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Úvod 

Po skončení Napoleonských válek se Evropa ocitla na rozcestí. Válkou zdecimované 

mocnosti začaly přemýšlet o podobě budoucího mocenského uspořádání. Velkou měrou 

ovlivnil evropské dějiny právě britský ministr zahraničí lord Castlereagh se svou vizí 

kongresové diplomacie. Multilaterální kongresová politika spočívající v setkávání 

významných státníků tváří v tvář byla ve své době zcela bezprecedentní. Lord Castlereagh 

zcela jistě ovlivnil směřování evropské diplomacie 19. století, ve své době ale nebyl příliš 

pochopen. Jeho cílem bylo vytvořit mírové fungování evropských mocností založené na 

uplatňování principu rovnováhy sil. U britské veřejnosti nebyl oblíben, ať už kvůli své 

zahraniční politice nerespektující britské sklony k diplomatické izolaci, nebo kvůli svému 

veřejnému vystupování. Po své sebevraždě v roce 1822 byl často zatracován, jeho politika 

byla oceněna až téměř o století později britským historikem Websterem, v 50. letech se pak 

tématu podrobněji věnoval americký diplomat a historik Henry Kissinger. 

Castlereagh nenašel podporovatele své politiky ani v britském parlamentu. Nejznámějším 

kritikem jeho politiky byl George Cannning, po Castlereaghově smrti také jeho nástupce ve 

funkci ministra zahraničí. Názor historiků byl po mnoho let takový, že se Castlereaghova 

a Canningova zahraniční politika od sebe nesmírně odlišovala. Střet jejich politiky nazývali 

jako souboj idealismu a realismu, konzervatismu a liberalismu.1 Canning byl také často 

považován za liberála.2 Novější práce však nalézají v jejich diplomacii shody. Canning byl 

nicméně velkým kritikem kongresového systému. Snaha znemožnit další fungování tohoto 

systému, posléze Svaté aliance, se stala základem jeho zahraniční politiky, která byla patrná 

i v jeho další politické činnosti v Latinské Americe a Osmanské říši. 

Téma je relevantní zejména kvůli komparaci někdy zcela odlišných přístupů v rámci 

mezinárodních vztahů. Ve starších historických pracích historici považovali rozdíl mezi 

oběma státníky za příliš velký, v současné době někteří autoři považují Canninga za 

pokračovatele Castlereaghovy politiky. Téma pro mě bylo zajímavé i z tohoto hlediska. 

Důležité je, že zejména v českém prostředí se jedná o téma naprosto neprozkoumané a ani 

v cizojazyčné literatuře nevznikla souhrnná práce komparující politiku obou dvou státníků. 

                                                 
1
 BEW, John. Castlereagh: A life. Oxford: Oxford University Press, 2012. s. 1. 

2
 STAPLETON, Augustus Granville. George Canning and his times. London: JW Parker, 1859. s. 10. 
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Jedinou monografií dostupnou v češtině částečně věnující se tématu je kniha Henryho 

Kissingera Obnovení světového řádu Metternich, Castlereagh a otázka míru 1812–1822. 

Tato kniha se ale věnuje pouze často opomíjené postavě lorda Castlereagha, nikoliv 

celkovému srovnání obou státníků.  

Struktura práce 

Bakalářská práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V první, teoretické kapitole, se věnuji 

definici pojmů, které jsou důležité pro celkovou práci. Jedná se o pojmy z teorie 

mezinárodních vztahů, jako jsou např. rovnováha sil a hegemonie.  

Ve druhé kapitole se budu konkrétněji věnovat kongresovému systému, jeho vzniku 

a jednotlivým kongresům. Na tomto tématu budu porovnávat zahraniční politiku lorda 

Castlereagha a George Canninga. Stejnou metodu provedu ve třetí kapitole, která se věnuje 

intervenci do Španělska a pak také Latinské Americe, konkrétněji pohledu obou státníků na 

nezávislost jihoamerických států a vlivu Canninga na vznik Monroeovy doktríny. 

V poslední kapitole, která se zabývá Východní otázkou, se zaměřím na přístup obou ministrů 

k řeckému boji o nezávislost a jejich způsobu vyvažování rovnováhy sil na Peloponéském 

poloostrově.  

Každá kapitola praktické části je rozdělena na dvě zhruba stejně dlouhé poloviny. První má 

za cíl analyzovat starší politiku lorda Castlereagha, druhá polovina obsahuje analýzu politiky 

George Canninga a na analogických případech ji porovnává s politikou lorda Castlereagha. 

