve vzdáleném Súdánu. Většina z nich odmítala záměr "smést" Mahdího, ale 

nechtěla obětovat vojenské posádky doposud umístěné v zemi. Sice se nepostavili 

otevřeně proti Gordonovi, ale ani nepodpořili jeho plány. Odmítali nést za ně 

odpovědnost a obviňovali generála z neposlušnosti.231 

Britská vláda na základě informací, které dostávala z Káhiry od Baringa, byla 

stále rozhodněji nakloněna k evakuaci Súdánu. Naopak zprávy, které telegraficky 

posílal sám Gordon, byly značně povrchní a v mnohém si odporovaly. Hlavním 

požadavkem bylo, aby bez váhání plnil instrukce vlády a stahoval vojenské posádky z 

228 Holland, Devonshire ... , Vol. II, s. 20-21. 
229 Tamtéž, Vol. II, s. 476-477. 
230 Magnus, c. d., s. 171. Gordonovo svévolné jednání v Súdánu působilo britské vládě nemalé 

starosti. Navíc vzhledem ke své povaze a zvykům byl Gordon špatným emisarem pro úkoly, které měl 
plnit. Především takřka ostentativně ignoroval instrukce, jimiž se měl řídit. Přespříliš se spoléhal na své 
zkušenosti a přeceňoval kvalitu svých úsudků. Britská vláda mu navíc dala příliš široké a málo 
precizované instrukce, tj. nařídila, aby vyklidil Súdán, aniž stanovila podmínky, respektive směrnice pro 
různé možné incidenty. Viz Bougler, The Life ofGordon ... , Vol. I, s. 123-124. 

231 Garvin, Joseph Chamberlain ... , Vol. I, s. 515. 

76 



míst ohrožovaných povstalci. Každá z jeho vlastních, byť i někdy úspěšných akcí, byla 

v rozporu s těmito instrukcemi.232 

Koncem března 1884 převládlo v Londýně přesvědčení, že je třeba ze Súdánu co 

nejrychleji stáhnout i zbývající vojenské jednotky pod velením generála Gordona a 

plukovníka Stewarda. Baring z Káhiry navrhoval, aby tuto operaci podpořily z přístavu 

Suakim britské a indické jednotky pod velením generála Grahama?33 

Když přišly do Londýna zprávy o Gordonových svévolných akcích, vyvolalo to 

ve vládě značné znepokojení. Vláda znovu odmítla přijmout vojenskou intervenci 

v Súdánu a další Gordonovy plány, i když s nimi alespoň částečně souhlasil Baring?34 

První, kdo poukázal na Gordonovo chování, byl ministr zahraničí Granvil1e. Za 
; 

největší chybu považoval nerozumné zastavení jakékoli podpory Gordon0vV, když se 
J",..-.-r 

ukázala, že se nedrží instrukcí londýnské vlády?35 Podstatné výhrady vůčÍ 'Gordonovi 

měl i E. Baring. Podle něj bylo vůbec chybou vysílat do Chartúmu představitele britské 

správy, zvláště tak nezvládnutelného a sebevědomého důstojníka. Když už byl Gordon 

vyslán, měly být mu ponechány volné ruce, dokud by setrval při politické linii, kterou 

Vl t 236 me prosazova. 

Ch. Dilke, když se vracel k jednáním o úkolech mise generála Gordona, k nimž 

docházelo ještě v průběhu února 1884, přičemž uvedl, že postup projednávaný na schůzi 

vlády 12. února byl schválen přes odpor premiéra.237 Když pak Gordon odmítal plnit 

instrukce, které dostal a nereagoval ani na další pokyny, vyslovil se Gladstone pro jeho 

odvolání. Další členové kabinetu jej však nepodpořili. Tento rozpor představoval 

problém, který se po celé jaro a léto 1884 projevoval v postupu vlády a hlavně 

ministerstva války.238 Gordon měl podporu i na nejvyšších místech. Sama královna 

Viktorie a korunní princ Eduard souhlasili s rozhodným postupem proti súdánským 

232 Gladstone, Afier Thirty Years, s. 246. 
233 Zetland, c. d., 15-116. 
234 Holt, c. d., s. 89. 
235 Holland, The Lije o! .. , Vol. I, s. 420. 
236 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 19-20. 
237 Gwynn-Tuckwell, Ch. Dike ... , Vol. II, s. 37-38. 
238 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 156.; Gardiner, c. d., s. 512-513. Veřejnosti byla 

jednomačně na straně Gordona. Nespokojenost se přenesla také na půdu parlamentu, kde se jí snažila 
využít především opozice. Její vůdce, lord SaHsbury, nepatřil k obdivovatelům generála. Při projevu, 
který měl ve Sněmovně lordů, řekl, že Gordon je muž zvyklý především postupovat, nikoliv ustupovat; 
vytkl mu též nedostatek jasného myšlení a stabilních postojů. Viz Kennedy, c. d., s. 152-153. 
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povstalcům. Proto se postavili za generála, jehož předchozí výsledky a popularita pro ně 

byly zárukou úspěchu.239 

Lord Granvlille v projevu ve Sněmovně lordů uvedl, že vláda zavčas sdělila své 

požadavky lordu Wolseleymu, který měl koordinovat pomoc Gordonovi. Dostal příkaz, 

aby se snažil čelit postupu mahdistů a hlavně ničil jejich síly v okolí Chartúmu. Úkol 

měl podle předpokladu splnit v průběhu podzimu 1884. Měl plnou důvěru kabinetu a 

dostal potřebnou materiální i vojenskou pomoc, tedy jednotky, které se vylodily 

v přístavu Suakim a odtud měly být přesunuty do města Berberu?40 

Takový energický postup byl nanejvýš žádoucí. Navíc se znovu ozvala i 

královna, která žádala vládu, aby podnikla vše potřebné pro záchranu Chartúmu. 

Ministr Hartington, který jí odpovídal, uváděl, že největší potíže představuje vyslání 

vojenské expedice v průběhu letního období, protože v extrémních vedrech by to byl 

hazardní podnik spojený s velkými ztrátami.241 

Britská vláda ani teď neposlala Gordonovi jasný příkaz, aby opustil obléhaním 

poničený Chartúm; zaslala mu pouze výzvu, aby odtud odešel, nebo vysvětlil, proč chce 

setrvat. Vláda v podstatě ignorovala varování a návrhy, které dostávala od lorda 

Wolseleye a Baringa se všemi podněty na konkrétní opatření. Sám Gladstone ještě 

v roce 1888 odsuzoval "nilskou expedici" jako "akt šílenství a zločinu". Lord 

Hartington měl podobný názor, i když neváhal připojit, že Gordonova smrt byla jen 

trestem za jeho neposlušnost. Gladstone a jeho ministři se především snažili sjednat 

pořádek ve vlastních řadách a uspokojit své radikální i umírněné stoupence?42 

V této souvislosti je zajímavé, že tehdejší vůdčí představitel radikálů Joseph 

Chamberlain uvažoval o možnosti, že by v Súdánu zasáhla též vojenská jednotka 

složená převážně z berberských kočovníků, které by velel mladý důstojník H. H. 

Kitchener. Sir S. Baker, jeden z předních vojenských velitelů se zkušenostmi ze 

Súdánu, doufal, že tato malá jednotka by mohla obléhanému Chartúmu pomoci, kdyby 

tam dorazila před koncem července 1884.243 

239 Lee, King Edward VII., Vol. I, s. 463-464. 
240 Holland, The Lije ojDevonshire .... , Vol. II, s. 19-20. 
241 Tamtéž, Vol. I, s. 435. 
242 Tam., Vol. I, s. 423-424. 
243 Garvin, The Lije oj J. Chamberlain. .. , Vol. I, s. 541. 
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E. Baring navrhl nasazení indických jednotek zvyklých na tropické klima, se 

kterýntby bylo možné provést operaci pomoci Chartúmu ještě v letních měsících, i 

když vhodnější by byl podzim. Dle něj byly důsledky Gordonova neukázněného 

chování již zcela jasné, zůstávalo ale faktem, že Gordonovo vyslání do Chartúmu 

bylo ... "čestnou povinností v zájmu humanity i cílů britské politiky v této oblasti.,,244 

Baring, který měl z Káhiry nejblíže ke konkrétním informacím, telegrafoval 25. 

března 1884 lordu Granvillovi, že se Gordon a Steward ocitli ve velmi obtížné situaci, 

z níž je nesnadné hledat uspokojivé východisko. Ústup do Egypta po Nilu podle něj 

nebyl možný, protože břehy řeky ovládli povstalci. Za nereálné pokládal i případné 

stažení na jih, do rovníkových provincií, kam by vyslání pomoci bylo nemožné?45 

Podle Baringa existovalo jediné schůdné, i když obtížné řešenÍ. Gordon měl čelit 

po celé léto obléhatelům v pozicích, které dosud držel, a vyčkat až do podzimu, kdy by 

mu mohla být vyslána vojenská pomoc, v níž by opět připadla významná role indickým 

jednotkám. V průběhu letních měsíců, kvůli potížím při zásobování vodou, by bylo 

možno vyslat pouze nepočetné oddíly, což by nepřineslo žádný efekt. Britská vláda 

měla k dispozici tyto návrhy, nemusela se však spoléhat pouze na ně, protože dostávala 

ještě další informace. Měla k dispozici podrobné memorandum lorda Wolseleye, zprávy 

generálů Stephensona a Woodse i admiralitou komentované hlášení velitele nilské 

"flotily" sira S. Bakera.246 

Plán na vyslání pomocné výpravy Gordonovi po Nilu pocházel z návrhu lorda 

Wolseleye a podporovali jej i další britští generálové. V praxi by to znamenalo, že do 

akce budou nasazeny především egyptští a britští vojáci?47 

Po pádu Berberu lord Wolseley znovu naléhal na využití vodní cesty po Nilu. 

Stejně jako E. Baring i on žádal, aby byly urychleně zahájeny přípravy k podzimnímu 

244 Zetland, c. d., s. 115-116. Baringovy návrhy se nelíbily lordu Northbrookovi, který mu 
v dopise zdůraznil, že vláda ví lépe než on, jakou váhu mají egyptské záležitosti v celkové politice říše. 
Zároveň připomněl, že po katastrofě Hicksovy expedice je třeba postupovat velmi opatrně a uvážlivě. 
Vznesl i otázku, zda si Baring uvědomuje, jaký ohlas by v Indii způsobilo nasazení indických jednotek v 
tak vzdálené zemi. Baring příliš nedbal na výtky a ještě o řadu let později ve své knize "Modern Egypt' 
vytýkal vládě, že neposlala do Súdánu indické vojsko. Dále dodával, že vláda mohla poskytnout pomoc 
Gordonovi jiv dubnu nebo květnu 1884. 

245 Holland, c. d., Vol. I, s. 433. 
246 Tamtéž, Vol. I, s. 459. 
247 To bylo v rozporu s návrhy Baringa na využití indické armády, která by zahájila osvobozující 

operaci z přístavu Suakimu. 
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tažení.248 Premiér ale nadále váhal, dokonce odkládal zařazení záležitosti na schůzi 

kabinetu. Když Hartington koncem dubna pohrozil demisí, Gladstone alespoň 

informoval některé členy kabinetu a sdělil ministru Granvillovi, že nezbývá než dát 

Hartingtonovi, co žádá. 

Realizovat takové záměry nebylo vůbec snadné. Použitelné vojenské síly 

nestačily ani k účinné obraně hranic samotného Egypta proti útokům povstalců. Jednalo 

se jen o několik válečných člunů na Nilu, egyptské posádky v Asuánu a Wadí Halfa a 

již zmíněné nepočetné tlupy Beduínů pod velením Kitchenera a S. Wolseleye potulující 

se kdesi po pouštích. 

Egyptský panovník a jeho vláda se také pokusili zasáhnout do vývoje v Súdánu. 

Vyslali tam oddíly četnictva pod velením dalšího britského důstojníka generála Bakera. 

Četníci nebyli cvičeni pro bojové operace, takže nedokázali účinně bojovat proti sice 

špatně vyzbrojeným, ale zfanatizovaným tlupám rebelů. Ti hned počátkem února 

zaútočili na tuto expedici a úplně ji zdecimovali. Egypťané, kteří v jediné rozhodující 

bitvě ztratili přes 2.000 mužů, opět ukázali, že nejsou schopni čelit divokým válečníkům 
VtV 249 zpous e. 

Generál Baker měl původně k dispozici přibližně 3.500 mužů, s nimiž zamýšlel 

proniknout do obleženého města Tokar, aby vysvobodil tamní posádku. Záměr zcela 

zmařila uvedená drtivá porážka v místě zvaném El Tab. V důsledku toho zanedlouho 

padl nejen Tokar, ale i další místo s vojenskou garnizónou Sinkat do rukou mahdistů. 

Porážka Bakerovy expedice ještě více prohloubila pesimistické názory na 

súdánskou akci v britské vládě.25o 

Lord W olseley v memorandu, které zaslal státnímu sekretáři Ch. Dilkovi, uvedl, 

že Bakerova porážka podstatně mění celou situaci v Súdánu. Podle jeho názoru se 

generál Gordon dostal do svízelných podmínek i proto, že místní obyvatelé uvěřili, že 

dokáží zvítězit také nad Brity. Pomoc nemohl dostat ani z východní části země, protože 

admirál Hewett, který tam velel, odmítl vyslání britských jednotek z přístavu Suakimu 

248 Záměr podporoval též ministr války lord Hartington, který naléhal na premiéra Gladstona a 
žádal brzké přijetí rozhodnutí ve věci. 

249 Tamtéž, Vol. I, s. 425. 
250 Dokonce i Hartington, který se snad nejvíce zasazoval za poskytnutí nějaké pomoci 

Gordonovi, napsal 6. února 1884 ministru zahraničí Granvillovi o svých pochybnostech, v podstatě 
přestával věřit, že by nějaká částečná britská expedice do Súdánu mohla účinně pomoci Gordonovi 
z obtížné situace, v níž uvázl. 
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k Chartúmu s námitkou, že by musely bojovat "podle přání generálů" proti domorodým 

kmenům žijícím v oblasti, což by pravděpodobně vedlo kjejich záhubě a ohrožení 

strategických pozic v Suakimu,z5\ 

Mezitím v Súdánu Mahdího spolubojovník Osman Digna252 pronikl až k pobřeží 

Rudého moře, což bylo považováno za potencionální ohrožení námořní trasy 

procházející přes Suez do Indického oceánu. Kritickou situaci v oblastech při Rudém 

moři zlepšil až příchod brigády anglických vojáků z Egypta pod velením generála 

Grahama, kteří podpořili jednotky v přístavu Suakim.253 Graham se potom chystal 

k tažení do súdánského vnitrozemí, ale požadoval, aby ho při tom podpořil generál 

Gordon. S tím prý nesouhlasil britský velitel v Egyptě, který oznámil londýnské vládě, 

že jde o nereálný návrh,z54 

Přesto došlo k určitému zlepšení situace, když britské oddíly podřízené generálu 

Grahamovi porazily v bitvě u EI-Tebu vojsko Osmana Digny a zahnaly povstalce 

hlouběji do vnitrozemí.255 Britové si nakonec udrželi rozhodující vliv alespoň ve 

východních oblastech Súdánu, které byly pod kontrolou jejich vojsk. Velitelem se stal 

generál Stephenson; ministr války navrhoval, aby mu byly podřízeny všechny vojenské 

útvary a aby byl pověřen ochranou regionu při horním Nilu, tedy vlastně celého Súdánu 

včetně vzdálené Rovníkové provincie.256 

V plánu zřejmě nešlo pouze o pomoc Gordonovi, ale o přípravu rozsáhlejší 

operace směřující proti jádru mahdistických vojsk. Návrh se ztěží mohl setkat 

s porozuměním Londýna. Nejen premiér Gladstone, ale i většina členů jeho vlády buď 

podobnou rozsáhlou akci přímo odmítali, nebo vůči ní zůstávali lhostejní. Vyslání 

významnější vojenské expedice do súdánského vnitrozemí, k Chartúmu, podpořili jen 

Hartington, Northbrook a Harcourt, kteří také podporovali dosti nereálný záměr, aby 

pro dopravu vojska do vnitrozemí Súdánu byla urychleně vybudována železniční trať 

z přístavu Suakim do Berberu.257 

251 Gwynn Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 37-38. 
252 Osman Dinga velel povstaleckým jednotkám, které nedlouho předtím porazily jednotky 

egyptského četnictva generála Bakera. 
253 Lee, King Edward Vll., Vol. I, s. 463-464. 
254 Childers, The Life ofChi/ders ... , Vol. II, s. 178. 
255 Lee, King Edward Vll., Vol. I, s. 464. 
256 Holland, The Life oJ .. , Vol. I, s. 459. 
257 Odložení a další projednávání plánů naopak doporučovali Dilke a Childers. J. Chamberlain 

kolísal. Lord Derby se domníval, že akce nemůže být realizována bez schválení parlamentem. Ministr 

81 



Počátkem srpna britská Dolní sněmovna konečně odhlasovala potřebný úvěr pro 

záchrannou operaci a lord Hartington mohl pověřit generála Stephensona, toho času 

v Káhiře, aby učinil opatření k vyslání vojsk na jih. Ještě 8. srpna Hartington hovořil o 

operaci na osvobození Gordona a opět připojil dovětek - "pokud to bude nutné." Podle 

něho britská vláda stále nevěděla, zda sám Gordon nezajistí stažení posádky 

z Chartúmu. Prozatím prý bylo nejdůležitější napřed získat konkrétní informace a teprve 

v případě nutnosti mu poskytnout pomoc.258 

Britští důstojníci v Egyptě se po celou dobu zabývali různými plány tažení do 

Súdánu. Uvažovali mimo jiné o spojenectví s některými místními kmeny, které 

nepodpořily mahdistické povstání. Příznivě byl přijat plán majora Kitchenera, kterého 

Gordon označoval za jednoho z mála prvotřídních důstojníků britské armády. Kitchener 

navrhoval, aby k Chartúmu byla vyslána jen menší vojenská expedice, jež by tam ale 

měla dorazit do 1. listopadu, tedy před termínem, který sám Gordon označoval za 

kritický?59 Jejím jediným úkolem bylo prodloužit obléhání, dokud nepřijde pomoc. 

Když Baring o mnoho let později hodnotil v knize "Modern Egypt" tehdejší 

situaci, uvedl, že původní plány na vyslání pomoci z Suakimu do Berberu byly 

technicky téměř neproveditelné. Neomluvitelnou chybou podle něj bylo zpoždění 

příprav na vyslání vojenské pomoci k Chartúmu, na vysvobození ganerála Gordona a 

plukovníka Stewarda... "Když už se nepodařilo dosáhnout hlavního cíle - vyslání 

osvobozující oddílu do Chartúmu - dalším logickým krokem měl být úplný ústup ze 

Súdánu, stažení vojenských jednotek na výhodnější strategické pozice v údolí Nilu, kde 

mohly nejlépe čelit náporu mahdistických povstalců.,,260 

Přešlo klimaticky nevhodné léto, ale ani v podzimních a zimních měsících se nic 

nezměnilo a přes pokročující diskuse o různých variantách vyslání expedičního sboru na 

pomoc Gordonovi k ničemu nedošlo. Podstata nesnází nespočívala v rozporech o 

variantách trasy, po níž by se měla vojenská pomoc dostat do Chartúmu, ale v otázce, 

Hartington proto poslalI. července 1884 premiérovi další dopis, v němž naléhal na urychlení příprav 
k vyslání pomoci Gordonovi. 

Gladstone ale opět nesvolal vládu, pouze informovalo této záležitosti ministry. Pochybnosti 
vyjádřil hlavně ministr financí Childers, který poukazoval na to, že takový velký projekt jakým byla 
stavba proponované železnice, je třeba předem důkladně posoudit. Na fmancování celé výpravy byl 
ochoten uvolnit nanejvýš 50.000 liber. 

258 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 164. 
259 Bougler, Gordon. .. , Vol. II, s. 158. 
260 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 19-20. 
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odkud vzít potřebné vojenské jednotky a z jakých zdrojů zajistit financování takové, 

nepochybně značně nákladné akce. 

Nejbližší britské jednotky v Egyptě byly početně dosti slabé a bylo jich stále 

zapotřebí k udržování pořádku v zemi. Povolání dalších posil přímo z Velké Británie by 

narazilo na odpor parlamentu; Gladstonova vláda navíc neměla nejmenší chuť 

k takovému kroku. Návrhy na nasazení indické armády byly sice zdánlivě praktické, ale 

na druhou stranu by se jednalo o bezprecedentní případ použití indických jednotek 

mimo oblast subkontinentu. 

2. 9. Smrt generála Gqr(o~a a její důsledky. 
Mahdisté neprodyšně ~eli obkličovací kruh kolem Chartúmu v září 1884. 

Dne 26. ledna 1885 město po těžkých bojích padlo do jejich rukou. Britští důstojníci se 

zbytky loajálních vojáků kladli odpor až do posledního okamžiku, jejich situace ale byla 

beznadějná. Mahdisté potupili i jejich mrtvá těla, hlavy Gordona a Stewarda nosili po 

Chartúmu nabodnuté na kopL 

Tragický Gordonův osud a mahdistické vítězství v Súdánu se staly podnětem 

k bouřlivým debatám v britské Dolní sněmovně. Na jejím zasedání (19. února) 1885 

oznámil premiér Gladstone, že mahdisté dobyli Chartúm. V emotivním projevu, který 

silně zapůsobil i na jeho odpůrce, prohlásil, že Gordon si nedokázal zajistit ani svou 

osobní bezpečnost. Později vysvětloval, že nechtěl obviňovat Gordona, ale pouze 

ospravedlnit a bránit postup své vlády, ale právě takto, jako urážku "hrdiny", poslanci 

jeho slova pochopili. Po něm vystoupil lord Granville, který se snažil uklidnit rozčílené 

členy obou komor sněmovny i utěšit pobouřenou veřejnost.261 

Gladstonův kabinet byl vystaven útokům konzervativní opozice i radikálnímu 

křídlu ve vlastní straně. Jeho mluvčím se stal J. Morley, který se postavil proti politice 

usilující o svržení Mahdího a vyjádřil politování nad tím, že vláda tento kurz podpořila. 

Kritizoval i počáteční rozhodnutí vyslat Gordona do Súdánu, aby odtud vyvedl egyptské 

'ák 'v d 'k 262 vOJ y a ure nI y. 

261 Holland, The Life ofDevonshire ... , Vol. II, s. 19. 
262 Tamtéž, Vol. II, s. 20. 
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Sir Stafford Northcope Churchill263 navrhl hlasovat o důvěře vládě, která 

zklamala ve snahách o záchranu Gordona.264 Hlasování bylo dramatické. Přes převahu 

liberálů v parlamentě vláda získala těsnou většinu 14 hlasů. Z krize přirozeně těžili 

opoziční konzervativci, ale využili ji i radikálové mezi liberály k proklamaci svých 

požadavků, s nimiž vystoupil J. Chamberlain?65 

Podle slov, která Gladstone pronesl po zasedání vlády v březnu 1885, byla 

situace na afghánských hranicích mnohem důležitější než v Súdánu, a proto by nemělo 

dojít k ničemu, co by si vynucovalo větší britskou angažovanost na jiném místě. Větší 

nasazení britských vojsk, byť na tak vzdáleném místě v Súdánu, by jen posílilo ruský 

tlak v Afghánistánu.266 

Gordonova katastrofa znamenala těžkou ránu pro liberály, kteří museli čelit 

obviňování, že celý rok Gordona stále kritizovali a podporovali postoj vlády, která mu 

odmítala poskytnout vojenskou pomoc, dokud nebude přesvědčena o nezbytnosti 

zásahu. Opatrný postup jim zejména vytýkal vůdce toryů)' lord Salisbury?67 Když 

kritizoval postup vlády, dramaticky prohlásil, že v tomto případě nejde jen o sympatie a 

lítost, ale i "palčivé rozhořčení". Podle něho se generál Gordon stal obětí "rozporů 

v kabinetu a parlamentního taktizování. ,,268 Liberálové museli v takové nepříznivé 

situaci spíše mlčet a chovat se rezervovaně. Gladstone ve svých pamětech později 

uvedl, že tehdejší vychvalování Gordona bylo spojeno s výčitkami a výsměchem vůči 

jeho vládě. Ta se ale podle něho i v tak obtížné situaci chovala důstojně a s rozvahou. 

Prokázal to i on sám, když rozhodně odmítl Baringův názor, že rozhodnutí o vyslání 

vojenské expedice po Nilu přišlo, příliš pozdě, protože on - Gladstone - ignoroval 

zjevná fakta?69 

Autor nejobsáhlejšího Gordonova životopisu Bougler obviňoval Gladstonovu 

vládu, že svou váhavostí zavinila Gordonovu tragédii. Připomínal chyby nejvyššího 

vojenského velení, osobní selhání lorda Wolseleye, který místo snazší cesty po Nilu 

navrhoval pro záchrannou expedici podstatně obtížnější pouštní trasu ze Suakimu do 

263 Churchill, Lord R .. Churchill ... , Vol. I, s. 72. 
264 Paul Herbert, c. d., s. 214. 
265 Churchill, Lord R. Churchill ... , Vol. I, s. 72. 
266 Morely, Gladstone ... , Vol. III, s. 178. 
267 Gladstone, c. d., s. 259. 
268 Holland, The Life oj Devonshire ... , Vol. II, s. 20. 
269 Gladstone, c. d., s. 259-260. 
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Berberu. Vytýkal mu, že odmítal použít pro akci indické vojáky a chtěl zbytečně složitě 

zformovat jádro expedičního sboru z britské kavalerie, která měla přesedlat na 

velbloudy.270 

Britská vláda se podle možností nadále snažila obhajovat svou defenzivní 

politiku v súdánské otázce. Nemohla ale zaujmout jednoznačný postoj s ohledem na 

pobouřené "veřejné mínění" i náladu v armádě podstatně zhoršenou tímto debaklem. 

Vojáci "hořeli" touhou pomstít padlé kamarády, toužili ukázat "dervišům" svou odvahu 

a sílu britských zbraní. Právě tato vlna vlasteneckého rozhořčení a touhy po odvětě271 

přinesla další, nečekaný problém. Mimo jiné znemožnila vládě, aby dodržela své 

původní, mnohokrát opakované sliby - stáhnout v blízké budoucnosti britské voj sko 

z Egypta.272 

Vůdci Liberální strany se zamýšleli nad tím, jakou míru viny mají na Gordonově 

tragédii. Lord Granville v dopise Gladstonovi připouštěl, že někteří členové vlády nesou 

větší odpovědnost za vyslání Gordona do Súdánu. Podle jeho mínění měl Gladstone 

nanejvýš morální odpovědnost, kdežto on sám stejně jako další ministři, například 

Hartington, Northbrook, případně Ch. Dilke, nesli přímou odpovědnost. Granville také 

připomínal, že vinu na oněch událostech měli ještě jiní, zejména lord Wolseley, který 

stejně jako Hartington fakticky nechtěl vyklidit Súdán ale ani podporovat Gordona, i 

když nejlépe znali jeho charakter, temperament a vojáckého ducha?73 

V polovině 80. let dosahovala po smrtná Gordonova sláva vrcholu. Téměř 

okamžitě byl vydán jeho deník, v němž byly zachyceny jeho názory, hlavně obhajoba a 

zdůrazňování nutnosti "zničit Mahdího". Gordon byl představován britské veřejnosti 

jako hrdina,274 obětavý voják plný energie a iniciativy, velký, čistý a jednoduchý 

charakter pohybující se ve sféře vysněného světa. Právě těmito vyzvedávanými 

vlastnostmi přímo fascinoval své krajany, pro něž se -"s mečem v ruce a biblí v kapse" 

- stal romantickým symbolem muže, jenž do posledního dechu sloužil své vlasti v Číně, 

Indii a Africe. 

270 Bougler, Gordon. .. , Vol. II, s. 171. 
271 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 19-20. 
272 Kirk, George E., A Short History ojthe Middle Eastjrom the Rise oj lslam to Modem Times, 

s. 114, Washington (public Affairs Press) 1949. 
273 Zetland, Lord Cromer ... , s. 103-104. 
274 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 19-20. 
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Málokdo se zamýšlel nad jeho osobními nedostatky, které v nemalé míře 

přispěly kjeho tragickému konci. Především se jednalo o nedisciplinovanost, která 

způsobila, že ignoroval všechna varování ministrů Gladstonovy vlády, aby se nepouštěl 

do nerovného boje s početnějšími, nábožensky zfanatizovanými mahdisty. Gordon byl 

skutečně přesvědčen o tom, že Gladstone a členové jeho kabinetu nevědí, co je to 

vojenská čest, která nedovoluje ustoupit, bez ohledu na obtíže války i v tak odlehlé 

zemi. Takové názory pro něj byly charakteristické; každý, kdo ho důvěrněji znal, 

připouštěl, že je velmi impulzivní a často až hazardérský. Mnohdy ho ovládal hněv, 

spoléhal se spíše na intuici, než na inspirativní, chladné uvažování a hodnocení faktů.275 

Gladstone náležel k těm, kdo si již tehdy uvědomovali všechny generálovy 

chyby. Počátkem března 1885 se o tom zmínil J. Brightovi, když si postěžoval, že ani 

"hrdina" neměl právo jednat podle svého a ignorovat pokyny, které dostával od britské 

vlády. Bright si zapsal, že mu premiér při rozhovoru řekl, že vyslání Gordona do 

Súdánu bylo velkou chybou, protože to byl člověk naprosto neschopný splnit 

požadovaný úkol. U Gladstona přitom nešlo o nějaké osobní antipatie, protože se 

s Gordonem nikdy nesetka1.276 

Ještě po letech vůdce britských liberálů napsal, že Gordon byl sice "hrdina mezi 

hrdiny", ale ani taková osobnost se nedokáže na vzdáleném místě a v těžkých 

podmínkách vyhnout chybným krokům. Úvahu kajícně uzavřel slovy: "Podle mého 

mínění můžeme ztěží ospravedlnit, že jsme neudělali víc pro jeho záchranu." Také 

v roce 1890, v odpovědi jistému zahraničnímu spisovateli, který se ho dotazoval na 

Gordonovu misi, Gladstone277 uvedl, že "lituje, když veřejné mínění se staví proti 

činnosti jeho vlády v letech 1880-1884." Hodnocení Gordonova jednání se vyhnul a 

pouze vyjádřil přání, aby bylo správně a objektivně posouzeno.278 

Gordonovi obdivovatelé zůstali svému idolu věrni. Jejich cítění vyjadřuje 

náhrobek Gordona v londýnské katedrále Svatého Pavla, oslavující jeho statečnost, 

věrnost a odvahu slovy ... "Zachránil říši a položil život za své přátele. ,,279 

275 Magnus, Gladstone ... , s. 151,312-313. 
276 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 177. 
277 Seeley-Freund, Die Ausbreitung ... , s. 322. 
278 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 169. 
279 Holland, The Lije oj Devonshire ... , Vol. I, s. 424. 
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Třetí kapitola 

Egypt v 80. a 90. letech 19. století. 

3. 1. Úvahy o budoucnosti Egypta v první polovině 80. let 19. století. 

Po úspěšné vojenské intervenci v roce 1882 a úplném ovládnutí Egypta musela 

britská vláda rozhodnout, jak dlouho bude tato okupace trvat. To byla choulostivá 

záležitost, jak z aspektu vnitřní, tak - ještě výrazněji - zahraniční politiky. 

Britové proto vystupovali krajně opatrně. Nechtěli znepokojovat domácí 

veřejnost, která se obávala značných finančních výdajů na armádu či případných 

opatření spojených s řešením problému egyptského státního dluhu. Snažili se uklidnit i 

další evropské mocnosti, především Francii, jejíž vláda i veřejnost byly pobouřené 

jednostrannou britskou intervencí v Egyptě a těžce se smiřovaly s faktem, že Velká 

Británie získala tak úplnou kontrolu nad touto zemí. 

Premiér Gladstone ostatně již v samém průběhu intervence v Dolní sněmovně 

prohlásil, že jeho vláda je odhodlaná splnit svou povinnost uchránit Egypt před anarchií, 

zajistit v zemi mír a pořádek i s přispěním ostatních evropských mocností. Ale také 

dodal, že pokud se naděje na takovou spolupráci nerealizují, splní Británie svůj závazek 

sama.280 

Gladstone stále trval na dočasnosti okupace Egypta, i když v souvislosti se 

splněním některých zásadních podmínek [tj. v případě jejich nesplnění si Britové 

nárokovali prodloužení svého "mandátu" - D. C.]. V dopise ministru zahraničí lordu 

Granvillovi z 22. března 1884 vytyčil hlavní úkoly britské politiky v Egyptě: 1) Uplatnit 

evropské zákony a zajistit mír pod [blíže nespecifikovaným - D. C. ] dozorem; 2) 

Prosadit spravedlivé požadavky chedíva a sblížit ho s jeho lidem; 3) Nerozšiřovat 

odpovědnost Británie v této zemi. K tomu ale dost neurčitě připsal, že v tomto bodě 

bude nutno postupovat podle vývoje situace.28l 

Zadané úkoly chtěl řešit umírněnými prostředky, a proto také odmítal návrhy na 

tvrdá opatření, s nimiž po ovládnutí Egypta přicházel především E. Baring.282 Gladstone 

280 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 82. 
281 Tamtéž, s. 119. 
282 I když Baring se ve svých pamětech mnohokrát ohradil proti tomu, že je, respektive byl, 

stoupencem "tvrdého" postupu, pro mnohé své vrstevníky zůstal zkostnatělým koloniálním úředníkem, 
který nevidí za horizont svého krátkého působení, coby úředníka. Opak byl pravdou! Baring mnohé 
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nesouhlasil s násilným řešením obtíží vyplývající ze správy Egypta, což potvrdil i v 

jiném dopise lordu Granvillovi z 20. ledna 1883, kde uvedl, že má-li jeho kabinet volit 

mezi silou a zákony, dává přednost druhému řešení.283 

Gladstone závazný termín vyklizení Egypta nikdy neoznámil. Osobně byl jistě 

mírumilovným liberálem (a křesťanem), který se snažil vyhýbat násilí a odmítal snahy 

stoupencům imperiální expanze o ovládnutí dalších částí světa, jak ale konstatoval 

německý historik Friedjung, v rozhodujících chvílích v něm vždy zvítězil pravidlům 

mocenské politiky~~po2fři~{ijící státník.284 

V předvečer svého odchodu z funkce premiéra 29. srpna 1884 Gladstone napsal: 

"Náš úkol v Egyptě může být právem označován za nesplnitelný ["úkolem" měl 

namysli zachování pořádku a vyrovnání financi v Egyptě - D. C.]. Můžeme být 

spokojeni, protože jsme udělali, co bylo možné, postupovali jsme spravedlivě, zkušeně, 

pevně a jako gentlemani. ,,285 

Ironií dějin se stalo, že Gladstonova vláda v létech 1880-1885, byť se hlásila 

k antiimperialistickým zásadám, fakticky nejvíc přispěla k významnému rozšíření 

britské říše. Vždyť právě ona se zasloužila na odstranění dřívější společné britsko

francouzské kontroly nad Egyptem, zemi trvale okupovala a i přes neúspěch vojenské 

intervence v Súdánu vytvořila předpoklady další expanze do povodí horního Nilu.286 

I přestože britská nadvláda v Egyptě nebyla v Anglii nikdy příliš populární, 

žádný z předních státníků nebyl ochoten se jí vzdát. K takovému kroku se neodhodlal 

Gladstone, tím méně jeho konzervativní nástupce ve funkci premiéra lord Salisbury. 

Jestliže Gladstone zdůvodňoval svůj postoj morálními aspekty (tj. přinést egyptskému 

lidu "civilizaci"), Salisbury již zcela pochopil praktické důsledky okupace Egypta. Svůj 

postoj nezměnil ani při zvažování všech diplomatických potíží spojených s touto 

záležitostí. Při jedné příležitosti se ironicky vyjádřil o postavení Velké Británie 

obtíže předpověděl. Zejména vystupoval proti nejednoznačným pravomocem generála Gordona, jež se 
ukázaly jednou z hlavních příčin jeho tragédie. Za největší nedostatek ale považoval zasahování 
londýnských politiků do problémů egyptské správy, jíž nemohli rozumět. 

283 Bayer, Theodor August, England und der Neue Kurs, 1890-1895. AuJ Grund 
unveroffentlichter Akten, (Tubinger Studien zur Geschichte und Politik. no. 3.), s. 50, Tubingen 1955. 

284 Friedjung, Das Zeitalter ... , Vol. II, s. 225. 
285 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 121. 
286 Jeyes, Samuel Henry, The Earl oj Rosebery, s. 26, London 1905. 

88 



v Egyptě v tom smyslu, že "se podobá situaci muže, který si vypůjčil od sousedních 

obchodníků, aby se mohl ubytovat v hotelu.,,287 

Mnohem jednoznačnější postoj k délce okupace Egypta zaujímal představitel 

mladší generace britských liberálů lord Rosebery, který již v roce 1882 napsal 
/~-~ 

v úvodním článku časopisu Pal! Mal! cJ~se5te o odpovědnostLJ~ndýnské vlády za 
""~ / ~, 

Egypt. Podle Roseberyho, když Britové zvítězili v bitvě uJel-el-Kebiru,)se jim podařilo 
"", -'/' "', ~/ 

sice zlikvidovat povstání, ale zároveň s tím odstranili i dosavadní vládu. Podle jeho 

názoru bylo třeba dosadit novou, loajální vládu, a tím si zajistit pevné vlastní - britské -

postavení v Egyptě.288 

Rosebery odmítal vměšování ostatních evropských mocností včetně Francie do 

egyptských záležitostí. Taková práva dokonce upíral i Turecku, přestože Egypt nadále 

formálně zůstával ve §v~ku Osmanské říše. Když v roce 1885 přijel do Londýna 

sultánův vyslanecM~~ša k jednání o Egyptě, prohlásil, že doufá v britskou 
, ,.../ 

pevnost v případě, pok~dbYs~ tento diplomat chtěl vměšovat do egyptských záležitostí. 

Podle mínění Roseberyho se mu mělo dát jasně najevo, "že je to naše záležitost, do níž 

nemůže zasahovat. ,,289 

Rosebery se obával, že porážka generála Gordona a pád Chartúmu, povede k 

pádu liberální vlády. Sám byl stále stoupencem vládní politiky (tj. "spravedlivými 

zákony řízené správy"), ale domníval se, že by měla mít pevnější a jasnější kurz. Podle 

něho v tehdejších těžkých chvílích měl každý Angličan podporovat vládu. Dokonce 

doufal, že súdánská katastrofa alespoň na chvíli sjednotí národ v době, "kdy se celá 

Evropa dívá,jestli ztratíme nervy po dlouhých létech prosperity.,,29o 

Politika Gladstonovy vlády vůči Egyptu se i mezi liberály setkávala s rostoucím 

nesouhlasem skupiny mladších kolegů (např. Josepha Chamberlaina), kteří postupně 

přecházeli na pozice stoupenců další koloniální expanze. K prvním podnětům takové 

orientace patřil neúspěch whigů při řešení súdánského problému, který se stal stimulem 

růstu nových imperialistických nálad. Nespokojenost v řadách Gladstonovy strany 

vyplývala nejen z kritiky egyptské politiky celého kabinetu, ale též z odporu k názorům 

287 Thorton, Archibald P., The Imperial Idea and its Enemies: A Study in British Power, s. 241, 
London 1959. 

288 Crew-MHnes, Robert A., Marquis of Crewe, Lord Rosebery, Vol. I, s. 214, London 1931. 
289 Tamtéž, s. 273. 
290 Tam., s. 274-5. 
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jednotlivých členů vlády, např. lorda Hartingtona, kterého kritici obviňovali, že svými 

výroky by mohl vyvolat válečný konflikt s Francií, případně dlouhodobé nepřátelství 

mezi oběma mocnostmi?91 

Paradoxně jim nejvíc vadilo, že lord Hartington, podobně jako většina liberálů 

ve vládě, veřejně nepřipouštěl dlouhodobou, nebo trvalou okupaci Egypta a nastolení 

stálé britské kontroly v zemi (Egyptě)?92 Hartington se domníval, že britská okupace 

potrvá šest měsíců nebo o něco málo déle. V tomto směru byl méně opatrný než 

Gladstone, který alespoň připomínal, že vše záleží na vývoji situace, takže délku 

okupace lze odhadovat jen přibližně. Hartingtonovy "neuvážené" výroky byly podle293 

mladých liberálních imperialistů nebezpečné především proto, že ve Francii vyvolávaly 

nereálné naděje, jejichž ztroskotání pak nutně muselo vést k dalšímu růstu 

proti britských averzí a válečných nálad. 