Součástí závěru každé kapitoly je krátké shrnutí výsledné komparace zahraniční politiky 

daného tématu. 

Stanovení cílů práce a výzkumných otázek 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, nakolik a v čem se lišila zahraniční politika dvou 

britských ministrů zahraničí, lorda Castlereagha a George Canninga, mezi lety 1812–1827. 

Časové období je určeno nástupem lorda Castlereagha do ministerského úřadu v roce 1812 

a smrtí George Canninga v roce 1827. V práci budu porovnávat jejich zahraniční politiku na 

třech konkrétních případech seřazených chronologicky (kongresový systém, Latinská 

Amerika a Východní otázka).  
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Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila následující výzkumné otázky: Jak a v čem se lišila 

a v čem se naopak shodovala politika lorda Castlereagha a George Canninga? Jaké byly 

příčiny jejich politiky? Jak ovlivnily tyto dvě koncepce zahraniční politiky postavení Velké 

Británie v Evropě? 

Metodologie práce  

V bakalářské práci jsem využila obsahovou a deskriptivní analýzu vybrané literatury, na 

základě které jsem provedla komparaci. V případě této bakalářské práce se jednalo 

o komparaci politických přístupů lorda Castlereagha a George Canninga ve vybraných 

historických situacích.  

Problematice zahraniční politiky lorda Castlereagha a George Canninga se v českém 

prostředí nevěnovali žádní autoři. Při výzkumu jsem tedy čerpala pouze z anglických zdrojů 

(výjimkou je kniha Henry Kissingera Obnovení světového řádu Metternich, Castlereagh 

a otázka míru 1812–1822 přeložená do češtiny). Neexistuje taktéž žádná souhrnná 

monografie podrobněji se věnující přímo komparaci zahraniční politiky těchto dvou 

státníků.  

Jako primární zdroje jsem ve své práci použila již zmíněnou knihu Henry Kissingera, která 

se podrobněji věnovala působení lorda Castlereagha během kongresového systému. Dále 

jsem využila dílo Johna Bewa Castlereagh: A life a knihu jednoho z nejznámějších historiků 

věnujícího se politice lorda Castlereagha, Charlese Webstera, The Foreign Policy of 

Castlereagh.  

Jako primární zdroj při zkoumání zahraniční politiky George Canninga jsem využila 

několika knih a studií historika Harolda Temperleyho, např. The Foreign Policy of Canning, 

1822–1827: England, the Neo-Holy Alliance, and the New World nebo The Later American 

Policy of George Canning. Dalšími důležitými zdroji byly také odborné dokumenty z online 

databáze JSTOR.  

Neméně důležité pro mou práci byly dobové dokumenty jako např. Finální akta Vídeňského 

kongresu a Pařížské smlouvy z roku 1814 a 181. V práci jsem rovněž využila memoranda 

nebo oběžníky obou dvou státníků.   
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1. Teoretická část 

Pro potřeby této bakalářské práce je důležité teoreticky vymezit některé koncepty: 

rovnováha moci, globalizace rovnováhy moci, koncert velmocí, hegemonie a dosavadní 

historické poznání zkoumaného tématu.  

Rovnováha moci 

Tento přístup realistické tradice mezinárodních vztahů výrazně proměnil vývoj posledních 

století a stal se i základním principem zahraniční politiky lorda Castlereagha. Jeho kořeny 

sahají až do starověku, koncept byl popsán již ve druhé polovině 5. století řeckým historikem 

Thúkydidem.3 Ten je považován za zakladatele realistické tradice mezinárodních vztahů. 

Mezi další myslitele pojednávající o konceptu rovnováhy moci patří sv. Augustin, Tomáš 

Akvinský, Niccolò Machiavelli, Jean Jacques Rousseau, Emmerich de Vattel nebo David 

Hume.4  

Rovnováha sil je definována jako metoda a klíč pro státníky, jak vést politiku. Má spoustu 

významů (jak se mezi mnohými pokusil shrnout Ernst B. Haas). Podle jeho klasifikace 

můžeme rovnováhu sil charakterizovat jako rovnoměrnou distribuci moci, snahu zabránit 

sousedům, aby získali přílišnou moc, snahu o udržení ekvilibria5, neutiskování slabších 

aktérů silnějšími (popřípadě spojením silnějších v unii), přibližně stejnou rovnost a moc 

států.6 Rovnováha sil je spojována s teorií mezinárodních vztahů realismem. 