Imperialistické názory J. Chamberlaina se ještě upevnily na sklonku 80. let, kdy 

otevřeně přešel od klasického liberalismu k tzv. unionismu a postupně se sbližoval s 

konzervativním směrem. To se projevilo i v jeho poměru k egyptskému problému, který 

se ještě více vyhranil po Chamberlainově návštěvě Egypta v roce 1889. Chamberlain se 

zabýval představou nové role Velké Británie jako rozhodující moci na Východě - tedy i 

v Egyptě, proto se se stavěl proti všem požadavkům na evakuaci. Ve svých četných 

veřejných projevech se začal rozcházet s politikou nejen s W. Gladstonem, ale také s 

někdejším politickým "souputníkem" Johnem MOrleyem (1838-1923), který jeho 

egyptskou doktrínu kritizoval.294 

K nejradikálnějším odpůrcům dlouhodobé okupace Egypta patřil Randolph 

Churchill (1849-1795). Churchill odmítal tezi, že je třeba za každou cenu udržet tuto 

zemi pod britskou kontrolou, protože by tím měla být zabezpečena nejvýznamnější 

námořní trasa mezi metropolí a Indií. Podle něho Suez mohl sloužit jako obchodní cesta 

pouze v době míru, v případě válečného konfliktu by svůj význam ztratil. Další vývoj 

Egypta, podle jeho mínění, měly garantovat všechny evropské státy - spojenou 

Evropou. V duchu liberálního smýšlení trval na tom, že žádná mocnost nemůže 

291 Garvin, The Lije oj Joseph Chamberlain ... , Vol. I, s. 517. 
292 Doslovně prohlásil, že "okupace má sloužit především k zajištění klidu v zemi a nemůže trvat 

dlouho." Viz Asquith, c. d., Vol. I, s. 87. 
293 Asquith, c. d., Vol. I, s. 89. 
294 Garvin, The Lije oj J. Chamberlain ... , Vol. II, s. 455. 

90 



prosazovat svůj "individualistický" vliv. Británie neměla bránit emancipaci Egypta a 

jeho obyvatelstva, i kdyby to mělo znamenat odchod Britů z této země. Kritikům 

takového postoje dokazoval, že v případě války by byl Egypt pro impérium bezcenný, 

protože pro Británii jako námořní velmoci, by se hlavními spojenci staly "světové 

oceány", jinak řečeno, cesta do Indie a dále na východ by vedla Atlantikem a Indickým 

oceánem, nikoli Suezem.295 

R. Churchill tvrdil, že Britové potlačením povstání vracejí Egypt do područí 

neschopné, zločinné vlády chedíva Tawfíqa. Válka byla v jeho očích nesmyslná, 

nespravedlivá, vedená v zájmu egyptských věřitelů. V jednom ze svých projevů 

předneseném 3. prosince 1883 v Edinburgu vysvětlil, k jakým změnám by v Egyptě 

mělo dojít. Požadoval sesazení chedíva Tawfiqa a odstranění všech jeho prodejných 

poradců z řad Turků, Kavkazanů atd. Do země by naopak povolal emigranty a také 

obnovil nacionální stranu, jakožto legitimního garanta egyptských národních snah.296 

Pozornosti zasluhují názory dlouholetého britského generálního konzula v 

Egyptě sira E. Baringa - lorda Cromera. Z počátku, na podzim roku 1883, se vyjadřoval 

ještě poměrně optimisticky o možnosti brzkého odchodu britských jednotek. Avšak po 

dalších nacionálních nepokojích v roce 1886 podstatně změnil své názory. Sice ani 

potom nenavrhoval trvalou okupaci, ale podmiňoval její ukončení zásadními 

vnitropolitickými změnami. Podle jeho mínění Egypt ještě nebyl dostatečně 

civilizovaný a britský dohled nad ním byl nezbytný, aby znovu "nesklouzl do starého 

orientálního despotismu. ,,297 

Baring později tvrdil, že nikdy nepodporoval dlouhodobou okupaci Egypta. Prý 

se domníval, že nadále platí Palmerstonova doktrína z roku 1857. Bez ohledu na 

všechny reformy prováděné pod britským dozorem soudil, že bude výhodnější stáhnout 

se ze země, pokud se tam podaří prosadit silnou, stabilní vládu, která by byla zárukou, 

že egyptská otázka se již nikdy nestane zdrojem nesnází celé Evropy. Podle jeho názoru 

měl Egypt do budoucna pouze dvě alternativy vývoje - bud' získá širokou autonomii, 

295 Churchill, Lord Radolph Churchill ... , Vol. I, s. 279-280. 
296 Tamtéž, s. 279. 
297 Zetland, c. d., s. 129. 
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nebo bude přímo instalován do britské říše. Sám prý dával přednost první z těchto 

možností.298 

Navíc Baring byl přesvědčen, že předčasný odchod z Egypta by Francouzům 

uvolnil cestu kjeho ovládnutí. Z toho vyvozoval, že právě mezinárodní situace nejvíce 

komplikovala odchod britských vojsk, protože tím by mohly vzniknout nesrovnatelně 
/~~ 

větší problémy než třeba ty, které souvisely s ústupem Britů z/ÁfgánIstánu. 

Když lord Cromer po létech vzpomínal na průběh ~vélo působení v Egyptě, 
konstatoval, že i kdyby on sám byl nakloněn postojům jingoistů, nezáleželo na tom, 

protože konec konců sloužil liberální vládě, která ho někdy nutila k činům, s nimiž 

nesouhlasil. Proto prý vždy disciplinovaně přijal myšlenku perspektivního, postupného 

vyklizení Egypta.299 

Slib, který dala britská vláda prostřednictvím cirkulární demarše ostatním 

mocnostem 3. ledna 1883 o dočasnosti okupace Egypta, sklidil nepříznivou odezvu v 

londýnském parlamentě, následkem cehož provládní většina podporující politiku 

Gladstonovy vlády poklesla z 35 na 18 hlasů.30o 

V lednu 1883 probíhaly v parlamentu dosti bouřlivé diskuse mezi liberály a 

konzervativci o možnostech nastolení formálního protektorátu v Egyptě. Hlavním 

otázkou debat bylo, zda by byl takový krok legální, ale také efektivní. Tehdy ministr 

zahraničí lord Granville v odpovědi na vystoupení vůdce konzervativní opozice 

Salisburyho znovu připomněl základní tezi politiky své vlády vůči Egyptu, řekl, že ke 

stažení britských jednotek ze země dojde teprve tehdy, až se tam podaří vytvořit 

důvěryhodnou, stabilní vládu a dojde k úplné likvidaci nacionálního hnutí Urábího 

P V' 301 asI. 

Gladstonova vláda mohla prosazovat takovou politickou linii, protože měla 

podporu veřejnosti, která si nepřála další operace v Egyptě, tím méně jeho 

zakomponování do říše. Hledání trvalého východiska bylo obtížné. Odchod nebo anexe 

by sice zjednodušily situaci, fakticky se žádná z těchto alternativ nedala uskutečnit. 

298 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 564. Baring připomínal, že Evropa nebude nikdy přihlížet 
jako pasivní divák událostem v Egyptě, zejména takovým, které by tuto zemi přivedly zpět k 
zprofanovanému starému orientálnímu systému. Proto také tvrdil, že žádná forma neutralizace země by 
tento problém nevyřešila. Hlavně pro vzájemnou "řevnivost" evropských mocností, které by musely držet 
nad Egyptem stálou "požární hlídku". Viz Cromer, Modern Egypt..., Vol. II, s. 566. 

299 Zetland, c. d., s. 91-92. 
300 Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. I, s. 55l. 
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Britská vláda se proto po vítězství u Tel-el-Kebiru musela snažit kombinovat výhody 

obou těchto řešení.302 Egypt se pro ni na dlouhou dobu stal důležitým strategickým 

bodem?03 ~I 

S vybudováním sue~ého kanálu vzrůstal britský zájem o celé východní 
I 

Středomoří. Jediným prostřbdkem, jak se zde prosadit, proti mnohem lépe geograficky 

položeným konkurentům bylo vybudování vojensko-námořních základen v tomto 

prostoru. Prvním bodem této strategie byla anexe Kypru v roce 1878. Ostrov ale 

postrádal vhodný přístav, který by se mohl stát základnou pro britské válečné loďstvo. 
///" 

Takovou možnost poskytl až Egypt svojí Alexandrií. 

Z vojenského hlediska byl Egypt ideálním místem pro britské ozbrojené síly, 

vyhovoval ofenzivním i defenzivním záměrům, protože odtud bylo možné operovat 

Středozemním mořem směrem ke Gibraltaru a z Rudého moře směrem k Indii. Žádné 

válečné loďstvo na světě, tím méně britští konkurenti, nebylo schopné blokovat námořní 

spoje v obou směrech.304 

Významem Egypta pro britské impérium se podrobně zabýval jeden z 

nejvýznamnějších teoretiků novodobého britského imperialismu prof. John Seeley ve 

své známé knize "The Expansion oj Englanď'. Uvedl, že když se Anglie ve své 

zahraniční politice a na Berlínském kongresu postavila za zachování Osmanské říše, 

musela i v Egyptě alespoň formálně vystupovat jako spojenec tureckého sultána, i když 

jeho vliv v této zemi výrazně oslabila. Britské panství v Egyptě se prosazovalo na úkor 

nacionalistického hnutí, které ale bylo namířeno i proti sultánovi. Britové proto tvrdili, 

že podporují zejména sultánovy pozice, jak v Egyptě, tak i na mezinárodní "frontě".305 

301 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 307. 
302 Morley, Gladstane ... , Vol. III, s. 120. 
303 Až do vybudování Suezského průplavu přisuzovala Velká Britanie větší význam jen 

západnímu Středomoří, kde se snažila kontrolovat aktivity svého tradičního rivala - Francie. K tomu 
účelu ji stačily dosavadní námořní základny v Gibraltaru, na Maltě, případně Baleárských ostrovech. 
Východní Středomoří pak pro ni představovalo v podstatě pouze cestu k centrům Osmanské říše. Tu 
tradičně podporovala v jejich zápasech s Ruskem, které bylo pro Británii významným rivalem. 

304 Das, Čita Ramsa, Indiafar Indiens, s. 72-73, London 1918. Egypt, jako námořní i vojenská 
základna Británie v oblasti Blízkého východu, měl i další výhodu, nebylo jej možné izolovat ani v 
případě, kdyby za války Francie zablokovala námořní spoje západním Středomořím. V takové situaci 
bylo stále možné využít tradiční námořní trasy vedoucí Atlantikem a Indickým oceánem. Významná byla 
i okolnost, že v případě zablokování námořních spojů z britských ostrovů do Egypta vedoucích přes 
Středozemní moře, mohly z'Ůistit zásobování skladiště a továrny v Indii, Kapsku a Austrálii. 

305 Seeley-Freund, Die Ausbreitung. ... , s. 318-319. 
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Seeley napsal, že britské pozice v Egyptě nebyly nikdy legitimní, aby Anglie 

zachovala alespoň zdání svého právně obhajitelného postavení v této zemi, uznávala 

legitimitu nároků cizích států, i když pouze formálně, jako v případě Osmanské říše. 

Toto "lavírování" představovalo především účinný prostředek ke kontrole Suezského 

průplavu. Koncepce vládnutí tzv. "Trusteeship" (opatrovnictví, velmi podobné slovo je 

,,protectorship"), uplatňovaná v různém rozsahu v celé britské říši se podle jeho 

(Seeleyova) odhadu nedala v této zemi použít. Přesto, i když takřka proti své vůli a 

mimoděk, vytvořila Británie v Egyptě z různorodých porobených vrstev jednotný národ. 

K tomuto závěru Seeley připojil ironizující Cromerův výrok, že Egypt byl díky britské 

nadvládě vymaněný ze sítě mezinárodních svazků, aby "se neudusil pod 

internacionalismem. ,,306 

3. 2. Řešení egyptských hospodářských a finančních problémů. 

Po obsazení Egypta se muselo rozhodnout, jaký postup zvolit při řešení 

základních finančních, hospodářských i politických otázek. K tomu bylo zapotřebí 

konkrétní informace o celkové situaci. Jejich sběrem byl pověřen britský vyslanec v 

Cařihradě lord Dufferin, považovaný za jednoho z nejlepších znalců poměrů v 

Osmanské říši a tedy i Egyptě. 

Lord Dufferin předložil své hodnocení a návrhy na další postup londýnské vládě 

počátkem února 1883. Doporučoval, aby Egypt nadále formálně zůstal součástí 

Osmanského impéria, i když dočasně okupován Velkou Británií. Symbolickým výrazem 

tohoto svazku mělo být každoroční odvádění jakéhosi tributu do Cařihradu. Vládce 

země měl být - sice rovněž spíše formálně - chedív. Šlo v podstatě o kompromisní 

řešení zachovávající zdánlivě dosavadní stav. Skutečnou kontrolu a správu země měli 

převzít britští pověřenci a britské jednotky. 307 

Dufferinova zpráva měla nepochybně značný vliv na rozhodování Gladstonova 

kabinetu v období po okupaci Egypta. Její význam ocenil též E. Baring, který napsal, že 

to bylo vyjádření zkušeného diplomata, který hledal možnosti, jak se vyhnout ožehavým 

306 Tamtéž, s. 320. 
307 Dufferin se netqjil ani skepsí vůči dosavadním egyptským státním institucím. Když v prosinci 

1882 odpovídal z Káhiry na memorandum J. Chamberlainam, vyjádřil pochybnosti o členech egyptského 
parlamentu, a uvedl, že mnozí z nich jsou loutkami v rukou tureckého sultána. Přesto soudil, že by bylo 
riskantní tento orgán rozpustit. Viz Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. I, s. 551-552. 
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problémům a přesto zhodnotit důležitá fakta, k nimž nyní měla londýnská vláda 

v'hl'v t 308 pn lze. 

Duffereinova zpráva měla mít značný dopad, protože jediné, co se z předešlých 

úvah Londýna zcela potvrdilo, byla zátěž, jakou představovala egyptská otázka pro 

britskou politiku. Okupace přinášela růst výdajů na armádu a Gladstonova vláda se 

musela již v roce 1883 zabývat hledáním úspor. Dokonce i ministr války lord 

Hartington zastával názor, že v Egyptě nelze stále udržovat šest praporů na úkor jiných 

povinností v koloniích. S tím pochopitelně souhlasil ministr financí Childers, který 

koncem ledna 1884 předložil návrh jakéhosi rozpočtu na tyto jednotky vycházející z 

předpokladu, že okupace potrvá 18 měsíců až 2 roky.309 

V britské vládě neexistoval jednotný názor na budoucnost Egypta. Například 

lord Derby viděl jen dvě řešení: buď garantovanou neutralitu, nebo anexi. Dilke a 

Chamberlain byli pro neutralizaci, která by zabránila případné intervenci jiné evropské 

mocnosti a stala se krokem k obnovení vnitřního pořádku a především by umožnila 

úplnou reorganizaci egyptské armády.31O 

V lednu 1884 se v londýnský kabinet shodl v otázce francouzského návrhu na 

vytvoření nové mezinárodní komise k prošetření finanční situace Egypta. Gladstone a 

dalších osm ministrů se společně postavilo proti přijetí tohoto plánu, záhy se 

k premiérovi připojili i zbylí čtyři členové vlády. Po dlouhých diskuzích byl nakonec 

přijat Gladstonův návrh, vyslovující souhlas s francouzským projektem pod zárukou 

splnění všech britských připomínek. Podmínky byly ale pro Francouze fakticky 

nepřijatelné, s čímž Gladstonova vláda počítala. Tímto krokem padla možnost dohody 

obou mocností o egyptském problému, což nakonec uznal i sám Gladstone.311 

K dalšímu prohloubení rozporů mezi oběma mocnostmi přispělo jednání 

Gladstonovy vlády z 2. července 1884, na němž proběhla důležitá diskuze o směru další 

politiky vůči Egyptu. Jednalo se o podstatných administrativných změnách, mezi nimiž 

měl největší význam návrh ministra Childerse na vyhlášení egyptského finančního 

308 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 368. 
309 Childers, The Life ofChilders ... , Vol. II, s. 156-157. 
310 Gwynn-TuckwelI, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 97. 
3 I I Tamtéž, s. 52, lOO-10 1; Morley například tvrdil, že G ladston se s Francouzy chtěl domluvit i 

po lednu 1884, jediné, co mu v tom bránilo, byla nechuť jeho ministrů. Tento postřech ale můžeme téměř 
s úplnou jistotou zavrhnout, protože sám Gladston mnohokrát tvrdil opak! 
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bankrotu. Proti takovému kroku se stavěla Francie. Jeho následná realizace nutně vedla 

k dalšímu vyostření rozporů. 

Na britskou intervenci v Egyptě a okupaci snad nejvíc politicky doplatil sám 

premiér Gladstone. Především tímto zásahem rozbil půl století trvající "entente" s 

Francií. Jeho "východní politika" se setkávala se značnou kritikou i v Británii. Sama 

královna Viktorie, když ho srovnávala s Palmerstonem, řekla, že přes své četné chyby 

"měl alespoň vždy pevně na srdci sílu a čest své země. ,,312 

Gladstonovy potíže ve "východní politice" byly často označovány za důsledek 

idealismu, jenž ho vždy ovládal. Vyplývaly však ještě více z nesnází, do nichž se 

dostával v důsledku růstu nové vlny nacionalismu v domácí i zahraniční politice. Tyto 

okolnosti ho nutily ke kompromisům a nedůslednosti. Sám Gladstone, často 

považovaný za příkladného liberála druhé poloviny 19. století, rozhodného odpůrce 

konzervativců a osobního rivala B. Disraeliho, nakonec musel pokračovat v jeho 

politice a zároveň i ustupovat tlaku přívrženců nového imperialistického směru ve 

vlastní straně. 

V roce 1884 byla vytvořena další komise, která měla prošetřit současnou 

politickou a ekonomickou situaci Egypta. Do jejího čela byl jmenován lord Northbrook, 

považovaný za experta ve finančních záležitostech.313 

Ve všeobecné zprávě, kterou nakonec předložil Northbrook londýnské vládě, 

doporučoval pozvolný postup při uskutečňování všech reforem. Odmítal stanovení 

pevného termínu odchodu britských jednotek ze země. Navrhoval pouze - v závislosti 

na konkrétním vývoji situace - snížení počtu okupačních vojsk na 5.000 mužů. Dle 

Northbrooka situace nebyla stabilizovaná a mohla se zhoršit v případě neúspěchu právě 

probíhající londýnské konference o Egyptě. V závěru své zprávy uvedl, že by měla být 

zavedena britská kontrola egyptských financí a odmítnut mezinárodní dohled, jak na 

zmíněné londýnské konferenci navrhovaly některé evropské mocnosti.314 Co se týče 

mezinárodního postavení Egypta, navrhoval garantování jeho neutrality. Domníval se, 

312 Sontag, Raymond, Germany and England: A Backround olConflict 1848 -1894, s. 187, New 
York 1938. 

313 Childers, The Lije ol Chi/ders ... , Vol. II, s. 208-209. Proti jeho jmenování protestoval ve 
Sněmovně lordů Randolph Churchill, který poukazoval na skutečnost, že Northbrook je v těsném spojení 
s bankovním domem Baringů jehož člen, sir E. Baring přitom zastává funkci nejvyššího britského 
představitele v Egyptě. 

314 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 370. 
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že takové gesto by přispělo k uklidnění Francie a zároveň by umožnilo vyhnout se jeho 

úplné anexi a s tím spojeného břemena "súdánské krize"? 15 

Northbrookovy návrhy prý byly patřičně upraveny ještě dříve, než se dostaly ke 

Gladstonovi. Jeho zpráva byla rozdělena na dvě části. První se týkal mezinárodních 

souvislostí okupace Egypta, druhá se zabývala otázkou vnitřních problémů, jako byly -

rozšíření zavodňovacího systému, zrušení roboty [tj. nevolnických vztahů - D. C.], 

poskytnutí větších pravomocí egyptské vládě při zdaňování cizinců, změny správy 

přístavů a železnic, redukce zemědělské daně a daně z exportu a tranzitu produktů. 

Egyptu měla být též poskytnuta další půjčka (6 mil. liber), za níž by se zaručila Velká 

Británie.316 

Příprava této zprávy byla dokončena až po dlouhé anlýze, která se protáhla přes 

léto a podzim roku 1884. Přesto se nesetkala z jednoznačně pozitivním přijetím a 

v kabinetu se kolem ní odehrávaly bouřlivé debaty, týkající se především řešení 

finančních záležitostí a navrhované garantované půjčky chedívovi. Proti ní vystupoval 

ministr financí Childers, jehož podporoval Gladstone.317 

Norhbrook si již v průběhu vyšetřovací činnosti stěžoval na nedostatečnou 

komunikaci s Gladstonem a nezájem premiéra o návrhy, které směřovaly ke stanovení 

dlouhodobější perspektivní politiky vůči Egyptu a odstranění dosavadní "z měsíce na 

měsíc se měnící improvizace.,,318 Pokoušel se tomu čelit s pomocí některých ministrů. 

Když premiér začal uvažovat o vytvoření mezinárodní komise pro dozor nad 

egyptskými financemi, obrátil se na ministry Hartingtona a Childerse s žádostí, aby 

hrozbou své rezignace donutily Gladstona upustit od takových plánů.319 

Northbrookovu zprávu přijímali vcelku pozitivně další britští politikové. 

Souhlasil s ní např. J. Chamberlain, který se domníval, že dostatečně zabezpečuje 

britské zájmy. Podle jeho představ se měl Egypt stát jakousi "Belgií východu". Lord 

Kimberley, pozdější státní sekretář pro kolonie, byl stoupencem podobného řešení, ale 

315 Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 52. 
316 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 369. 
3!7 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 402-403. 
31& Holland, Devonshire ... , Vol. II, s. 2. 
319 Tamtéž, s. 4-5. 
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podmiňoval je vytvořením skutečně stabilní vlády schopné řešit všechny politické a 

ekonomicko-finanční problémy. 320 

E. Baring, jak se dalo očekávat, nejvíce oceňoval Northbrookovy návrhy na 

řešení finančních problémů. Jejich akceptování by vedlo k vyřazení mezinárodního 

vlivu v Egyptě, zabezpečení rozhodující moci Velké Británie a jako poslední krok 

nastolení britského protektorátu nad Egyptem. Sám patrně znal tyto návrhy od chvíle 

jejich vzniku, protože lord Northbrookje koncipoval ještě za svého pobytu v Káhiře. Již 

tehdy předpokládal, že Gladstone zůstane k těmto radám hluchý a vláda je bude 

povětšině ignorovat. Podle jeho mínění byl tento plán příliš odvážný, takže se ho zalekl 

i britský tisk a neposkytl mu potřebnou podporu.321 

Northbrookova mise skončila v podstatě neúspěchem, většina jejich návrhů 

nebyla Londýnem přijata. Když poté v červnu 1885 padla Gladstonova vláda, dalším 

řešením egyptských problémů se musel zabývat konzervativní kabinet lorda 

Salisburyho. 

Nejzávažnější otázkou pro londýnskou vládu a její pověřence v Egyptě se stala 

reorganizace správy země od ústřední vlády až po administrativní orgány jednotlivých 

provincií. Situace vyžadovala podle E. Baringa přímé britské řízení z důvodu: 1) 

Nedostatečné technické a administrativní znalosti Egypťanů;322 2) Defektu v egyptském 

národním charakteru způsobený mnohaletou špatnou vládou.323 

Londýn s ohledem na mezinárodní situaci postupoval váhavě a ještě v červnu 

1884 neměl linii politiky vůči Egyptu. Situaci zhoršovaly rozpory v britské sněmovně 

mezi liberály a konzervativci. Gladstonův kabinet se pokoušel přesunout odpovědnost 

na "koncert evropských mocností", tedy se snažil získat podporu ze zahraničí. To se 

nemohlo podařit bez souhlasu francouzské vlády.324 

320 Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 52. 
321 Cromer, Modern Egypt, Vol. I, s. 361-363. 
322 Britové se od roku 1882 snažila nahrazovat zkorumpované nebo neschopné úředníky 

kvalifIkovanějšími pracovníky pokud možno z řad místního obyvatelstva, ale těch bylo málo. 
323 Cromer, Modern Egypt, Vol. II, s. 294-295. 
324 Newton, Thomas W. D. 2nd Baron, Lord Lyons: A Record oj British Dip/omacy, Vol. II, s. 

332-333, London 1913. Manévrování se nelíbilo Britům v Egyptě. Podle E. Baringa londýnská vláda 
neměla dbát na parlamentní diskuze, ani nálady projevující se ve veřejném mínění. Vždyť se přece 
rozhodla pro okupaci této země v důsledku notoricky známé slabosti místních vládců a civilizovaný svět 
uznával britskou odpovědnost po celou dobu trvání okupace. Viz Zetland, c. d., s. 94-95.; podobně vyzněl 
i tento Baringův postoj, který již v roce 1883 předložil ministru zahraničí lordu Granvillovi - program 
potřebných reforem v Egyptě může realizovat pouze vláda schopná prosadit svou autoritu vůči 
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Ministr Granville napsal v květnu 1884, že současné potíže ovlivňují události 

v Súdánu, přesto však doufal, že alespoň v Egyptě dojde ke stabilizaci poměrů a podaří 

se obnovit stav, jaký tam byl před nešťastnou porážkou generála Hickse.325 Počátkem 

toho roku Granville326 deklaroval právo britské vlády udílet rady egyptskému chedívovi. 

Došlo k tomu, když premiér Šeríf Paša odmítal odchod ze Súdánu a požadoval ochranu 

území Horního Nilu včetně Chartúmu a znovu podřízení východního Súdánu a oblastí 

při Rudém moři svrchovanosti vysoké porty. Baring neváhal a vynutil si demisi tohoto 

vysokého egyptského činitele, když mu v telegramu z 6. ledna 1884 oznámil, že vláda 

Jejího Veličenstva trvá - pokud budou v zemi britská vojska - na tom, aby egyptská 

vláda, chedív, ministři i guvernéři provincií přijímali a plnili její pokyny.327 

3. 3. Britská správa Egypta. 

Nejdůležitější postavení v reformované egyptské administrativě měl britský 

generální konzul, který se na řadu let stal skutečným vládcem země. Sám pak byl 

podřízený přímo ministru zahraničí londýnské vlády. Tím se zdůrazňovalo zvláštní 

postavení Egypta v říši, na rozdíl od ostatních, zejména afrických držav spadajících po 

zřízení ministerstva kolonií. 

Prvním a také nejznámějším konzulem se stal sir Evelin Baring, pozdější lord 

Cromer. Jak již bylo uvedeno, patřil do známé londýnské bankéřské rodiny. Působil v 

Egyptě již v dřívějším období, jako člen mezinárodní finanční komise se rozpočtovými 

záležitostmi zabýval i v době, kdy pracoval v administrativě indické vlády. 

V Indii Baring získal zkušenosti s metodami uplatňování nadvlády nad 

příslušníky "orientálních ras". Tam se také stal stoupencem teorie "White Man's 

Burden" (břemeno bílého muže). Během svého dlouhodobého působení v Egyptě se 

neovládaným a neloajálním živlům, které drží na uzdě pouze přítomnost britských vojenských jednotek. 
Viz Zetland, c. d., s. 90-91. Baringovy názory byly poměrně "tvrdé", ale na druhou stranu dobře znal 
poměry v Egyptě a jako pro jednoho zmála Gordonova tragédie a nacionální povstání pro něj nebyly 
překvapením. 

325 Vnitropolitickou konsolidaci Egypta zdržoval nepříznivý vývoj, k němuž docházelo již od 
začátku 80. let v egyptské državě Súdánu, zejména po tragické smrti generála Gordona, když mahdističtí 
povstalci ovládli převážnou část této země. To ještě více nutilo Brity k nastolení pevné kontroly nad 
činností chedívovy vlády. 

326 Newton, Lord Lyons ... , Vol. II, s. 324-325. 
327 Jeyes, Samuel Henry, The Eart ofRosebery, s. 134, London 1906. 
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ještě utvrdil ve svém přesvědčení o neschopnosti domorodých vládců, jejich nechuti 

efektivně vládnout.328 

V září 1883 přešel opět z Indie do Egypta, ve funkci "britského agenta" a 

zanedlouho byl jmenován generálním konzulem. V této funkci setrval 24 let, do roku 

1907. Není tedy divu, že byl považován za jednoho z největších odborníků v 

hospodářských, finančních, správních, vojenských a politických otázkách nejen v 

Egyptě. 

Po jeho nastoupení do funkce se od něj očekávalo, že bude uskutečňovat 

reformy navržené v Dufferinově zprávě, tedy prosazovat politiku vytýčenou v tomto 

dokumentu. Zároveň měl připravovat podmínky pro zamýšlenou evakuaci britských 

jednotek.329 

Baring označoval vývoj v Egyptě od roku 1883 především za snahu přejít od 

bankrotu k solventnosti, přechod od nečinnosti k jednání, od monstrózního 

"chedívismu" k britské justici, od orientálních metod ke skutečné západní civilizaci 

založené na principech křesťanské morálky.33o Domníval se, že kdyby se realizovalo 

okamžité stažení, došlo by k zhroucení celé egyptské administrativy.33! Byl 

přesvědčený, že on sám nejlépe porozuměl smyslu Dufferinovy zprávy a může si tedy 

vykládat instrukce, které dostával z Londýna po svém. Věřil, že existuje jediný 

praktický způsob, jak reformovat egyptskou administrativu: Podřídit vládu britskému 

vedení a zároveň prodloužit období okupace země.332 

Baring nesouhlasil s posledním bodem Dufferinovy zpráva a svých instrukci (v 

čele egyptské správy), tj. evakuací, na což upozornil ministra Granvi1la, jemuž byl 

podřízen. Britská politika vůči Egyptu vytyčuje dva protichůdné, a tedy i nesplnitelné 

úkoly - Urychlenou evakuaci a zároveň zásadní reformu veřejného života země. 

Realizaci takových plánů navíc ještě ztěžovalo pokračující, soustavné vměšování 

evropských mocností do egyptských záležitostí.333 

328 Al Sayyid, Lufti A., Egypt and Cromer: A Study in Anglo-Egyptian Relations, s. 55, London 
1968. 

329 Tamtéž, s. 55. 
330 Zetland, c. d., s. 89. 
331 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 566-567. 
332 Podle něj pouze naivní teoretik by se mohl domnívat, že pořádek věcí může být zachován a 

svoboda zaručena skrze ignorantské představitele egyptského lidu, a že ten později bude schopen vytvořit 
pořádek z dosavadního chaosu. Viz Al-Sayyid, c. d., s. 55. 

333 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 355-356. 
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Baring sebekriticky přiznal, že jeho vinou britská vláda vidí "egyptskou otázku" 

růžově, protože hlášení, která podával do Londýna, vyzněla příliš "učesaně". Navíc 

Gladstone mnohokrát zprávy vyhodnocoval tak,jakje chtěl vidět on sám.334 

Baring považoval za hlavní úkol generálního konzula prosazovat všeobecnou 

reformu dotýkající se všech důležitých sfér egyptského vývoje. Baringa, podle jeho 

vlastních slov, nejvíce omezovaly neustálé přicházející směrnice z Londýna, které 

nestačily reagovat na vývoj, navíc už samotný kurz britské politiky vůči Egyptu Baring 

označoval za nejasný a někdy i nelogickou, v čemž měl většinou pravdu.335 

Největší "boj" v první polovině 80. let Baring vedl údajně se svým přímým 

nadřízeným - ministrem zahraničí lordem Granvillem, který byl přesvědčený stoupenec 

odchodu Britů z Egypta, a přitom některými svými kroky, například vetováním plánu na 

vyslání vojenské expedice generála Hickse do Súdánu, de facto napomáhal prodloužení 

okupace.336
" 

/~ 

Objevovala se řada dalších problémů vyžadujících řešet? z,ovali si evropští 

obchodníci působící v Egyptě, kteří žádali náhradu škóVJež jim způsobilo 

bombardování Alexandrie na začátku invaze. Místní feudálové - pašové - byli naplněni 

vzdorem, protože cítili, že jsou ohrožena jejich dosavadní privilegia. V lidových 

vrstvách převládlo roztrpčení, když se nedostavovalo okamžité zlepšení poměrů. 

Před okupací, za vlády chedíva Ismáíla, bylo v Egyptě běžné, že úřady vybíraly 

daně a poplatky za používání zavlažovacího zařízení od rolníků ještě před sklizní a 

teprve po ní se určovaly ceny zemědělských produktů. To byl účinný nástroj k 

ožebračování feláhů. Proto jedním z prvních opatření britské administrativy bylo jeho 

odstranění.337 

Nezbytné reformy byly prosazovány obtížně, ale přece jen se začaly projevovat 

jejich výsledky (například reforma soudnictví). Baring byl spokojen s pro sazenými 

změnami a prohlašoval, že situace v Egyptě se během několika let podstatně změnila 

oproti dřívějšku. Podle něho by pokus o návrat k samovládě orientálního typu 

pravděpodobně vyvolal revoltu. Přitom ale podle něj by případné předání moci skupině 

evropeizovaných Egypťanů bylo příliš riskantní. 

334 Tamtéž, s. 468-469. 
335 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 222-223, 325. 
336 Tamtéž, s. 355-357. 
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Když později hodnotil vlastní činnost v Egyptě v průběhu 80. let, uváděl, že 

především musel posilovat britskou autoritu ve všech sférách veřejného života. To se 

mu prý podařilo, protože měl k dispozici vojenskou sílu, kterou ale nepoužil ani v 

nejkritičtějších chvílích. Spolupracoval s dalšími britskými agenty, ale příliš je 

nekontroloval, spoléhal na jejich osobní autoritu a morální pevnost. Prohlašoval, a 

mnoho historiků mu dává za pravdu, že úspěšným řešením místních problémů fakticky 

omezoval nebezpečí vzniku mezinárodních rozporů. Vyhýbal se použití síly proto, aby 

nepůsobil mezinárodní komplikace, zkrátka si uvědomoval, že všechny evropské 

mocnosti čekají právě na takový moment.338 

Povstání Urábího od základu otřáslo autoritu dosavadních vládnoucích vrstev a 

doslova zdecimovalo armádu a další bezpečnostní složky.339 Zbývající vojenské útvary, 

které byly špatně vyzbrojené i vycvičené, se skládaly z dříve penzionovaných 

důstojníků, vězňů a námezdních žoldáků, se v podstatě rozpadly po neúspěšné expedici 

Generála Hickse do Súdánu. V následujícím období budované jednotky340 neměly 

podstatnější význam pro obranu země. V prvním období britské okupace se egyptská 

armáda skládala jen z 8 praporů, 4 dělostřeleckých baterií a pouštního oddílu 

umístěného při hranicích se Súdánem. Později k nim přibylo 5 súdánských praporů. V 

této malé armádě sloužilo 30 až 60 britských důstojníků.341 

Cromer později hodnotil značně vysoko úspěchy britských agentů, které v 80. a 

90. létech řídil a ovlivňovali egyptský státní aparát. Tvrdil, že činnost těchto lidí měla 

podstatný význam pro zlepšení celkové situace v zemi. 

337 Zetland, c. d., s. 159. 
338 K jeho úkolum patřilo i řešení různých bezvýznamných záležitostí. Například vyprostit 

britského dustojníka z potíží, do nichž se dostal v dusledku hazardní hry, vynutit souhlas jakéhosi 
otrokáře se sňatkem jedné jeho otrokyně, či řešení stížností venkovanu nespokojených s jejich šejkem, 
urovnávání sporu církví a náboženských sekt atd. Musel zasahovat i do choulostivých situací uvnitř 
chedívovy rodiny, či pacifikovat dusledky projevil náboženského fanatismu. Jeho úlohou nebylo tedy jen 
vládnout Egyptu, ale vměšovat se do mnoha zdánlivě vedlejších a podružných záležitostí bez legitimní 
podpory od svých představených i podřízených. Viz Zetland, c. d., s. 324-326. 

339 Vojsko, které z velké části podporovalo povstání, se v podstatě rozpadlo a většina dustojníku 
byla propuštěna z činné služby. 

340 AI-Sayyid, c. d., s. 39. 
341 Nesnáze provázely budování a reorganizaci dalších bezpečnostních složek, zejména četnictva, 

které utrpělo značné ztráty při zmíněné, nezdařené expedici generála Hickse. Viz Gombár, c. d., s. 329.; 
Baring si tedy právem kladl otázku, jak by bylo možno zajistit budoucnost Egypta a provedení 
potřebných reforem, kdyby došlo ke stažení britských vojsk. Podle jeho názoru by byly následky 
takového rozhodnutí katastrofální. Viz Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 566-567. 
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Britští úředníci přicházející do Egypta se teprve museli seznamovat s neznámým 

prostředím. Mohli se spoléhat jen na sebe, protože dosavadní místní byrokracie byla ze 

značné části neschopná a často se uchylovala k vědomé sebedestrukci. Situaci 

zhoršovala epidemie cholery šířící se zemí. 342 

Noví úředníci měli zkušenosti z Indie a odtud byli zvyklí přímo vládnout, 

nikoliv pouze udílet rady. Domnívali se, že problémy Egypta jsou podobné. Soudili, že 

když Británie převzala kontrolu této země má i právo jí bezprostředně vládnout. 

Nedrželi se tedy v pozadí, ale udělali z Egypťanů, včetně ministrů káhirské vlády, 

takřka nesvéprávné figurky. 

Anglo-egyptští úředníci se tak dostávali do častých rozporů nejen s egyptskou 

vládou, ale i E. Baringem, který musel stále vyvíjet nemalé úsilí, aby je usměrnil. Jeden 

z britských úředníků E. Gord vystihl tuto situaci výrokem, že kdyby na Baringovo místo 

přišel nějaký jiný, s místními poměry neobeznámený diplomat, "egyptský kočár by se 

brzy převrhl.,,343 

I když Britové projevovali k Egyptu určitý stupeň loajality, dbali nakonec 

většinou o své zájmy. E. Palmer, který se stal finančním poradcem káhirské vlády, 

upozorňoval, že Britové v egyptských službách si většinou myslí, že hájí především 

zájmy své vlasti. Výrazně se to projevilo u jednoho z nejznámějších úředníků - lorda 

Milnera působícího ve funkci poradce na ministerstvu vnitra, který považoval Egypt za 

důležitou oblast především z ohledu na britské imperiální zájmy.344 

Lord Milner se zasloužil o hospodářskou obnovu a ozdravění financí. Své 

zkušenosti z této činnosti shrnul v knize "The Struggle for Water", kterou publikoval v 

roce 1889. Vylíčil zde, jak osud obyvatel Egypta souvisí se stoupáním a klesáním 

hladiny Nilu. Vyzvedl schopnosti a houževnatost britských inženýrů při jejich úsilí o 

ovládnutí a regulovaní vod této řeky.345 

Poměrně složitým problémem bylo vytvoření představy o egyptských financích 

a realizování zásadní reorganizace starého finančního systému. Cromer oceňoval, že 

342 Tamtéž, s. 418. 
343 Al-Sayyid, c. d., s. 81. 
344 Tito úředníci v egyptských službách si rovněž málo uvědomovali, že činnost v této zemi je 

dost odlišná od pravidel platících v metropoli. Dokonce i zmíněný lord Milner, který v roce 1889 
zveřejnil své úvahy na toto téma, připouštěl, že britští agenti povětšině považovali Egypt jen za další 
kolonii a podle toho i vystupovali. Ostatně i důstojníci zařazeni v egyptské armádě přísahali napřed 
věrnost anglické královně Viktorii a teprve potom chedívovi. 
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britským agentům se podařilo zachovat lepší část dosavadní fiskální struktury, jako 

např. rozlišování výše daní pro úrodné a neúrodné roky. Připomněl, že na tomto díle 

obrody se aktivně podíleli i mnozí Egypt'ané. Tyto změny znamenaly zásadne46 převrat 

pro utiskované feláhy, otevřely jim cestu k lepšímu životu. Podle jeho názoru si to 

uvědomí příští generace, která bude podle jeho slov "vděčná anglosaské rase, že je 

osvobodila od utlačovatelů.,,347 

Ještě v roce 1886, jako v dalších letech, Baring odmítal vůbec diskutovat o 

termínu opuštění Egypta a spíše se začal přiklánět k protektorství.348 

V 80. a 90. letech 19. století se na egyptském trůně vystřídali pouze dva 

panovníci. Oba se stali vládci velmi mladí. První z nich Tawfíq dokonce mimořádným 

způsobem, po vynucené abdikaci svého otce lsmáíla v proběhu britské invaze do země 

v roce 1882. Po svém nástupu na trůn se bez odporu podřídil britské nadvládě, 

podporoval všechna opatření a reformy navržené jejími představiteli. Tuto loajalitu v 

podstatě zachovával až do své náhlé smrti v roce 1892. Zemřel v pouhýs;h 40. letech. 

Po smrti chedíva Tawfiqa se stal panovníkem jeho syn:Abb~~-ll~--~terý 
~----"_ .. _-~,--~~.-_._---_. __ ._~~ 

vládl od roku 1892 až do roku 1914. Narodil se v roce 1884, takže v roce, kdy nastoupil 

na trůn, mu bylo 18 let. I pře svůj mladý věk se nestal poslušným nástrojem britské 

politiky. Sympatizoval s moderním nacionálním egyptským hnutím a také omilostnil 

účastníky někdejšího Urábího povstání. Kalkuloval s podporou Francie, případně 

cařihradské vlády. 

Egyptskou vládu sestávající se z 6 ministrů vedl v létech 1884-88 a znovu v 

období 1893-98 premiér Nubar Paša. V létech 1888-91byl"y jejímčel~ Rijád Paša. 
-"~ "-

Třetím premiérem působícím ve sledovaném období byl Mustafa Fahim Paša, Rtyrý řídil 

vládu v létech 1891-93 a 1895-1908. 

Britové po ovládnutí Egypta rozpustili dosavadní poslaneckou sněmovnu a 

počátkem května 1883 vytvořili dva nové zastupitelské orgány. Třicetičlennou 

345 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 459. 
346 Tamtéž, s. 551, 558. 
347 Když uzavíral své úvahy o budoucnosti Egypta, vyjádřil naději, že semena pravé západní 

civilizace zasetá Angličany zapustí v této zemi trvalé kořeny. Vyjádřil i naději, že snad nadejde doba, kdy 
budou Egypťané schopni sami sobě vládnout. Předpokládal však, že potrvá nejméně po celou generaci, 
než bude možné jednat o takovém řešenÍ. 

348 Zetland, c. d., s. 129. 
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Zákonodárnou radu, do níž byla polovina členů jmenována a druhá polovina volena. 

Další institucí bylo Generální shromáždění, které mělo 82 členů. K nim patřili ministři, 

členové Zákonodárné rady a dalších 42 volených poslanců. Obě tyto instituce měly 

omezené pravomoci a fakticky mohly pouze posuzovat návrhy vlády, nikoliv je 

pozměňovat nebo rušit. 

Egypt byl rozčleněný do 14 provincií spravovaných jmenovanými guvernéry. Ve 

státní správě, hlavně v jejich vyšších orgánech, působilo mnoho cizinců. Především 

Britů, kteří podle údajů z roku 1905 drželi 45% důležitých funkcí. Téměř 30% dalších 

takových funkcí měli ve svých rukou Syřané a Arménci.349 

Když Baring hodnotil tyto poměry, uváděl, že po porážce povstání plukovníka 

Urábího bylo zapotřebí vytvořit loajální, ke spolupráci s Brity ochotnou vládu. Na 

druhou stranu bylo nutné zachovat chedívovu autoritu, protože čím slabší by bylo jeho 

postavení, tím více by klesala ochota provádět nezbytné reformy. Znepokojovala ho 

proto přehnaná, až hystericky vyznívající kritika egyptských poměrů objevující se v 

anglickém tisku i v podobném duchu vedené debaty v londýnském parlamentu.350 

3. 4. Mezinárodní jednání o egyptské finanční krizi. 

Prvořadým úkolem britské správy se stávala důsledná a zásadní reforma 

egyptských financí, prosazení opatření k postupné likvidaci obrovského státního dluhu 

jako předpokladu k obnově a ozdravění celé ekonomiky. Aby dosáhli tohoto cíle, 

rozhodli se Britové skoncovat s dosavadní anglo-francouzskou kontrolou dluhu. 

Dosavadní správní orgán, který ji prováděl, se rozhodli nahradit svým poradcem, který 

se stal členem egyptské vlády jako ministr financí. Do této funkce byl jmenován Edgar 

Vincent, jeden z nejlepších odborníků, které měla britská administrativa k dispozici.35I 

V roce 1884 na egyptské finance těžce doléhaly požadavky odškodnění za 

ztráty, které v roce 1882 utrpěli Evropané v průběhu nepokojů v Alexandrii. Ty zatím 

nebylo z čeho uhradit, protože chyběly potřebné peníze a podle zákona o likvidaci z 

349 Gombár, c. d., s. 328. 
350 ZetIand, c. d., s. 90-91. 
351 Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 557 
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roku 1880 nesměl Egypt bez souhlasu zástupců pěti mocností - členů likvidační komise 

- uzavírat žádné další půjčky.352 

Při řešení egyptských finančních nesnází bylo zapotřebí změnit starý, 

těžkopádný finanční systém, který byl navíc značně ovlivněn různými mezinárodními 

machinacemi. Finanční problémy země se podstatně vyjasnily a zjednodušily po 

odstranění Pokladny státního dluhu a po zmenšení rozdílů v deficitu dluhu.353 
'~------""""""-""""-"""" 

K řešení hlavních sporných problémů vyplývajících z těžké finanční krize 

Egypta se britská vláda rozhodla navrhnout uspořádání Evropské konference. 

Problémem byl postoj Francie, kde tento návrh vzbudil rozporné reakce. Francouzská 

vláda nakonec vyhlásila, že se konference sice zúčastní, ale za podmínky, že bude mít 

větší práva než ostatní evropské mocnosti a rovnocenné postavení s Brity.354 

Britové chtěli na této londýnské konferenci svolané na konec června 1884 

projednat egyptské finanční záležitosti napřed jednotlivě se zástupci evropských 

mocností. Společná jednání pak měla trvat pouze jeden až dva dny a během nich by 

byly jižjen formálně schváleny předem ujednané zásady. 

Francouzská vláda zase zamýšlela využít připravované konference k prosazení 

obnovy svých dřívějších pozic v Egyptě, kterých se stále formálně ještě nevzdala. 

Přistupovala proto k jednáním, která začala v Londýně koncem června 1884 velmi 

rezervovaně a francouzský tisk o nich psal v kritickém, až nepřátelském duchu. Na tom 

nic nezměnila ani smířlivá gesta Gladstonova kabinetu, např. příslib, že dojde ke snížení 

počtu britských jednotek v Egyptě. 

Francouzi při těchto jednáních odmítali poskytnutí jakékoliv větší půjčky 

Egyptu, pokud by byla garantovaná pouze Velkou Británií. Francouzští věřitelé 

egyptských dluhů protestovali proti jakékoliv dohodě, která by byla sjednána bez 

352 Tamtéž, s. 46. 
353 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 453-454. V jednom z hlášení ministru Granvillovi 

upozorňoval, že by bylo zapotřebí urychleně modifikovat zákon o likvidaci, aby bylo vůbec možné 
zregulovat egyptské finance. Také si ztěžoval, že zástupci evropských mocností se snaží v tomto ohledu 
britským agentům "svázat ruce". Navrhoval, aby londýnská vláda poslala zainteresovaným mocnostem 
oběžník se žádostí, aby s nimi Britové nemuseli konzultovat různé, podružné detaily, aby mocnosti 
schválily opatření připravovaná v zájmu ozdravení egyptských vnitřních poměrů "en bloc". 

Podle něho tehdejší vážné potíže, které přivodil náhlý bankrot egyptských financí a obtížně 
překonatelné nesnáze související s řešením otázky zadluženosti, ještě zhoršovaly události v Súdánu. 
Tento sám o sobě obtížný problém měl sice nepřímý, ale značný vliv na celé řešení egyptské otázky. Viz 
Gwynn-Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 418. 

354 Newton, Lord Lyons ... , Vol. II, s. 324-25. 
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předchozích konzultací s nimi. Jejich zástupci na londýnských jednáních souhlasili 

pouze s možností společné půjčky všech evropských mocností. Tehdejší premiér Jules 

Ferry se domníval, že tímto způsobem by bylo možné dosáhnout obnovení dřívějšího 

francouzského vlivu v Egyptě. Šlo mu nejen o politické, případně ekonomicko-finanční 

uplatnění, ale pomýšlel i na případné vyslání francouzských vojenských jednotek, které 

by měly nahradit stahované britské vojáky.355 

V důsledku mnoha protichůdných názorů, a především pokračujících britsko

francouzských rozporů nepřinesla konference fakticky žádné významnější výsledky. 

Velké Británii ale tato skutečnost v podstatě vyhovovala, protože jí ponechávala volné 

ruce pro další postup v egyptských záležitostech. 

Dne 18. července 1884 se britská vláda rozhodla oficiálně vyhlásit bankrot 

egyptských financí. Tím též akceptovala dřívější německý návrh, s nímž nesouhlasili 

Francouzi, ale ani ministr financí Gladstonovy vlády Harcourt. Harcourta podpořil také 

ministr Harrington, zatím co jiní význační liberálové - Childers, Spencer, Dilke a 

Chamberlain s tímto řešením souhlasili.356 

S námitkami 'v zápětí přišli Francouzi, kteří si stěžovali, že odstraněním 

dosavadního systému kontroly utrpěla důstojnost jejich země a bylo ohroženo splácení 

úroků z egyptských půjček. Prohlašovali, že všechny pokusy o změnu "zákona o 

likvidaci", nebo odložení platby úroků musí být posuzovány jako porušení 

mezinárodních závazků. Netajili se ani s úmysly působit všemi prostředky k oslabení 

britského vlivu v Egyptě.357 

Jules Ferry se odvolával na memorandum o finanční situaci Egypta před britskou 

invazí, které vypracoval francouzský finanční poradce v Egyptě - Bligiéres. Bligiéres 
~~ ..... 

na rozdíl od britského zástupce Childerse tvrdil, že egyptské finance byly tehdy v 

dobrém stavu, dokonce prý i v době Urábího povstání. To se změnilo, až když je 

Britové převzali do svých rukou.358 

Koncem ledna 1885 navrhl Childers Gladstonovi dosazení britského úředníka 

jako ministra financí do egyptské vlády. Ve svém dopise uvedl, že ačkoliv francouzské 

průtahy s odpovědí na britské návrhy jsou provokující, nemělo by se otálet s doplňky k 

355 Tamtéž, s. 232-33, 330-32. 
356 Gwynn Tuckwell, Ch. Di/ke ... , Vol. II, s. 56. 
357 Newton, Lord Lyons ... , Vol. II, s. 307. 
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zákonu o likvidacích. Potřebné změny nedokáže prosadit jen nějaký poradce, ale 

potřebnými pravomocemi vybavený ministr.359 

Dne 18. března 1885 mohl Childers oznámit hlavní zásady konvence, na níž se 

shodli zástupci šesti evropských mocností. Jednalo se o následující opatření: 1) 

Poskytnutí půjčky Egyptu ve výši 9 milionů liber na 3,5 % úrok; 2) Dosavadní dlužní 

úpisy měly být po dobu dvou let zatíženy jednotnými úroky ve výši 5%; 3) Výnosy 

britských podílů na provozu Suezského průplavu měly být sníženy o půl procenta; 4) 

Cizinci žijící v Egyptě musí platit místní daně.360 

Childers oceňoval další, v podstatě britské úspěchy, k nimž náleželo usnesení, že 

garance poslední půjčky bude sice mezinárodní, ale nepovede k nebritské kontrole 

egyptských financí a ekonomiky. Dále, že během dvou let dostane Velká Británie 

200.000 liber na uhrazení nákladů spojených s vojenskou okupací. 

O den později byla pak podepsána tzv. londýnská konvence o novelizaci zákona 

týkajícího se likvidace egyptského státního dluhu. Ta obsahovala podmínku/61 že když 

Velká Británie nedosáhne do tří let vyrovnání egyptského státního rozpočtu, přejdou 

finance této země znovu pod kontrolu mezinárodní komise. Uvádělo se v ní, že 

egyptské dluhy budou spláceny přes komisaře Správy egyptského dluhu. V tomto 

orgánu získaly zastoupení ještě Německo a Rusko, takže měl mít celkem 6 členů.362 

Snad nejdůležitějším výsledkem londýnské konvence o Egyptě bylo umožnění 

vypsání nové půjčky stanovená podle návrhu Německa ve výši 9. mil. liber. Tato suma 

byla rozdělena na několik částí vypsaných v rozdílném čase v Londýně, Paříži, Berlíně 

a Frankfurtu. Půjčka se setkala s velkým ohlasem, proběhla úspěšně, takže nabídky brzy 

dosáhly navrhované částky. Její realizace zbavila egyptskou vládu nejtíživějších 

finančních starostí. Znamenala počátek hospodářského oživení, umožnila dosažení 

rovnováhy mezi příjmy a výdaji, což byl signál znovuoživení ekonomické prosperity.363 

" Sir Artur)Milner, který působil po nějakou dobu v Egyptě, hodnotil tyto změny a 

uvedl, že "konvence" umožnila podstatné vylepšení zákona o likvidaci státního dluhu. 

Přes převažující lhostejnost evropských mocností vůči egyptskému vývoji a zahořklé 

358 Tamtéž, s. 330-332. 
359 ChiIders, The Lije 0/.., Vol. II, s. 213. 
360 Tamtéž, s. 215. 
361 Gombár, c. d., s. 330. 
362 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 432-33. 
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roztrpčenosti Francie dosáhla britská vláda za podpory všech stran.v tomto směru 

významného úspěchu. Za důležité události podporující garance/egyptského státního 
/ 

dluhů pak Milner považoval rozšíření "Caisse de la deste;~·~)zástupce Německa a 

Ruska.364 

Tímto řešením nebyly odstraněny všechny potíže, ale byli uklidněni evropští 

věřitelé egyptského dluhu a tím se snížilo nebezpečí případného dalšího prohloubení 

mezinárodní krize kvůli Egyptu. 

Nakonec to též znamenalo, že i dva největší soupeři, tedy Velká Británie a 

Francie, přes všechny výhrady ozývající se z Paříže dospěly ke kompromisní dohodě v 

otázce egyptských půjček, podle níž měly obě mocnosti jednat společně při reformování 

egyptské finanční struktury. To ocenil i J. Chamberlain, který obhajoval tuto dohodu 

v parlamentě, tvrdil, že je výhodná pro egyptské daňové poplatníky i vládu. Dokonce 

prohlašoval, že Velká Británie nemá práva na dalŠÍ intervenci v této zemi zdůvodňované 

nutností politické, či finanční kontroly.365 

Baring soudil, že v 70. i 80. letech byl egyptský problém v podstatě finanční a 

tyto problémy potom ještě zkomplikovaly neblahé události v Súdánu. Oceňoval, že 

britské ministerstvo financí pozvolna změnilo svůj postoj k otázkám financování 

nákladů okupační armády a reorganizace egyptské armády. Tím londýnská vláda uznala 

nezbytnost spoluúčasti při konsolidaci vnitropolitické situace země366 

V druhé polovině roku 1885 nebyl Baring v Egyptě, ale po svém návratu zjistil, 

že tam došlo k některým pozitivním změnám. Především podle jeho názoru zahraniční 

politika konzervativní vlády lorda Salisburyho vyhovovala a uspokojovala všechny 

vrstvy obyvatelstva. 

Současná snaha Londýna o spolupráci s Německem, a v důsledku toho i s 

Rakousko-Uherskem, vytvářela iluzi o pevném mezinárodním postavení Velké Británie. 

Také napomáhala k oslabení proti britské a tedy pro francouzské opozice. Kromě toho se 

znatelně zlepšovala finanční situace i splácení státních dluhů. 

K vyrovnání deficitu egyptského státního rozpočtu byl přijat plán postupně 

prováděných finančních opatření. Z nich měla největší význam v roce 1885 uskutečněná 

363 Childers, The Life oj Childers ... , Vol. II, s. 216-17. 
364 Tamtéž, s. 216-17. 
365 Strauss, William L., J Chamberlain and the Theory oj lmperialism, s. 33, Washington 1942. 
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měnová refonna a zavedení egyptské libry, která měla mít větší hodnotu než libra 

šterlinků. Vyrovnaného státního rozpočtu se podařilo dosáhnout v roce 1888. Tento 

úspěch umožnilo značné zvýšení daní a podstatné škrty výdajů na státní aparát, školství 

a dopravu. Postupně se snížily výdaje tzv. dluhové služby, které poklesly z 41,7% na 

22,7 %.367 V druhé polovině 80. let měla již Velká Británie zajištěnu úplnou kontrolou 

nad Egyptem a největším, nepříjemným momentem pro ni byly pokusy různých, v 

dřívější době vytvořených mezinárodních institucí o vměšování do vnitřních záležitostí 

země. Proto také mezi britskými představiteli bez ohledu na jejich politickou orientaci 

panovala shoda v tom, že by bylo prospěšné se této zátěže nějak zbavit. 

E. Baring uvažoval o významu mezinárodních institucí zřízených v předchozí 

době v Egyptě s cílem zabránit místní špatné vládě, aby prováděla nepromyšlené a 

škodlivé kroky. Podle jeho mínění se zatím tyto orgány v podstatě přežily, stávaly se 

spíše brzdou právě realizovaných reforem a měly by proto být odstraněny. Hlavní 

problém spatřoval ve skutečnosti, že v těchto institucích byla nejvíc zaangažovaná 

Francie. V dopise, který zaslal premiérovi Salisburymu, proto uváděl, že po 

Francouzech nelze žádat, aby se vzdali třeba finančních výsad, které jim zaručovala 

Konvence o egyptském státním dluhu. Podle jeho mínění by nemělo ani dojít k oslabení 

funkce Caisse de la Dette. Považoval tento orgán za přežitek minulosti, protože 

egyptský státní dluh se uspokojivě zmenšoval a nebylo proto dále třeba dohlížet na 

vývoj financí. Neměl ani prozatím námitky proti existenci kapitulací, smíšeného 

tribunálu a Evropany kontrolovaná správě železnic, i když předpokládal jejich pozdější 

zánik. 

Když předkládal tyto návrhy do Londýna, uznával, že o nich může zodpovědně 

rozhodnout jedině britská vláda, která nejlépe dokáže zvážit rizika s tím spojená, včetně 

nebezpečí dalšího zostření rozporů s Francií. Sám se domníval, že vzhledem k britské 

převaze nehrozí, že by takové rozpory mohly přerůst ve válečný konflikt. 368 

V roce 1887 se Baring postavil proti návrhu na vytvoření mezinárodní 

vyšetřovací komise, která by měla zkoumat stav egyptských financí a ekonomiky vůbec. 

V dopise premiéruovi Salisburymu z ledna 1888 podpořil názor tehdejšího egyptského 

366 Zetland, c. d., s. 147. 
367 Gombár, c. d., s. 330. 
368 Zetland, c. d., s. 261-62. 
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předsedy vlády NUbar!Paši, že takový orgán by měl "consequences désasstre~§N=: pro 
i ""~~~~-- :._~ ."-

jeho zem. Tvrdil, že jedině britská kontrola může zajistit stabilní zlepŠování situace, 

protože pouze Anglosasové jsou schopni zabezpečit egyptskému lidu spravedlivou 

odměnu za jeho práci. 369 

3. 5. Suez pod okupací Británie. 

Nastolení britské kontroly nad Egyptem aktualizovalo otázku dalšího osudu, 

tedy způsobu správy a kontroly Suezského průplavu, kudy již procházela většina 

námořních spojů mezi Evropou, jižní a východní Asií. O zajištění mezinárodní kontroly 

nad průplavem měla zájem nejen Francie, nadále vlastnící významnou část jeho akcií, 

ale i Německo, Itálie a další evropské státy. 

Rostoucí význam této námořní cesty oceňoval i německý kancléř Bismarck, 

který v souvislosti s vytvořením Trojspolku (20. května 1882) konstatoval, že Suezský 

průplav, přes nějž vede nejkratší cesta do Indie, se stává pro britské říše jakousi míchou 

spojující páteř s mozkem.37o 

Velká Británie si již v době invaze do Egypta zajistila právo ochrany Suezu. 

Posloužil jí k tomu chedívův dekret z poloviny srpna 1882, v němž byl vyjádřen souhlas 

nejen s tím, aby Británie podnikla všechna opatření k znovunastolení pořádku v Egyptě, 

ale zároveň vojensky obsadila oba konce průplavu. Britové pak mohli odmítat stížnosti 

vedení společnosti Suezského kanálu, jež se objevily v jejích nótách adresovaných 

chedívovi i ostatním evropským mocnostem, že touto akcí byla narušena neutralita 

průplavu.371 

Ch. Dilke jednal na přelomu let 1882-83 o otázkách správy průplavu s 

francouzským poradcem chedíva E. Oliviérem, kterého pro jeho smýšlení označil za 

"více anglického než francouzského." Hovořili spolu hlavně o provozních záležitostech, 

ale i právním zabezpečení neutrality této vodní cesty. Shodli se v tom, že přes 

369 Tamtéž, s. 156-57. Baringa pohoršovalo, že dokonce i řešení záležitostí, které neměly 
mezinárodní význam, záviselo na souhlasu evropských mocností. Příkladem toho byla opatření 

související se zavodňovacími pracemi nebo plány na výstavbu súdánské železnice. Byl skeptický i vůči 
všem pokusům o spolupráci evropských mocností při řešení egyptských problémů. Podle jeho názoru se 
neplodnost podobných akcí se dostatečně ukázala v jiných částech Osmanské říše. Viz Cromer, Modern 
Egypt ... , Vol. II, s. 566-67. ~I 

370 Schultze, Ernst, Sorgen des britischen Weltreicll s. 164, Leipzig 1940. 
/ 
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vzrůstající vliv Britů v direktoriu průplavu nadále zůstává zachováno právo volného 

průjezdu cizích válečných lodí, dokonce i v případě války. Ch. Dilke konstatoval, že 

tento stav nemůže změnit ani chedív nějakým interním aktem. Připouštěl ale, že tato 

neutralita nebyla nikdy jasně specifikovaná. Podle něho slovo "neutralita", které se 

objevovalo v původních koncesích, znamenalo, že Společnost Suezského průplavu 

nemůže v záležitostech obchodu a průjezdu nikoho preferovat.372 

Britský kabinet, když na své schůzi 20. října 1882 odmítl myšlenku vyhlášení 

protektorátu nad Egyptem a aby upokojil ostatní mocnosti, sliboval i dočasnost okupace 

této země, dokonce považoval za potřebné znovu zdůraznit závaznost všech dříve 

schválených principů správy Suezu. Ministr zahraničí lord Granville ve svém 

parlamentním projevu z 13. ledna 1883 znovu opakoval ujištění, že Velká Británie chce 

zajistit volnou plavbu Suezským kanálem i neutralitu této vodní cesty v případě války a 

jeho rovnoprávné používání pro obchod všech národů v čase míru.373 

V průběhu let 1882-83 jednali britští představitelé vícekrát o dalším osudu 

Suezského průplavu, způsobech jeho efektivnějšího využití a možnostech dalšího 

rozšířenÍ. Což se probíralo také 4. července 1882 na poradě u premiéra Gladstona za 

účasti dalších předních členů liberální strany Granvilla, Childerse, Chamberlaina, a 

Dilka. Tam bylo přijato rozhodnutí, že se uskuteční setkání s inženýrem Lessepsem. 

Tato jednání byla úspěšná, takže 22. listopadu téhož roku byl schválen jeho projekt na 

rozšíření průplavu.374 

Takové záměry ale nakonec zmařily události, k nimž došlo v dalším období. V 

roce 1883 propukly uvnitř Společnosti Suezského průplavu další rozpory a zároveň se 

objevily plány vybudování druhého kanálu přes nilskou deltu. V dopise z 9. května 

1883 adresovaném lordu Granvillovi byl tento projekt zdůvodněn následovně: 1) Kanál 

by sloužil rostoucímu obchodu; 2) V zájmu rozvoje obchodu by mohlo dojít ke snížení 

poplatků za průjezd průplavem; 3) Kanál by umožnil rovnocenné rozdělení příjmů mezi 

britskými a francouzskými majiteli akcií. To bylo zapotřebí i z důvodu, že příjmy 

Společnosti Suezského průplavu pocházely až ze čtyř pětin z britského obchodu.375 

371 Gwynn-TuckwelI, Ch. Dilke .. , Vol. I, s. 544. 
372 Tamtéž, s. 546. 
373 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 307. 
374 Gwynn-TuckwelI, Ch. Di/ke ... , Vol. I, s. 555. 
375 Childers, The Life ofChilders ... , Vol. II, s. 151. 
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V roce 1885 navrhla francouzská vláda uzavření nové dohody o Suezském 

průplavu, v níž mělo být uvedeno, že nikdo nemá právo omezovat suverenitu Egypta, 

ani volné užívání suezské vodní cesty. Při jednáních, která potom probíhala v Londýně, 

podpořily tento návrh i ostatní zúčastněné státy. V polovině března téhož roku byl pak 

podepsán tzv. konvenční akt, k němuž se připojily vlády Velké Británie, Francie, Itálie, 

Rakousko-Uherska, Německa, Ruska a Turecka. V tomto dokumentu se pouze uvádělo, 

že zainteresované mocnosti uznávají potřebu dohody, která by definitivně a pro všechny 

časy garantovala všem státům svobodu plavby Suezským průplavem.376 

Jednání proto v dalším období dále pokračovala a probíhala zejména mezi 

Londýnem a Paříží, kde britské zájmy zastupoval vyslanec lord Lyons. Ten v 

korespondenci s lordem Roseberym z března 1886 vypočítával běžné rozpory zatěžující 

britsko-francouzské vztahy, k nimž patřily například "třenice" o Somálsko, vybudování 

francouzského konzulátu v súdánském přístavu Suakimu aj. Pokud šlo o přetrvávající 

francouzskou roztrpčenost nad okupací Egypta, lord Lyons se domníval, že by ji bylo 

možné alespoň zmírnit novou dohodou o Suezu.377 

K jednání o této stále velmi významné záležitosti došlo opět na cařihradské 

konferenci mocností v prvních měsících roku 1887. Britskou vládu její průběh příliš 

neuspokojoval. Premiér Salisbury si ztěžovat, že zatím co jeho vláda chce seriózně 

jednat jak o statutu Suezu, tak i o termínu vyklizení Egypta, ruský a francouzský 

zástupce se stále uchylují k nenásilné opozici.378 

Další konvence o svobodné plavbě Suezským průplavem byla podepsána 29. 

října 1888. Jejími signatáři se staly opět Velká Británie, Francie, Rusko, Německo, 

Rakousko-Uhersko, Itálie, Turecko a přibylo k nim Španělsko a Nizozemí. V jejím 

prvním článku se uvádělo, že "Suezský kanál má být svobodný a otevřený, v čase války 

i míru, všem obchodním i válečným lodím bez vlajkového označení.,,379 Britská vláda si 

i potom vyhradila zvláštní práva a konvenci neratifikovala, dokud se Francie v roce 

376 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 446. 
377 Newton, Lord Lyons ... , Vol. II, s. 362-363. 
378 Tamtéž, s. 388-89. 
379 Obieta, c. d., s. 66. 
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1904 zcela nevzdala svých nároků v Egyptě.3SO 

380 Thorton, Archibald P., The Imperia! Idea and its Enemies: A Study in British Power, s. 242, 
London 1959. 
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3. 6. Mezinárodní ohlas britské okupace Egypta. 

Z evropských státníků britská invaze do Egypta a následná jeho okupace 

vyhovovala nejvíc německému kancléři Bismarckovi. Z mocenského hlediska byla tato 

záležitost pro Německo v podstatě nevýznamná, protože kromě řešení problémů 

egyptského státního dluhu nemělo jiné zájmy. Mnohem vítanější pro něj bylo zostření 

britsko-francouzských rozporů, z něhož se snažil Bismarck co nejvíce vytěžit. 

Nahrávala mu i okolnost, že kromě Francie také ostatní evropské mocnosti - snad s 

výjimkou stejně nestálé Itálie - zaujaly vůči této britské akci nevraživý postoj. To 

vyhovovalo německému kancléři, kterého mimo jiné ovlivňovala i nechuť k liberální 

vládě vedené Gladstonem.381 

Bismarck v první polovině 80. let neměl příliš velký zájem o koloniální výboje, 

protože se obával jejich důsledků pro německou politiku v Evropě. Akceptoval je teprve 

v čase, kdy byly evropské mocnosti zaneprázdněny vzájemným soupeřením: Rusko s 

Rakousko-Uherskem na Balkáně, Velká Británie ve střední Asii a Francie koloniální 

expanzí v Africe a spory s Brity o Egypt. 

Německý kancléř takřka vybízel Velkou Británii k anexi Egypta, a přitom 

upozorňoval na další francouzské mocenské zájmy ve Středomoří. Týkalo se to zejména 

Sýrie, severozápadní Afriky, tedy Tuniska a Maroka. Bismarck správně předpokládal, 

že pokud Francie nastolí svůj protektorát nad těmito zeměmi, poklesne její zájem o 

Egypt. 382 

Když anglický korunní princ Edward navštívil v roce 1883 Berlín, vedl rozhovor 

s tehdy nemocným kancléřem, který vyjádřil přání, aby britská vojska zůstala v Egyptě 

jako "záruka stability a bezpečnosti pro Evropany." Bismarckovi to vyhovovalo i proto, 

že britský zájem o ovládnutí Egypta a tím o zabezpečení námořních spojů do Indie 

podnítí ještě více obavy z plánů Ruska na obsazení tureckých úžin a proniknutí ke 

Středozemnímu moři.383 

Bismarck se po celé následující období snažil zneužít britsko-francouzské 

rozpory a udržet je na diplomatickém kolbišti. Proto se pokusil změnit komisi pro 

správu egyptského dluhu v orgán zabývající se také všeobecně politickými otázkami. 

381 Seeley-Freund, Die Ausbreitung. .. , s. 317. 
382 Medlicott, William N., Bismarck, Gladstone and the Concert oj Europe, s. 115, London 1956. 
383 Lee, King Edward Vl/.... , Vol. I, s. 459. 
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Přišel také s návrhem na nastolení mezinárodní kontroly nad Egyptem a sliboval, že 

podpoří Francii, aby v ní získala největší vliv?84 

Britská okupace Egypta umožnila Bismarckovi na čas hrát s "kartou" evropské 

"rovnováhy sil". Francie musela odložit své naděje na odplatu za porážku z roku 1870, 

protože potřebovala podporu Německa ve sporech s Velkou Británií a Britové rovněž 

potřebovali ke svým aktivitám v Egyptě alespoň benevolenci ostatních evropských 

mocností, především Německé říše.385 

Bismarckovi proto vyhovovaly i tehdejší francouzské plány v severní Africe, 

které podle jeho názoru mohly přispět k zmírnění rozhořčení ze ztráty Alsaska a 

Lotrinska. Z toho důvodu podporoval záměr Francie na ovládnutí Tuniska. Taková akce 

mohla připoutat vždy nejistou Itálii úžeji k Trojspolku.386 

Britové si uvědomovali příčiny taktizování německého kancléře. Dokazuje to 

dopis, který poslal ministru Granvillemu berlínský vyslanec lord Ampthill, v němž 

uvedl, že Německo se raduje z každé události, která odvádí francouzský zájem od 

evropských záležitostí a oslabuje její armádu odvoláváním jednotek do Afriky.387 

Bismarck se postupně distancoval od britské politiky v Egyptě, s níž zdánlivě 

alespoň z počátku souhlasil. Tím chtěl uklidnit Francii a získat ji k občasné spolupráci. 

Proto se ministr Granviile, na radu Ch. Dilke a J. Chamberlaina, pokusil zajistit 

částečnou podporu Itálie.388 

Německu nepochybně vyhovovaly všechny podobné rozpory a snažilo se jich 

využívat v zájmu svých mocenských cílů. Situace ve Středomoří je zajímala jen potud, 

když se jednalo o záležitosti týkajících se jeho spojenců z Trojspolku, tedy Rakousko

Uherska a Itálie. Ovšem italské koloniální ambice byly pro ně bezvýznamné a zajímaly 

je nanejvýš tehdy, když se stávaly podnětem k francouzsko-italským rozporům. Ale i 

tehdy se Berlín držel stranou, aby nepodněcoval protiněmecké nálady ve Francii. 

Podobně vlažně podporoval mocenskou politiku habsburské monarchie na Balkáně, v 

tomto případě proto, aby nevyvolal nevoli Ruska. Bismarckovi nevadily ani ruské 

384 Newton, Lord Lyons ... , Vol. II, s. 353. 
385 Sontag, c. d., s. 165. 

386 Medlicott, Bismarck. .. , s. 116; Romer, Klaus, England und die europaischen Machte im 
Jahre 1887, s. 26, Miinchen 1956. 

387 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 235-36. 
388 Romer, K., c. d, s. 27. 

116 



ambice vůči Turecku, protože v 80. létech nemělo Německo v tomto prostoru ještě 

vyhraněné zájmy, spokojilo se s ekonomickým pronikáním německého kapitálu/ 
/ 

projevujícím se např. účastí na stavbě Anatolské dráhy. Jeho mocenské zájmy se měly 

projevit až po skončení Bismarckovy éry, když německou politiku začal v rozhodující 

míře ovlivňovat mladý a ambiciózní císař Vilém II. 

Pro Gladstonovy liberály nebo konzervativce vedené lordem Salisburym, se 

kolem poloviny 80. let i později staly nejzávažnějším problémem mezinárodní situace 

vztahy s Francií, pokračující rozpory mezi oběma mocnostmi, které představovaly 

největší, dlouhodobou zátěž pro zahraniční politiku Londýna. 

Sám premiér Gladstone měl zájem o zachování korektních vztahů s Francií, 

viděl v tom i základní předpoklad pro uchování integrity Egypta a jeho držav, tedy v té 

době byť jen teoretického práva na Súdán. 

Proto byl ochoten zaujmout smířlivý postoj v případě realizace dalších ambicích 

Francouzů, jejich plánech na invazi do Tripolska. Přání dobrých vztahů i případného 

rspoJenectvr~s~~toutc?89·rnocii6stfpředurčovalo~jeho známé výhrady k dlouhodobé 

okupaci Egypta a opakovaný požadavek co nejrychlejšího stažení britských jednotek ze 

země.390 

Francii dával v zásadě přednost i tehdejší liberální kabinet. Ministr zahraničí 

lord Granville byl vždy považován ve Francii za persona grata. Rovněž státní sekretář 

jeho ministerstva sir Ch. Dilke usilovalo zlepšení britsko-francouzských vztahů. Ovšem 

egyptské záležitosti staly se po léta velkou a nepřekonatelnou zátěží takových snah.391 

Gladstona osobně znepokojovaly též rozpory obou mocností kvůli Tunisku. 

Domníval se, že je třeba postupovat v tomto ohledu velice opatrně, ale i s vědomím 

dalších rizik vyvstávajících pro Británii ve vztazích s Itálií a Araby. V podstatě byla pro 

něho francouzská okupace Tuniska méně nepříjemná než tehdejší italské koloniální 

ambice v oblasti Rudého moře, pozdější Eritreji.392 

Z počátku se zdálo, že rozpory mezi Velkou Británií a Francií v důsledku britské 

intervence do Egypta bude možné v dohledné době nějak překonat. Po bitvě u Tel. el. 
"'-.,~"'-~."'"'-

Kebiru francouzský ministr zahraničí dokonce gratuloval britské vládě k tomuto 

389 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 235-36. 
390 DanieIs, E., Englische Staatsmiinner von Piu bis Asquith und Grey, s. 375, Berlín 1925. 
391 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 251. 
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vítězství. Vyjádřil i naději na rychlý a úplný úspěch jejich vojenských jednotek v 

Egyptě. O dva dny později již ministr Duc1erc varoval, že ve Francii patrně převládne 

všeobecný duch šovinismu, který on osobně nesdílí.393 

Jak již bylo uvedeno, první rozpory se týkaly odškodnění za materiální a 

finanční škody v Alexandrii, které tam za invaze utrpěli francouzští občané. Vzhledem 

k tomu, že egyptský panovník neměl na to peníze, požadoval francouzský premiér s 

podporou Bismarcka, aby škody zaplatila britská vláda.394 

Konzervativní opozice vytýkala liberální vládě přílišnou ústupnost 

francouzskému nátlaku a zvláště jí "zazlívala", že připustila francouzskou anexi 

Madagaskaru. Ministr Granville, když odpovídal v prosinci 1883 na apelaci lorda 
6-____ ,~" .. _~_, 

Derbyho v této záležitosti, znovu řekl, že vzhledem k trvajícím britsko-francouzským 

rozporům o Egypt je třeba v takových případech postupovat s rozvahou.395 

Napětí mezi Velkou Británií a Francií vrcholilo na přelomu let 1883-84. Britský 

vyslanec v Paříži lord Lyons tehdy napsal ministru Granvillemu, že Francie se sice 

nepřipravuje přímo k válečnému střetnutí, avšak "nevole a rozmrzelost přetrvávají a 

další rozpory v různých částech světa stále přiživují pocity zlosti a podezření.'.396 

Britové si uvědomovali růst nevraživosti ve francouzské veřejnosti. Chápali, že 

nová francouzská vláda je vystavena silnému tlaku domácího tisku. Chápali proto i její 

prohlášení, že se bude chovat energičtěji a lépe chránit francouzské zájmy v Egyptě i 

jiných částech světa. 

Lord Lyons, když koncem prosince 1884 informoval ministra Granvilla o postoji 

francouzské vlády k britským návrhům na ozdravění egyptských financí, se domníval, 

že premiér Ferry bude hledat podporu u Bismarcka. Ferry prý doufal, že se Velká 

Británie neodváží přijmout opatření, proti nimž by se postavila nejen Francie, ale též 

Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko.397 

Premiér Ferry byl před zahájením londýnské konference o egyptských financích 

v červnu 1884 vystaven prudkým útokům ve francouzském parlamentě. Poslanci ho 

obviňovali z přílišné ústupnosti britským požadavkům. Mohl tomu čelit jen neústupným 

392 Tamtéž, s. 235-36. 
393 Cromer, Modem Egypt ... , Vol. II, s. 306 
394 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 432-33. 
395 Tamtéž, s. 316. 
396 Daniels, c. d., s.377. 