První dokument, který použil tento pojem, byla Utrechtská smlouva z 13. července 1713.7 

Tento dokument byl velkým přínosem mezinárodnímu právu, zejména pak článek II. této 

smlouvy týkající se španělsko-britského míru. Ten doslova stanovuje, že míru v Evropě lze 

dosáhnout jen pokud je zachována rovnováha sil.8 Mezinárodní vztahy pak nejvýrazněji 

                                                 
3
 ŠEDIVÝ, Jiří. Rovnováha moci–genealogie koncepce. Mezinárodní vztahy, 1998. s. 69. 

4
 Tamtéž, s. 69–73. 

5
 Ekvilibrium je synonymum pro rovnováhu moci. 

6
 SHEEHAN, Michael J. The balance of power: history and theory. London: Routledge. 1996. s. 16. 

7
 BRUIN, Renger de. Peace Was Made Here: The Tercentennial of the Treaty of Utrecht, 2013–2015 

[online]. Brill, 2015 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76w4b.20. 

s. 268 

8
 GERARD, James Watson. The Peace of Utrecht: A Historical Review of the Great Treaty of 1713-14, and 

of the Principal Events of the War of the Spanish Succession. New York & London: G. P. Putnam's sons, 

1885. s. 354. 

http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76w4b.20
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ovlivnil použitím konceptu rovnováhy sil Vídeňský kongres a posléze další kongresy. 

Někteří odborníci v tomto kongresu viděli první náznaky kolektivní bezpečnosti.9 

Mocenským nástrojem kongresového systému byl otevřený intervencionismus vykonávaný 

spojením evropských mocností v Alianci čtyř, po přistoupení Francie pak Alianci pěti.10 

Globalizace rovnováhy moci  

Ve 20. letech 19. století přichází nový pojem, a to globalizace rovnováhy moci.11 Teoretik 

rovnováhy moci Hans Morgenthau Canningovu politiku popisuje jako „novou teorii 

rovnováhy moci.“12 Doposud byla rovnováha sil uplatňována jen na evropském kontinentu, 

s politikou George Canninga přichází diplomatické uznání latinskoamerických států ze 

strany Velké Británie za účelem vyvažování rovnováhy moci. Konec Castlereaghovy 

rovnováhy sil předznamenává nejdříve Krymská válka: sjednocením Německa v roce 1871 

pak nastává nová rovnováha Bismarckovského Německa. Koncert velmocí tak přestává 

fungovat, evropské mocnosti se dělí do dvou bloků: pozdějšího Dvojspolku (respektive 

Trojspolku) a Trojdohody. Toto rozdělení předurčuje další vývoj mezinárodních vztahů 

během první světové války.  

Koncert velmocí  

Podle Henryho Kissingera je koncert velmocí formou rovnováhy sil, kde spolu velmoci 

kooperují.13 Teoretici mezinárodních vztahů definují koncert jako „formalizovanou variantu 

ekvilibria“. V 19. století neměl koncert svou institucionální strukturu jako později např. 

Společnost národů.14 Jeho mocenským nástrojem se stala kongresová neboli konferenční 

                                                 
9
 BENNETT, Andrew a Joseph LEGPOLD. Reinventing collective security after the Cold War and Gulf 

conflict. Political Science Quarterly [online]. 1993, 108(2) [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/2152009 s. 214. 

10
 ŠEDIVÝ, Jiří. Rovnováha moci–genealogie koncepce. Mezinárodní vztahy, 1998. s. 74 

11
 Tamtéž. s. 69. 

12
 Tamtéž, s. 74. 

13
 KISSINGER, Henry. Diplomacy. New York: Simon and Schuster, 1994. s. 79. 

14
 KUPCHAN, Charles a. KUPCHAN Clifford A. Concerts, collective security, and the future of Europe. 

International Security [online]. 1991, 16(1) [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/2539053. s. 123. 

http://www.jstor.org/stable/2539053
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diplomacie a aktivní spolupráce velmocí.15 Jednotlivé mocnosti se mezi sebou navzájem 

hlídaly a snažily se o rovnováhu sil. Roli hlídače v tomto systému plnila Velká Británie. Tuto 

roli jí umožnila hlavně strategická pozice za kanálem La Manche. Velká Británie 

disponovala velkou námořní silou, které se nemínila vzdát. Mezi principy britské politiky 

tak patřila snaha o udržení v aliančním systému, ale i tendence stát mimo, tedy být jakýmsi 

garantem míru.16 Idea spolupráce mezi zeměmi byla smluvně zakotvena smlouvami z roku 

1814–1815 (první pařížská smlouva, finální akta Vídeňského kongresu a druhá pařížská 

smlouva). 