118 



trváním na zachování pravomocí Komise egyptského dluhu a prosazováním 

rovnoprávného britsko-francouzského dozoru nad egyptskými financemi398 

Situace se přece jen zlepšovala, takže vyslanec Lyons v roce 1885 již uvažoval, 

že by snad bylo možné dosáhnout nějaké dohody s Francií. Domníval se, že po 

vyhlášení francouzského protektorátu nad Tuniskem by mohli Britové podobně 

postupovat i v Egyptě, protože to by ulehčilo budování dobře fungující administrativy. 

Podle něho mohla Paříž zatím vystupovat dost výbojně, protože jí podporovalo 

Německo, Rakousko-Uhersko i Rusko. Její manévrovací prostor byl ale omezený, 

protože pro francouzskou veřejnost byl nepřijatelný jakýkoliv německý patronát a ani 

samotná vláda se nechtěla dostat do větší závislosti na německé podpoře. 

Lord Lyons tedy konstatoval, že francouzská vláda má v současnosti dva cíle: 1) 

Získat podporu Německa a dalších evropských mocností při prosazování svých zájmů v 

Egyptě; 2) Zabránit úplné roztržce s Velkou Británií, aby nebyla odkázána na milost či 

nemilost Německa.399 

K uklidnění Francouzů se snažil přispět lord Granville opakovaným ujištěním, 

že Britové se stáhnou z Egypta do roku 1888, ovšem s neustále opakovanou výhradou -

pokud tím nebude ohrožen vnitřní klid a pořádek v zemi. Britská vláda slibovala, že 

připraví vyhovující plán správy Suezského průplavu a zabezpečení neutrality Egypta. 

Nadále nehodlala připustit Francii podíl na kontrole tohoto prostoru. Prokázal to ministr 

Granvi11e, když v dopise lordu Lyonsovi vyjádřil znepokojení nad záměrem Paříže 

anektovat Tripolsko a konstatoval, že tak by se znovu rozšířil francouzský vliv směrem 

k Egyptu.4oo 

Britská vláda ale dospívala již k závěru, že při řešení egyptských záležitostí 

nepotřebuje podporu žádné z evropských mocností. Proto omezila další mezinárodní 

jednání o těchto záležitostech a odmítali nabídku Itálie na spolupráci v prostoru 

severovýchodní Afriky. 40 I 

397 Newton, Lord Lyons ... , Vol. II, s. 167,338-39. 
398 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 331. 
399 Tamtéž, s. 340-41. 
400 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 235-36, 330. 
401 Romer, c. d., s. 44-45. 

119 



3. 7. "Egyptská problematika" za první vlády Salisburyho. 

Konzervativní vláda lorda Salisburyho, která převzala moc v roce 1886, musela 

věnovat stálou pozornost egyptské otázce. V podstatě již nešlo o vnitřní problémy. 

Vnitropolitická situace v zemi se konsolidovala, chedívova vláda se poslušně řídila 

pokyny britského generálního konzula, jeho podřízení úředníci kontrolovali celý státní 

aparát, vojenští velitelé zajišťovali bezpečnost a vnitřní klid. Konsolidační úsilí se 

mohlo soustředit na hospodářskou a finanční sféru. 

Egyptská ekonomika se začala úspěšně rozvíjet. Rostla zemědělská výroba a 

rozšiřovalo se pěstování hlavního vývozního artiklu / bavlny. Došlo k obnově a 
I 

rozšiřování zavlažovacího systému, stavěIL_s~J?t~hrétQynaNilu, dále se budovala 

železniční síť a vytvářela se potřebná infrastruktura. 

Tyto přeměny řídili a kontrolovali britští pověřenci v čele s E. Baringem a 

londýnská vláda se nemusela jimi podrobněji zabývat. Pro ni znamenal Egypt od 

poloviny 90. let až do konce 19. století především značnou zátěž její zahraniční politiky. 

V té době se navíc začal hroutit jeden z jejich základních pilířů, na němž spočíval 

od napoleonských válek až do 80. let. - princip "Splendid Isolation" - skvělé izolace. 

Podstatný vliv na to měly změny mezinárodní situace, rozpad "Svaté aliance", vznik 

nových mocenských bloků v Evropě, tedy francouzsko-ruské aliance a Trojspolku, 

narůstání mezinárodní ekonomické konkurence, začátek nové koloniální expanze atd. 

Za těchto poměrů přetrvávala egyptská krize, která znemožňovala Velké Británii 

udržet se stranou mezinárodních rozporů. Britští liberálové i konzervativci byli 

postaveni před dilema: snažit se o zmírnění, případně urovnání konfliktů s Francií a 

Ruskem nebo hledat podporu a spojence v opačném táboře, tedy u Německa a 

Trojspolku. Pomalu a obtížně dospívali k poznání, že jejich říše, největší světová 

velmoc té doby, se dostává ke kritickému bodu, kdy se někdejší skvělá izolace 

nebezpečně začíná měnit ve skutečnou mezinárodní izolaci. 

Proto lord Salisbury od chvíle, kdy převzal vedení konzervativní vlády, se 

všemožně snažil napravit tento stav a znovu obnovit "skvělou izolaci". Takové pokusy 

vzbuzovaly obavy ve Francii, která podezírala nový londýnský kabinet z úmyslu se co 

nejvíce sblížit s Trojspolkem.402 

402 Gardiner, The Life ofSir W. Harcourt ... , Vol. II, s. 127. 
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Prvních několik měsíců nepřineslo toto úsilí prakticky žádné výsledky. Británie 

nadále zůstávala v Evropě v izolaci, neměla žádného spojence. Pouze Itálie byla ochotna 

jednat o poměrech ve Středomoří a Vídeň doufala, že získá Londýn pro svou protirusky 

orientovanou balkánskou politiku. Bylo nanejvýš nutné zajistit alespoň dočasnou 

podporu některých mocností při řešení problémů Středomoří a narůstající hrozbě ruského 

úderu proti tureckým úžinám. Francie nalézající spojence v Rusku nepřicházela v úvahu 

ani v případě, že by se vyřešily rozpory pro Egypt. Nabízela se tedy jediná možnost -

nějaká forma spolupráce s Německem a Trojspolkem.403 

V průběhu cařihradských jednání o konvenci s Tureckem obnovených po 

přerušení v roce 1885 se Salisbury snažil vyřešit egyptský problém tak, aby to 

vyhovovalo sultánovi a pokud možno rovněž uspokojovalo Francii. Ani on nepovažoval 

trvalou okupaci za možnou, protože by to vedlo k trvalým neshodám s těmito 

mocnostmi. Zjišťoval, že zatím nelze stáhnout britské vojenské jednotky ze země, 

protože stále hrozil vnitřní rozvrat a tedy i nějaká další cizí invaze. Rozhořčoval ho 

zejména kancléř Bismarck, který vydíral britskou vládu jen za příslib, že se Německo 

nepřipojí k nějaké protibritské alianci.404 

Salisbury měl zájem na urovnání britsko-francouzských a britsko-ruských 

rozporů v Africe i Asii. Čtyřčlenná aliance s Trojspolkem se mu zdála být po 

zkušenostech z dosavadních neplodných jednání nemožná. Ani ve Velké Británii 

nepřevládalo mínění, že Francie nebo Rusko chtějí zničit říši. Spíše se vládlo 

přesvědčení, že pro tyto státy je Británie jako velmoc potřebná. Sám Salisbury nechtěl 

zasahovat do evropských záležitostí, pouze si přál, aby princip "Splendid Isolation", 

v jehož záchranu stále ještě doufal, byl spojen s "Concert of the European Powers". 

Proto také chtěl spolupracovat s Rakousko-Uherskem405 v řešení záležitostí Bulharska. S 

těmito záměry ale neuspěl ani ve vlastní vládě, jejíž někteří členové, například R. 

Churchill, byli proti konkrétním jednáním s Francií a odmítali britské vměšování do 

balkánských problémů. 406 

403 Romer, K., c. d, s. 59-60. 
404 Tamtéž, s. 89. 
405 Israel, Ludwig, England und der Orientalische Dreibund. Eine Studie zur europaischen 

Aussenpolitik;J?J87-1896 (Beitrage zur Geschichte der nachbismarckischen Zeit und des Weltkriegs. Hft. 
37.), s. 7~~elrin ~937. 

/ boWe/c. d., s. 5. 
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/ 
Konzervativní vláda se muselwdÍouhodobě zabývat hrozivým dilematem možné 

./ 
války s francouzsko-ruskou aliancí. Nejchoulostivější problém přitom představovala 

oblast Středomoří včetně Egypta. Protože se dalo předpokládat, že v případě takového 

konfliktu by zůstal Německem vedený Trojspolek neutrální, ztrácel se tak jediný 

potencionální spojenec - Itálie.407 

I kdyby k takovému konfliktu nedošlo, Salisbury se obával jiné hrozby - růstu 

vlivu Ruska ve Středomoří, konkrétně v tureckých úžinách, v Egejské oblasti a Levantě. 

Soudil, že těmito změnami by mohlo být ohrožováno spojení do Indie. Avšak ani v 

tomto případě408 s ním nesouhlasili všichni členové jeho vlády. Především opět R. 

Churchill, který spíše uvažovalo možnostech získání Ruska pro podporu britské politiky 

v Egyptě. Domníval se, že tohoto cíle by bylo možné dosáhnout prohlášením, že Británie 

nemá zájmy na Balkáně. Churchill ale nevěřil v možné sblížení s Francii a 

francouzskému emisarovi otevřeně řekl, že Angličané nikdy neopustí Egypt a všechna 

jednání jsou zbytečná, dokud pařížskou vládu vede premiér Freycinet.409 

Salisbury se nadále snažilo dohodu s Francií o Egyptě a pokoušel se zajistit si 

podporu Německa. Zároveň usilovalo udržení určitého odstupu od obou mocností. Svůj 

postup definoval tehdejšímu britskému vyslanci v Cařihradě tak, že nechce být závislý na 

dobré vůli Bismarcka ani draze platit za francouzské přátelství.4lO 

V polovině 80. let se Velká Británie dostávala do nesnadné situace v celé 

koloniální sféře. Od roku 1884 začal Bismarck podporovat německou kolonizaci v 

Africe a Tichomoří. V únoru 1884 musela londýnská vláda uznat jihoafrické republiky 

OrallŽsko a Transvaal. Súdán se dostal téměř celý do područí mahdistů. V jiných 

oblastech Afriky a Indočíně museli Britové bezmocně přihlížet postupující francouzské 

expanzi.411 

Salisburyho vlažná, ale stejně parlamentní opozicí a tiskem často kritizovaná 

spolupráce s Německem, nevycházela ze společných cílů nebo vzájemné důvěry, ale z 

nezbytnosti. Salisbury, stejně jako liberálové, by dal přednost dohodě s Francií, tomu 

407 Daniels, c. d., s. 391. 
408 Balfour, c. d., s. 100-10 1. 
409 Lowe, c. d., s. 4. 
410 Al-Sayyid, c. d., s. 46. V roce 1888 Salisbury při jedné příležitosti prohlásil, že evropské 

mocnosti lze rozdělit na "nasycené a hladové". K prvním řadil Velkou Britanii, Německo a Rakousko
Uhersko, k druhým Francii a Rusko. Počítal k nim také Itálii, ale dodával, že její "hlad" nemusí vzhledem 
kjejí slabosti Britanii znepokojovat. Viz Lowe, c. d., s. 46-47. 
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bránily pokračující spory o Egypt. Vlády v Londýně i Paříži musely počítat se 

smýšlením svých občanů, kteří v jedné zemi požadovali konec okupace a v druhé její 

prodloužení na neurčito.412 

Salisbury usuzoval, že když Velká Británie potřebuje podporu Německa v 

egyptských záležitostech, nemůže klást překážky jeho koloniální expanzi. Domníval se, 

že ani Bismarck nechce perspektivu britsko-francouzského válečného konfliktu kvůli 

rozporům na Blízkém východě.413 

Aby uklidnil britskou veřejnost, požádal tehdy Bismarcka o písemný souhlas s 

články tzv. cařihradské dohody. Kancléřovu odpověď z listopadu 1887 považovali 

někteří politikové a později i historikové za nabídku spojenecké aliance. Avšak tento 

dopis měl jediný cíl - zmírnit Salisburyho obavy z připravované Středomořské dohody. 

Když Bismarck "slavnostně" ujistil britského premiéra, že Německo se nespojí s Ruskem 

nebo Francií proti Velké Británii, měl na oplátku Salisbury projevit ochotu k nějaké 

dohodě s Trojspolkem.414 

Salisbury vyložil své názory na situaci a britskou politiku v dopisech určených 

britskému vyslanci v Cařihradu siru H. Wolfovi. Napsal, že současná Bismarckova 

politika vadí Británii pouze v egyptských záležitostech. Brzký odchod z Egypta by 

vyvolal nespokojenost veřejnosti, ale i vzpouru jingoistů mezi konzervativci, protože ti 

podporují aktivní koloniální politiku. Konstatoval, že v dané situaci zůstává objektivně 

hlavním protivníkem Francie. Avšak i ta si musí nakonec uvědomit, že riskuje válečný 

konflikt, kterého by mohlo využít především Německo. 

Premiér také uvažoval, že rozpory s Francií mohou podporovat i proti britské 

nálady v tureckých vládnoucích kruzích. Tehdy již vyjádřil i myšlenku, že osud 

Osmanské říše nemá pro britskou mocenskou politiku žádný rozhodující význam. Ztráta 

Cařihradu by se mohla jevit jako těžká, ale "což již není fakticky ztracen?" "Mělo by 

smysl zachraňovat neschopného, proradného sultána a spolu s tím uvolňovat Německu 

ruce k agresi vůči Francii?" Napsal tehdy otevřeně.415 

1931. 

411 Rčimer, c. d., s. 32-33. Salisbury vedle funkce premiéra převzal řízení "Foreign Office". 
412 Sontag, c. d., s. 219. 
413 Tamtéž, s. 219. 
414 Pribram, England und the lnternational Policy oj European great Powers, s. 40, Oxford 

415 Cecil, Lady Gvendolyn, Life oj Robert, Marquess oj Salisbury, Vol. IV, s. 43, 45, 50-51, 
London 1921-32. 
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Salisbury odmítal nabídky na připojení k Trojspolku, které přicházely v roce 

1889 od kancléře Bismarcka, hlavně proto, že si uvědomoval, jak by tím mohl zesílit 

tento mocenský blok. Přes obvinění z proradnosti přicházející z Německa a Itálie 

považoval za správné a výhodné, aby si Británie ponechala volné ruce vůči Francii. 416 I 

když setrvával ve svých kritických výhradách vůči Turecku, pokoušel se získat vliv na 

jeho politiku třeba prostřednictvím chystané dohody mezi Británií, Itálií a Rakousko

Uherskem. 4 
1 
7 

O problémech spolupráce s Německem uvažovali i další členové konzervativního 

kabinetu. Tak např. R. Churchill dospíval k názoru, že Velká Británie není evropská, ale 

asijská velmoc a k této okolnosti by měla přihlížet při volbě svých spojenců. Když 

premiér a většina členů kabinetu odmítali dohodu s Ruskem za cenu ústupků na Blízkém 

východě, navrhoval spolupráci s Trojspolkem.418 

I některým dalším britským politikům se zdálo logické, že Británie jako námořní 

velmoc a Německo jako mocnost kontinentální by se mohly dohodnout. Avšak Salisbury 

nebyl kvůli tomu ochoten riskovat konflikt s Francií resp. Ruskem a uvědomoval si, že 

Bismarck hledá spojence pro případ další války s Francií.419 

Britský premiér již z dřívějška dobře znal kancléře Bismarcka, s nímž se i často 

střetával např. na Berlínském kongresu v roce 1878. Nemělo něm žádné iluze, věděl, že 

jeho manévry mají jediný cíl - sloužit výlučně německým zájmům. Proto nevěřil 

sebelákavějším slibům "železného kancléře". 

Dalším problémem britské politiky 80. let se staly vztahy s Itálií. Žádný z 

významných státníků té doby si příliš necenil její význam, nepovažoval ji za skutečnou 

evropskou velmoc. Takový postoj byl příznačný pro lorda Salisburyho. Ten vysloveně 

neuznával italské mocenské ambice, měl osobní antipatie vůči italským politikům, 

zejména Crispimu. Překážely mu italské mocenské ambice ve Středomoří i snahy o 

koloniální expanzi v prostoru tzv. Afrického rohu, které nepříjemně zasahovaly do sféry 

416 Bayer, T. A., c. d., s. 66. 
417 Romer, c. d., s. 86. 
418 Tamtéž, s. 62. 
419 Bruce, c. d., s. 109. 
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britských zájmů. Ironií osudu vývoj ve Středomoří nutil jeho vládu k navázání 

spolupráce právě s touto zemÍ. 

Tehdy nejvýznamnější italský politik Crispi vždy litoval, že jeho vláda odmítla v 

roce 1882 nabídku Londýna na spoluúčast při okupaci Egypta. Sám od roku 1887 

soustavně naléhal na Salisburyho, aby obnovil tento návrh. Britský premiér si nic 

takového nepřál, stačily mu zkušenosti s Itálií z let 1879-80, aby odmítal jakékoliv 

takové pokusy argumentem, že tím by se prohloubily rozpory s Francií.42o 

Italská vláda po pádu Chartúmu nabídla Velké Británii spolupráci. Jejím cílem 

mělo být urovnání poměrů v Súdánu. Kladla podmínku, že případná spojenecká smlouva 

by nesměla být namířena proti Německu a Rakousko-Uhersku a že Británie bude 

garantovat udržení status quo ve Středomoří.421 

Takové návrhy byly pro Salisburyho nepřijatelné. Proto odpověděl italskému 

ministru zahraničí Contimu, že Británie nikdy nikomu nepřislíbí materiální pomoc v 

nepřijatelné válce. Zdůraznil, že jeho vláda neslíbí ani diplomatickou spolupráci, která 

by byla namířena proti jednotlivé mocnosti, tedy Francii. Italy ještě více popudilo 

Salisburyho vyjádření, že nemají právo na intervenci v Tripolisu, protože "Apeninský 

poloostrov" je příliš slabý, aby mohla dosáhnout uspokojivého výsledku.422 

Britská vláda v druhé polovině 80. let neměla již zájem o výměnu názoru ohledně 

egyptské problematiky, zejména ne s italskými představiteli. Ani vztah Salisburyho k 

Crispimu se nijak nezlepšil. Britský premiér měl sice výhrady vůči německé koloniální 

expanzi, ale Bismarck se mu jevil takřka jako anděl ve srovnání s Crispim. Prohlašoval, 

že italská sebevědomá ctižádostivost v africké koloniální expanzi je sebevražedná a že 

nepřipustí, aby byla prosazována na úkor Británie.423 

Salisburyho postoj potvrdilo i rázné přerušení italsko-britských jednání v Neapoli 

a lhostejnost jeho vlády vůči poplachu, který vyvolalo francouzské opevňování tuniské 

Bizerty. K určitému zlepšení vzájemných vztahů došlo až po odchodu Crispiho, když 

jeho nástupce Rudini s ohledem na britské pozice "utlumil" koloniální expanzi a přestal 

si všímat francouzských vojenských aktivit v Tunisku.424 

420 Lowe, c. d., s. 62. 
421 Romer, c. d., s. 41. 
422 Medlicott, c. d., s. 72. 
423 Israel, L., c. d., s. 24. 
424 Herrmann W., Dreibund, Zweibund, England 1890-1897, s. 320-21, Stuttgart 1929. 
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3. 8. Středomořské dohody. 

V roce 1887 musela britská vláda čelit dalším potížím ve Středomoří. 

Způsobovala je především Francie, která zintenzivnila své aktivity v tomto prostoru, 

posilovala tam válečné loďstvo, pro něž budovala "nový Toulon" v tuniské Bizertě. 

Francouzi oživili své nároky vůči Egyptu, snažili se Qp.gažovat Rusko ve 
\ J 

středomořském prostoru a na Blízkém východě. Londýnská vláda si začala uvědomovat, 

že Velká Británie se v důsledku okupace Egypta a růstu životního významu námořních 

spoje přes Suez stala nevyhnutelně středomořskou mocností, která musí chránit své 

zájmy v tomto prostoru i za cenu kroků, které byly v rozporu se zásadními principy 

"skvělé izolace". 

Británie se dostávala do izolace i v tomto regionu. Dokonce i Itálie, která jí do 

roku 1887 "nadbíhala", se vyhýbala jakémukoliv jednání o spojenectví. Její představitelé 

doufali, že budou moci využít britských potíží, podceňovali jejich postavení ve 

Středomoří a byli zklamáni, protože zůstávali mimo všechna jednání o~gyptě.425 

Na podnět Německa začaly sondáže německého a italskélró vysla~~~~Londýně o 
\'-~""~""" 

možnostech spolupráce Británie s Trojspolkem. Pro Salisburyho vládu to byla 

choulostivá záležitost a sám premiér upozorňoval hned koncem ledna 1887 v dopise 

královně Viktoriin, že jeho kabinet nemůže - vzhledem k vnitropolitické situaci přijmout 

nějaké nepopulární aktivity v zahraničí, zvláště na evropském kontinentu, _Když pak 
-'"~ 

počátkem února znovu informoval královnu o svých jednáních s oběma vyslanci,/hapsal, 

že Británie se nemůže za žádných okolností zúčastnit agresivní války proti Francii, i 

když by bylo v britském zájmu, aby Francie a Rusko zcela neovládly Středozemní, 

Egejské nebo Černé moře.426 

Dne 1. února 1887 dostala londýnská vláda italský návrh smlouvy. V něm se 

zdůrazňovala potřeba zachování statuY quo v Středomoří, Jaderském, Egejském a 
v ( 

Cerném moři. Ke zrněně takové dohody by mohlo dojít pouze za následujících 

podmínek: 1) Velká Britanie za podporu své politiky v Egyptě Itálií bude podporovat 

italské akce v Tripolsku a Cyrenaice vůči případnému tlaku se strany Francie; 2) Itálie 

425 Romer, c. d., s. 28-29. 
426 Ceci1, G., Salisbury ... , Vol. IV, s. 22. 
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bude stát po/boku Velké Británie v případě britsko-francouzské války ve Středomoří a 

naopak Britanie ji podpoří v případné válce mezi Itálií s Francií.427 
/ 

/ Británii tento návrh v dané situaci vyhovoval, takže Bismarckův vyslanec 
/ ~--~-j 

./Eckardstein si "liboval", že Německo získává možnost pomoci svému spojenci Itálii, 
,~~~ ~ ~,,-~-'-~'-~ ~~~, ~ -" ~~ ~ 

aniž by se muselo samo angažovat a zároveň může zlepšit své vztahy s Velkou 

Británií. 428 

Salisbury mohl vést další jednání o Středomořské dohodě i proto, že ve vládě 

měli převahu jeho stoupenci a nesplnily se obavy, že do ní vstoupí lord Hartington, 

přívrženec názorů zastávaných R. Churchillem. K uzavření této smlouvy došlo v únoru 

1887, obsahovala všechny již zmíněné zásady udržení status quo ve Středomoří a 

Černém moři. Británie přislíbila, že pomůže při obraně italského pobřeží proti útoku 

francouzského válečného loďstva. O několik týdnů později se k ní připojilo ještě 

Rakousko-Uhersko, takže se začalo hovořit o "dalším Trojspolku".429 

Když ale došlo v roce 1887 ke zhoršení italsko-francouzských vztahů, Italové a 

jejich spojenci z Trojspolku naléhali na Brity, aby v případě válečného konfliktu pomohli 

při ochraně dlouhého a snadno zranitelného italského pobřeží. Velká Británie se tomu ale 

vyhnula a v instrukcích zaslaných koncem ledna 1888 veliteli britské válečné eskadry ve 

Středozemním moři vévodovi z Edinburgu se uvádělo, že se má připravovat pouze na 

válečné operace bez spojenců.430 

Pro britskou vládu bylo problémem, že musela státní smlouvy nechat ratifikovat 

parlamentem a tím se vystavovala kritice veřejnosti. Výhodnější pro ni byly tajné 

dohody, kterým dal v tomto případě přednost premiér Salisbury, aby se vyhnul úvahám o 

jejich právoplatnosti.431 

Kancléř Bismarck souhlasil s vytvořením spojeneckého bloku ve Středomoří bez 

německé účasti, protože si mohl zachovat volné ruce vůči Francii a Rusku. Snažil se 

přimět tureckou vládu, aby se k této dohodě připojila. S tím z počátku souhlasil i 

1927. 

427 Romer, c. d., s. 70; Sontag, c. d., s. 221. 
428 Eckardstein, Hermann, Lebens-Erinnerungen und Politische Denkwurdigkeiten, s. 279, Berlin 

429 Romer, c. d., s. 95; Pribram, c. d., s. 36-37. 
430 Marder, The Anatomy ofthe British Sea Power, s. 128-29, New York 1940. 
431 Romer, c. d., s. 18. 
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Salisbury, který se domníval, že by sultán mohl mít zájem o zajištění proti případné další 

válce.432 

Salisbury si brzy uvědomil, jaké nevýhody přináší tato dohoda a sebeironicky 

prohlásil, že tím se on sám ocitnul ve "Splendid Isolation", protože si může dovolit jen 

tolik, kolik mu povolí parlament. Správné je asi konstatování, že Středomořská dohoda 

by nevznikla o několik roků později, když se podařilo zabezpečit britskou námořní 

převahu i proti spojenému loďstvu dvou evropských mocností.433 

Problémy Salisburyho vlády v oblasti Středomoří zůstávaly počátkem 90. let v 

podstatě stejné jako v předcházejícím desítiletí. S větší či menší intenzitou pokračovaly 

rozpory s Francií, resp. francouzsko-ruskou aliancí. Nejaktuálnější hrozbou byla 

možnost, že tito rivalové dosáhnou námořní převahy v daném prostoru a mohli by v 

případě válečného konfliktu přerušit námořní spojení vedoucí přes Středozemní moře 

Suezem do Indického oceánu. 

Ostatně Salisbury koncem dubna 1890 v dopise E. Barigovi konstatoval, že 

britská politika ve:Střed()~ří je ovlivněna stálým zájmem o Egypt. V dalším dopise z 

konce srpna 189Q si ztěžovat na potíže s Itálií, která provádí finančně neúnosnou politiku 

a odmítá stanovit hranice svých východoafrických držav, což se dotýkalo britských 

zájmů v Súdánu. Britský premiér sice kvůli tehdejším mezinárodním potížím 

nepodporoval výbojné koncepce koloniální politiky, avšak odmítal expanzi Italů nebo 

Francouzů do povodí Horního Nilu. Prioritou pro něj bylo udržet Egypt, zde 

konsolidovat vnitřní poměry a poté kolonizovat další oblasti "nilského bazénu".434 

Tyto hrozby nutily Salisburyho vládu k pokračování v alespoň formální účasti v 

Středomořském paktu a tím i k váhavým kontaktům s Trojspolkem, především s 

Německem. Taková politika se nesetkávala s velkými sympatiemi v britské veřejnosti, 

byla kritizována v parlamentě a ostatně i sám Salisbury jako premiér a zároveň ministr 

zahraničí ji nepovažoval za příliš prospěšnou. Když ji vzhledem k objektivní situaci 

nemohl změnit, uchyloval se k různým manévrům, aby se vyhnul určitým mezinárodním 

závazkům. Nenechal se zlákat ani dalšími intrikami Capriviho, který v květnu 1891 

navrhoval Bismarckovi, aby byla Velká Británie těsněji připoutána k Trojspolku novou 

432 Tamtéž, s. 85. 
433 Lord Strang, c. d., s. 222. 
434 Cecil, G., Sa!isbury ... , Vol. IV, s. 336. 
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dohodou o severoafrických oblastech a západním Středomoří, obzvláště s ohledem na 

Maroko.435 

Latentní krize způsobená rozpory kolem Egypta sice pokračovala, ale počátkem 

90. let nepůsobila nové potíže. Aktuálnějším problémem pro britskou politiku ve 

Středomoří se stával další osud Osmanské říše Salisbury, jako člen Disraeliho vlády již 

za Berlínského kongresu v roce 1878 měl pochybnosti o smyslu další existence tohoto 

nezadržitelně se rozpadajícího impéria. Byl skeptický k dosavadní britské politice vůči 

Rusku v létech, kdy stál v čele konzervativního kabinetu, naopak ctěl ukončení 

vzájemných animiozit a dosažení nějaké kompromisní dohody v otázce dalšího osudu 

Dardanel a Bosporu. 

K postupnému formování jeho názorů podstatně přispívaly tehdy probíhající 

změny vztahů mezi Německem a Tureckem, které začínaly ohrožovat britské zájmy -

více než tradiční ruské požadavky.436 

Tento proces začal počátkem 80. let, tehdy ale ještě dosti skromně. V roce 1881 

za tehdejšího "otomanského bankrotu" se na jeho řešení podílela pouze jedna německá 

banka. Zájem o Turecko ale vzrostl po roce 1883, když se stal německým císařem Vilém 

II. Německo se stalo hlavním investorem tzv. Orientální dráhy, jejíž část vedoucí do 

Cařihradu byla dokončena v roce 1888. Nový německý syndikát zahájil stavbu 

Anatolské dráhy z Cařihradu/rlo Ankary. Poradcem tureckých ozbrojených sil se stal 

německý generál vo~ který se především zasloužil o jejich vybavení německou 
výzbrojí a postupně ktiCky převzal velení této armády.437 

,-----~~. _ .. _- "'_,-_."._- "' 

Symbolickými projevy pokračujícího německo-tureckého sbližování se staly 

návštěvy císaře Viléma II., který poprvé přijel do Cařihradu v roce 1889. Při své druhé 

návštěvě v roce 1898 již nezůstal pouze v hlavním městě, ale navštívil také Damašek a 

Jeruzalém, což mělo být symbolickým gestem upozorňujícím na rostoucí zájem 

Německa i o další turecké državy. 

Zd'-někdo z britských politiků ještě nedoceňoval německé záměry v Turecku, 

měl se brzy přesvědčit o tvrdé realitě. Když se některé britské firmy začaly zajímat o 

435 Pribram, c. d., s. 50. 
436 Hlavním problémem se stávala hospodářská a politická expanze Německa do Osmanské říše. 

Ta se nejvíc projevovala při stavbách železnic v Malé Asii a později i jinde, ale také dalším hospodářským, 
finančním a nakonec i vojenským pronikáním do tureckých držav. 
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koncese na stavbu železničních tratí v Malé Asii, přišlo z Berlína jednoznačné 

ultimatum: pokud od toho neupustí německý konzul v Káhiře, přestane podporovat 

britskou administrativu. Tato hrozba vylekala sira Baringa, který tvrdil, že potom by, 

vzhledem k francouzské a ruské opozici, nebylo možné dále provádět potřebné 

reformy.438 

Státní podsekretář E. Grey charakterizoval tuto situaci jako "egyptskou smyčku 

kolem našeho krku." Mohl ale pouze roztrpčeně konstatovat, že Němci zvolený postup 

byl úspěšný, takže Britové museli ustoupit. V tom se podle jeho slov ukazovala 

"odvrácená strana" německého přátelství.439 

Německo ale stále mělo zájem o dobré styky s Británií, kterou potřebovalo jako 

spojence Trojspolku proti francouzsko-ruské alianci. Proto počátkem 90. let projevovalo 

ochotu podporovat britskou politiku na Blízkém východě. Německý vyslanec Hatzfeld se 

osobně angažoval ve snahách o britsko-turecké "vyrovnání" v egyptských záležitostech. 

Německo použilo i tradiční "vějičky" - Bosporu, aby dokázalo, že podporuje britské 

zájmy. Postupovalo při tom opatrně a vyhýbalo se určitějším závazkům.44o 

Tento manévr ale nepřinesl žádané výsledky, protože v roce 1892 dospěla britská 

vláda k názoru, že ztrácí zájem na obraně Cařihradu. To byl zásadní obrat v britské 

zahraniční politice, odklon od řady desítiletí zastávaných principů, o nichž se nyní začalo 

říkat, že spočívaly na "falešných předpokladech".441 Takový názor vyjádřil počátkem 

června 1892 sám premiér Salisbury, když řekl, že ochrana Cařihradu před ruskými 

nároky musí být posuzována jako zátěž britské politiky, kterou nelze obhajovat. Objevily 

se i úvahy, že Salisbury je ochoten vydat Rusku Bospor, tedy Cařihrad a dohodnout se s 

ním o Dardanelách. Ve skutečnosti šlo o opatrné sondáže, protože tato nabídka šla do 

Ruska přes Berlín a odtud přišla odpověď, že cílem ruské politiky je neohrozit existenci 

Osmanské říše. Salisbury nyní mohl předkládat plány na dělení Turecka, aniž by 

pomýšlel na jejich realizaci.442 To ostatně potvrdily jednání o těchto záležitostech v 

1959. 
437 Fisher, Sydney Nettleton, The Middle East: A Histary, s. 333, New York: Alfred A. Knopf, 

438 Grey, Viscount ofFallodon, Twenty-Five Years, 1892-1916, Vol. I, s. 10, New York 1925. 
439 Eckardstein H., c .d., s. 44. 
440 Tamtéž, s. 37. 
441 Lowe, c. d., s. 92. 
442 Israel, L., c. d., s. 86.; Bayer, c. d., s. 56. 
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britské Sněmovně lordů, kde jeden z řečníků prohlásil, že takové hrozby nechávají 

tureckého sultána chladným, protože Anglie zůstává se svými návrhy osamocena.443 

Pro britskou vládu nebylo ani tak aktuální dělení Turecka jako udržení status quo 

na Blízkém východě. Radikálnější postup nebylo možné očekávat, neboť celá světová 

politika britské říše tradičně počítala se zachováním tureckého impéria.444 

Turecká otázka hrála značnou roli také při britsko-německých jednáních v 

červenci 1891 mezi Salisburym a sekretářem německého ministerstva zahraničních věcí 

Marshallem. Britský státník odmítl názor, že ruské nároky na turecké úžiny nebo 
.>~ 1 

~~'Tfancouz~ké záměry v Maroku, Sýrii a Egyptě ohrožují základní zájmy říše. I přes tuto 

jeho zdrženlivost Marshall měl dojem, že by přivítal slib Německa, že bude podporovat 

britské zájmy.445 

Tyto naděje ještě ožily, když počátkem července 1891 přijel do Anglie na 

oficiální návštěvu císař Vilém II .. Premiér Salisbury při projevu ve Windsoru ujišťoval, 

že britská flotila je připravena v rozhodujícím okamžiku bránit turecké úžiny. Při dalších 

rozhovorech s císařem ubezpečoval, že společné zájmy Velké Británie a Trojspolku jsou 

neotřesitelné. V letních měsících roku 1891 dosáhlo takové "flirtování" vrcholu, přestože 

již v blízké budoucnosti mělo dojít ke zlomu.446 

To se ukázalo již v srpnu téhož roku, když na pozvání lorda Salisburyho 

francouzská válečná flotila, vracející se z návštěvy Kronštadtu, navštívila anglický 

Portsmouth. Toto pozvání, které mělo vyjádřit možnost přátelské spolupráce obou 

mocností, uspělo. I královna Viktorie přijela, aby osobně pozdravila francouzské 

námořníky. Salisbury v dopise královně napsal, že i když britské zájmy v Evropě jsou 

spojovány spíše s Trojspolkem, je velmi důležité ukázat, že nechová zásť vůči Francii a 

nechystá proti ní záludné akce.447 

Koncem roku 1891 se v úvahách tisku o možnosti války mezi Velkou Británií a 

francouzsko-ruskou aliancí objevily obavy, že by během takového konfliktu mohla 

Británie ztratit převahu na mořích, čímž by byly ohroženy její existenční zájmy.448 

1912. 

443 Preller, Hugo, Sa!isbury und die tiirkische Frage im Jahre 1895, s. 20, Stuttgart 1930. 
444 Tamtéž, s. 88; See1ey, John R. und Freund, Michael, Die Ausbreitung England, s. 317, Berlin 

445 Pribram, c. d., s. 50-51. 
446 Eckardstein H., c. d., s. 25. 
447 Cecil, G., Salisbury ... , Vol. IV, s. 395. 
448 Lowe, c. d., s. 87. 
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Premiér na taková nebezpečí reagoval při setkání s delegací "Imperial Federal League" 

konstatováním, že značná část soudobých zahraničně-politických potíží a z nich 

vyplývajících nebezpečí souvisí se záležitostmi kolonií, tedy i Egypta.449 

Salisburyho zdrženlivý postoj vůči Trojspolku, jak jej znovu vyjádřil v srpnu 

1892, vyvolal v Berlíně značné rozčarování, které se projevilo ochlazením německo

britských vztahů. Tato zrněna se projevila v postoji Německa k egyptské a siamské krizi 

v roce 1893. Ostatně Německo se již od roku 1891 dostávalo do dalších rozepří s 

Británií, když začalo požadovat paritu, rovnoprávnost při koloniální expanzi v Africe a 

Tichomoří.45o 

""-~~~--~~~~Nemeckoztrácelo zájem o sp()jenectví s Bri!~nií při obraně Turecka, protože 
'-----------~---_._--~ ~ 

docházelo k názoru, že britské válečné loďstvo je slabé a nedokáže ubránit turecké úžiny 

v případě ruského útoku a rovněž není připraveno hájit italské pobřeží. Na druhé straně 

Salisbury dospíval k závěru, že není nutné bránit ruským ambicím a bylo by nesmyslné 

postupovat kvůli nim riziko všeobecné války. Zároveň si uvědomoval, že britská 

neústupnost451 v této otázce nutí Rusko hledat spojence v Německu. Proto začal uvažovat 

o zrněně této politiky. To znepokojilo berlínskou vládu, která se obávala, jak by na 

takové zrněny reagovali její spojenci ve Vídni a Římě.452 

Salisburyho rezervovaný postoj vůči Německu zesílil po vynuceném odchodu 

Bismarcka z postu říšského kancléře. Obával se, že mladý, impulzivní císař naruší 

kontinuitu německé zahraniční politiky mimo jiné také v koloniální otázce.453 

Britský premiér se v pamětním spise z června 1892 zabýval změnami situace ve 

východním Středomoří a navrhoval novou koncepci britské orientální politiky. Jejími 

zásadami měl být ústup z Cařihradu, tedy obrany Osmanské říše a posílení obranných 

pozic na Kypru a v Egyptě. Tím se vzdával teze o asijském charakteru britského impéria, 

kterou kdysi prosazoval Disraeli.454 

Salisbury uznal egyptské aspirace na nezávislost, prohlásil však, že tyto cíle jsou 

velice vzdálené a nemohou být zahrnuty do současných problémů diplomacie. Podle 

449 Crewe, Rosebery ... , Vol. I, s. 315. 
450 Herrmann, c. d., s. 56. 
451 Lowe, c. d., s. 88-89. 
452 Romer, c. d., s. 113-114. 
453 Israel, L., c. d., s. 30. 
454 Bayer, c. d., s. 24. 
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něho nemohlo do konce 19. století dojít ke splnění takových požadavků a možná ani 

potom, protože by s tím byl spojen rozpad Osmanského impéria.455 

3. 9. "Egyptská pr~atika" za vlád Gladstona a Roseberyho. 
',---.-/ 

Když Salisbury při svém odchodu z funkce premiéra v r. 1892 hodnotil 

mezinárodní situaci, řekl, že v současnosti nezbývá, než aby si Británie přes Itálii 

uchovala své vztahy k Trojspolku, aniž by přijala nějaké určitější závazky. Za zvlášť 

důležité považoval uchování statu! quo ve východním Středomoří a žádal, aby se každá 

britská vláda podílela na všech jednáních týkajících se tohoto prostoru.456 

Velká Británie se nacházela v obtížném mezinárodním postavení. Byla 

zaneprázdněna domácími problémy, rozpory mezi hlavními politickými stranami a také 

názory převládající ve veřejnosti jí nedovolovaly aktivnější vystupování v mezinárodních 

vztazích. Nemohla se postavit na stranu Německa ani Francie, protože nechtěla ohrozit 

status quo v oblasti, na níž měla prvořadý zájem - ve Středomoří.457 

Když se Gladstone stal naposled premiérem, přebíral po svém předchůdci 

vykrystalizované problémy, s jejichž zárodky se setkával v první polovině 80. let.458 Tato 

situace mu neumožňovala nic jiného, než aby pokračoval v politickém kurzu předchozí 

konzervativní vlády. V novém kabinetě chyběla většina jeho někdejších přívrženců, 

stoupenců klasického liberalismu. Na jejich místa nastoupila mladší generace tzv. 

liberálních imperialistů, jingoistů, jejichž představitelem byl ministr zahraničí lord 

Rosebery, který zanedlouho po něm převzal funkci předsedy vlády. 

Gladstone přežil svou dobu. Politik považovaný za klasického liberála nejen ve 

své vlasti, ale v celé Evropě, se již nehodil do změněných poměrů. Jeho největší 

protagonista, německý kancléř Bismarck prý, když na sklonku života navštívil Hamburk 

a uviděl jeho rušný, energickou činností překypující přístav nostalgicky poznamenal: 

"Die neue Welt, die andere Welt." Totéž si mohl na sklonku své politické dráhy říci i 

Gladstone. 

455 Lord Strang, c. d., s. 166. 
456 Cecil, G., Salisbury ... , Vol. IV, s. 404-05. 
457 Tamtéž, s. 14-15. 
458 Éra "skvělé izolace" definitivně skončila, Británie se dostala do skutečné izolace, kdy musela 

obtížně manévrovat mezi Trojspolkem a francouzsko-ruskou aliancí. V plném rozsahu probíhala nová 
vlna koloniální expanze, která přinášela další mocenské rozpory. 
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Kurz britské politiky v prostoru Středomoří se nezměnil ani po nástupu liberální 

vlády. To ostatně odpovídalo tradiční kontinuitě britské zahraniční politiky, jejíž 

základní principy se neměnily se změnou kabinetů. Kromě toho lord Rosebery, který 

převzal její řízení, měl názorově blíže k Salisburymu než ke Gladstonovi a svými 

radikálnějšími postupy "překonával" opatrného, ke kompromisům nakloněného vůdce 

konzervativců. 

Politika nové vlády zachovala kontinuitu i vůči Egyptu. Generálního konzula 

Baringa sice netěšila Gladstonova předvolební rétorika z roku 1890, zejména jeho 

výroky o Egyptě, které povzbuzovaly i egyptským tiskem živené naděje, že nástup 

liberální vlády se stane koncem britské okupace. Jinak realisticky předpokládal, že 

Gladstone ve funkci premiéra převezmeM, jako dříve, břímě státnické odpovědnosti a 
I 

zapomene na výroky opozičního vůdce. Více ho znepokojovala vnitropolitická nejistota, 

která se začínala projevovat v Egyptě.459 

Gladstone se nadále domníval, že pro Egypt bude nejlepší, když vlastním 

vývojem dospěje ke svobodě. Podle Dilka si přál jeho neutralizaci při zachování 

rozhodujícího britského vlivu. To nepostačovalo stoupencům imperialistického směru. J. 

Chamberlain se naopak obával, že v takové situaci by se egyptští představitelé snažili 

vyhnout závazkům souvisejícím se splácením dluhů, což by přimělo jiné mocnosti 

k znovu prosazení finanční kontroly v zemi.46o 

Německý historik Friedjung připomíná, že Gladstone ještě v roce 1893 , 

předpokládal, že Británie dříve či později odejde z Egypta. Řekl, že podle jeho mínění 

okupace Egypta přináší jen potíže. Trvalá zábor by prý byl v rozporu s britskou tradiční 

politikou i evropskými zákony.461 

Proto Baringa těšilo, že ministrem zahraničí, kterému byl přímo podřízen, se stal 

Rosebery, s nímž se názorově shodoval. Informoval ho také o znepokojivé 

vnitropolitické situaci v Egyptě, o důsledcích vnitřní krize, která se začala projevovat již 

v lednu 1891. Upozorňoval na nebezpečný nárůst antievropských a antibritských nálad 

obyvatelstva, ultra fundamentalistické cítění podporované místním tiskem. Tyto jevy 

považoval za natolik nebezpečné, že již v jejich počátcích požadoval, aby velitel 

459 Zetland, c. d., s. 196. 
460 AI-Sayyid, c. d., s. 28. 
461 Friedjung, Das Zeitalter ... , Vol. II, s. 225. 
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britských vojenských jednotek v zemi vyhlásil pohotovost a aby došlo k posílení 

jednotlivých posádek.462 Rosebery uznal závažnost těchto výstrah a snažil se posílit 

okupaci Egypta nejen kvůli vnitřnímu neklidu, ale i proto, že se egyptská otázka opět 

dostává do popředí mezinárodní politiky.463 

Gladstone jako britský premiér nevyhovoval státníkům Trojspolku. Jeho tradiční 

nechuť vůči Německu se prohloubila a osobně neměl zájem o spolupráci s Itálií v rámci 

Středomořské dohody.464 

Kolem něho se v jeho vládě zformoval okruh politiků, kteří také chtěli ponechat 

Turecko jeho osudu a dávali i ve Středomoří přednost nějaké dohodě s Francií a 

Ruskem.465 

Tyto rozpory měly své kořeny již v minulosti, vyhranily se již za Salisburyho 

vlády. Tehdy tzv. klasičtí liberálové protestovali proti postupu konzervativců ve 

"východní otázce", převládalo mezi nimi mínění, že jde o provokativní kurz, který by 

mohl vyústit ve válečný konflikt. S tím nesouhlasil Rosebery, který přiznával, že se 

názorově liší od řady svých spolustraníků a dostal se do rozporů i s Gladstonem.466 

Vysloužil si kritiku nejen tadičních liberálů, ale také svých stoupenců, jako byl 

Asquith. Především mu vyčítali jingoismus, který vyústil ve faktický souhlas s politikou 

konzervativní vlády.467 

Lorda Roseberyho, jako nástupce Gladstona ve funkci premiéra, čekaly stejné 

problémy jako jeho předchůdce. Latentní, i když s rozdílnou intenzitou se projevovaly 

rozpory s francouzsko-ruskou aliancí vyplývající z pokračujících sporů o Egypt a 

soupeření v prostoru Středozemního moře a Blízkého východu. Dále to byly složité 

vztahy s Trojspolkem, včetně narůstajících snah vymanit se ze stále obtížnější, v britské 

veřejnosti krajně nepopulární Středomořské dohody. Konečně šlo o problém vztahů k 

Osmanské říši, jako k formálnímu vládci Egypta, ale také jako překážky ve snahách o 

překonání dlouhodobých rozporů s Ruskem. 

Roseberymu jeho kritikové vyčítali, že se nechává příliš strhávat svými idejemi a 

představami chyběla mu klidná rezervovanost a rozhodnost postojů příznačná pro 

462 Zetland, c. d., s. 198-99. 
463 Crewe, Rosebery ... , Vol. II, s. 418. 
464 Lowe, c. d., s. 92. 
465 Daniels E., Englische Staatsmanner von Pitt bis Asquith und Grey, s. 394, Berlin 1925. 
466 Asquith, Fifty Years ... , Vol. II, s. 247. 
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předchozí konzervativní politiku. Salisbury byl označován za muže zdrženlivého a 

umírněného, kdežto pro Roseberyho byla příznačná "nepokojná" iniciativnost. Od něho 

také pocházel příznačný výrok, že nikoliv válka, jak se všeobecně tvrdí, ale rezignace by 

vedla k dezintegraci říše.468 

Již po nástupu Gladstonovy vlády se během několika měsíců zhoršily britsko

francouzské vztahy, staly se podstatně výbušnějšími, než za konzervativní vlády 

Salisburyho. Gladstone tím byl znepokojen a považoval jmenování Roseberyho do 

funkce za jednu z chyb, kterých se dopustil, protože tím se sám vyřadil z vlivu na 

zahraniční politiku.469 

Rosebery odmítal připojení Británie k Trojspolku i separátní smlouvu s Itálií a 

využíval toho, že závazky vyplývající ze Středomořské dohody byly značně neurčité. Za 

mnohem důležitější pokládal urovnání současných rozporů s Francií. Nelíbilo se mu, že 

Gladstone za jeho zády začal jednat s francouzským vyslancem o vyklizení Egypta a 

projevoval ochotu vyjít vstříc většině francouzských požadavků. 

Sám měl blíže k Salisburyho koncepci zahraniční politiky aj iž v roce 1891 napsal 

Gladstonovi, že se nepřiklání nalevo ani napravo, k Německu ani Francii. Podle jeho 

mínění vzbuzovat falešná očekávání ve Francii by bylo stejně chybné jako připojit se k 

Trojspolku. Při projevu v Liberálním klubu v září 1892 řekl,470 že říše je příliš 

angažována v evropské politice. Je třeba pochopit, že jeho zahraniční politika je 

převážně koloniální politikou a je ovlivňována problémy impéria víc než samotným 

Londýnem.471 

Také Gladstone považoval za nezbytné uchovat absolutní nezávislost britské 

politiky vůči ostatním mocnostem. Plně souhlasil s názorem svého konzervativního 

předchůdce lorda Salisburyho o kontinuitě zahraniční politiky, která musí mít prioritu 

vůči všem stranickým rozporům. Snažil se vyhnout určitým závazkům k ostatním 

mocnostem.472 

Když kancléř Bismarck na přelomu let 1893 a 1894 obnovil pozvání ke 

spolupráci s Trojspolkem, britská vláda opět tuto nabídku odmítla. Na to reagoval 

467 Spender, The Life oj Asquith. .. , Vol. I, s. 118. 
468 Eckardstein Herrmann, c. d., s. 42. 
469 Lowe, c. d., s. 92-93. 
470 Israel, L., c. d., s. 47. 
471 Crewe, Rosebery ... , Vol. I, s. 315. 
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kancléř prohlášením, že "britská politika je ve skutečnosti stále v podstatě egoistická," 

což zase vzbudilo nevoli ve "Foreign Office". 

Roseberyho radikální vystoupení byla v Británii přijímána pozitivně, podporoval 

je tisk i veřejnost a také značná část politiků. Proto byl se sympatiemi přijat jeho výrok, 

že Velká Británie se chová konciliárně, ale nikdo toho nemá zneužívat, pokud mají jiné 

národy dojem, že starý britský duch je mrtvý, její obyvatelstvo se bude méně rozhodně 

než dříve bránit práva a čest své vlajky, potom se dopouštějí chyby, která může skončit 

jen zničujícím střetnutím.473 

Sám si uvědomoval, jaká tíže působí v neklidné době plné změn doléhajících na 

jeho národ. Avšak zdůrazňoval, že součástí britské odpovědnosti je, aby svět, pokud to 

bude možné, převzal anglo-saský, nikoliv jiný charakter. Tyto zásady připomínal v 

souvislosti se zamýšlenou expanzí do Súdánu a Ugandy, když zahrnoval obě tyto země 

do sféry britského vlivu.474 Stejně jako jemu již názorově velmi blízký J. Chamberlain 

spatřoval v impériu významnou mezinárodní sílu. Když v roce 1892 převzal ministerstvo 

zahraničí, prohlásil, že britská mezinárodní politika se spojuje více než kdy dříve s 

koloniálními zájmy. Souhlasil i s tradičním tvrzením, že zahraniční politika je hlavně 

indickou politikou, ale dodával, že musí hájit nové državy říše.475 

Roseberyho nedůvěřivý vztah k Německu byl nemálo ovlivněný vývojem situace 

ve Středomoří, ale také sílící německou koloniální expanzí. Sice ještě v roce 1893 v 

souvislosti s prohloubením rozporů mezi Francií a Itálií zachoval jistou míru loajality k 

Středomořské dohodě a prosadil výstražnou demonstraci britského válečného loďstva u 

italských břehů, sám považoval spojenectví s Itálií za obtížné břemeno. Koncem roku 

1894 se již italský premiér476 Crispi právem znepokojoval nad očividnými snahami 

Roseberyho dohodnout se s Francií a Ruskem. Pro Itálii to znamenalo, že Británie 

nehodlá dále pomáhat při obraně pobřeží Apeninského poloostrova a nepodpoří ani 

italskou koloniální expanzi v sousedství Súdánu, v oblasti při pobřeží Rudého moře.477 

Rosebery také z počátku sondoval znovu v Berlíně možnosti spolupráce s 

Německem, snažil se zjistit, zda by Británie mohla spoléhat na nějakou podporu z 

472 Bayer, c. d., s. 68. 
473 Kennedy, A. L, Salisbury 1830 - 1903. Portra;t oj a Statesman, s. 291, London 1953. 
474 Thomton, c. d., s. 82. 
475 Tamtéž, s. 81-82. 
476 Herrmann, c. d., s. 89. 
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německé strany v případě konfliktu s Ruskem kvůli tureckým úžinám. Bismarck ale 

zůstal zdrženlivý a totéž radil svým spojencům z Trojspolku. V důsledku toho došlo k 

značnému478 ochlazení britsko-německých vztahů, což odpovídalo i náladám britské 

veřejnosti vyžadující rozhodný odpor vůči všem "egoistickým požadavkům německých 

vládnoucích kruhů," což se vztahovalo zejména na německé koloniální výboje.479 

Němečtí kolonizátoři byli nejaktivnější v Africe, zabírali dosud volná území v různých 

místech tohoto kontinentu, v oblasti Guinejského zálivu, v jeho jižní a východní části. 

Britské zájmy ohrožovaly německé aktivity na jihu, ve vztahu k burské republice 

Transvaal a na východě, kde Němci pronikali hluboko do vnitrozemí, až do povodí řeky 

Kongo, k Velkým jezerům a pramenům Nilu, tedy oblasti britských zájmů, které 

formálně náležely pod svrchovanost Egypta. Rosebery považoval německou expanzi v 

těchto místech za nebezpečnější než koloniální výboje Francie, dokonce zvažoval i 

možnost čelit německé dravosti společně s francouzským spojencem.480 

Rosebery se snažil udržet kontinuitu tradiční britské politiky vůči Turecku. 

Zahrnoval do ní i britskou ochranu úžin, navíc byl přesvědčený, že Británie by je 

dokázala uhájit vlastními silami, ovšem za podmínky francouzské neutrality. Proto 

odmítal jakoukoliv nabídku pomoci ze strany Trojspolku a raději spoléhal na sílu 

britského válečného lod'stva.48
! 
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V roce 1894 vzni~l~ tzv. Flottenpank vjplývající z obav, že britské válečné 
~~.~.. /' 

loďstvo může ztratit převahu riaa-avem~Cfehdy nejsilnějšími námořními flotilami -

francouzskou a ruskou. Ve vládě upozorňoval na takové nebezpečí první lord admirality 

Spencer. Proti tomu se ale postavil Gladstone, který takové navrhovaná řešení odmítal. 

Na sklonku roku je ale podpořili "mladí liberálové". Gladstone ještě nějaký čas 

vzdoroval, nakonec se počátkem března 1895 vzdal vedení vlády, které po něm převzal 

Rosebery.482 

Rosebery v krátkém období, kdy stál v čele, revidoval britský postoj k Turecku, 

čímž v podstatě pokračoval v záměrech, s nimiž přišel již před několika lety Salisbury. 

Rosebery prohlásil, že by bylo chybou posuzovat Turecko jako velmoc, protože je 

477 Lowe, c. d., s. 97. 
478 Pribram, c. d., s. 53. 
479 Bayer, c. d., s. 99. 
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impotentní, neschopné provést skutečné reformy.483 V tom ho podpořil i tehdejšími 

perzekucemi Arménu v Malé Asii pobouřený Gladstone, který při projevu v Liverpoolu 

koncem září 1895 požadoval britský zásah proti Osmanské říši a odmítl obavy, že by se 

to mohlo stát příčinou evropské války.484 

Rosebery koncem roku 1894 ještě jako ministr zahraničí začal uvažovat o 

podstatné změně britské politiky vůči Rusku a zlepšení vztahů s Francií. Toto 

stanovisko, vysvětlené ve veřejném projevu, vyvolalo velký rozruch a mělo ohlas v tisku. 

Francouzský list Temps psal o britsko-ruském smíření a londýnský Standard o 

nadcházející izolaci Německa.485 

Když se potom začaly objevovat pochyby o novém kurzu Roseberyho kabinetu, 

pokusil se jim premiér čelit další iniciativou. Přišel s plánem společného zásahu Velké 

Británie, Francie a Ruska v arménské otázce. Vycházel z úvahy, že osmanská vláda 

nedokáže čelit tlaku těchto tří mocností, což ulehčí postavení Arménů, jejichž 

pokračující perzekuce vyvolávala rozhořčení v celé Evropě.486 

Britská vláda poslala v květnu 1885 do Cařihradu memorandum, v němž hrozila 

zákrokem. Turecká odpověď přišla po téměř třech měsících a byla vyhýbavá. V podstatě 

se v ní uvádělo, že požadavky evropských mocností musí být pečlivě připraveny, jinak 

by byly pro Vysokou portu nepřijatelné.487 

3.10. Egyptský nacionalismus v 90. letech. 

Britskou politiku v první polovině 90. let ovlivnila vnitropolitická krize v 

Egyptě, nacionálně motivované nepokoje, které přerůstaly v odpor proti koloniálnímu 

režimu. Tyto nesnáze se začaly projevovat již za vlády premiéra Salisburyho a 

vyvrcholily v období, kdy u moci byli Gladstone a Rosebery. S jejich důsledky se musel 

znovu vypořádávat lord Salisbury po roce 1895, když se opět stal premiérem 

konzervativně-unionistického kabinetu. 

Přestože se v Egyptě již v druhé polovině 80. let stabilizovaly hospodářské, 

finanční i vnitropolitické poměry, začaly se v zápětí objevovat další úskalí ohrožující 

482 Herrmann, c. d., s. 95. 
483 Jeyes, c. d., s. 18. 
484 Gardiner, The Life ofW Harcourt ... , Vol. II, s. 316. 
485 IsraěI, L., c. d., s. 64. 
486 Tamtéž, s. 66. 
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britskou nadvládu. Nejnebezpečnější jevem byl růst nového nacionalistického hnutí, 

které inspirovaly ideje přejímané z Evropy spolu s prvky tradičního muslimského 

fundamentalismu. To se projevilo v tzv. islámském programu, který se vyznačoval 

snahou o regeneraci islámu, prosazení jeho více než tisíc let starých principů zrozených 

v kmenovém zřízení do podmínek přelomu 19. a 20. století.488 

Projevy náboženského nacionalismu vyrůstaly převážně z tradičních 

náboženských zásad islámu a v mnohém se rozcházely s myšlením mladé národní 

inteligence. Britové se proto z počátku ani nepřipouštěli, že by se tyto dva odlišné 

proudy mohly spojit. Umožnila to však tehdy vrcholící všeobecná krize egyptské 

společnosti. 

Staré uspořádání zaniklo, nastávala doba nepokojů a nejistoty, kdy zejména 

nespokojení mladí lidé se přihlašovali k nacionalistickému hnutí. Starší generace 

Egypťanů dokázala vládnout s protekcí Britů, mladší, vzdělanější generace chtěla 

vládnout sama. V důsledku toho narůstaly její rozpory s britskou správou.489 

"Apoštolem" tzv. druhé fáze egyptského nacionalismu se stal v Paříži žijící 

student práva Kemi!. Po návratu do Egypta v polovině 90. let založil nacionalistickou 

stranu "al-Hiab al Matani" a začal vydávat vlastní noviny. Propagoval své názory 

hlavně mezi mládeží a nacházel podporu i v zahraničí, především ve Francii. Britsko

francouzská dohoda z roku 1904 ho v tomto ohledu "poškodila", protože Francouzi ho 

přestali podporovat. 490 

Nacionální hnutí v Egyptě žádalo ukončení okupace, stažení britských jednotek 

a úředníků. Jako všude v Asii je provázela protivládní a proticizinecká kampaň v tisku a 

reakční programy ve sféře náboženství a kultury. 

E. Baring, když o desetiletí později v roce 1907 vypracovával zprávu o 

egyptském nacionalismu pro E. Greye, uváděl, že toto hnutí, v němž se prosadila hlavně 

mladá egyptská inteligence, se podstatě odlišovalo od nacionalismu 70. a 80. let a mělo 

by tedy být přijímáno s větším porozuměním. Upozorňoval na stále existující režim 

487 Preller, H., c. d., s. 52. 
488 Zetland, c. d., s. 295. 
489 Na sklonku devatenáctého století nastupovala v Egyptě mladá generace inteligence, která 

nezažila období nejistoty spojené s vládou chedíva Izmaíla. Tito lidé znali moderní sociální a politické 
teorie, mnozí z nich studovali v zahraničí, osvojili si západní ideje svobody, ideje osvícenství, 
francouzské revoluce a romantismu. Viz Al-Sayyid, c. d., s. 139-140. 

490 Kirk, G., c. d., s. 115-16. 
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kapitulací a tvrdil, že pokud nezanikne, budou Evropané žijící v zemi a Egypťané stále 

rozděleni do dvou protichůdných táborů, při čemž nebude existovat skutečná solidarita 

mezi nimi. Navrhoval vytvoření jakéhosi mezinárodního legislativního orgánu, který by 

prosazoval reformy užitečné pro oba tábory. Chtěl vytvořit jakési "společenství zájmů", 

které by upevňovalo svazky mezi obyvatelstvem nilského údolí, což nyní napomohlo k 

zformování "nového egyptského nacionálního ducha.,,491 

Britské premiéry, Salisburyho, Gladstona a Roseberyho, znepokojoval vývoj v 

Egyptě a hledali příčiny projevující se krize. Začali si uvědomovat i sociální kořeny této 

nové vlny egyptského nacionalismu vyrůstající z neuspokujících hospodářských 

poměrů, vykořisťování venkovského obyvatelstva polofeudálními tureckými statkáři a 

majiteli půdy nebo bohatými Levantinci. Vnitropolitická krize propukla, když 7. ledna 

1892 zemřel po dvanáctiletém panování chedív Tawfíq a panovníkem se stal jeho syn, 

mladý a nezkušený Abbás II. Když generální konzul Baring informoval o změnách a 

jejich důsledcích lorda Roseberyho, napsal, že za předchozího chedíva mohl v podstatě 

zůstávat v pozadí a "tahat za provázky". To byl podle něho umělý, neuspokojivý 

systém, který však nebylo možno změnit. Přesto přinesl uspokojivé výsledky.492 

Baringa znepokojovala změna vlády, k níž došlo 18. ledna, kdy se stal 

premiérem Riáz Paša. To byl u něho významný názorový posun, protože když se tento 

politik stal premiérem v červnu 1888, Baring ho doporučoval lordu Salisburymu jako 

státníka, který dokáže udržet v mezích ortodoxně islámské názory dalších členů vlády. 

Avšak, co platilo v roce 1888, neplatilo počátkem 90. let. Sice nadále uznával, že Riáz 

Paša je schopnějším politikem než jeho rival Nubar Paša a dosahuje také lepších 

výsledků ve funkci premiéra. Začal ho ale podezírat, že ze sympatií k islámskému 

fundamentalismu a proti britskému nacionalismu. 

Riáz Paša nepochybně patřil k předním egyptským politikům té doby a měl i 

značný vliv ve veřejnosti. Ačkoliv realisticky přijímal britskou kontrolu nad svou 

vládou, nikdy se s ní zcela nesmířil a pokud stál v čele kabinetu nebo měl na jeho 

činnost nějaký vliv, neustále usilovalo uvolnění pout a alespoň částečné vymanění z 

područí koloniální administrativy. 

491 Tamtéž, s. 296-298. 
492 Tam., s. 192-193. 

141 



Počátkem 90. let došlo k výbuchu egyptského odporu přímo ve vládních kruzích. 

Tato rebélie nebyla ovlivněna moderním nacionalismem, ani tradičními hodnotami 

islámu. Došlo k ní především v důsledku nespokojenosti v egyptských vládnoucích 

elitách.493 

Palácová vzpoura Riáze Paši z roku 1891 byla poměrně snadno potlačena a 

stejně neúspěšně skončil i jeho další pokus, k němuž došlo o dva roky později, i když jej 

tentokrát podpořil mladý egyptský panovník i část obyvatelstva Káhiry. 

Riáz Paša jako oddaný muslim měl značný vliv mezi svými souvěrci. V podstatě 

se vyznačoval despotickými sklony, pokud se zákony dostaly do rozporu s jeho názory, 

bez váhání je porušoval. Jeho pochybný temperament nebyl dost vhodný pro delikátní 

systém vlády nastolený po britské okupaci.494 

Když v květnu 1891 padla jeho vláda, generální konzul Baring mohl s ulehčením 

konstatovat, že tato krize skončila dost šťastně. Podle něho k tomu přispěla shoda 

okolností, protože Riáz Paša se dostal do rozporu s Francouzi, kteří ho i s chedívem 

doposud podporovali. Baring žádal definitivní odstranění tohoto nepohodlného politika, 

ale premiér Salisbury, kterého zajímala více mezinárodní situace než lokální záležitosti 

Egypta, mu nevyhověl. Odpověděl, že více starostí mu dělá obyčejný francouzský volič, 

který nutí svou vládu, aby dělala potíže Británii. Upozornil generálního konzula, že je 

třeba utajovat způsoby uplatňování britské moci v Egyptě před očima francouzských 

novinářů a veřejnosti. Proto doporučoval, aby všechny potíže, které nepovažoval za 

nějak významné, byly řešeny smírně. 

Baring v dubnu 1892 znovu varoval Salisburyho ohlo dně vnitropolitické situaci 

v Egyptě. Baring napsal, že nový, mladý a nezkušený panovník se stal "míčkem" mezi 

soupeřícími stranami. Do rozporů navíc zasahoval sultánův emisař, který se prý snažil 

dostat do čela egyptské vlády "galofilského" premiéra.495 

Baring se v odhadu situace mýlil. Mladý chedív nebyl tak bezmocnou loutkou, 

ale naopak se snažil využít situace k posílení svého osobního vlivu mezi 

protievropansky naladěnými muslimy. Proto se stavěl do pózy vlasteneckého vůdce. 

493 Jejich představitelé včetně nového chedíva se cítili omezováni ve svých výsadách 
všestranným a pevným dozorem zástupců britské koloniální administrativy. Pokusili se uvolnit tato pouta, 
aniž by pomýšleli na vyvolání nějakého celonárodního osvobozeneckého hnutí. 

494 Zetland, c. d., s. 199. 
495 Tamtéž, s. 193. 
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Vychvaloval činnost chedíva Ismáíla, kdežto svého otce Tawfíqa označoval za 

slabocha. Nakonec v lednu 1893 telegrafoval krajně znepokojený Baring do Londýna, 

že chedív se pokouší vymknout z britského dozoru, k čemuž využívá své zvůle a 

rostoucí popularity. V tom mu pomáhá Riáz Paša, který má velký vliv mezi 

obyvatelstvem. Proto považoval situaci za vážnou a požadoval, aby do Egypta bylo 

posláno 11 praporů britských vojáků.496 

Gladstonova vláda, která zatím převzala řízení impéria, po osmi letech poprvé 

zasáhla do egyptské otázky. Ještě v lednu 1893 Rosebery pověřil Baringa, aby 

informoval chedíva, že vláda Jejího Veličenstva se rozhodla posílit vojenské posádky v 

Egyptě. Shodou okolností právě projížděl Suezem prapor anglické pěchoty vracející se 

z Indie, který byl okamžitě převelen do Káhiry.497 

K potlačení revolty stačila Britům malá demonstrace síly. Tím se vyhnuli nejen 

zhoršení vnitropolitické situace, ale i nevítaným mezinárodním potížím. 

Hlavní vlna nepokojů postihla Egypt v době, kdy byli ve Velké Británii znovu u 

moci liberálové, Gladstonova vláda. Baring, který měl s nimi zkušenosti z minulosti, si 

ztěžoval na jejich nerozhodnost i ústupnost, i když on sám se označoval za umírněného 

liberála. Začal proto hledat spojence v novém kabinetu. Nejblíže měl pochopitelně k 

ministru zahraničí lordu Roseberymu, který byl jeho přímým nadřízeným. Proto právě 

jemu chtěl objasnit svou koncepci politiky v Egyptu. 

V dopise, který mu poslal, uváděl, že si přeje, aby si Egypťané pokud možno 

vládli sami, ovšem s přihlédnutím k reálné situaci. Nabízejí se pouze možnosti - bud' jít 

zpět a vyklidit zemi, nebo se angažovat ještě silněji než dříve. První řešení by vedlo ke 

kolapsu již uskutečněných reforem, druhé by způsobilo další komplikace ve vztazích s 

některými evropskými státy. Za nejhorší považoval nahodilá opatření a připomínal 

potíže, které sebou nesl takový přístup za předchozí Gladstonovy vlády. 

Nejkritičtější situace nastala po nástupu vlády Riáz Paši, s níž otevřeně 

sympatizoval mladý chedív. Baring a další koloniální úředníci považovali za nezbytný 

rychlý zásah proti rebelům, dříve než nabude většího rozsahu a rozšíří se do dalších 

částí země. 

496 Spender Alfred J., Lije ofSir Henry Campbell-Bannerman, Vol. I, s. 138-39, London 1923. 
497 Zetland, c. d., s. 200-201. 
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Získat souhlas Gladstonovy vlády k ráznému zákroku nebylo snadné. Baring ale 

dále naléhal a 21. ledna 1893 sděloval do Londýna, že je třeba obnovit dřívější 

uspořádání věcí a varoval před každým incidentem. Rosebery mu odpověděl 

soukromým telegramem, že buď přiměje kabinet, aby schválil nezbytná opatření, nebo 

v zápětí předá ministerstvo zahraničí do jiných rukou. 

Baring oceňoval Roseberyho obětavost, s níž dal v šanc celou svou kariéru. 

Když mu za to děkoval, řekl, že v případě Roseberyho demise by i on složil svou sice 

podstatně méně významnou funkci - omlouval své naléhání tím, že se "ocitl na velmi 

tenkém ledě.,,498 

Roseberymu se nakonec podařilo donutit vládu k jednání a potom se situace v 

Egyptě rychle uklidnila. To potvrzoval sám Baring telegramem zaslaným do Londýna z 

3. února 1893, když sděloval, že Riáz Paša a jeho stoupenci j sou nepochybně zastrašeni. 

Po jednání s chedívem v březnu téhož roku mohl konstatovat, že i panovník projevuje 

neobyčejnou konciliárnost. Dokonce mu prý děkoval za pomoc při řešení vnitřních 

obtíží. 

Lord Rosebery dal přesto Baringovi pokyn, aby připomenul mladému 

panovníkovi, že se musí řídit pokyny, které mu dává britská vláda, protože jenom tak 

lze zajistit vzájemnou spolupráci v důležitých záležitostech. Upozornil generálního 

konzula, že také on se musí řídit příkazy z Londýna a jednat jen podle nich.499 

Tak i po rebelii, či spíše pokusu o palácový puč, v roce 1893 pokračovala britská 

administrativa v Egyptě nerušeně ve své činnosti a její postavení se oproti dřívějšku 

spíše upevnilo. Chedív a jeho premiér průběžně přijímali rady generálního konzula. 

Všichni ministři měli své britské poradce a provinciální guvernéři britské inspektory. Ti 

všichni byli podřízenými Baringovi, který mohl jejich prostřednictvím snadno 

zasahovat do činnosti všech egyptských vládních institucí.50o 

498 Tamtéž, s. 200-201, 203. 
499 Jeyes, c. d., s. l38. Britští úředníci v egyptských službách podřízení nepřímo Baringovi s ním 

převážně sympatizovali a akceptovali jeho názory. Také oni se obávali případných potíží, které by mohly 
vyplynout s jeho neshod s londýnským liberálním kabinetem, protože ty by mohly ovlivnit jejich vztahy k 
egyptským ministrům, pro něž pracovali. Baring oceňoval jejich loajalitu a uznával kvality vojenských 
velitelů, pokud se jejich aktivity omezovaly na ryze vojenskou sféru. Když ale zasahovali do správních 
záležitostí, snažili se kontrolovat a řídit civilní obyvatelstvo, potom označoval jejich činnost za 
nekřesťanskou a bezohlednou. Viz Zetland, c. d., s. 188,230. 

500 Kirk, c. d., s. 115. 
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V roce 1896 jich tam bylo 286 a o deset let později, v roce 1906, již 662.501 Jak 

vzrůstal počet úředníků, tak klesaly požadavky na jejich kvalifikaci. Baring sice 

zastával nadále názor, že egyptská administrativa by měla postupně přecházet do rukou 

domácích úředníků a opětovně připomínal, že Britové nemají vystupovat jako přehnané 

autority, ale ohleduplně vychovávat místní pracovníky.502 

Baringovo vystupování v průběhu potlačování chedívova pokusu o revoltu 

neušlo kritice. Vyvolala ji jeho žádost adresovaná královně a londýnské vládě, aby byl 

zplnomocněn k obnovení pořádku v Egyptě podle vlastních představ. To bylo pro 

Roseberyho příliš, rázně odsoudil jeho přespříliš sebevědomé vystupování. Popudilo to i 

samotnou královnu Viktorii, která vždy měla Gladstonově vládě za zlé, že poslala bez 

porady s ní do Egypta právě Baringa.503 

Jednání generálního konzula a dalších úředníků při potlačování egyptských 

nepokojů odsuzovali též mnozí liberálové starší generace. Příkladem toho mohou být 

názory sira W. Harcourta, který spatřoval příčinu všech potíží v neuskutečněném 

odchodu Britů z Egypta. Kritizoval proto Baringa a obviňoval ho, že cílevědomě usiluje 

o prodloužení okupace a úplnou anexi země.504 

Nepokoje, k nimž došlo v Egyptě, byly pro britskou vládu právě v té době 

značnou zátěží. Britská zahraniční politika musela čelit nebezpečí, ze změny postojů 

evropských mocností, která přiváděla Velkou Británii do nevýhodné mezinárodní 

izolace. 

Obtíží bylo víc než dost. Bismarck nabízel Francii jednání o "europeizaci" 

Egypta, která měla skoncovat s britskou okupací. Rakousko-Uhersko se dohodlo s 

Ruskem o balkánských záležitostech, což vedlo ke smíření obou mocností a 

umožňovalo Rusku větší vměšování do blízkovýchodních problémů. 505 

V lednu 1893 francouzský vyslanec Waddington z pověření své vlády 

intervenoval u Roseberyho v záležitosti egyptského vnitropolitického vývoje. 

Protestoval proti postupu E. Baringa při jmenování nového egyptského premiéra 

501 Tito lidé přicházející stejně jako dříve převážně z metropole, případně z Indie, v podstatě 
neznali zdejší prostředí, domnívali se, že mohou postupovat stejně jako v kterékoliv jiné britské kolonii. 

502 AI-Sayyid, c. d., s. 139-140. Sám připouštěl, aby čerství absolventi anglických univerzit 
poučovali Egypťany, jak mají vládnout. 

503 Crewe, Rosebery ... , Vol. II, s. 418-19 
504 Gardiner, The Life o/Sir w: Harcourt ... , Vol. II, s. 323. 
505 Cecil, G., Salisbury .... , Vol. III, s. 136. 
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chedívem. Francouzský vyslanec poukazoval na to, jak je egyptský panovník při 

jmenování členů své vlády závislý na rozhodnutí britských představitelů. To bylo podle 

mínění Paříže v rozporu s někdejším ubezpečováním lorda Granvilleho, pro Francii to 

byl důkaz úplné okupace Egypta, což vzbuzovalo znepokojení nejen ve Francii, ale 

rovněž v dalších evropských státech.506 

Roseberyho odpověď na tuto intervenci byla jednoznačná. Prohlásil, že Velká 

Británie má právo autoritativně radit (chedívovi) při výběru jeho ministrů. Pokud je 

britská vlajka nad Egyptem a britské síly jej okupují, mají Britové právo řídit i 

administrativu země na všech úrovních. Dodal, že kritizovaný zásah vyvolalo 

chedívovo neuvážené rozhodnutí, když jmenoval premiérem osobu neschopnou 

vykonávat takovou funkci. Kdyby to britský představitel toleroval, bylo by to v rozporu 

se záměry, které vedly k obsazení Egypta, a umožnilo návrat do nejhorších poměrů éry 

chedíva Ismáíla. 507 

Situace se poměrně brzy změnila v britský prospěch. V dalším průběhu egyptské 

vnitropolitické krize roku 1894 dokonce i francouzský reprezentant v Káhiře se obával 

nebezpečí, které hrozilo, kdyby byla chedívovi "povolena uzda" a on mohl neomezeně 

prosazovat proti křesťanskou a protibritskou politiku. Též nový francouzský vyslanec v 

Londýně de Courcel byl velmi vstřícný při jednáních, která měl s britským ministrem 

zahraničí lordem Kimberleyem. 508 

Francie zmírnila svůj postoj, protože v něm zůstávala osamocena. Poté 

obviňovala Německo, že v době vyvrcholení egyptské krize podporovalo Velkou 

Británii na úkor francouzských zájmů. Takový názor zastával premiér Freycinet a 

ministr zahraničí Hanotaux, který vyčítal Němcům, že tím, když se postavili v 

egyptských záležitostech na stranu Britů, neoplatili Francii její zdrženlivost ve vztahu k 

burským republikám. 509 

Tak nakonec potíže, které občas zdánlivě nabývaly hrozivou podobu, byly v 

podstatě zažehnány a egyptská krize z první poloviny 90. let nijak nepoškodila britské 

mocenské postavení ve světě, ani v regionu Blízkého východu. 

506 Jeyes, S. H., The Earl ofRosebery, s. 139, London 1906. 
507 Tamtéž, s. 138-39. 
508 Zetland, c. d., s. 254. 
509 Friedjung, Das Zeitalter ... , Vol. II, s. 206-207. 
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Tyto události měly ale jiný dopad, ovlivnily britské vztahy vůči Turkům a 

Osmanské říši. V Egyptě žila významná turecká menšina, která zachovávala věrnost 

k Osmanské říši. Celkově nešlo o početnou skupinu, měla však určitou ekonomickou 

váhu, protože k ní náleželi bohatí obchodníci, majitelé půdy, finančníci apod. 

Britové museli řešit vztah k těmto lidem již v roce 1882, po okupaci Egypta. 

Místní Turky "podráždilo" podlomení jejich postavení ve státní správě i omezení, jež 

jim, jako majitelům rozsáhlých pozemků, znemožňovalo další bezohledné 

vykořisťování venkovského obyvatelstva. Odpor proti takovým změnám je zároveň 

spojoval s vrstvou bohatých Egypťanů, s nimiž měli společné zájmy. Zachovávali 

částečnou loajalitu vůči Osmanské říši a sultánovi, domnívali se, že mají nárok na 

zvláštní postavení a privilegia. 5 
10 

Počátkem 90. let Osmanská říše nadále představovala pro Velkou Británii 

překážku při snahách o stabilizaci britské nadvlády nad Egyptem. Už jen proto, že 

mohlo alespoň formálně dále deklarovat svá svrchovaná práva v této zemi. 

Osmanský sultán se pokusil využít změny na egyptském trůnu, aby 
(),/ 

prostřednictvím svého emisaře MukhtarPaši ovlivnil mladého chedíva a přiměl ho ke 

změně vlády. Jeho z~ebyl př~liš nebezpečný, kdyby jej nepodpořili generální 

konzulové Francie a Ruska.5ll Pokus sice nevyšel, ale možnost vměšování stále více 

upadající Osmanské říše, znepokojovala i britské premiéry. Tato okolnost vedla lorda 

Roseberyho ke stáhnutí se ze soupeření o získání koncesí na stavbu tureckých železnic. 