Koncertu velmocí se také anglicky přezdívá diffused hegemony, česky tento výraz můžeme 

přeložit jako rozptýlená hegemonie. Odborníci o kongresovém systému hovoří jako o opaku 

rovnováhy sil. Hegemonie mohla být totiž vykonávána nejen jednou silou, ale i vícero 

silami, jako v případě Videňského kongresu.17 Podle historika Paula Schroedera je 

interpretace Vídeňského kongresu jako rovnováhy sil zavádějící. Mezinárodní vztahy 

kongresového systému podle něj byly hegemonické. Celý systém tak mohl fungovat na 

principu hegemonického rozdělení moci.18 Tímto se dostávám k dalšímu ústřednímu pojmu 

a tím je hegemonie. 

Hegemonie 

Tento pojem vystihuje nadvládu jednoho z účastníků a jeho dominující vliv. Dominující 

účastník neboli hegemon přímo určuje pravidla hry. Důvodem nadvlády může být snaha 

o územní nebo mocenskou převahu. Hegemonem se velmoc nebo velmoci stávají, pokud se 

odkloní od rovnovážného chování a zpochybní legalitu stávajícího zřízení.19 V historii 

bychom našli mnoho příkladů takové hegemonie, např. Pax Britannica nebo Pax Americana. 

                                                 
15

 PLECHANOVOVÁ, Běla. Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů. Translated by Vladimír Petkevič - 

Běla Plechanovová. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2003. s. 51. 

16
 SMOLÍK, Josef. Úvod do studia mezinárodních vztahů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. s. 44. 

17
 WATSON, Adam. Hegemony & history. London: Routledge, 2007.  s. 24. 

18
 GRUNER, Wolf D. Was there a reformed balance of power system or cooperative Great Power 

hegemony?. The American Historical Review [online]. 1992, 97(No. 3) [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/2164777. s. 732.  

19
 PLECHANOVOVÁ, Běla. Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů. Translated by Vladimír Petkevič - 

Běla Plechanovová. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2003. s. 50. 
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V této práci je ale důležitá hegemonie napoleonská, kvůli níž vzniká celý kongresový, 

alianční systém.20 Ten se snažil případné hegemonii zabránit a udržet rovnovážný status quo. 

Dosavadní historické poznání politiky lorda Castlereagha 

a George Canninga 

Pro mnoho svých současníků se stal lord Castlereagh opovrhovaným státníkem. 

Nepochopení jeho politiky bylo silné během celé jeho kariéry. Jeho zahraniční politika 

během kongresového systému zneklidňovala britskou veřejnost i samotný parlament. Britští 

básníci Percy Bysshe Shelley i lord George Gordon Byron se věnovali Castlereaghovi 

v několika svých kritizujících básních.21 Reputace lorda Castlereagha byla poprvé 

přehodnocena ve 20. letech minulého století britským historikem Charlesem Websterem. 

Castlereaghův model zahraniční politiky začal být považován za vzor pro budoucí směřování 

Velké Británie. Několik britských i amerických politiků se začalo o Castlereaghovi 

vyjadřovat kladně, mezi nimi např. bývalý britský ministr zahraničních věcí William Hague, 

který Castlereaghovu diplomacii na Vídeňském kongresu považoval za nejúspěšnější 

vyjednávání v dějinách diplomacie.22 Patrně nejznámějším obdivovatelem Castlereaghovy 

politiky byl a je americký historik a diplomat Henry Kissinger, který se Castlereaghovi 

věnoval ve své knize Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a otázka míru 

1812–1822, která byla původně jeho dizertační prací. Jak sám řekl, toto téma si vybral, 

protože mu „události let 1812–1822 připadaly analogické k tehdejšímu dění.“23 

Canningovým obdivovatelem se stal britský historik Harold Temperley publikující ve stejné 

době jako Castlereaghův životopisec Webster, což oba dva přivedlo k bezpočtu debat.24 Jak 

Temperley popisuje ve svém článku The Later American Policy of George Canning, i osoba 

                                                 
20

 SMOLÍK, Josef. Úvod do studia mezinárodních vztahů. Praha: Grada Publishing, as, 2014. s. 44. 