Obával se, že ostatní mocnosti by mohly využít možností, které jim poskytovaly tzv. 

turecké kapitulace k dalšímu nátlaku na odchod Britů z Egypta. V této souvislosti 

pronesl E. Grey svůj pověstný výrok, že pokud bude Velká Británie prosazovat svou 

odpovědnost za vládu v Egyptě, budou turecké kapitulace představovat smyčku kolem 

jejího krku, kterou mohou ostatní mocnosti, především stále dravější Německo, 

kdykoliv utáhnout. Podle jeho názoru stále narůstající zadluženost Turecka, která 

nakonec vedla k vyhlášení kapitulací, se stávala nebezpečím pro Velkou Británii. 

Evropské věřitelské mocnosti získaly těmito opatřeními možnost kontroly tureckých 

financí a tím i celého hospodářství Osmanské říše. To jim potenciálně umožňovalo 

510 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 170-71, 197. 
511 Zetland, c. d., s. 132-33. 
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využívat, byť již jen fonnální, turecké svrchovanosti nad Egyptem k vměšování do 

záležitostí této země.512 

3. 11. Egypt za poslední vlády Salisburyho. 

Období poslední Salisburyho vlády se stalo snad nejdůležitější etapou v celé~, 
,/ 

několik desítek let trvajícím období jeho politické činnosti. V druhé polovině 90. Let 

19. století se opět zostřily britsko-francouzské rozpory. Tentokrát ne přímo kvůli 

Egyptu, ale díky Súdánu a celému rozsáhlému, až do rovníkového pásma sahujícímu 

území v povodí Nilu. Ačkoliv občas vznikal dojem, že tyto neshody skončí válečným 

konfliktem, nakonec došlo v roce 1899 k britsko-francouzské dohodě řešící základní 

rozpory v koloniální sféře. Tato událost potom otevřela cestu k "entente cordiale ". 

V souvislosti s tím pomíjela i různá napětí v britsko-ruských vztazích, což 

zároveň znamenalo, že Velká Británie definitivně ztratila zájem na existenci a uchování 

celistvosti Osmanské říše. Došlo k nevyhnutelnému rozchodu s Německem, 

Trojspolkem a spolu s tím ztratily smysl další dohody, jako byla Středomořská smlouva. 

Británie definitivně opustila koncepci "Splendid Isolation" a začaly se tak vytvářet 

základy bloku Dohody. Po parlamentních volbách v roce 1895, v nichž zvítězili 

konzervativci a tzv. unionisté, odstoupil liberální kabinet lorda Roseberyho a moc 

převzala vláda vedená opět Salisburym, který znovu stanul i v čele ministerstva 

zahraničí. Tato změna byla přivítána zejména v Německu, dokonce císař Vilém II. 

napsal královně Viktorii, že tato událost vzbudila na kontinentě výborný dojem.5B 

Premiér Salisbury jako vždy věnoval i tentokrát pozornost mezinárodní situaci a 

snažil se zabránit hrozící izolaci říše. Znepokojovaly ho některé události, k nimž 

docházelo v mezinárodních vztazích. Zejména společný postup Německa, Francie a 

Ruska na Dálném východě i určité zlepšení styků mezi Francií a Německem, k němuž 

došlo v roce 1895 v souvislosti s německo-francouzskou dohodou o vymezení sfér vlivu 

v Africe. Takové změny vzbuzovaly u Salisburyho obavy, že by mohla vzniknout 

nějaká kontinentální aliance namířená proti impériu. Považoval tedy za svůj hlavní úkol 

tomu zabránit. 514 

512 Grey, Twentyfive Years ... , Vol. I, s. ll. 
513 IsraeI, L., c. d., s. 69. 
514 Pribram, c. d., s. 57. 
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Další záležitostí té doby se stával osud upadající Osmanské říše. Salisbury 

osobně nikdy nebyl přílišným zastáncem zachování její integrity a v době, kdy 

probíhalo povstání proti Turkům v Makedonii, a stávala se aktuální arménská otázka, 

pochyboval, že by mohly dlouho trvat takové poměry v blízkovýchodní oblasti. 

Salisburyho vláda začala bezprostředně po svém nástupu, k němuž došlo 26. 

června 1895, jednat se všemi evropskými mocnostmi' dalším osudu Turecka. Tuto 

záležitost převzala po předchozím kabinetu lorda Roseberyho, jehož záměry nový 

premiér akceptoval. 

V srpnu 1895 Salisbury otevřeně varoval sultána před nebezpečím rozpadu 

Osmanské říše a hrozil, že evropské mocnosti ji nebudou dále podporovat. Důvodem 

tohoto, pro něj nezvykle energického postupu, byly patrně tehdejší protiturecké nálady 

britské veřejnosti a kritika, které byl vystaven ze strany liberálů. Salisbury chtěl 

dokázat, že "turecká politika" předchozí liberální vlády je v nejlepších rukou.5I5 

Salisbury se ještě nevzdával naděje, že by se m1hlo najít nějaké méně radikální 

řešenÍ. NěmeckÝr ~ysla:nec v Londýně hrabě Hatzfelq11napsal po nástupu nové vlády 

svému minist(u Holsteinovi, že qritský premiér nemá chut' podílet se na rozbití Turecka 

a stále doufá, že sultán tomu předejde vnitřními reformami. Prý by se i spokojil s vnější 

kontrolou takových reforem prostřednictvím nějaké mezinárodní komise.5I6 

Turecké záležitosti se nejprve dostaly na pořad britsko-německýchjednání, která 

probíhala v letních měsících roku 1895. Německý diplomat Eckarstein tvrdil, že poprvé 

se hovořilo o tomto problému při setkání Salisburyho s císařem Vilémem II. v srpnu 

1895, kdy britský premiérp:rýnavrhl rQzdělenL turecké říše mezi Velkou Británii, 
~~' 

NěmeckO>a~R~kousko-Uhersko. Korespondent listu Times v Berlíně V. Chiroi~aopak 

'"UVáděniiroi:TIiaCi;~kterou d~stal od barona Holsteina, že s tímto projektem přišli němečtí 
politikové a Salisbury potom rychle odjel, aby o tom nemuseljednat. 5I7 

Nedůvěřivá rezervovanost britského premiéra vůči Německu měla patrně ještě 

jiné důvody. Salisburymu se nemohlo líbit bezohledné, vyděračské vystupování 

německého císaře Viléma II., který vzbudil pohoršení již v roce 1893, když se snažil 

prosadit německou účast na budování železniční sítě v Egyptě. V roce 1896 (Vilém II.) 

515 Preller, c. d., s. 86,53. 
516 Israel, L., c. d., s. 80. 
517 Preller, c. d., s. 13-15. 
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zase rozhněval britské politiky i veřejnost pověstným telegramem prezidel1,1!Ú Kriigerovi, 

jimž se otevřeně lostavil na stranu Btml.518 

HatzfelcyKe domníval, že Salisbury v létě 1895 nebyl je~ťě přesvědčen o 

nezbytnosti rozpadu Osmanské říše a obával se nepředvídatelnýc~ následků takové 

změny, třeba i války, kterou by tato událost mohla vyvolať. NejdůJežitější pro něj byl 
/ 

postoj Ruska, které by sotva akceptovalo Německem navrhované ř~šení.519 
I 

Opatrný britský postoj vůči Turecku do jisté míry ovl,Ívňovaly i události v 
I 

povodí Nilu a plány připravovaného tažení proti Mahdistům.52o I 
! 

V roce 1895 se opět dostala do popředí mezinárodního fájmu arménská otázka. 

Důvodem se staly masakry arménského obyvatelstva v ~ii Sasun koncem léta 

1894, následné masakry v září 1895 v Cařihradě a konečně v listopadu téhož roku v 

provincii Van. 

Reakcí evropských mocností na tyto události byl jen neúčinný protest u 

sultánovy vlády. Mnohem důrazněji se ozvala anglická veřejnost, v níž tyto události 

vyvolaly velké pobouření. Ostře reagoval i premiér Salisbury, který masakry přirovnal k 

vraždění za časů Čingischána a Tamerlána. Britská vláda slibovala, že podnikne kroky k 

zajištění ochrany křesťanského obyvatelstva v Malé Asii. Salisbury ale odmítal, aby 

Velká Británie kvůli těmto událostem, šla do války. Nakonec se Londýn spokojil s 

ustanoveními Berlínské smlouvy, v níž mocnosti požadovaly, aby sultán provedl určité 

vnitřní reformy a zavázaly se, že budou dohlížet na jejich realizaci. Nikdo nepřipomínal 

někdejší Kyperskou konvenci, která předpokládala přímou britskou intervenci na 

ochranu křesťanů v Malé Asii.521 

V roce 1895 začal proces zásadního přehodnocování britské zahraniční politiky. 

V této souvislosti Salisbury s určitostí prohlásil, že jeho vláda nemá zájem na 

černomořských úžinách a nebude jí vadit případné zabrání Cařihradu Ruskem. Dokonce 

řekl, že ani nezávislost Turecka není britskou prioritou.522 Když navrhl i rozdělení 

Osmanské říše na sféry zájmů jednotlivých mocností, byl podezírán, že chce vyvolat 

mezinárodní rozpory, a tak zabránit vytvoření jakéhosi kontinentálního spolku proti 

518 Rayner Robert M., The Nineteenth Century Eng!and: A Po!itica! and Socia! History oj the 
British Commonwea!th, 1815-1914, s. 368, London 1928. 

519 Tamtéž, s. 85-86, 91. 
520 Gardiner, The Life ojSir W Harcourt ... , Vol. II, s. 413-14. 
521 Tamtéž, s. 4l3-14. 
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Británii. Během jednání se zástupci ostatních mocností v létě 1895 Salisbury otevřeně 

zpochybnil nezávislost Turecka a v listopadu téhož roku i další existenci sultanátu.523 

Tato stanoviska odpovídala názorům vůdčích představitelů britských politických 

stran i veřejnému mínění, které všeobecně soudilo, že další spolupráce s Tureckem, 

případně jeho ochrana, je neperspektivní. I v těchto kruzích proto byla akceptována 

myšlenka, že Rusko může ovládnout Cařihrad. 524 Někteří diplomaté šli ještě dále, 

například vyslanec Hamilton, který v lednu 1896 napsal Balfourovi, že Velká Británie 

může zadržovat Rusy před Cařihradem, ale má se snažit vybudovat přátelské vztahy s 

Ruskem i Francií, a tak se politicky vzdálit od Německa ajeho spojenců.525 

S takovými názory souhlasili i další britští politikové. Například W. Harcourt 

odmítne dva tradiční názory zahraniční politiky: 1) Británie musí trvale obhajovat 

Turecko, protože takový závazek by ji neustále zatahoval do evropských rozporů; 2) 

Nepřátelství vůči Rusku představuje úhelný kámen britské východní politiky.526 

Určitou výjimkou byl již vlivný J. Chamberlain, který také realisticky chápal, že 

pro jeho vlast končí éra ,,splendid lsolation", a říše potřebuje spojence. Domníval se 

však, že spolupráce s Německem by byla výhodnější než s Francií a Ruskem. Ke změně 

těchto názorů ho brzy přiměla německá neochota k nějakým určitějším závazkům. 

Německo se především snažilo prosadit své ambiciózní zájmy v koloniální sféře a 

hodlalo si uchovat neutralitu v případě britského konfliktu s Francií a Ruskem.527 

Salisbury odmítal spolupráci s Německem, nepovažoval Rusko za hrozbu a věřil 

v možnost zlepšení vzájemných vztahů. 

V roce 1898 se obrat v britské zahraniční politice, který měl zabránit vtažení 

Velké Británie do případné války v Evropě, ještě zintensivnil. Předpokladem toho bylo 

zlepšení britsko-ruských vztahů po arménských masakrech, takže Salisbury mohl 

navrhovat společný postup obou mocností při řešení problémů na Dálném i Blízkém 

, h d V 528 vyc o e. 

522 Lord Strang, c. d., s. 228. 
523 Preller, c. d., s. 10. 
524 Lowe, c. d., s. 111. 
525 Tamtéž, s. 108. 
526 Gardiner, The Life ofSir W. Harcourt ... , Vol. II, s. 316. 
527 Pribram, c. d., s. 70, 72. 
528 Burt, LeRoy, c. d., s. 681. 
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Britský ústup z "cařihradských pozic" vedl k přeměně Kypru a Egypta v 

nejdůležitější základny ve východním Středomoří. Zatím nadvláda v Egyptě získala v 

očích britské veřejnosti určitý "morální aspekt", odpovídala populárním idejím o 

misionářském poslání anglosaské rasy.529 

Ve Velké Británii vždy existovala těsná souvislost vnitřní a zahraniční politiky, 

která pokračovala i na sklonku 19. století. V tuto dobu se do popředí dostávaly ideje 

imperialismu, nastupovala mocenská politika směřující k ovládnutí dalších částí světa. 

Prosazovaly se cíle ekonomické politiky dosahující globálních rozměrů. Tyto změny se 

promítaly do sféry koloniální expanze, jejímž dalším vyvrcholením se stala invaze do 

Súdánu.53o 

529 Bayer, c. d., s. 45. 
530 R6mer, c. d., s. 18-19. 
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Čtvrtá kapitola 

Súdán v 80. a 90. letech 19. století 

4. 1. "Súdánská otázka" po vítězství mahdistů. 

V polovině 80. let 19. století zůstával Súdán "nejbolestivější ranou na těle 

britského říše." Obrovská země přináležející po staletí alespoň formálně k Egyptu byla 

nadloiiliá léta ztracena. Rozhořčení nad smrtí generála Gordona a z toho vyrůstající 

vnitropolitická krize na britských ostrovech provázená bojovnou výzvou "zničte 

Mahdího", neměla dlouhého trvání. Jednotky vyslané do súdánského přístavu Suakimu 

pro zamýšlenou trestnou expedici do vnitrozemí byly odvolány k posílení armády v 

Indii. Egyptská armáda, které se z části podařilo uniknout zkáze, ustupovala k 

súdánsko-egyptským hranicím. Súdán byl na dalších 13 let "odepsán" a ponechán 

tyranii muslimských fanatiků.531 

Súdán byl z velké části ovládnut mahdisty, Britové udrželi pouze přístav Suakim 

při Rudém moři a jeho blízké okolí. Ohrožené jižní oblasti Egypta měly chránit 

nepočetné vojenské jednotky vedené sirdarem sirem Francisem Greenfellem. Koncern 

roku 1885 stáli mahdisté u Wadí Halfa, bezprostředně u egyptských jižních hranic.532 

Tehdy již byl odvolán generál Wolseley z Gongaly a rozhodnuto, že hranice Egypta se 

Súdánem povede právě přes Wadí Halfa. E. Baring prohlašoval, že generální linie 

egyptské vlády v této záležitosti bude naprosto pragmatická.533 V téže době přišel s 

návrhem na využití britských jednotek umístěných v Egyptě při zabezpečování jižních 

hranic země. Sám přiznával svou značnou odpovědnost za politiku ústupu ze Súdánu, 

hlavní vinu ale svaloval na Gladstonovu vládu, která měla v této záležitosti konečné 

slovo.534 Té bylo dodatečně ještě vytýkáno, že v rozhodujících chvílích odmítla nasadit 

do bojů jednotky z Indie a prohlašovala, že by neměla námitek proti eventuální turecké 

intervenci, pokud bude Turecko ochotno zaplatit s tím spojené finanční výdaje. 535 

Pád Chartúmu nepochybně prospěl růstu vlivu a prestiže Mahdího. Navíc nikdo 

nedokázal odhadnout, jaký ohlas bude mít jeho vítězství v Egyptě a mezi muslimy v 

531 Cecil, G., Salisbury ... , Vol. III, s. 130-31. 
532 Karlstedt, Oskar, Der weise KampJ, s. 75-76, Berlin 1926. 
533 Gretton, c. d., s. 157-58. 
534 Gladstone, c. d., s. 246. 
535 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 147. 
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jiných zemích. Sám Mahdí opakovaně dával na srozuměnou, že se zmocní Egypta a 

zažene nevěřící do moře.536 

Britskou bezradnost CharakterizOValy/g návrhy na zahájení jednáni s 

Mahdím. Před takovým postupem varoval v březnu 1884 lord Hartington Gladstona, 

zejména, kdyby k tomu mělo dojít za zády generály Wolseleye a generálního konzula 

Baringa. Přitom sám konstatoval, že pokud britská vláda upustí od záměru svrhnout 

Mahdího silou, nedá se proti tomu nic dělat.537 

Po první vlně rozhořčení nad záhubou Gordona přišlo pomalé vystřízlivění a 

začalo se nahlas diskutovat o příčinách této katastrofy. Vyvstala tak i otázka, jestli bylo 

správné vysílat do Súdánu již předchozí výpravu Hickse Paši, respektive reagovat na 

její neúspěch vysláním další vojenské expedice pod velením Gordona.538 

Premiér Gladstone přvfd~ích koncem února 1885 odmítl myšlenku trvalého 
, / 

'-// v 

podřízení Chartúmu britské kontrole. Rekl, že nastolení křesťanské vlády nad muslimy 

by vedlo k zavlečení armády do nekonečných bojů v tropickém klimatu s lidmi, jejichž 

odvaha je podněcována sebeobětavým fanatizmem. Znamenalo by to despotickou vládu 

z britských rukou nad těmi, kteří ji nenávidí. 539 

Gladstone si uvědomoval, že v obtížích tehdejší situace musí především nalézt 

kompromis se stoupenci jingoismu ve vlastní straně. Proto na schůzi kabinetu 7. února 

1885 prohlásil, že je zapotřebí upevnit mír a prosperitu v Egyptě tím, že bude poražen 

Mahdí, i když si uvědomoval, že tímto výrokem může poškodit prestiž, kterou požíval 

mezi muslimy v Indii.540 Osobně považoval jakékoliv udržování pozic v Súdánu za 

kalamitu především pro Egypt. Odhadoval, že již na sto tisíc Egypťanů muselo položit 

536 Cromer, Modern Egypt ... , Vol. II, s. 19-20. 
537 Holland, The Life oj Devonshire ... , Vol. II, s. 21. Ještě v roce 1884 se uvažovalo o vyslání 

vojenské výpravy do Súdánu proti Mahdímu pod velením generála Wolseleye. Této akce se chtěl dokonce 
zúčastnit princ Edward, musel ale od toho upustit pro odpor královny Viktorie a vlády. Přesto se o tuto 
záležitost nadále živě zajímal a nechával se průběžně informovat o jejich přípravách. Viz Sir Sidney Lee, 
King Edward Vll, Vol. I, s. 464-65, London 1925. 

538 Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 402-03. 
539 Holland, Devonshire ... , Vol. II, s. 21. Když hovořil o rozhodnutí vyhnat Mahdího 

z Chartúmu, byl velice opatrný a uchovával si otevřené dvéře. Uvedl, že v dané situaci se nelze zavázat k 
provedení takové akce, ale může k ní dojít, pokud vzniknou podmínky pro nastolení normální vlády. 
Především dopravní potíže - 1000 mílová vzdálenost mezi Káhirou a Chartúmem bránila zákroku proti 
mahdistum. Bylo prý nutno volit mezi dopravou vojenských jednotek buší proti proudu Nilu, nebo po 
současně budované železnici z přístavu Suakim přes poušť do Chartúmu. Rozhodnutí mohlo padnout až 
po pečlivých konzultacích s námořními, vojenskými a vědeckými odborníky, což vyžadovalo mnoho 
času. 

540 Magnus, c. d., s. 323-24. 
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své životy za nadvládu nad touto divočinou. Mahdího režim byl sice tyranský, ale pro 

Gladstona představoval přeci jen menší zlo než vládu zkorumpovaných pašů z Káhiry. 

Oddělení Súdánu od Egypta bylo pro něj jediné řešení. Proto se domníval, že sama 

Británie nemůže zabraňovat úsilí o jeho odtržení a měla by v tomto směru působit i na 

káhirskou vládu. 541 

Porážka v Súdánu zostřila nadlouho rozpory mezi stoupenci umírněného a 

radikálního směru v liberální straně. Gladstonovi přívrženci ji považovali za 

nevyhnutelnou a odmítali úvahy o další vojenské intervenci. Proti tomu se stavěli 

radikální stoupenci imperiální expanze, jejichž nejvýznamnějším představitelem byl 

lord Rosebery. Ten vyjádřil své znepokojení nad současnou situací v Súdánu v dopise 

Gladstonovi počátkem února 1885. Apeloval na premiéra, aby prováděl energičtější 

politiku a varoval, že "jsme v krizi, jaká se zřídka vyskytuje v národních dějinách. 

Národ ji musí řešit v jednotné frontě.,,542 Když v únoru 1885 odpovídal na nabídku ke 

vstupu do vlády, zdůraznil, že nemůže změnit své přesvědčení. Gladstone mu 

odpověděl, že rozhodný postoj, na němž se dohodl kabinet, snad pomůže překonat tyto 

výhrady. Rosebery ale i potom setrval na svém kritickém stanovisku. 543 

Jinak smýšleli stoupenci klasického liberalismu. Naopak považovali nedávné 

události za riskantní dobrodružství. Příkladem může být lord Harcourt, který v únoru 

1885, tedy po pádu Chartúmu, prohlásil v Dolní sněmovně, že "trvalá okupace Egypta 

by představovala nejnebezpečnější politiku, jakou si lze představit a nakonec by 

vyžadovala anexi Egypta i Súdánu. ,,544 Podobně smýšlel ještě umírněný představitel 

liberálních unionistů J. Chamberlain, který stále odsuzoval intervenci v Egyptě i v 

Súdánu a tvrdil, že proti takovým akcím je většina stoupenců liberální strany.545 

Nesnází vyplývajících z porážky v Súdánu využili opoziční konzervativci ke 

kritice politiky liberálů, hlavní tón "dodával" lord Salisbury. Ten již na sklonu roku 

1884 napadal ministra zahraničí Granvilla. Na zasedání obou komor parlamentu mu 

vytýkal, že jednou označoval Súdán za integrální součást Egypta a později se vzdával 

541 Morley, Gladstone ... , Vol. III, s. 144-146. 
542 Crewe, Rosebery ... , Vol. I, s. 216-17. 
543 Tamtéž, s. 217. 
544 Asquith, Fifty Years ... , Vol. I, s. 89. 
545 Strauss, c. d., s. 27, 31. 
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odpovědnosti za vývoj v tomto regionu. Obvinil i celou Gladstonovu vládu, že se snaží 

svrhnout odpovědnost za súdánskou krizi na loutkový režim v Káhiře.546 

Ministr Granville, když odpovídal na tuto interpelaci, vytkl Salisburymu, že 

svými výroky oslabuje pozici vlády doma a poškozuje ji i v zahraničí. Považoval to za 

nebezpečné zejména, protože právě v té době probíhala v Londýně konference 

evropských mocností o řešení egyptských záležitostí - zejména finančních problémů. 547 

Obavy z důsledků takové kritiky se nepotvrdily, protože ji nevyužila ani nejvíce 

zainteresovaná Francie, která měla zájem na uchování společného britsko

francouzského finančního kondominia v Egyptě a o Súdán se v té době nijak zvlášť 

ještě nezajímala. Salisbury pokračoval dál ve svých "filipikách" liberálů. Přičítal jim 

vinu na tragické smrti generála Gordona. Hlavní chybu Gladstonovy vlády viděl v její 

nedůslednosti, protože když posílala Gordona do Chartúmu, zároveň připravovala 

vyklizení oblastí jižně od Wadí Halfa.548 

Přes všechna taková bojovná prohlášení, neměli ani konzervativci určitou 

představu o dalším postupu v súdánské krizi a i oni si uvědomovali zbytečnost 

případného dalšího vojenského zásahu. 

Podle mínění E. Baringa měl i tento neúspěch dlouhodobě přinést pozitivní 

důsledek pro britskou mocenskou politiku. Tvrdil, že mahdistické povstání v Súdánu 

podstatně přispělo k rozhodnutí Britů zůstat trvale v Egyptě. Tuto okolnost považoval 

Baring za rozhodující pro budoucí expanzi do rozsáhlého území jižně od egyptských 

hranic a rozšíření britského koloniálního panství až k rovníku. 549 

Významný britský autor Raphael napsal, že historie britské expanze z Egypta na 

jih, k velkým jezerům, byla logickým důsledkem okupace Egypta a potřeba zajištění 

bezpečnosti této země vedla k expanzi do Súdánu a ovládnutí povodí Nilu. 

V Súdánu zatím vznikl mahdistický stát, který nerušeně existoval v létech 1885-

1898. Byla to vojensko-teokratická dikratura s "primitivní" sociální strukturou, v níž byl 

nejen obnoven, ale i podporován obchod s otroky. Hlavním městem se stal 

Ummdurman, kde žil Mahdí, měl zde svou mešitu i hrobku, poté co 22. června 1885 

546 Kennedy, c. d., s. 152-53. 
547 Fitzmaurice, Granvi/le ... , Vol. II, s. 330. 
548 Kennedy, c. d., s. 152-53. 
549 Zetland, c. d., s. 91-92. 
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náhle zemřel. Jeho nástupci se stali tři chalífové. Nejvýznamnější z nich, Abdulláh ibn 

Muhammad padl, v bojích s britsko-egyptskými vojsky v roce 1899. 

V průběhu druhé poloviny 80. let i v následujícím desetiletí musela britská vláda 

věnovat značnou pozornost zabezpečení Egypta před případným útokem zvenčí. 

Takovou potenciální hrozbu představovali islámští povstalci kontrolující značnou část 

Súdánu. Mahdisté zmítaní vzájemnými vnitřními rozpory nedokázali využít takových 

možností. Situace se začala měnit k horšímu až v době, kdy jiné evropské mocnosti, 

především Francie se začínaly zajímat o Súdán.55o 

Gordonova tragédie a vítězství mahdistů vzbudily rozruch po celé Evropě a 

zejména ve Francii, kde byl Súdán všeobecně považovaný za egyptskou državu. Přes 

veškeré rozpory s Brity byla i tam jejich porážka muslimskými fanatiky považovaná za 

tragédii týkající se všech bělochů, nikdo z Evropanů si nepřál podobný vývoj v dalších 

koloniích. Když počátkem roku 1885, v průběhu jednání mezi Brity a Francouzi o 

egyptském státním dluhu, došly ze Súdánu špatné zprávy, francouzští představitelé 

vyjadřovali lítost nad těmito událostmi a zároveň se netajili obavami z dalšího 

vývoj e. 551 

Skeptický byl v tomto směru Ferdinand Lesseps, který poznal Súdán již dříve, 

při společné cestě s bývalým chedívem Ismáílem. Prohlašoval, že pokračování 

vojenského tažení považoval za šílenství, protože intervenčním vojskům by opět hrozilo 

nebezpečí obklíčení a zničení. Domníval se, že nejlepším řešením by byla dohoda s 

Mahdím. Proto navrhoval reinstalaci dřívějšího chedíva Ismáíla, který podle jeho 

názoru měl postačující vliv a potřebnou autoritu k jednání s vůdci povstalců. Něco 

takového bylo ovšem pro Brity nepřijatelné.552 

4. 2. Súdán a evropská koloniální expanze v Africe. 

Hrozbou pro britské zájmy v tomto prostoru se stávala od poloviny 80. let sílící 

vlna evropské koloniální expanze, projevující se předevím na africkém kontinentě. 

Jednalo se především o Francii, jejíž představitelé se začínali zajímat o oblasti ležící v 

povodí horního Nilu. Francouzští kolonizátoři si uvědomovali význam rovníkové 

550 RaphaeI, Lois , c. d., s. 294-95. 
551 Newton, Lord Lyons ... , Vol. II, s. 343. 
552 Tamtéž, s. 343-44. 
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Afriky a území při pramenech Nilu pro britskou koloniální říši a Egypt. Jeden z jejich 

nejvýznamnějších kolonizátoru té doby de Brazza prohlašoval, že proniknutí do tohoto 

prostoru od jihu by nakonec mohlo vést k vyřešení egyptské otázky z hlediska 

francouzských zájmů.553 

Takové plány znepokojovaly britské politiky od konzervativců až po 

nejzásadovější liberály. To se zřetelně projevovalo v řadě jejich prohlášení. Příkladem 

toho může být postoj lorda Harcourta, státníka, který jinak měl značné výhrady k další 

koloniální expanzi. Ten se stále nedokázal vyrovnat s pokračující okupací Egypta a ještě 

v září 1891 opakoval, že by byl velmi rád, kdyby Britové odtud odešli. Argumentoval 

při tom úvahou, že setrvání v této zemi "zatahuje" Velkou Británii do evropských 

rozporu a činí z ní de facto kontinentální mocnost. 554 Nebezpe~~éto situace spatřoval v 

tom, že pokud se vláda nevzdá této hazardní politiky a ~ent ji v tom bude 

podporovat, nakonec nezbude nic jiného než anektovat nejen Egypt, ale také Súdán. 

Když v říjnu roku 1885 posuzoval postoj Velké Británie, nárokující si právo na 

území celého povodí Nilu, připomněl postoj Francie neuspokojené britskou nabídkou 

rozšíření jejího vlivu ~f11í severně od jezera Čad. Upozornil, že francouzský 

ministr zahraničí Deld,Sse vyhlašoval, že Francie vzhledem ke svým nezadatelným , / 

nárokům v Egyptě může ~éťuplatňovat právo na všechna území přináležející třeba jen 

nominálně k tomuto státu.555 

Rozhodný postoj k otázce kontroly území při horním Nilu vyjádřil zejména lord 

Rosebery výrokem, že tato oblast musí náležet do sféry britského vlivu, protože 

zabezpečuje britské pozice v Egyptě. Podle jeho slov "Egypt je Nil a Nil je Egypt." 

Neméně rozhodně se tehdy vyjadřoval E. Grey, který nejen odmítal myšlenku odchodu 

Britů z Egypta, ale prohlašoval, že závislost Egypta na Nilu vyžaduje kontrolu celého 

toku řeky a začlenění přilehlého území do anglo-egyptské sféry vlivu. 556 V tom se s ním 

shodoval 1. Chamberlain, který o něco později, v březnu 1896, ve svém parlamentním 

projevu již ustupoval od svých dřívějších názorů o dočasnosti okupace Egypta, ale i 

podpořil myšlenku nové vojenské expedice do Súdánu. Ta prý měla demonstrovat, že 

553 Raphael, c. d., s. 302. 
554 Gardiner, The Lije of.., Vol. II, s. 129. 
555 Tamtéž, s. 517, 470. 
556 Jeyes, c. d., s. 154. 
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organizace samosprávného Egypta Je mnohem obtížnějším úkolem, než se 

předpokládalo v minulé dekádě.557 

Poměrně dlouhou a bouřlivou diskusi vztahující se k tomuto problému v 

britském parlamentě roku 1895 vyvolaly mimo jiné plány na výstavbu železniční trati z 

Egypta do Ugandy a dále až k Velkým jezerům i k východnímu pobřeží Afriky. Tento 

projekt, s nímž přišel počátkem roku Roseberyho kabinet, byl nakonec kvůli finančním 

potížím odložen.558 

V roce 1896 Británie jasně řekla, že zůstane v Egyptě a rozhodla se, že k této 

državě opět připojí i Súdán. 559 Ostatně i v mezinárodních smlouvách uzavíraných v 90. 

létech (s Itálií 15.4. 1891, resp. Kongem 12. 5. 1894), vždy prosazovala, že povodí Nilu 

patří k Egyptu a ona hájí jeho zájmy. Sir Edward Frey to vyjádřil slovy, že Británie má 

speciální pozici "protektorátu" - "Position ofTrust" - vůči Egyptu. 560 

Na sklonku 19. století se stávalo zřejmým, že se Velká Británie rozhodla zůstat 

trvale v Egyptě a přisuzovala této zemi klíčový význam v rámci své koloniální expanze 

na africký kontinent, zejména do povodí horního Nilu a dále do rovníkových oblastí. 

Takové názory zastával E. Baring. Ten sice se v 80. létech nikdy nepokoušel 

smlouvat tragickou Gordonovu misi, ale zůstával chladný k rozhořčení britské 

veřejnosti nad slabostí a nerozhodností Gladstonovy vlády.561 Sledoval situaci v Súdánu 

a od konce 80. let upozorňoval na snahy evropských mocností proniknout do této země. 

Říkal, že by bylo absurdní, aby Britové, kteří obětovali životy i peníze k dosažení 

vítězství nad mahdisty, dovolili proniknout do Súdánu mocnostem, které by se v 

budoucnu mohly stát nepřáteli "Empire". 562 

Baringův názor na Súdán se neměnil, vždy podporoval nároky Egypta na tuto 

zemi. Jakoukoliv větší vojenskou expedici do Súdánu podmiňoval stabilitou egyptských 

financí, bez níž by podle jeho mínění nebylo možné uhradit náklady spojené s takovou 

akcí. Domníval se, že k přičlenění Súdánu k Egyptu může dojít až za delší čas, přibližně 

za celé čtvrtstoletí, když budou pro to vytvořeny potřebné finanční a hospodářské 

předpoklady. Ke změně názoru ho přimělo nečekané pronikání Francouzů do oblastí v 

557 Strauss, c. d., s. 69. 
558 Tamtéž, s. 150-51. 
559 Lord Strang, c. d., s. 228. 
560 Baddour, c. d., s. 91-92. 
561 Zetland, c. d., s. 215. 
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povodí horního Nilu. Tehdy řekl Roseberymu, že kdyby se Francie usadila v tomto 

regionu, znamenalo by to konec nadějí na znovuzískání Súdánu a zároveň i zánik 

britského vlivu v Egyptě. 

Stejnou rozhodnost projevil na podzim roku 1895, když konzultoval s 

londýnskou vládou otázku, zda finanční zdroje, které měl Egypt k dispozici, postačí na 

krytí výdajů pro vojenskou expedici do Súdánu. Prohlásil, že egyptská vláda by měla 

podpořit takovou akci bez ohledu na to, kolik bude stát. Ostatně v té době byla finanční 

a hospodářská situace Egypta v podstatě uspokojivá, i když v souvislosti s financováním 

zmíněné vojenské operace vyvstaly jisté problémy. K tomu bylo totiž nutno použít 

prostředky původně určené k financování stavby Asuánské přehrady, jak požadovala 

také většina věřitelů Egypta. 563 Baring nepochybovalo tom, že tyto peníze mají jít v 

prvé řadě na vojenskou expedici. Přesto ale navrhoval, aby chystaná invaze do Súdánu 

byla formálně označovaná za akci egyptské vlády. Tím by si podle jeho mínění zajistila 

pevnou diplomatickou půdu, protože velmoci by ztěží mohly protestovat proti legitimní 

snaze Egypta získat zpět ztracené územÍ. 

Příznivá situace v Egyptě vytvářela důležité předpoklady pro novou expanzi k 

jihu, do Súdánu a až k pramenům Nilu. Britové si od poloviny 80. let vytvořili pro to 

předpoklady v oblastech kolem Rudého moře. Především se jednalo o zabezpečení stále 

důležitějšího Suezského průplavu. Legální úprava jeho statutu představovala závažný 

problém mezinárodních vztahů. Především stále šlo o zabezpečení jeho neutrality v 

případě války. Britští představitelé sice deklarovali takové zásady, ale ozývaly se také 

skeptické hlasy zpochybňující význam a smysl takových slibů. Jak prohlásil v té době 

lord Derby ve Sněmovně lordů návrh na úplnou neutralizaci průplavu, která by v 

případě války povolovala průjezd všech lodí států zúčastněných na takovém konfliktu, 

byl pro Velkou Británii nepřijatelný.564 

Vzhledem k tomu, že v posledním desítiletí 19. století tudy proplouvaly z 89% 

britské lodi a průplavem vedly nejdůležitější námořní trasy do Indie a dále k 

jihovýchodní Asii, Austrálii a na Dálný východ, měla Velká Británie eminentní zájem 

na zajištění své kontroly nad ním a v důsledku toho i nad Egyptem. Stával se pro ni 

562 Abbas, c. d., s. 48-49. 
563 Zetland, c. d., s. 223. 
564 Fitzmaurice, Granville .... , Vol. II, s. 446. 
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životně důležitý, protože vedl k nejvýznamnějším částem říše. Tyto državy, zejména565 

Austrálie, se začínaly zajímat o provoz a kontrolu průplavu a vyjadřovaly se k těmto 

záležitostem.566 

Suezským kanálem projíždělo stále více lodí, takže se začaly objevovat obavy, 

zda jeho kapacita postačí takovému provozu. V souvislosti s tím vznikaly plány na 

výstavbu druhého kanálu, který měl procházet souběžně s dosavadním průplavem. 

Těmito plány se zabýval znovu inženýr Lesseps, který se snažil získat od egyptského 

panovníka koncese na půdu potřebnou pro realizaci takového projektu. Nakonec záměr 

ztroskotal na ne ochotě mezinárodního finančního kapitálu k takové investici. 567 

I 
v' 'v ~a ~klonku 19. ~toletí ~roc~~elo S~~ze~ přes v,I~~ britského import~v ~ 

pnbhzne 2:f exportu. Vyznam namornlCh spOJU Stredomoflln a Suezem narostl zvlaste 

po čínsko-r~ponské válce v letech 1894-95, když se objevily plány na rozdělení sfér 

vlivu velmocí v Číně.568 

Britské úsilí o zabezpečení kontroly nad námořními spoji vedoucími od Suezu 

do Indie se týkalo i různých míst Arabského poloostrova a zasahovalo dokonce až do 

Perského zálivu. Tyto aktivity, které řídila britská administrativa v Indii, vyvrcholily v 

době, kdy byl indickým místokrálem lord Curzon. 

Na Arabském poloostrově bylo hlavním rivalem Velké Británie Turecko, které si 

činilo nároky na celou tuto oblast, byt' ji nemělo pod svou kontrolou. Jedním z takových 

sporných míst byl Jemen. Turecko obnovilo formálně svou vládu nad touto zemí v roce 

1849. Nemělo ale kontrolu nad devíti kmeny, které uzavřely dohodu s Brity. V roce 

1891 došlo ke stanovení severní hranice území kmenů, jejichž území bylo pod britskou 

kontrolou. 569 

Velká Británie se již dávno, v první polovině 19. století, usadila v oblasti 

Perského zálivu. Ovládla Bahrajnské ostrovy, které odtrhla v roce 1820 od Kataru. 

Kuwajt byl z podnětu570 lorda Curzona zabrán v roce 1899. K této anexi došlo v 

565 Al-Sayyid, c. d., s. 2, Viz Das, c. d., s. 72-73. 
566 ChiIders, The Life ofChílders ... , Vol. II, s. 156. 
567 Tamtéž, s. 151. 
568 Marder, c. d., s. 144. 
569 Bums, Sir Alan, In Defence ofColonies. British Colonial Territories in International Affairs, 

s. 190, London 1957. 
570 Fischer, c. d., s. 541. 

161 



důsledku znepokojení indické vlády nad chystanou stavbou Bagdadské dráhy, která 

měla usnadnit proniknutí Německa k Perskému zálivu.571 

Turecko se na přelomu století snažilo znovu ovládnout toto území a z podnětu 

Německa vyvíjelo nátlak na místního panovníka a vyslalo tam i své válečné lodi. Proti 

nim zasáhly z podnětu lorda Curzona britské námořní síly a donutily je k ústupu. Potom 

se Kuwajtdostal trvale pod britskou kontrolu.572 
... _"",_",&,"".C""""fr~-.F~fr 

Indický vicekrál lord Curzon zkřížil pokus Francouzů o vybudování námořní 

základny na pobřeží jihoarabského sultanátu Omán. Právě on po řadu let usilovalo 

přeměnu tohoto sultanátu v britskou državu. Na zmíněný pokus Francouzů odpověděl 

ultimatem do Muskatu hrozbou vyslání britské eskadry z Bombaje k osmanským 

břehům. Tato iniciativa ale nevyhovovala premiérovi Salisburymu, který usiloval o 

smírně řešení sporů v centrální Africe a vůbec o zásadní zlepšení britsko-francouzských 

vztahů.573 

Britům se podařilo zabránit jiným evropským mocnostem vybudovat si základny 

v prostoru Arabského moře. Jediným rivalem zůstávalo Turecko, které si ale mohlo 

dělat na tuto oblast pouze historické nároky, aniž by tam dokázalo nějak efektivně 

prosadit svou moc. 

Britové dbali o to, aby si udrželi kontrolu nad západním africkým pobřežím 

Rudého moře. I v době, kdy přenechali Súdán mahdistům, si udrželi kontrolu nad 

nejdůležitějšími pobřežními místy včetně nejvýznamnějším z nich, přístavem 

Suakimem. Ale i v tomto regionu museli soupeřit s dalšími evropskými mocnostmi 

hlavně Itálií a Francií. 

Když Francouzi ztratili vliv v Egyptě a museli se spokojit s druhořadou úlohou 

při správě Suezského průplavu, snažili se alespoň usadit někde poblíž námořní trasy 

procházející Rudým a Arabským mořem. Úspěchu dosáhli v Somálsku, kde zřídili 

menší kolonii, která měla značný strategický význam, protože ležela u úžiny Bab-el

Mandeb. 

571 Tamtéž, s. 542. 
572 Hall, c. d., s. 306. 
573 Ronaldshay, Rt. Honoarable the Ear! of, Life oj Lord Curzon, Vol. II, s. 45-46, London 1927. 
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Od 80. let museli britští představitelé věnovat pozornost italské koloniální 

expanzi v prostoru tzv. afrického rohu, či spíše její9i neúspěchům, které mezi místním 

obyvatelstvem oslabovaly respekt evropských kol(Jnizátorů. 

Italská kolonizace v tomto prostoru zaJ);~la v době, kdy Britové bombardovali 

Alexandrii a podnikli invazi do Egypta. TyhdY Italové zabrali na africkém pobřeží 
Rudého moře dva malé a bezvýznamné su;tJ:!Y~:'74 _~ 

Londýn znepokojila italská anexe(území Assabbay l1'0blíž úžiny Bab-el-Mandeb 
~" ",,/ 

spojující Rudé a Arabské moře, k níž došlo'Vr(yce~t88í. Dokonce i takoví "umínění" 

členové liberální vlády, jako ministři Granville a Hartington, požadovali energickou 

odpověď, tedy vyslání eskadry válečných lodí do Rudého moře. Narazili ale na odpor 

premiéra Gladstona, který namítal, že by tak vzrostlo nebezpečí války. Argumentoval i 

tím, že Velká Británie nemá právo bránit jiným národům v koloniální expanzi a tvrdil, 

že africká politika bude pro Itálii zdrojem slabosti, nikoliv síly.575 

Britové sice vítali italské nabídky pomoci v boji proti mahdistům, nebyli ale 

ochotni jim za to poskytovat větší výhody a nehodlali podporovat jejich přílišné 

koloniální ambice. V tom se shodovali i se svými největšími rivaly, Francouzi, s nimiž o 

těchto záležitostech vedli utajená jednání. Jejich výsledkem byla tajná smlouva z roku 
"'------"-

1888, v níž se uvádělo, že obě mocnosti nedovolí Itálii, aby se zmocnila částí Etiopie při 

pramenech Modrého Nilu.576 

V únoru 1885 obsadili Italové místo Massawu~~_cQžuznali Britové smlouvou z 
~~--'-~ 

dubna 1891. Souhlasili i s italskými zábory dalšího území pozdější Eritreje s 

podmínkou, že tím nebudou dotčeny zájmy Egypta. V roce 1889 si začali Italové dělat 

nároky na oblast Kassaly.577 

Baring přesvědčil Salisburyho, že jakákoliv mocnost, která by pronikla do 

oblastí při horním Nilu, musí uznat svrchovanost Egypta nad tímto územím. Z toho 

vycházela britsko-italská dohoda uzavřená v dubnu 1891.578 

574 Wolf, Lucien, Empíre and Commerce, s. 154, London 1924. 
575 Daniels, c. d., s. 369. Gladstone ale připouštěl, že Velká Británie nemůže bránit jiným 

mocnostem v zabírání různých území nacházejících se v blízkosti námořních cest vedoucích Suezem do 
Indie a dále na východ. Dospíval znovu k závěru, že italské ambice v tomto ohledu přesahují jejich 
možnosti a nakonec Itálii oslabL Viz Fitzmaurice, Granville ... , Vol. II, s. 235-36. 

576 Raphael, c. d., s. 362. 
577 Baddour, c. d., s. 78-79. 
578 Al-Sayyid, c. d., s. 132-33. 
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V září 1890 probíhala v Neapoli jednání o italských koloniálních nárocích, která 

skončila naprostým krachem. Salisbury byl ochoten přenechat Italům pouze úzký pás 

bezvýznamného území při Rudém moři. V instrukcích zaslaných Baringovi trval na 

udržení celého povodí Nilu, na něž si tradičně dělal nároky Egypt. Chtěl uchovat 

nedotčenou britskou kontrolu nad pobřežím mezi Rudým mořem a Indickým oceánem. 

Soudil, že Britové mohou protahovat jednání, protože pro Itálii je její koloniální politika 

fi v v , , 579 mancne neunosna. 

Do těchto jednání se snažilo zasáhnout ve prospěch Itálie také Německo, jehož 

vyslanec v Londýně Hatzfeld přišel s návrhem, aby Velká Británie pomohla Itálii při 

obraně jejího území u Rudého moře. Berlín sliboval, že budou-li přijaty jeho návrhy, 

postaví se za Británii, tj. v případě, kdy jiná mocnost - myšleno Francie - toho využila 

k expanzi do sféry britských zájmů.580 

Když v říjnu 1890 chtěl Crispi postavit Brity před ,/ait acompli" vojenským 

obsazením eritrejské Kasaly, italský diplomat Turnielli ho upozorňoval, že je třeba 

postupovat velmi obezřetně, vyvolávat dojem, že Itálie je přirozeným spojencem Velké 

Británie, a tak zabránit vzniku podezření, že by mohla a chtěla ohrozit britské pozice v 

povodí Nilu. Kdyby se Británie postavila proti Itálii, jistě by toho využila Francie. To 

byl správný odhad, protože Salisbury i londýnský tisk ostře reagovali na pokusy Italů 

proniknout do Súdánu. Salisbury prohlašoval, že lituje podpory italské expanze v Africe 

a začal uvažovat o likvidaci italských záměrů v Etiopii.58I 

Italy ostatně začaly brzy nato stíhat vážné neúspěchy. V září 1895 zaútočili 

stoupenci mahdistů na Kassalu, což podstatně zhoršilo strategickou situaci italských 

vojsk. Baring znepokojený tímto vývojem navrhoval vyslání britské vojenské expedice, 

aby bylo zabráněno pádu tohoto důležitého místa. Salisbury ale nesdílel jeho obavy a 

tvrdil, že pokud udrží Britové kontrolu nad povodím Nilu, bude taková ztráta 

bezvýznamná. Postavení Italů se dále rapidně zhoršovalo, až konečně počátkem března 

1896 římská vláda požádala Salisburyho, aby britsko-egyptské jednotky uskutečnily 

operaci na březích Nilu a pomohly tak zajistit italský ústup. 582 

579 Lowe, c. d., s. 63. 
580 Eckardstein, c. d., s. 279. 
581 Tamtéž, s. 64. 
582 AI-Sayyid, c. d., s. 132-33.; Baddour, c. d., s. 80-81. 
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Tyto nesnáze souvisely s tehdy probíhající italsko-etiopskou válkou a byly 

přímým důsledkem zdrcující porážky, kterou utrpěla italská vojska 1. března 1896. 

Baring s rozhodnutím londýnské vlády z 13. března 1896 nesouhlasil, protože se 

domníval, že takový pokuss,zabít dva ptáky jednou ranou" je nevýhodný a veškeré úsilí 
'"~~~~~"~'""""'~'"""""" '""O" '''~, 

by mělo směřovat k rozšíření egyptské kontroly co nejhlouběji do oblastí při horním 

Nilu. Hlavně se obával, že on sám nebude mít vliv na průběh vojenských operací v 

Súdánu. Proto navrhoval premiéru Salisburymu, aby velitelem vojenské expedice byl 

jmenován, vůči němu vždy loajální generál Grenfell, o němž tvrdil, že zná dobře 

konkrétní situaci, možnosti mahdistů a nedovolí britským jednotkám, aby pronikaly do 

dalších sporných oblastí centrální Afriky. 583 

Salisbury ale Baringovy rady neakceptoval, přestože je podpořil již vlivný člen 

kabinetu J. Chamberlain. Naopak akceptoval stanovisko svého poradce generála 

Kitchenera, který požadoval opatrný postup.584 I když Britové nijak razantněji nezasáhli 

do vývoje událostí v Africkém rohu, ty se nakonec staly dalším důvodem pro uznání 

nezbytnosti vojenské expadice do Súdánu.585 Svou roli při tom sehrála snaha zabránit 

dalším povstáním domorodců povzbuzených vítězstvím u Aduy. Podle J. Chamberlaina 

by takové vzpoury mohly zničit i plody evropské civilizace v Egyptě, které se tam 

prosadily díky britské okupaci. 586 

Přibližně od počátku 80. let začal také vzrůstat zájem o Etiopii, tentokrát 

především v souvislosti se snahami některých evropských mocností získat kontrolu nad 

dalšími pobřežními oblastmi v prostoru Afrického rohu. První popud k tomu dali, jakjiž 

bylo uvedeno, Francouzi, když v roce 1882 ovládli malý sultanát o:ggck, základ jejich 
~",,"> 

pozdější nevelké, ale strategicky významné državy v tomto prostoru. Francie si tak 

chtěla vytvořit základnu pro obchod s Etiopií s jejím vnitrozemím, kde se nacházelo 

nejvýznamnější obchodní centrum - město Harrar. O tuto oblast měli zájem Britové, 

kteří si k ní sjednali přístup přes přístav Zeila obsazený v roce 1884. Tím začalo déle 

než dvě desítiletí trvající britsko-francouzské soupeření v této části Afriky.587 

583 Zetland, c. d., s. 228. 
584 Strauss, c. d., s. 69. 
585 Gretton, c. d., s. 397. 
586 Strauss, c. d., s. 69. 
587 Wolf, c. d., s. 154, 157. 
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V témže roce vznikl britský protektorát na území severního Somálska. Do této 

oblasti pronikali již dříve Egypťané a v roce 1875 vyhlásil káhirský chedív svou 

nadvládu nad různými malými kmeny žijícími na somálském pobřeží. Egyptské 

posádky, které přišly na toto území, byly staženy v průběhu mahdistického povstání v 

Súdánu. Britský protektorát byl původně řízen z Asenu jako území podřízené indické 

vládě. V roce 1888 byl převeden pod kontrolu britské vlády. V témž roce byly vytýčeny 

hranice mezi britským a francouzským Somálskem, v roce 1894 s italským Somálskem 

a konečně roku 1897 také s Etiopií. 588 

Britsko-francouzské soupeření v oblasti Afrického rohu alespoň částečně 

regulovala smlouva z února 1888, jejíž ustanovení byla uchovávána v tajnosti až do 

roku 1894. Ani tato smlouva však nezabránila vzniku dalšího napětí, hlavně v oblasti 

Harraru. Velká Británie byla zaneprázdněna řešením egyptské krize, takže nestačila 

reagovat na různé francouzské akce. Pokud vůbec věnovala těmto záležitostem 

pozornost, pak to bylo v souvislosti se snahami o zabezpečení britské kontroly nad 

povodím Nilu, tedy jeho právě na etiopském území pramenící důležité větve - Modrého 

Nilu.589 

Mezinárodní zájem o tuto oblast vyvolala až italsko-etiopská válka v létech 

1895-96, která skončila drtivou italskou porážkou v bitvě u Aduy. Etiopie dosáhla 

takového vítězství, hlavně díky francouzské výzbroji a francouzským důstojníkům 

působícím v jejím vojsku. 

Itálie potom musela uznat nezávislost Etiopie a spokojit se s málo významnými 
" 

koloniemi v Eritr~i a části Somálska. 
l 

Francouzi"se snažili využít svého vlivu k nátlaku na etiopského císaře Menelika 

II. Ten se ocitl ve značně kuriózním postavení. Měl podporovat plány Francouzů 

namířené proti pronikání Britů do oblastí horního Nilu. Zároveň ale i on sám chtěl 

rozšířit své panství až k břehům této řeky. Vyslal tam dokonce vlastní expedici, s níž 

chtěly v roce 1897 spolupracovat francouzské výpravy Clochesse a Bouchamps~~"",,_ 
~------~~-

Podle instrukcí, které obdržel BouchamEsp od pařížské vlády měla být postavena 

na pravém břehu Nilu etiopská a na levém francouzská pevnůstka. Francouzi tedy 

588 Bums, c. d., s. 51-52. 
589 Wolf, c. d., s. 155, 167-168. 
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uznávali Menelikovy nároky na území až k pravému břehu Nilu, kdežto sami hodlali 

zabrat oblast od levého břehu této řeky, region zvaný Bahr-el-Ghaza1.59o 

Od roku 1896 existovalo spojenectví císaře Menelika s Francouzi. Jeho význam 

vzrostl, když se do popředí dostalo britsko-francouzské soupeření v Súdánu. V čase, 

kdy se generál Kitchener chystal na svou expedici z Chartúmu na jih a francouzský 

důstojník Marchand se blížil se svými Senegalci k Nilu ze západu, se britští a 

francouzští vyslanci snažili získat etiopského panovníka na svou stranu. Císař Menelik 

měl zájem o přátelské vztahy nejen s Francií, ale i s Ruskem. S ním navázal 

diplomatické styky a několik ruských důstojníků přišlo pomáhat při modernizaci 

etiopské armády. 

Britové se za této situace rozhodli podporovat slabšího soupeře, Itálii, přestože i 

ta se snažila proniknout do Súdánu z oblasti při Rudém moři. Londýnská vláda 

slibovala, že uzná Etiopii za sféru italského vlivu, současně ale usilovala o jasné 

vymezení zájmových sfér v Súdánu i Somálsku.591 

Britský vyslanec sir E. Rodd dostal instrukce, aby se snažil dohodnout s 
~--~---~.~."--

Menelikem na vymezení západních hranic Etiopie, které by zabezpečilo britské nároky 

v povodí Nilu. Tím mělo být zajištěno krytí Kitchenerovy expedice před eventuálním 

útokem Etiopanů.592 Takové nebezpečí hrozilo z etiopské provincie Kaffra, jejíž 

guvernér měl u svých vojenských jednotek několik francouzských důstojníků a hrstku 

ruských kozáků. Tito důstojníci měli dalekosáhlé plány. S třicetitisícovou armádou 

zamýšleli obsadit území mezi prameny řeky Omo a Rudolfovým jezerem, vybudovat 

tam pevnůstky, které měly zastavit další pronikání Britů. Podle těchto záměrů měl 

Menelik s francouzskou a ruskou pomocí získat rozsáhlou oblast severně od britské 

východní Afriky a Ugandy až po Bahr-el-Ghazal na západě a Bílý Nil. Za to měl 

pomoci Marchantově a Bouchampově expedici zabránit pronikání Britů k Bílému 
" ____ "c_, ___ ~" __ 

Nilu.593 
~--<-'* --

590 Tamtéž, s. 196. 
591 Raphael, c. d., s. 331-32. 
592 Wolf, c. d., s. 196. 
593 Tamtéž, s. 200. 
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4. 3. Odpor Francie proti britské intervenci v Súdánu. 

V polovině 90. let konečně nadešel čas, kdy Britové mohli zahájit vojenské 

tažení s cílem porazit mahdisty a ovládnout Súdán. V té době měli již zajištěnou 

kontrolu nad Egyptem, kde byla stabilizovaná vnitropolitická situace, překonaná 

finanční krize a úspěšně se rozvíjel i hospodářský život. Přípravy nového vojenského 

tažení proti mahdistům vyžadovaly značné finanční náklady. Britská vláda neměla chuť 

je zajišťovat z vlastních zdrojů. Navíc ji chyběla jisto~, zda tyto peníze zabezpečí 

úspěch takových plánů a také se chtěla vyhnout diskusím a kritice v parlamentě i tisku. 

Egypt mohl z části financovat takovou výpravu, na níž se měla podílet jeho 

znovu vybudovaná armáda, i když hlavní vojenskou sílu tvořily anglické a indické 

jednotky. Velení bylo v rukou zkušených důstojníků působících převážně delší čas v 

koloniích v čele s generálem Kitchenerem, který se osvědčil v Indii, zejména v bojích v 

severozápadním pohraničí, při hranicích s Afghánistánem. Nebylo ale nijak snadné 

využít zdrojů, které v té době měly konsolidované egyptské finance. K tomu nestačila 

jen dohoda a spolupráce s egyptskou vládou, ale bylo třeba získat ještě souhlas dalších 

evropských mocností, které měly právo dohlížet na splácení egyptských dluhů, zejména 

Francie. 

Odpor Francouzů představoval největší překážku realizace plánů. Pro vojenskou 

expedici do Súdánu mělo být poskytnuta suma půl milionu liber z egyptské státní 

pokladny. Přístup k těmto penězům musela napřed schválit Mezinárodní komise pro 

egyptský státní dluh, z jejíchž členů byla proti Francie a Rusko.594 

Sporná záležitost se nakonec dostala před smíšený tribunál první instance v 

Káhiře, který dal za pravdu iniciátorům návrhu. Britská vláda potom, aby oslabila 

mezinárodní kritiku, sama poskytla na financování výpravy 1,3 milionu liber šterlinků. 

Pro nové tažení do Súdánu existovaly nejrůznější důvody. Angličany 

nepochybně šokovaly zvěsti o surovostech dervišů. Rovněž vzpomínka na Gordonovu 

smrt vzbuzovala touhu po odplatě a posilovala lidové sympatie pro súdánskou válku. 

Tažení získalo podporu britského obchodního kapitálu. Vliv měla i Salisburyho úvaha o 

úrodnosti půdy v Dongole a významu této oblasti pro Egypt. Salisbury řekl, že 

594 Gretton, c. d., s. 398. 
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znovuzískání tohoto území a otevření celého povodí Nilu povede k velkému posílení 

obchodu s Egyptem.595 

Důležitá debata o Súdánu proběhla 28. března 1895 v Dolní sněmovně. Státní 

podsekretář E. Grey tam tehdy vystoupil s neobvykle ostrým prohlášením. Řekl, že 

francouzská expedice do nilské oblasti není nečekaným a nepromyšleným činem, ale 

projevem nepřátelského jednání francouzské vlády. Dále zdůraznil, že Británie je ve 

zvláštní pozici, protože v Súdánu hájí nejen vlastní, ale především egyptské zájmy, 

které Francouzi ohrožují.596 

Velká Británie odmítla jakékoliv rozdělení Súdánu a zdůraznila, že ve hře jsou 

permanentní i současné zájmy Egypta. Konkrétní akcí, která následovala, bylo zrychlení 

stavby železniční trati do Ugandy, která měla usnadnit přesun vojenských jednotek do 

prostoru nilského povodí. 597 

V britských vládních kruzích jednoznačně převládl názor, že Súdán náleží do 

egyptského životního prostoru. Egypt zatím získal dostatečnou vojenskou i 

ekonomickou moc, aby mohl ovládnout horní tok Nilu, představující životně důležitý 

bod pro Egypt. S tím plně souhlasil E. Baring, který řekl, že účinná kontrola vod Nilu 

od rovníkových jezer až k moři je pro egyptský prostor životně důležitá. Jiný britský 

poradce při egyptské vládě uvedl, že Súdán je pro Egypt stejně důležitý jako 

Alexandrie. Jistý egyptský státník pak formuloval tezi: "Kdo ovládá Súdán, je 

strategicky a ekonomicky pánem Egypta. ,,598 

Zatím premiér Salisbury rozvíjel diplomatická jednání. V roce 1895 řekl důvěrně 

francouzskému vyslanci, že Británie připravuje vojenskou expedici do Dongaly. Žádal 

pařížskou vládu o pochopení s tvrzením, že má jít o tažení podnikané na egyptském 

území, jehož smyslem je finanční a vojenská spolupráce s Egyptem při uplatňování jeho 

teritoriálních práv. Uvedl, že považuje za nezbytné, aby takový zákrok byl podniknutý 

po předchozím dorozumění s Francií. 599 

V červnu 1896 při projevu ve Sněmovně lord Salisbury prohlásil, že není možné 

obnovit dřívější pozice Egypta a zajistit jeho bezpečnost, dokud egyptská vlajka znovu 

595 Raphael, c. d., s. 355. 
596 Baddour, c. d., s. 85. 
597 Israěl, L., c. d., s. 71. 
598 Seeley-Freund, c. d., s. 323. 
599 Raphael, c. d., s. 351-52. 
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nezavlaje nad Chartúmem. Takové rozhodnutí vlády bylo přijato se všeobecným 

nadšením. Podsekretář ministerstva války je označil za významný krok, který zajistí 

všeobecnou podporu pro postup v Súdánu.600 Vůdce liberální opozice navrhoval svolání 

mezinárodní konference, která by projednala egyptské nároky na Súdán. Domníval se, 

že s podporou Německa by tam bylo možné dosáhnout definitivního rozdělení sfér vlivu 

a uznání faktu, že Británie musí mít Egypt pod svou kontrolou. Věřil, že i Francie by 

měla zájem o takovou konferenci, jejímž cílem by mohla být britsko-konžská dohoda.601 

Britové zdůvodňovali svou akci argumentem, že sám Egypt by nedokázal 

obnovit vládu nad Súdánem. To prý mohly provést pouze britské jednotky pod velením 

generála Kitchenera za podmínky, že londýnská vláda uhradí výdaje spojené s touto 