21
 SHELLEY, Percy Bysshe. Fair-copy Manuscripts of Shelley's Poems in European and American 

Libraries: Including Percy Bysshe Shelley's Holographs and Copies in the Hand of Mary W. Shelley, Located 

in the United States, England, Scotland, Ireland, and Switzerland, as Well as the Holograph Draft of Keats's 

Robin Hood. Taylor & Francis, 1997. s. 24. 

22
 BEW, John. Castlereagh: A life. Oxford: Oxford University Press, 2012. s. 2. 

23
 NOER, Thomas J. Henry Kissinger's Philosophy of History. Modern Age, 1975. s. 180. 

24
 BEW, John. Castlereagh: A life. Oxford: Oxford University Press, 2012. s. 2. 
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Canninga byla v průběhu dějin různě interpretována. Dřívější historické práce Canninga 

dokonce považovaly za autora Monroeovy doktríny, což Temperley ve svém díle vyvrátil.25 

Názory na Canninga se mezi historiky lišily. Někteří poukazovali na to, že mezi ním 

a Castlereagham byl rozdíl v metodě provedení politiky, ne v cílech. Podle některých 

historiků Canning pouze rozvinul Castlereaghovu politiku. Někteří odborníci poukazovali 

na to, že mezi nimi byly zásadnější rozdíly. Historici jako např. Harold Temperley vidí 

v Canningově politice přínos ke stabilitě evropského systému. Existují ale historici, kteří 

odmítali Temperleyho názor. V díle The Transformation of European politics, 1763–1848, 

Paul W. Schroeder naopak poukazoval na nebezpečí, kdy Canning svým vystoupením 

z evropského kongresu velmocí a využíváním rakousko-ruského sporu ohledně řecké 

nezávislosti ohrozil evropskou stabilitu a v podstatě ji přivedl k rusko-turecké válce v roce 

1828.26  

Henry Kissinger, velký zastánce Castlereaghovy politiky, se o Canningovi vyjádřil slovy, že 

„Canning kontinentu nerozuměl tak dobře jako Castlereagh, ale ve své politice měl 

pochopení pro vytváření britského národního zájmu a usiloval o něj s neobyčejnou 

schopností.“27 Klíčem jeho politiky bylo, aby „diplomacie a veřejné mínění bylo 

v rovnováze.“28 

Ačkoliv dřívější historické práce spatřovaly mezi Castlereaghovou a Canningovou politikou 

nepřekonatelnou propast, novější práce poukazují na to, že rozdíl mezi oběma státníky byl 

spíše v metodách provedení jejich politiky, nežli v samotném cíli.  

  

                                                 
25

 TEMPERLEY, Harold. The Later American Policy of George Canning. The American Historical Review 

[online]. 1906, 1906, 11(4) [cit. 2018-05-01]. ISSN 00028762. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/1832228. s. 779. 

26
 SCHROEDER, Paul W. The transformation of European politics, 1763–1848. Oxford: Oxford University 

Press, 1996. s. 640. 

27
 YAMADA, Norihito. George Canning and the Spanish Question, September 1822 to March 1823. The 

Historical Journal [online]. 2009, 52(No.2) [cit.2018-05-01]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/40264174. s. 345.  

28
 NICHOLS, Irby Coghill. The European Pentarchy and the Congress of Verona, 1822. The Hague: 

Martinus Nijhoff, 1971. s. 17. 

http://www.jstor.org/stable/1832228
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2. Období kongresového systému  

Definice kongresového systému 

Kongresový systém se stal hlavním tématem Castlereaghovy i Canningovy zahraniční 

politiky. Tento systém zcela ovlivnil evropskou politiku první poloviny 19. století. Vznikl 

za účelem nového mírového uspořádání Evropy po napoleonských válkách. Prvním 

kongresem se stalo setkání státníků ve Vídni, jeho pokračováním pak byly kongresy 

v Cáchách, Opavě, Lublani a Veroně. Nový systém položil základy zcela nového 

mezinárodního řádu.29 Ve své době se stal naprosto unikátním. Jeho nástrojem se staly 

pravidelně se konající kongresy, které nejenže měly za svůj cíl konflikty řešit, ale i jim 

předcházet. To se bezpochyby podařilo, jelikož se 1. pol. 19. století obešla bez většího 

konfliktu a Evropa zažila nejdelší období míru do té doby.30 Po nástupu George Canninga 

v roce 1822 začal mocenský vliv tohoto uspořádání oslabovat a multilaterální jednání 

mocností bylo nahrazeno jednáním na úrovni velvyslanců.31  

Systém fungoval na základě teorie rovnováhy sil. Napoleonova hegemonie utvrdila 

mocnosti vyčerpané válkou v tom, že k podobné mocenské převaze jednoho ze státních 

aktérů nesmí dojít. Kongresový systém využíval konferenční metody diplomacie 

a multilaterárních jednání a zahrnoval většinu evropských států.32  

U počátků tohoto systému stáli dva významní státníci té doby: rakouský kancléř Metternich 

a britský ministr zahraničí lord Castlereagh. Castlereagh se při tvoření teoretických návrhů 

systému inspiroval plánem bývalého ministerského předsedy Williama Pitta mladšího. Toho 

Kissinger ve své knize označuje jako Castlereaghova „velkého učitele“.33 Tento tzv. Pittův 

plán vytvořený v roce 1804 aplikoval lord Castlereagh v praxi o necelých deset let později.  

                                                 
29

 JARRETT, Mark. The Congress of Vienna and its legacy: War and great power diplomacy after 

Napoleon. London: I. B. Tauris, 2013. s. 14. 

30
 KISSINGER, Henry. Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Vyd. 3. Praha: Prostor, 1999. 

s. 78. 

31
 SKŘIVAN, Aleš, Václav DRŠKA a František STELLNER. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648–

1914. Praha,: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. s. 136. 

32
 ADAMOVÁ, Karolina a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Stručné dějiny diplomacie. Praha: C.H. Beck, 2002. 

Beckovy mezioborové učebnice. s. 153. 

33
 KISSINGER, Henry. Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812–1822. 

Praha: Prostor, 2009. s. 43. 
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Cesta k Vídeňskému kongresu 

Na příkladu kongresového systému lze vidět ten nejzásadnější rozdíl v zahraniční politice 

obou státníků, lorda Castlereagha a George Canninga. Lord Castlereagh se stal „duchovním 

otcem“ systému, jejž obhajoval i po značných konfliktech mezi jeho účastníky. Také se 

snažil zapojit Velkou Británii do kontinentálního dění a nechtěl připustit její mocenskou 

izolaci. Na druhou stranu Canning, po Castlereaghově smrti jeho nástupce ve funkci ministra 

zahraničí, obhajoval vystoupení Británie z kongresového systému a nezasahování do dění 

na kontinentě. Rozdíly v jejich zahraniční politice jsou nejen v přístupu ke kongresovému 

systému. 

Castlereaghova snaha o vytvoření společné aliance evropských mocností započala v roce 

1813 po Napoleonských válkách přednesením Pittova plánu v britském parlamentu. Tato 

všeobecná aliance se měla podílet na vyvažování moci v Evropě. Castlereaghovým návrhem 

bylo osvobodit území, která se pod nadvládu Francie dostala během Napoleonských válek, 

dále omezit vliv Francie a vrátit její hranice do doby před Velkou francouzskou revolucí, 

vytvořit univerzální dohodu pro ochranu a bezpečnost Evropy a obnovit systém veřejného 

práva v Evropě.34 

Ještě před Vídeňským kongresem došlo roku 1814 k zásadní smlouvě, na jejímž vytvoření 

měl hlavní podíl lord Castlereagh. Chaumontská smlouva byla podepsána v březnu 1814. 

Pro evropskou rovnováhu sil je důležité vytvoření tzv. Aliance čtyř, která vznikla na základě 

této smlouvy. Podle XVI. článku smlouvy mělo působení aliance vzniklé na základě této 

smlouvy trvat celých dvacet let, popřípadě mohla být i prodloužena.35 Původní záměr 

Aliance čtyř byl zamýšlen jako mocenský nástroj proti hegemonii Francie.36 Ačkoliv se 

aliance evropských sil v podstatě rozpadla již o osm let později, samotná myšlenka setrvání 

spolupráce byla v té době revoluční. Pro Castlereagha se jednalo o první diplomatický 

                                                 
34

 KISSINGER, Henry. Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812–1822. 

Praha: Prostor, 2009. Obzor (Prostor). s. 57. 

35
 PHILLIPS, Walter Alison. The Confederation of Europe: A Study of the European Alliance, 1813–1823, 

as an Experiment in the International Organization of Peace. Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, 

Ltd., 2005. s. 75. 