expedicí. 602 

V roce 1894 vešly ve známost francouzské plány na proniknutí do oblastí Lado a 
~~~_.~"._"-

FáŠoda. 'To měla být snad jakási odpověd' na vyhlášení britského protektorátu nad 

Ugandou, k němuž došlo v dubnu téhož roku. Britové se snažili zprvu tomu tlaku čelit 

diplomatickou cestou, jednání s belgickým králem Leopoldem II. o konkrétním 

vymezení sfér vlivu v tomto regionu. Francouzské aktivity v Horním Súdánu603 

považovali za ohrožení svých zájmů v Egyptě a překážku další, zamýšlené expanze k 

pramenům Nilu. Uvědomovali si, že pokud by se francouzští rivalové usadili v tomto 

prostoru, přerušili by Britům cestu k jihu a vybudovali mohutné impérium v severní 

Africe. Londýnská vláda se proto pokusila dohodnout s belgickým panovníkem, který 

se cítil být ohrožený francouzskými ambicemi o vymezení sfér vlivu v oblastech 

Ubangi Šari a Bahr-e1-Ghaza1.604 

Objevovaly se mnohem závažnější úvahy o cílech francouzské koloniální 

expanze v tomto prostoru. Zřetelně je vyjádřil i tehdejší britský zmocněnec v Káhiře R. 

Rodd, když v září 1898 varoval Salisburyho, že Francouzi chtějí vybudovat koloniální 

říši napříč Afrikou, od Senegalu až po Adenský záliv.605 

600 Burt, c. d., s. 530; Raphael, c. d., s. 353. 
601 Crewe, Rosebery ... , Vol. II, s. 418. 
602 Abbas, c. d., s. 52. 
603 Holt, c. d., s. 205-207. 
604 Raphael, c. d., s. 304. 
605 Snyder, Louis L., The lmperialism Reader. Documents and Readings on Modern 

Expansionism, s. 341-42, New Breensaick 1954. 
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Britové odpovídali na taková nebezpečí občas zřetelnými výhružk:ami. Tak 

například v době vrcholící súdánské krize, státní podsekretář pro kolonie lord 

Selbollrnes'prohlásil, že jeho vláda sice dává přednost míru, nevedla by válku například 

"kVUliMadagaskaru, ale nemůže se takto benevolentně chovat v případě ohrožení svých 

zájmů v Africe.606 

Britsko-francouzské rozpory o území při Horním Nilu dospěly v roce 1894 až na 

samý okraj války. V té době jeden z představitelů agresivní politiky M. Etienne ve svém 

projevu připomněl slova J. Ferryho z roku 1881 o ekonomickém imperialismu, 

obchodních výbojích a úsilí získat suroviny pro průmysl. Jeho příkladu následoval 

ministr Hanotaux, který v projevu ve sněmovně zaútočil na Velkou Británii a poslal do 

Londýna i Bruselu formální protest proti plánům na rozdělení sfér vlivu v centrální 

Africe, který dokonce podpořila i německá vláda.607 

Francouzi považovali váhavou politiku Londýna za porážku britského 

imperialismu otevírající jim cestu k Nilu a dalšímu rozšiřování své koloniální říše. Přesto 

uvážlivější vládní představitelé vystupovali obezřetněji se zjevnou snahou zbytečně 

neprovokovat a nevyostřovat situaci. Proto ministr Deloncle v parlamentě koncem února 

1896 řekl, že jeho vláda nechce zabírat území náležející k Otomanské říši a jí 

podřízenému Egyptu. Zároveň zdůraznil, že nejde o nic víc než snahu zastavit expanzi 

dalších koloniálních rivalů, tedy především Velké Británie, jejíž sny o získání celého 

území kolem Horního Nilu byly, jak věřil, již zmařeny. Tento projev byl označován za 

dostačující veřejnou hrozbu. Též reálné kroky francouzské vlády směřovaly k přípravě 

expanze do tohoto prostoru. V září 1894 vyslal ministr kolonií De1cassé svého pověřence 

Liotarta jako vládního komisaře do provincie Ubangi. Instruoval ho, aby se snažil rozšířit 

francouzskou sféru vlivu až k Hornímu Nilu.608 

V listopadu 1894 dala pařížská vláda pokyn ministru kolonií, aby zajistil 

obsazení co největšího území v povodí Horního Nilu, a tak zabránil další britské invazi 

z Ugandy. Na to odpověděl, v již zmíněném parlamentním projevu, sir E. Grey 

606 Friedjung, Das Zeitalter ... , Vol. II., s. 216-17. 
607 Wolf, c. d., s. 186. 
608 Tamtéž, s. 186-87. 
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pohrůžkou, že případná francouzská expedice do těchto míst bude Velkou Británií 

považována za nepřátelský akt.609 

Plán britské expanze z Ugandy byl neproveditelný, Francouzi přesto pokračovali 

v přípravách na tažení k Hornímu Nilu. Pařížská vláda měla v těchto záměrech podporu 

veřejnosti, která v takové akci spatřovala odvetu za ztrátu někdejších pozic v Egyptě. V 

roce 1894 také doufala, že dokáže vyřešit mnohé africké problémy s Velkou Británií 

diplomaticky, a to i v případech, kdy již došlo ke skutečné okupaci nějakého územÍ. 

Plány na obsazení oblastí při Horním Nilu se dostaly do popředí francouzského 

koloniálního programu. Zatímco se vojáci chystali k dalším akcím v oblasti Ubangi, 

Francouzi navrhovali lordu Dufferinovi další jednání o afrických záležitostech. 

Konciliámí duch převažoval na obou stranách a na podzim 1894 stále probíhala 

na Quai ď Orsay jednání o těchto problémech. Koncem téhož roku bylo dosaženo i 

všeobecné dohody o afrických záležitostech, zejména o povodí Nilu a Francie dosáhla 

delimitace britských nároků v tomto regionu. Sporné území mělo být do určitého stupně 

neutralizováno a postaveno pod dohled obou velmocí.610 

Avšak nakonec dohoda, která měla zabránit dalším potížím a určit budoucnost 

Súdánu, byla odmítnuta oběma vládami. Hanotaux prohlašoval, že Francie nemůže 

přinášet takové oběti jen proto, aby usmířila Anglii. Naopak britští stoupenci 

imperialistického směru obviňovali liberální kabinet, že zašel příliš daleko ve snaze 

uspokojit Francii. Neúspěch tohoto vyjednávání nakonec vedl jen k zesílení agresivních 

postojů obou velmocí.611 

Koncem roku 1895 začala francouzská vláda připravovat expedici pod velením 

kapitána Marchanda, která měla přes Bahr-el-Ghazal proniknout k Nilu a počátkem 

února 1896 ministr kolonií Guieysse podepsal první instrukce pro tuto výpravu. Britové 

si uvědomovali, co se připravuje v oněch oblastech, a odpověděli protestem. 

Ministr kolonií lord Kimberley tehdy prohlásil, že snad francouzská vláda označí 

takové pověsti za nepravdivé. Avšak francouzský vy~c de Courcel je nepopřel a 
/,s"~"'l 

pouze uvedl, že nemá dost informací o počínání Marchanwvy expedice, protože spojení 

609 Holt, c. d., s. 205-207. 
610 Raphael, c. d., s. 331. 
611 Tamtéž, s. 339. 
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s ní je téměř nemožné. Jeho vláda prý nemůže dát nějaká ujištění, když nezná aktuální 

fakta. 

Britští státníci, kteří podporovali koloniální expanzi, na takové manévrování 

reagovali velmi rozhodně. Lord Rosebery ještě v době, kdy byl premiérem, tedy v roce 

1895, varoval Francii, že Velká Británie nedovolí žádné evropské mocnosti ovládnout 

oblast Horního Nilu. Také při rozhovorech o stanovení hranic mezi koloniemi v Africe, 

které probíhaly v prosinci 1895, konzervativní kabinet lorda Salisburyho upozornil 

francouzského představitele Hanotauxe, aby nevznášel neakceptovatelné nároky.612 

Lord Rosebery, jako vůdce opozice, vystupoval velmi agresivně v průběhu 

fašodské krize. Jeho výpady proti Francii nacházely v britské veřejnosti značný ohlas, 

protože právě v té době dosahov<!:,l jingoismus svého vrcholu. Jeho výrok, že Britové 
jY"'::: 

nemohou odejít z míst, kde v~fÝ~ili svou vlajku, komentoval ironicky francouzský 

vyslanec v Londýně poznámko~~/ kolikrát takový argument posloužil k anexi mnoha 

ostrovů i celých kontinentů.613 

Ozval se také přední představitel liberálních unionostů J. Chamberlain, který 

počátkem listopadu 1898 při projevu v Manchestru prohlásil, že Fašoda je pouze symbol 

a hlavním cílem britského úsilí musí být ovládnutí celého povodí Nilu. Tento výrok se 

setkal s ostrou reakcí francouzského tisku. List Dberté napsal, že pan Chamberlain je 

živé vtělení nové Anglie nebo spíše větší Velké Británie.614 

Podobně vystupovali další stoupenci a propagátoři imperialistické expanze. Mezi 

nimi stále populárnější C. Rhodes, který se zejména rozhořčoval nad tím, že Francouzi 

přišli do povodí Nilu, ačkoliv byli před takovou akcí mnohokrát varováni. Sám pak řekl 

francouzskému vyslanci, že vyjadřuje obavy, které sdílí londýnská vláda.615 

4. 4. Tažení generála Kitchenera. 

Tažení do Súdánu začalo v prvních měsících roku 1896. V březnu schválila 

londýnská vláda vyslání britských a egyptských jednotek do Dong~py. Lord Cromer o 
, ./,,7 

tom později napsal, že to bylo svědectví rychlého růstu imperialistického ducha, který se 

612 Hicks-Beach, Lady Victora A., Life o/Sir Michael Hicks-Beach (Earl St. Aldwyn), Vol. 1., s. 
68-69, London 1932. 

613 Kennedy, c. d., s. 291. 
614 Halpem, A. M., J Chamberlain, s. 60, London 1960. 
615 RaphaeI, c. d., s. 347. 
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I 
v tom čase objevil v Anglii. Proti této akci .. ) zápětí, jako formální vládce země, 

~/ 
protestova1 turecký sultán, měl námitky proti vyloďování indických vojsk v přístavech 

Suakimu a Port Súdánu. V souvislosti s tím vytkl také egyptskému chedívovi, že nemá 

dostačující moc, aby zastavil takovou agresi.616 

Za jeden z důvodů této vojenské intervence byl označován probíhající italsko

etiopský válečný konflikt, který skončil porážkou Italů. V souvislosti s tím se objevily 

poplašné zprávy, že mahdisté se chystají přepadnout oslabené italské jednotky li Kassaly 

i další znepokojivé zvěsti o možné spolupráci Etiopie s mahdisty.617 

Plány na další válečné tažení do Súdánu se setkaly s příznivým ohlasem v britské 

veřejnosti, která stále toužila po odplatě za Gordonovu smrt. Lidovou zášť proti 

mahdistům podporovaly i různé pamflety, které se tehdy šířily po britských ostrovech.618 

Velitelem expedičních vojsk v Súdánu byl jmenován generál sir Herbert 

Kitchener, označovaný za "Rhodese severu". Ten souhlasil s výstavbou severojižní 

železniční trati ve východní Africe a prosadil vybudování jejího důležitého úseku v této 

zemi. Hlavně zabezpečil britskou kontrolu nad rozsáhlým územím od Velkých jezer až k 

Středozemnímu moři. Vřele sympatizoval s Ceci1em Rhodesem, kterého velice 

obdivoval - jako budovatele koloniálního impéria v Jižní Africe. Byl Rhodesovým 

osobním přítelem a on sám s ním často diskutoval své plány.619 

Když v březnu 1896 dala vláda lorda Salisburyho pokyn k invazi do Súdánu a, 
~-~ """"~'-'~ 

generál Kitchener jako si!<:l~r, vrchní velitel egyptské armády, obsadil provincii Hongala, " 

zasáhl i korunní princ Eduard. Upozorňoval, že zdar těchto operací závisí'na skQtečné 
~ . 

síle vojenské expedice~a-\siIspokojením kvitoval, že celý následující rok byl yěnován 

přípravám a organizačnímu zajištění této akce.620 

Zatímco pokračovaly tyto přípravy, zůstávala stále nedořešená otázka, z jakých 

zdrojů bude expedice financována, tedy jakým podílem na ní přispěje Egypt a Velká 

Británie. , 

Salisburyho vláda schválila expedici do provinc~ Dongal~~la p~6dpokladu, že 

pro ni nebude zapotřebí britské vojáky ani peníze. VojenskéJeCl~otky měl/zajistit Egypt a 
; I' I . 

616 Baddour, c. d., s. 80-81. , 
617 Holt, c. d., s. 205. / 
618 K nim například patřily spisy "Mahdism and the Egyptian Sudan"; "Te~ Years Captivity in the 

Mahdist State" nebo" Fire and Sword in the Sudan ". Viz Holt, C. d., S. 205. 
619 Raphael, C. d., S. 350. 
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finanční prostředky poskytnout Správa egyptských financí. V souvislosti s tím vznikaly 

nepříjemné zmatky. E. Baring zjistil, že chedívův kabinet nebyl vůbec informován o 

tom, že tažení do Súdánu má být uskutečněno jako formálně egyptská akce a s použitím 

egyptských jednotek i peněz. Informoval tedy urychleně chedíva. Ten sice neměl 

námitek, za to se s protesty ozvali francouzský a ruský zástupce ve Správě egyptského 

státního dluhu.621 

Egyptská vláda si nakonec vypůjčila pro tyto účely z pokladny státního dluhu 

800.000 tisíc liber šterlinků, ale z rozhodnutí tzv. smíšeného soudu je musela vrátit. 

Velká Británie sama půjčila Egyptu stejnou sumu. Kampaň mohla být zahájena a generál 

Kitchener, který jí měl velet, se odebral k vojsku, aby urychlil jeho výcvik a upevnil 

disciplinu, .. 
_/.r-

//Dóngala1:>yla posléze dobyta, chyběly však finanční prostředky k pokračování v 

tažen~.na.CháÍtÚm. Premiér Salisbury si uvědomoval, že tuto akci bude muset financovat 

z britských zdrojů, protože Egyptu již chyběly peníze. Jeho obavy, že parlament takové 

výdaje nepovolí, se naštěstí nesplnily, a tak Kitchener mohl pokračovat v tažení do 

'd ' k 'h ·t ' 622 su ans e o Vll! rozeml. 

V polovině března dostal Kitchener telegrafickou zprávu, že Londýn souhlasí s 

dalším pokračováním expedice. Spolu s Baringem sdělil tuto informaci egyptskému 

panovg.íkovr á jeho kabinetu a zahájil další postup na Chartúm, který obsadil v září 1898. 
,,-~~~., ..•. , 

Potom zahájil přípravy tažení na hlavní centrum mahdistů město Omdurman. V té době 

měl k dispozici značné síly, armádu téměř 26 tisíc mužů, z nichž asi třetinu tvořili britští 

vojáci. Významnou pomoc představovaly i tři nové dělové čluny, které mohly účinně 

zasáhnout při odstřelování pozic súdánských rebelů u Omdurmanu.623 

Po obsazení Chartúmu mohl Kitchener otevřít tajný dopis, který mu zaslal 

premiér Salisbury. Ten poslal dokonce tři identické dopisy Sirdarovi - Kitchenerovi, 

jeho zástupci generálu A. Hunterovi a dalšímu velícímu důstojníkovi generálu 

Rundlemu. V nich informoval vojenské velitele, že francouzský důstojník kapitán 

Marchand zahájil přibližně před dvěma lety výpravu napříč Afrikou, jejímž cílem je 

rozšířit francouzské koloniální panstvCocCAtlantiku až po Indický oceán, což by mělo 

620 Lee, c. d., Vol. I, s. 703. 
621 Al-Sayyid, c. d., s. 132-33. 
622 Tamtéž, s. 132-34. 
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zabránit územnímu propojení britských držav v Egyptě a Súdánu s nově vytvořenými 

koloniemi v rovníkové Africe. 

Podle Salisburyhg instrukcí se měl Kitchener vydat nilským údolím k jihu, aby 

vyhledal Marchanda.( Generál H~t~~ěT~po,stupovat podél Modrého Nilu a generál 
'''-'"''" -"'~ ~ /' 

Rundle zůstat v Chartúmli;abyttdržo\iafspojení s Baringem v Káhiře. Lord Salisbury 

podle svého zvyku vyžadoval opatrné a uvážlivé jednání. Především nechtěl, aby tato 
;1~""'~ 

e1'pa4ice vzbudila dojem, že je namířená proti Francii. Na utajení svých instrukcí trval 
\,---,1 

hlavně z obavy, že jejich předčasné prozrazení by mohlo přimět francouzskou vládu k 

vyhlášení casus belli.624 

Kromě toho Kitchener stále zůstával legálně i technicky v egyptských službách a 

Salisbury chtěl utajit, že mu posílá do Chartúmu vlastní instrukce. Z toho důvodu 

požadoval, aby tyto příkazy byly zveřejněné až po ovládnutí Chartúmu a definitivní 

, v Mhd· tO 625 porazce a 1S u. 

Britsko-egyptské síly, které v té době operovaly ve východním Súdánu, získaly 

zatím další podporu od Italy ovládaných domorodých jednotek, které přešly pod jejich 

velení. Mohly pokračovat v rychlém postupu k Omdurmanu, kde se měla odehrát 

rozhodující bitva. 

V červenci 1897 se Kitchenerovy jednotky zmocnily důležitého místa Abu 

Hamacfna hlavním toku Nilu, odtud již přímo postupovaly naOmdurman~)V tomto 
." ~ , 

městě pře svojí smrtí sídlil sám Mahdí, který na sklonku svého živ~t~ přija.ÍtituI Kalíf':l,~ 
~_.k~'~_·""'""~-

V té době tam po něm zbývala jen hrobka, avšak jeho stoupenci se připravovali k 

urputnému odporu. 

Súdánští povstalci, kterých podle britských odhadů bylo asi 60 tisíc, byli jen z 

malé části vyzbrojeni puškami a většinou měli pouze kopí, neměli prakticky šanci porazit 

v rozhodující bitvě dobře vyzbrojený a ukázněný Kitchenerův expediční sbor. 1. září 

1898 se dostaly britsko-egyptské jednotky do vzdálenosti 6 mil od města a zároveň tam 

po Nilu dopluly dělové čluny. Příští den došlo k rozhodující bitvě. Mahdisté fanaticky a 

sebeobětavě útočili, zejména příslušníci jejich elitní "divize černé vlajky". Nemohli však 

623 Holt, c. d., s. 205, 220-21. 
624 Kennedy, c. d., s. 284. 
625 Tam., s. 284-85. 

176 



uspět proti moderně vyzbrojenému protivníkovi, který v bitvě použil i teprve do vojenské 

výzbroje zaváděné strojní pušky. 

V bitvě u Omdurmanuzahynulo na 11 tisíc příslušníků mahdistických vojsk a asi 

16 tisíc jich bylo zraněno. Zatím britsko-egyptské síly měly pouze 48 mrtvých a 382 

zraněných. Po tomto rozhodujícím střetnutí se mahdistická moc v Súdánu zhroutila, i 

když v některých místech pokračoval odpor vzbouřenců ještě nějaký čas. Súdánského 

tažení se, jak známo, zúčastnil jako válečný korespondent i mladý Winston Churchill, 

který o něm referoval v londýnských novinách. 

Súdánská kampaň a anexe této země podstatně ovlivnily i další situaci v Egyptě a 

vzbudily mezi jeho obyvateli naděje do budoucna. Vítězství u Omdurmanu se zdálo být 

některým předním liberálům příliš krvavé.626 

Oslavovaným hrdinou těchto bojů se stal pochopitelně generál Kitchener. Vysoce 

ho ocenil i lord Cromer, který ho potom chválil premiérovi Salisburymu jako 

chladnokrevného, přizpůsobivého, statečného a zázračně výkonného velitele a 

připomínal též jeho zásluhy z Indie, kde sloužil pod vicekrálem lordem Curzonem.627 

4. 5. Fašodská krize. 

Kitchener se dlouho neradoval z plodů svého vítězství. Ještě v Chartúmu ho 

zastihly pověsti o nějaké cizí expedici, která se usadila při Nilu, ve Fašodě a měl 

podezření, že se jedná o avizovanou eXj)edici kapitána Marchanda. Tytéž zvěsti dorazily 

právě v době bitvy628 u Omdurmanu do' Londýna a provázela je navíc informace, že 

Francouzi oficiálně vyhlásili své nároky na území při Horním Nilu.629 

Když se Kitchener dověděl, že major Marchand (byl do této hodnosti povýšený v 

průběhu své expedice) hodlá vztýčit francouzskou vlajku ve Fašodě, vyrazil urychleně na 

výpravu k cíli ležícímu ve vzdálenosti 500 mil k jihu. Vzal si sebou několik set vojáků, 

konkrétně stovku britských a dva prapory Súdánců. Dále měl jednu dělostřeleckou 

baterii a oba dělové čluny. 

Ještě než v červenci dosáhl Fašody, informoval Marchanda o svém příchodu. V 

Kitchenerových pamětech je podrobně vylíčeno jeho zdvořilé setkání s Marchandem, při 

626 Gretton, c. d., s. 448. 
627 Zetland c. d., s. 230. 
628 Al-Sayyid, c. d., s. l32-l33. 
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němž si navzájem pogratulovali k dosaženým úspěchům. Francouzský velitel blahopřál 

britskému generálovi k rozdrcení mahdistů, kteří by ostatně dříve nebo později 

zlikvidovali i jeho slabou výpravu. Kitchener naopak blahopřál Marchandovi 

k vynikajícímu výkonu - proniknutí africkými džunglemi a málo prozkoumanými 

končinami až k Hornímu Nilu.63o Zároveň mu ale hned kategoricky oznámil rozhodnutí 

své vlády o tom, že francouzská vlajka nesmí vlát nad územím egyptského chedíva. Oba 

velitelé potom požádali své země o další instrukce a prozatím na ně pasivně čekali.631 

Major Marchand nejenLže prošel až překvapivě snadno nekonečnou divočinou 

afrického vnitrozemí, ale byl úspěšný i v jiném směru. Během svého putování se mu 

podařilo uzavřít smlouvy s několika domorodými kmeny, které tak uznaly francouzskou 

nadvládu. 632 

Marchandova expedice se vydala do Súdánu až v době po pádu britské liberální 

vlády. Přesto většina jejich bývalých členů podpořila stanovisko konzervativního 

kabinetu a považovala tuto událost za nepřátelský čin namířený proti zájmům Velké 

Británie i Egypta.633 Salisbury mohl tedy poslat Kitchenerovi pokyny k důraznému a 

neústupnému jednání. 

Britský generál si hned po svém příchodu do Fašody vynutil na francouzském 

veliteli, aby vedle francouzské vlajky umístnil také vlajku egyptskou. Marchand, i když 

se mu to příčilo, si uvědomoval, že nemá šanci proti drtivé britské převaze, a proto se 

záhy nad tímto "neurologickým" bodem tehdejší koloniální poliky třepetaly hned tři 

vlajky - francouzká, egyptská a nedaleko také britská. 634 

Nakonec došlo k věcnému, i když někdy drsnému vyjednávání. Kitchener 

oznámil, že považuje francouzské proniknutí do Fašody a vyvěšení francouzské vlajky 

nad ní za porušení práv Egypta a Velké Británie. Rezolutně žádal, aby Francie i její 

zdejší představitel Marchand uznal oprávněnost těchto podmínek.635 

Když Kitchener vyzval Marchanda, aby stáhnul francouzskou vlajku a opustil 

Fašodu, ten mu odpověděl, že neustoupí, i kdyby měl padnout, pokud k tomu nedostane 

1932. 

629 W. Hick-Bench, Lije ofSir Michael..., Vol. II, s. 68-69. 
630 Kennedy, c. d., s. 286. 
631 Snyder, c. d., s. 341-42. 
632 Hall, c. d., s. 38l. 
633 Spender, J. A. and Cyril Asquith, Lije of Lord Oxford and Asquith, Vol. I, s. 118, Hutchinson 

634 A1-Sayyid, c. d., s. 132-33. 

178 



pokyn od své vlády. Britský generál oceňoval důstojné a korektní chování francouzského 

velitele, který zachovával klid, i když si byl plně vědom drtivé britské převahy. 

Zatím co Kitchener a Marchand vyčkávali na opačných březích Nilu, probíhala 

meZI Downing Street a Quai ď Orsay horečná diplomatická jednání. Britové byli 

v otázce povodí Nilu naprosto neústupní. Zdálo se, že hrozí válečný konflikt, a tak 

Francie, zmítající se ve vnitropolitické krizi, nakonec ustoupila. Marchand dostal rozkaz 

k návratu. Odmítl britskou doprovodnou eskortu a raději volil zpáteční cestu přes 

Etiopii.636 

Ještě po evakuaci Fašody převládalo v Británii napětí a zůstávala nadále celá řada 

nedořešených otázek. Francouzi se sice stáhli z Fašody, stále ale okupovali různá místa v 

Bahr-el-Ghazal i jinde. Bylo nejasné, kde začíná britská a končí francouzská sféra 

vlivu. 637 

Salisburyho vláda se snažila nezostřovat rozpory s Francií. Sice připomínala, že 

ani francouzská expedice do Fašody by nebyla možná bez Kitchenerova vítězství nad 

Mahdisty, ale projevila ochotu jednat s Francouzi o vymezení sfér vlivu na černém 

kontinentě. Situaci vystihl tehdejší britský ministr financí prohlášením: "Afrika je pro 

nás dosti velká. ,,638 

Britský premiér se snažil o zmírňování sporů s Francií, které se v důsledku 

fašodského konfliktu opět nebezpečně vyhrotily. Dobře si uvědomoval, pod jakým 

tlakem rozjitřené a pobouřené veřejnosti se nacházel francouzský kabinet. Proto 

uplatňoval vůči Francii velmi zdrženlivou, opatrnou politiku a vyhýbal se jakýmkoliv 

uk 'kr kO 639 vapenym o um. 

Již počátkem září, týden po vítězství u,0fudurrn;m~) dostal zprávu od vyslance v 
,-,~~"~",,,,,,,,,,,,.,,,/ ",/ 

Paříži E. Monsona, že nový francouzský ministr zahraničí M. Delcassé posuzuje 

možnost srážky - konfliktu mezi britsko-egyptskými silami a francouzskou expedicí ve 

Fašodě. Okamžitě instruoval Monsona, aby oznámil Delcassému, že vláda Jejího 

635 Kennedy, c. d., s. 286. 
636 Hall, c. d., s. 381. 
637 Raphael, c. d., s. 381. 
638 W. Hicks-Bench, Life ofSir Michael ... , Vol. II, s. 68-69. 
639 Lee, King Edward VII., Vol. I, s. 711-713 
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Veličenstva nehodlá diskutovat o právech Egypta v Súdánu. Zdůraznil, že údolí Nilu 

musí zůstat britsko-egyptskou sférou vlivu.64o 

Salisbury zůstal i potom podle svého zvyku nadále zdrženlivý, a pokud probíhala 

diplomatická jednání s Francouzi o řešení fašodského sporu, vyhýbal se otevřenému 

vyjádření. Využíval k tomu spíše tisku, který přes všechny radikální výlevy v zásadě 

podporoval politiku vlády. 

Proto také s uspokojením přivítal možnost ukončit smírně a pokud možno bez 

velkého rozruchu fašodskou krizi. Využil k tomu svého vystoupení na tradičním banketu 

londýnského Majora, kde zdůraznil mírumilovnost britské politiky a odmítl pověsti, že 

Velká Británie chce pokračovat v expanzi, pomýšlí na obsazení Sýrie, okupaci Kréty 

nebo vyhlášení protektorátu nad Egyptem.641 

Přes tento vícekrát deklarovaný smířlivý postoj britská vláda odmítala zásadní 

jednání s francouzskou, dokud Marchand neopustil Fašodu, čehož důsledkem bylo velké 

rozčílení francouzské "veřejnosti" a pařížského tisku, který hromadně útočil na Anglii. 

tís(Le Martin považovaný za mluvčího vlády napsal, že nelze ustupovat nátlaku a 

výhrůžkám. Vyslanec Monson oznamoval Salisburymu, že se šíří zvěsti o útoku na 

"francouzskou vlajku", což vyvolává rozčílení po celé zemi. Varoval, že v čase, kdy se 

má sejít francouzský parlament, je třeba, aby se Francie udržela nadhled nad 

b v, v'l' 642 ne ezpecnym roZCl emm. 

Ve Francii se zvedala šovinistická vlna, která se stávala nepříjemným tlakem na 

vládu. Veřejnost rozčilovala její nerozhodnost a při veřejných demonstracích hřmělo 
, 643 

heslo "Guerre a I Angleterre"! 

Francouzská vláda uvažovala ale střízlivěji a dospívala k závěru, že obsazení 

Fašody nejen přibližovalo nebezpečí války s Británií, ale bylo i finančně značně 

nákladné, takže nejlepší bude je ukončit. V tomto smyslu informoval Salisburyho i 

francouzský vyslanec v Londýně. 644 

Pařížský kabinet nemohl ovšem již z ohledu na domácí scénu otevřeně ustoupit, a 

tak se uchyloval k dalšímu manévrování. Proto požadoval svolání mezinárodní 

640 Kennedy, c. d., s. 288. 
641 Tamtéž, s. 291, 294. 
642 Raphael, c. d., s. 376. 
643 Kennedy, c. d., s. 291. 
644 Tamtéž, s. 294. 
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konference evropských mocností, na níž by byla projednána fašodská krize. Ministr 

zahraničí Delcassé naznačil britskému vyslanci Monsonovi, že by při takové příležitosti 

mohly být projednány i další blízkovýchodní záležitosti. 

Ani stanoviska velmocí v této věci se výrazně nelišila. Rusko sice mělo zájem o 

Etiopii, nechtělo se ale zaplést do nějakých bezvýchodných rozporů pro "mizerné bažiny 

v srdci černého kontinentu." Itálie zase prohlašovala, že kdyby mělo dojít k válce, 

zůstane neutrální "na straně Anglie". 

Francie samozřejmě nemohla počítat ani s podporou Německa. To se spíše 

přiklánělo na stranu Velké Británie a v průběhu súdánské kampaně ji fakticky 

podporovalo. Projevilo se to zejména jeho souhlasem s využitím půjčky od Egyptského 

všeobecného rezervního fondu pro uhrazení výdajů této akce. Po britském vítězství nad 

mahdisty císař Vilém II. napsal královně Viktorii, "že ho těší tato dobrá zpráva a 

vyjadřuje skutečné blahopřání ke krásnému vítězství v Súdánu.,,645 

Britské i francouzské nároky na území při Horním Nilu byly spíše sporné. Přesto 

Francouzi nakonec ustoupili, mimo jiné protože hrstka Marchartto"ých vojáků neměla 

nejmenší šanci proti Kitchenerově přesile. Sám ministr zahraničtDelcassé si také dobře 

uvědomoval, že Francie by v případě válečného konfliktu nedokázala čelit britské 

námořní převaze, na níž upozornila demonstrace síly britského válečného loďstva 

předvedená před francouzskou námořní základnou v tuniském přístavu Bizerta.646 

Fašodská krize fakticky naposled přivedla Velkou Británii a Francii až na pokraj 

válečného konfliktu. Představovala zároveň i vyvrcholení soupeření evropských 

mocností o kolonie a zájmové sféry v Africe. 647 

Když Britové v roce 1896 zahájili operace k potlačení mahdistického povstání, 

začal se o tyto záležitosti zajímat turecký sultán, který se pokoušel "předvést" jako 

nejvyšší vládce nad Egyptem i Súdánem. Z tohoto titulu se obrátil na egyptského chedíva 

se žádostí o objasnění současné situace. Chedív, po konzultacích s Baringem, mu poslal 

počátkem března 1896 odpověď, v níž ujistil sultána, že se nechystá žádné poškození 

jeho práv. Uvedl, že cíl expedice je stejný jako v roce 1883 při akcích, proti nimž ,jeho 

veličenstvo nevznášelo námitky" - tedy porazit a zlikvidovat mahdistické povstání. 

645 Raphael, c. d., s. 377-78. 
646 Wolf, c. d., s. 193. 
647 Hopfl, Heinz, Kleine Geschichte des Britischen Weltreiches, s. 112, Frankfurt am Main 1956. 
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Chedívova odpověď osmanského vládce příliš neuspokojila, a tak v dubnu 1896 

přišel s protestem. Tentokrát proti vylodění indických jednotek v súdánském přístavu 

Suakimu, což označil za agresi britského impéria. S podobným protestem vystoupil v 

červnu 1896 také turecký vyslanec v Londýně.648 

Tehdy musela odpovídat přímo britská vláda. Ta ujistila sultána, že nechce nijak 

poškozovat jeho práva. Uvedla, že indické jednotky v Súdánu podléhají přímo Sirdarovi 

(Kitchenerovi), který je ve službách egyptského chedíva, takže nejde o přítomnost cizích 

ozbrojených sil. Jejich vstup do Súdánu se uskutečnil za stejných podmínek jako v roce 

1883, kdy proti tornu sultán neměl námitek. 

Vztahy Osmanské říše k Súdánu upravila dohoda z roku 1899, v níž se uvádělo, 

že provincie Súdán, v níž probíhala rebélie proti chedívovi se vrací pod vládu Egypta a 

tím i v nepopíratelnou suverenitu Turecka, Britská práva a nároky v této zemi byla 

připomenuta formulací, že Súdán je v situaci "res nullius".649 

Do fašodské krize se také pokoušelo vměšovat Německo, která jako vždy chtělo 

těžit z britsko-francouzských rozporů. Zásah dokonce osobně inicioval císař Vilém II., 
/ 

který ke Kitchenerovu vítězství gratuloval nejen ,Královně, ale také následníku trůnu 
.,c:. 

princi Eduardovi. Zároveň obojetně vyjadřoval znepokojení nad vzniklou situací, kterou 

definoval jako fatální porážku Francie, která se podle něho rovnala kapitulaci u Sedanu. 

Ústup od Fašody pro něho představoval zradu "na ubohém a statečném 

Marchandovi. ,,650 

Německý císař se snažil vytěžit co nejvíce z těchto události. V dopise svému 

příteli z ledna 1898 projevil uspokojení nad tím, že Anglie se svou novou expedicí 

dostala v Súdánu do konfliktu nejen s Káhirou, ale i etiopským panovníkem Menelikem 

II. a především s Francií.651 Podle jeho hodnocení se Francie nemohla postavit Británii 

na mořích a neměla naději, že by jí pomohla některá z dalších mocností. Anglie naopak 

získala možnost vyrovnat si své účty s Francií.652 

648 Abbas, c. d., s. 44. 
649 Tamtéž, s. 55. 
650 Lee, King Edward VIl., Vol. I, s. 711-l3. 
651 Tamtéž, s. 703. 
652 Raphael, c. d., s. 381. 
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4. 6. Vznik Súdánského kondominia. 

Po ovládnutí Súdánu si britští velitelé počínali jako vítězové v okupované zemi a 

příliš se neohlíželi na to, jak budou jejich aktivity posuzovány v této državě nebo v 

zahraničí. 

Vítězové především chtěli symbolicky odčinit Gordonovu tragédii z let 1884-85. 

Především zničili Mahdího mausoleum, nechali vykopat jeho pozůstatky. Jeho hlavu 

nosili po Omdurmanu nabodnutou na kopí a ostatní části těla naházeli do Nilu. Derviši se 

měli tak přesvědčit o bezmocnosti svého proroka. 

Takové bezohledné počínání vzbudilo všude ve světě značnou nevoli. Dokonce i 

královna Viktorie byla pobouřena zacházením s mrtvolou Mahdího. Dostalo se jí 

kuriózního vysvětlení, že prý i hroby egyptských faraónů byly Evropany otvírány a těla z 

nich vynášena. Prý není rozhodující, zda k tomu dochází dříve nebo později. 

Po ovládnutí Súdánu připravil E. Baring z funkce generálního britského konzula 

v Egyptě zásady příštího vládního systému, který měl zajistit Británii trvalou kontrolu 

nad touto zemí a zabránit cizímu vměšování, zejména ze strany Turecka a Francie.653 

Tento problém vyvstával již dříve, vlastně od chvíle, kdy začalo vojenské tažení 

proti mahdistům. Proto Baring hned po dobytí Chartúmu radil londýnské vládě, aby dala 

pokyn lordu Kitchenerovi vyvěsit v tomto městě nejen egyptskou vlajku, ale i Union 

Jack. Podle jeho mínění měl Salisburyho kabinet objasnit chedívovi, že si usvojuje 

rozhodující vliv ve všech záležitostech souvisejících se Súdánem a očekává, že všechny 

rady a návrhy týkající se súdánských záležitostí budou v Káhiře přijaty.65~ 

V dopise z listopadu 1898 Baring doporučoval Salisburimu, aby nebyla 

sjednávána žádná speciální dohoda ohledně příštího politického statutu Súdánu. Vláda se 

měla omezit pouze na instrukce generálu Kitchenerovi ajeho okupační správy.655 

V návrzích, které předkládal Baring londýnské vládě, se objevila také myšlenka 

začlenění Súdánu do britské říše. Tato úvaha se ale nesetkala s příznivým ohlasem. 

Takřka nikdo nechtěl zavádět v impériu principy, které se příliš přibližovaly koncepci 

francouzské koloniální politiky. Ani nejhorlivější propagátoři imperialismu si nedovedli 

653 Snyder, c. d., s. 240. 
654 Abbas, c. d., s. 46. 
655 Tamtéž, s. 46-47. 
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představit, že by v anglickém parlamentu, tím méně v Horní sněmovně, mohli zasednout 

zástupci černého etnika. 
'(-

-------B~ri~g~e svém návrhu respektoval fakt, že Súdán byl formálně obsazen jménem 

egyptského panovníka, Egypt dodal dvě třetiny vojáků do expedičních jednotek a nesl 

značnou část válečných výdajů. Přesto se měl generálním guvernérem Súdánu stát 

britský zástupce, jemuž měla být podřízena vojenská i civilní správa. V čele jednotlivých 

provincií měli být britští důstojníci.657 

Taková militarizace správního aparátu měla své důvody. I když generál Kitchener 

rozdrtil hlavní síly mahdistů a Britové postupně obsadili převážnou část území Súdánu, 

odpor muslimských fanatiků nebyl úplně zlomen, a dokonce vyústil v nedaleké 

budoucnosti v další krvavou vzpouru. Ta začala v některých místech hned v roce 1897 a 

při nepokojích bylo zavražděno několik britských důstojníků. Tyto lokální šarvátky se 

postupně změnily v krvavou válku mezi muslimy a protestantskými křesťany. 

Zlikvidovalo je až v roce 1901 vojsko složené z Britů, Indů a domorodých oddílů pod 

velením plukovníka Delmé-Radclifa.658 

I když i toto povstání bylo úspěšně zlikvidováno, mělo pro Brity některé 

nepříjemné důsledky, což se nejvíce projevilo ve vztazích s Tureckem, podněcované 

Berlínem se znovu hlásilo se svými právy zasahovat do těchto záležitostí. 

Britská vláda na to nedbala a zdůvodňovala svá rozhodující práva v Súdánu 

podstatnou vojenskou a finanční pomocí, kterou poskytla egyptskému chedívovi. 

Baring, když uvažovalo budoucnosti Súdánu, viděl jen dvě možnosti: "Buď jeho 

návrat pod svrchovanost chedíva, nebo jeho začlenění do britského impéria." První 

řešení by uspokojilo Egypt, Turecko i evropské mocnosti hlavně Francii. Druhé by 

vyhovovalo Británii, uchránilo Súdán před hospodářskými nesnázemi spojenými se 

splácením egyptského dluhu. Bylo by považováno za nespravedlivé v Egyptě a vedlo k 

dalším politickým obsesím s Francií. Proto by bylo nejlepší najít nějaké, alespoň pro 

Egypt a Velkou Británii, akceptovatelné řešení. Navrhoval tedy systém společné vlády, 

656 Thomton, c. d., s. 231-32. 
657 Friedjung, c. d., s. 285. 
658 Reutsch, Richard, History oj East Africa, s. 299, N ew York 1961. 
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který by uspokojil Egypťany a Britům zajistil vytvoření administrativy země nezávislé a 

neovlivnitelné mezinárodními třenicemi a zasahováním jiných mocností.659 

Podle jeho návrhu mělo dojít k vytvoření britsko-egyptského kondominia. 

Součástí tohoto projektu se staly: 1) Vysvětlující memorandum o podstatě kondominia 

pro Salisburyho jako ministra zahraničí; 2) Britsko-egyptská dohoda o Súdánu z 19. 

ledna 1899; 3) Britsko-egyptská dohoda zlO. července 1899. 

Britská vláda si rozhodně chtěla udržet kontrolu nad Súdánem. Tato velká 

kolonie, která se měla stát jedním s pilířů koloniálního panství v Africe, sahala od 

Etiopie až k Čadskému jezeru a od Egypta až k Belgickému Kongu a Keni, rozkládala se 

v celém povodí Nilu, tedy místech životně důležitých pro Egypt. 660 

Ovšem formálně nejvyšším vládcem Egypta, a tedy i Súdánu, zůstával turecký 

sultán. Ten byl však odsunut Brity stranou a stejně tak i egyptský chedív. Jestliže si 

Británie přála nastolit v Súdánu svou vládu, musela napřed dosáhnout dvou cílů: 1) 

Uzavřít dohodu s Tureckem. To ale nebylo možné, protože sultánova vláda odmítala 

uznat stav, jaký vznikl v Súdánu po úspěšném završení britsko-egyptské intervence; 2) 

Vyhlásit úplnou anexi Súdánu a dosáhnout uznání tohoto kroku evropskými mocnostmi. 

To bylo obtížné, protože tyto státy, především Francie, odmítaly takové britské 

nároky. 661 

Velká Británie nakonec dosáhla svých cílů jinou cestou, vytvořením britsko

egyptského kondominia v roce 1899. E. Baring, který se na přípravách tohoto aktu 

výrazně podílel, prohlašoval, že jde o jakýsi hybridní útvar dosud neznámý v 

mezinárodním právu. 662 

Tuto smlouvu s názvem "Dohoda o kondominiu" podepsali 19. ledna 1899 za 

Velkou Británii generální konzul E. Baring a egyptský ministr zahraničí. Smlouva se 

stala jakousi konstituční chartou pro Súdán.663 Tento akt fakticky vyňal Súdán z egyptské 

suverenity. Jeho hlavním cílem bylo omezit cizí vliv v této zemi. Baring o tom napsal: 

659 Abbas, c. d., s. 49. 
660 Sny der, c. d., s. 240-41. 
661 Baddour, c. d., s. 85. 
662 Tamtéž, s. 94. 
663 Abbas, c. d., s. 11. 
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"Nechceme anglickou krví získanou zemi předat mezinárodním mocnostem, které se 

jednoho dne mohou stát nepřáteli Anglie.,,664 

Mezi hlavní články ústavní charty pro Súdán náležely paragrafy namířené proti 

stále ještě nezlikvidovanému obchodu s otroky. Byl zakázán jejich dovoz i vývoz v 

souladu s Bruselským aktem z 2. července 1890.665 

V Súdánu bylo ještě třeba zničit zbytky mahdistických rebelů zdržujících se v 

jižních oblastech země - v Kordofánu. Tento úkol splnil plukovník Win~ate, který je 

rozdrtil koncem listopadu v rozhodující bitvě, v níž zahynul chalífa Abdullah i, další 

vůdci mahdistů. 

V zemi bylo postupně zavedeno administrativní uspořádání na základě zkušeností 

správních orgánů z Egypta i Indie. Britové se vyhýbali rigorózněj ším opatřením, aby 

znovu nevyburcovali sice utlumený, ale ne zcela překonaný nábožensko-nacionální 

odpor, rozhodněji zaútočili alespoň proti otrokářství. Po generálu Kitchenerovi, který se 

stal prvním generálním guvernérem, ale již v roce 1899 byl povolán do Jižní Afriky proti 

Burům, převzal tuto funkci další osvědčený důstojník, plukovník Wingatte. 

Ovládnutí Súdánu uvítal i další významný propagátor imperiální expanze C. 

Rhodes, který v tom spatřoval předpoklad realizace plánu na vybudování železniční trati 

z Kapského Města do Káhiry. Řekl, že Angličané uskutečnili zdánlivě velice obtížné 

telegrafní spojení přes celou Afriku, tedy záměr, který může být považován za základ 

impéria rozprostírajícího se od Středomoří až po mys Dobré naděje.666 

4. 7. Britsko-francouzská dohoda o Africe 

Britové vyvíjeli nemalé úsilí, aby zdůvodnili vůči mezinárodní veřejnosti legalitu 

nároků Egypta a spolu s tím i Velké Británie na Súdán. Především se snažili působit na 

Francii, dosáhnout nějaké dohody s jejími představiteli a uklidnit rozjitřenou 

francouzskou veřejnost. 

Nebyla to snadná záležitost, protože část britských politiků stále věřila v sílu 

neústupnosti. Francouzi nezapomínali na pověstný parlamentní projev sira E. Greye z 

664 Seeley~Freund, c. d., s. 323. 
665 Abbas, c. d., s. 50. 
666 Raphael, c. d., s. 362. 
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konce března 1895 a hlavně jeho tvrzení, že britská a egyptská vláda získala souhlas 

Německa i Francie k intervenci v Súdánu na základě smlouvy z roku 1890. 667 

Rovněž další vlivný politik nastupující generace/Asquith/tvrdi1, že v případě 

Fašody se jednalo o porušení práv na tento region Francií, takže Británie byla nucena se 

postavit na obranu těchto práv bez ohledu na následky, tedy podstatné zhoršení britsko

francouzských vztahů.668 Oproti tomu liberálové klasického typu, k nimž patřil například 

již zmíněný sir Harcourt, se hlavně obávali dalšího zhoršení vztahů s Francií. Tento 

politik v dopisech ministru kolonií lordu Kimberleymu již v roce 1895 připomínal, že by 

bylo třeba usilovat o dohodu s Francií v afrických záležitostech. Zároveň varoval, že 

takových rozporů by mohlo využít Německo.669 

E. Baring byl přesvědčený, že přes všechny rozpory s Francií v souvislosti se 

Súdánem je možné dosáhnout dorozumění mezi oběma mocnostmi. Také doufal, že 

Francouzi nakonec uznají všechny změny, jež Britové realizovali v Egyptě a pochopí, že 

prospívají i jejich zájmům. Za slibný předpoklad urovnání rozporů pokládal narůstající 

francouzský zájem o Maroko. Proto soudil, že britská vláda by měla stanovit generální 

linii své politiky v severní Africe. Tím by vznikly předpoklady pro úspěch britsko

francouzských jednání, které by mohly vyústit v závěr uznávající francouzská přednostní 

práva v Maroku a britská v Egyptě.670 

Baring tušil, že v pozadí narůstající francouzské ochoty k jednání je rýsující se 
,<.., .•• ,." 

britsko-ruská dohoda. Úspěch jednání s Ruskem se mu proto jevil jako takřka 

nevyhnutelný předpoklad k odstranění britsko-francouzských rozporů týkajících se 

egyptských záležitostí nebo Súdánu. Měl též mimořádný zájem na zklidnění 

francouzského veřejného mínění a uvědomoval si, že to je důležitý faktor, s nímž musí 

počítat pařížská vláda. Snažil se proto napomáhat k zastření všech bolestných vzpomínek 

a navrhoval, aby i zmizel název Fašoda a nahradilo jej domorodé označení Kodoc.671 

Po ústupu Marchanda z Fašody došlo k zdlouhavým britsko-francouzským 

jednáním o vymezení hranic koloniálního panství obou mocností v Africe. Lord 

Sa1isbury při nich používal obratnou taktiku. Přenechával slovní útoky a kritiku Francie 

667 Gardiner, The Lije ojSir W. Harcourt ... , Vol. II, s. 334-35. 
668 Spender, The Lije oj Asquith. .. , Vol. I, s. 118. 
669 Gardiner, The Lije ojSir W. Harcourt ... , Vol. II, s. 324, 334-35. 
670 Zetland, c. d., s. 272. 
671 Tamtéž, s. 275-76. 
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svým kolegům a sám zachovával vznešený klid. Tehdy došlo znovu k značnému 

vyostření napětí, které opět szdánlivě vedlo obě mocnosti až na samý práh válečného 

konfliktu. Tak posuzoval tehdejší situaci i známý francouzský státník de Freycinet, který 

považoval za nejkritičtější období prosinec 1898 až březen 1899.672 

Když ve Francii opadla první vlna protibritského rozhořčení, začaly se vytvářet 

podmínky pro zásadnější urovnání rozporů obou mocností. Přispěl k tomu i střízlivý 

postoj londýnské vlády a lorda Salisburyho, který se osobně všemožně snažil usnadnit 

Francouzům přístup k takovým rozhovorům. 

Z jednání, která osobně vedl s francouzským vyslancem, vyplývalo, že pařížské 

vládě by vyhovovalo, kdyby Britové odvolali z Egypta své vojsko, omezili se na 

kontrolu egyptské armády a souhlasili se jmenováním francouzského zástupce do 

egyptského státního aparátu. Francouzský vyslanec de Courcel, který vedl jednání ve 

Foreign Ojjice, uváděl, že veřejnost jeho země rozlaďuje pomyšlení, že britské vojsko a 

úředníci zůstávají nadále v Egyptě. Odmítl však ideu mezinárodní vlády i podezření, že 

by Francie chtěla v Egyptě nahradit Velkou Británii. Sdělil lordu Salisburymu, že jeho 

vláda má zájem na stabilitě poměrů v této zemi i proto, že každá vážnější krize by 

uškodila francouzským občanům-věřitelům, kteří mají zájem o plynulé Splácení 

egyptských dluhů.673 

Francouzská až překvapivá benevolence, naděje na dohodu s Francií vzrostly po 

nástupu další liberální vlády Campbell-Bannermana, v níž se stal ministrem zahraničí 

lord Lansdowne. Ten předložil Paříži následující návrhy dohody: 1) Řešení siamské 

otázky; 2) Neutralizace důležitých oblastí marockého pobřeží; 3) Uznání britské okupace 

Egypta; 4) Ukončení přestavby egyptské ekonomiky; 5) Uznání nutnosti změn finanční 

kontroly a kapitulací v Egyptě. 674 

Francouzská překvapivá "ústupnost" vyplývala i ze změny, k níž došlo na 

pařížském ministerstvu zahraničí v červnu 1898. Tehdy odstoupil z funkce známý 

stoupenec koloniální expanze Hanotaux a na jeho místo přišel umírněnější politik 

Delcassé. Přestože i on musel z počátku pokračovat v dosavadním tvrdém protibritském 

kurzu, postupně a zásadně jej začal pozměňovat. Vyměnil též vyslance v Londýně a na 

672 Al Sayyid, c. d., s. l32-33. 
673 Zetland, c. d., s. 256. 
674 Tamtéž, s. 275-76. 
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tento důležitý post poslal v listopadu 1898 známého anglofila Paula Cambona, který 

patřil k přátelům anglického korunního prince Eduarda. Cambon nakonec úspěšně zvládl 

tehdejší diplomatickou krizi a zasloužil se o delimitaci hranic britského a francouzského 

teritoria v centrální Africe.675 

Tak nakonec přes zdánlivě hrozivou atmosféru od 12. ledna 1899 jednání znovu 

pokračovala a Francouzi projevili ochotu upustit od původního požadavku na území při 

Horním Nilu, požadovali pouze možnost s touto oblastí obchodovat. Hranice sfér vlivu 

obou mocností byla pak určena jezerem Čad. Na tomto základě byla vypracovaná 

britsko-francouzská dohoda z 21. března 1899, kterou uznaly i další evropské 

mocnosti.676 

Tato smlouva ponechávala Britům celé povodí Nilu. Ti se nevzdali ani svého 

území v západní Africe, ale souhlasili, aby Francouzi zabrali celou další západní oblast 

kontinentu, tedy především území Sahary. Francie tak získala sice obrovské, ale v 

podstatě bezvýznamné území. Největším pozitivem bylo, že mohla spojit v jeden celek 

všechny své doposud roztříštěné državy od Atlantiku, Guinejského zálivu až po 

Alžírsko.677 

Ministr Delcassé po celých dalších sedm roků, kdy řídil ministerstvo zahraničí, 

usiloval o zásadní zlepšení vztahů s Velkou Británií. Také on byl osobním přítelem 

prince z Walesu, pozdějším králem Edwardem VII. Když nastupoval na Quai ďOrsay, 

řekl jednomu svému příteli, že by nechtěl odtud odejít dříve, dokud nedosáhne dobrého 

dorozumění s Anglií. 678 

Během návštěvy Eduarda VII. ve Francii v roce 1903 se podařilo dosáhnout 

významného pokroku v řešení přetrvávajících britsko-francouzských mocenských 

rozporů. Umožnil to vstřícný krok francouzské vlády, s nímž přišel ministr Delcassé, 

když vyjádřil naději, že egyptská otázka může být řešena jako součást širší africké 

otázky. Při tehdejších jednáních šlo Francouzům především o britský souhlas s jejich 

nároky v Maroku. Ministr zahraničí lord Lansdowne je v podstatě akceptoval s 

připomínkou, že musí být rovněž brán ohled na zájmy Španělska v této zemi. 679 

675 Lee, King Edward VII., Vol. I, s. 711-13. 
676 Raphael, c. d., s. 382-83. 
677 Friedjung, Das Zeitalter ... , Vol. II, s. 221-22. 
678 Lee, c. d., Vol. I, s. 7, s. 11-13. 
679 Lord Newton, Lord Lansdowne: A Biography, s. 279-283, London 1929. 
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Významnou součást smlouvy z 8. dubna 1904 tvořila dohoda o vymezení 

mocenských sfér vlivu v severní Africe - konvence o Egyptě a Mariku. Francie konečně 

definitivně uznala britskou kontrolu nad Egyptem a Británie naopak právo Francie starat 

se o pořádek v Maroku, prosazovat tam správní, hospodářské, finanční a vojenské 

reformy. 

Lord LansdownR zároveň využil těchto jednání k žádosti o francouzské 

zprostředkování v rozporech s Ruskem týkajících se Tibetu. Ministr Delcassé680 mu 

ochotně vyhověl a když se později vracel k oněm událostem, tvrdil, že právě jeho 

tolerance vůči Britům a jejich požadavkům připravila půdu pro úplné sblížení a uzavření 

"Entente cordia/e". 681 

680 Haverkamp, Die Bewaehrung ... , s. 94. 
681 Friedjung, Das Zeitalter ... , Vol. II, s. 223. 
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Závěr 

Britský zájem o Egypt vzrostl v polovině 19. století, tedy v době vrcholného 

klasického liberalismu, který se zvláště projevoval v tzv. maloanglikánství a také se 

hlásil k zásadám volného obchodu. 

Tehdejší přechodný rozmach egyptské ekonomiky přilákal do země obchodní a 

peněžní kapitál z evropských států, a to zejména Anglie a Francie. Význam Egypta pak 

ještě vzrostl po vybudování Suezského průplavu významně zkracujícího námořní trasy 

do jižní a jihovýchodní Asie. 

Avšak následná krize egyptského hospodářství provázená rozvratem financí a 

růstem vnitropolitických nesnází v průběhu 70. let vyžadovala vnější zásah 

k zabezpečení zahraničních investic. Britští představitelé dospěli k závěru, že je 

nezbytná přímá vojenská intervence se spoluúčastí Francie a s podporou ostatních 

evropských mocností. Když Francie váhala a odmítla se podílet na takové akci, provedli 

ji sami. Po úspěšné vojenské invazi okupovali Egypt a tento, podle jejich představ 

dočasný stav, chtěli využít k zabezpečení vnitropolitické stabilizace a realizaci reforem 

egyptské ekonomiky zejména financí. 

Ukázalo se však, že uskutečnění takových záměrů si vyžádá delší časový úsek, 

než si většina britských politiků byla ochotna připustit. Vyvstala též nutnost zajištění 

bezpečnosti Egypta ohrožovaného mahdistickým povstáním a s ním spojeném Súdánu. 

Dlouhodobá okupace Egypta vedla ke zvýšení britského zájmu o celé 
I 

Středomoří, Blízský východ a severovýchodní část Afriky. Okupace však také 
ll,~ .. " 

znamenala dlouhodobé zhoršení vztahů s Francií a jejím spojencem Ruskem. Británie se 

dostávala do mezinárodní izolace. Politika založená na principu "Sp/endid lso/ation" a 

"Koncertu evropských mocností" se zhroutila. Bylo nutno obtížně manévrovat mezi 

francouzsko-ruskou aliancí a Trojspolkem. 

Jedním z důsledků této situace byl i pokles tradičního britského zájmu o 

osmanské impérium, připuštění možnosti jeho rozpadu a případné rozdělení. 

Po stabilizaci finanční, hospodářské a vnitropolitické situace Egypta se Britové 

snažili zabezpečit celou rozsáhlou oblast povodí Nilu, která měla pro Egypt velký 

význam. To vedlo k postupné kolonizaci dalších zemí východní, rovníkové Afriky a 

nakonec k nové, tentokrát úspěšné invazi do Súdánu. 
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V důsledku toho došlo k novému vyostření britsko-francouzských sporů, neboť 

tato akce zhatila francouzské plány na vybudování koloniální říše sahající od Atlantiku 

až k Indickému oceánu. 

Fašodská krize, jež přivedla obě mocnosti na pokraj války, skončila smírem a 

nakonec dohodou o rozdělení sfér vlivu na africkém kontinentě i v dalších částech 

světa. Toto urovnání se staló jedním z důležitých předpokladů vzniku "Entente 

cordiale", a konečného zformování dvou mocenských bloků, které se střetly v průběhu 

první světové války. 
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