36
 WEBSTER, Charles Kingsley. The foreign policy of Castlereagh, 1815–1822: Britain and the 

reconstruction of the European alliance. London: G. Bell and sons, ltd., 1925. s. 58.  
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úspěch na kontinentě, a proto tuto smlouvu nazýval „má smlouva“.37 Navíc se Británie opět 

účastnila kontinentální politiky.  

Souběžně s Aliancí čtyř vzniklo další spojení evropských monarchů, které bylo založeno na 

ideologickém základě. Svatá aliance byla vytvořena třemi evropskými monarchy, vládci 

Ruska, Rakouska a Pruska, 26. září 1815.38 Ruský car Alexandr I. chtěl rozšířit Svatou 

alianci v ligu křesťanství, smlouva dále své signatáře zavazovala k zásahům do vnitřních 

záležitostí jiných států.39 Alexandr I. si od Svaté aliance sliboval vytvoření nového 

mezinárodního řádu, který měl být založen na „pravdách věčného náboženství našeho 

Spasitele“. V Británii smlouva podle očekávání vyvolala nedůvěru a Castlereagh se od ní 

distancoval. Sám se o ní vyjádřil jako o „nesmyslu a cáru papíru“.40 

Další zásadním dokumentem se stala Pařížská smlouva z května 1814. Při tvoření této 

smlouvy se projevil Castlereaghův diplomatický cit a zejména jeho vůle odolávat 

mocenským pokušením a nepodřizovat evropské zájmy přáním veřejnosti. V této době se 

totiž veřejnost bouřila proti uzavření míru s Francií. Tendence stát proti mínění veřejnosti je 

jedním z prvků Castlereaghovy zahraniční politiky a také jedním z rozdílů mezi ním 

a Georgem Canningem, který naopak veřejné mínění využíval ve svůj prospěch. 

Castlereaghova rovnováha sil vypadala v praxi následovně: restaurace Bourbonů na 

francouzský trůn a začlenění Francie do kongresového systému. Castlereaghova politika 

byla postavenu na heslu: integrovat, ne trestat. Bezpečnost byla postavena na morálních 

zárukách. Válka skončila smířením, Castlereaghovi nešlo o to se mstít.41 Článek 32 Pařížské 

smlouvy přenesl řešení dalších mocenských problémů (zejména územních — v Sasku 

a Polsku) na kongres ve Vídni, kam měly mocnosti své zmocněnce vyslat během dvou 

                                                 
37

 CHAPMAN, Tim. The Congress of Vienna 1814–1815. London and New York, Routledge, 2006. s. 29. 

38
 HERTSLET, Edward. The map of Europe by treaty: showing the various political and territorial changes 

which have taken place since the general peace of 1814. London: Butterworth Law Publisher, 1875. s. 320. 

39
 WEBSTER, Charles Kingsley. The foreign policy of Castlereagh, 1815–1822: Britain and the 

reconstruction of the European alliance. G. Bell and sons, ltd., 1925. s. 89. 

40
 KISSINGER, Henry. Umění diplomacie. Praha: Prostor, 1996. s. 82. 

41
 KISSINGER, Henry. Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812–1822. 

Praha: Prostor, 2009. s. 171.  
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měsíců.42 Kongres měl mít podle Kissingera spíše symbolický význam, proto bylo 

překvapením, že se Vídeňský kongres zapsal do dějin.43  

Vídeňský kongres 

Vídeňský kongres neboli „tančící kongres“ se konal od 1. října 1814 do 9. června 1815. 

Zástupcem Velké Británie se stal lord Castlereagh a vévoda Wellington, za Rakousko 

kancléř Metternich, za Francii diplomat Talleyrand, za Prusko státní kancelář Hardenberg 

a za Rusko osobně car Alexandr I. Cílem Vídeňského kongresu bylo smluvně ukotvit územní 

rovnováhu. Castlereagh musel čelit ruským nárokům na Polsko a pruské snaze získat Sasko. 

Obě dvě země tím ohrožovaly mocenskou rovnováhu. Bylo jasné, že se v územních otázkách 

tzv. „Velká čtyřka“ mezi sebou neshodne. Problémem bylo, že každá z mocností považovala 

za ekvilibrium něco jiného. Cílem Castlereaghovy zahraniční politiky bylo vytvoření 

rovnováhy moci se stabilní střední Evropou. Velká Británie ovšem byla ve zcela jiné pozici 

— nacházela se ve své strategické ostrovní pozici izolována od všech kontinentálních 

problémů. Castlereaghův idealismus a snaha o vytvoření mírové aliance pau ostatních 

mocností narážela na překážky.44  

Příkladem Castlereaghovy rovnováhy sil byla otázka Polska. Ruský car Alexandr chtěl 

z polského území vytvořit Velkovévodství varšavské spojené v personální unii s Ruskem. 

Na druhé straně stál Castlereagh, který byl stoupencem polské nezávislosti, zároveň nechtěl 

připustit ruskou rozpínavost, která by ohrozila rovnováhu sil. Nejenom rozhovory mezi 

Castlereagham a carem přispěly k závěru, že pro zajištění rovnováhy selhávají mírové 

a diplomatické prostředky.45 Vyjednávání provázela vzájemná nedůvěra. Castlereagh se stal 

obezřetným i vzhledem k carově neustálé mobilizaci armády.  

Rovnováha sil byla v polském případě uvedena do praxe. Castlereagh nakonec pomocí 

diplomatických vyjednávání vytvořil protiruský blok složený z Británie, Rakouska 

a Francie. Francie se tak stala pomyslným jazýčkem na vahách, která díky Castlereaghovi 

                                                 
42

 HERTSLET, Edward. The map of Europe by treaty: showing the various political and territorial changes 

which have taken place since the general peace of 1814. London: Butterworth,Law Publisher, 1875. s. 17. 
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 KISSINGER, Henry. Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812–1822. 

Praha: Prostor, 2009. s. 173. 
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 KISSINGER, Henry. The Congress of Vienna: A Reappraisal. World Politics [online]. Cambridge 

University Press, 1956, 8(2) [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2008974. s. 266–277. 
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po dlouhých letech vystoupila z izolace. Tento krok je ukázkou Castlereaghovy praktické 

politiky, ve které nebral ohled na předchozí spojenectví nebo nepřátelství. Podobně se 

později zachoval i při řešení Východní otázky, kdy byl ochoten se znovu spojit se svými 

protivníky, aby zajistil rovnováhu moci. Navíc už v této době musel Castlereagh obhajovat 

svou politiku u britského parlamentu. Ministerský předseda lord Liverpool mu sdělil, ať se 

od polské záležitosti drží dál. Britská politika byla defenzivní, ne preventivní. Britský 

parlament zároveň souhlasil s carem – personální unie by byla lepší než další dělení Polska. 

Castlereagh však jednal proti doporučení vlastního parlamentu a obhajoval svou politiku 

tvrzením, že jedná v zájmu evropské rovnováhy. Ta byla stvrzena podpisem finálních akt 

Vídeňského kongresu a vypadala následovně: v polské otázce došlo ke konsenzu a vytvoření 

tzv. Kongresovky46, Prusko získalo část Porýní a Rakousko získalo državy v severní Itálii. 

Velkou zásluhu na tomto mocenském uspořádání měl právě Castlereagh.47  

Castlereaghova zahraniční politika kladoucí důraz na vyšší morální principy a mírové 

jednání se taktéž projevila u druhého pařížského míru. Po Napoleonově úprku z Elby 

následovaném tažením na Paříž, které skončilo jeho porážkou, se Castlereagh opět musel 

postavit svým spojencům i parlamentu. Britský parlament chtěl Francii potrestat rozdělením 

jejího území a chtěl zabrat všechny její hraniční pevnosti. Neústupnost britského parlamentu 

dohnala Castlereagha k sepsání memoranda, ve kterém zastával tvrzení, že potrestání 

Francie a dělení jejího území by jen probudilo agresivitu a snahu mocností získat další 

území. Přesto pařížský mír nebyl tak smířlivý jako ten první.  

Druhá pařížská smlouva zavazovala Francii zaplatit reparace sedm set milionů franků ve 

lhůtě pěti let. Francie byla připravena o některá území a její hranice se vrátily po podoby 

z roku 1790.48 Důležitý je článek IX. smlouvy, o který se zasloužil Castlereagh. Stojí v něm, 

že se pravidelně budou konat jednání mocností pro zajištění míru v Evropě.49 Castlereagh 

trval na tom, aby se pravidelně konaly konference, čímž ale znepokojil britský parlament 

dbající na dodržování politiky nezasahování. S ostatními mocnostmi se pak Castlereagh 

                                                 
46
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neshodl v otázce intervencí. Castlereaghovo stanovisko bylo jasné: intervence mohla být 

povolena až v nejzazším případě. S tím nesouhlasil car, který byl posedlý touhou zabránit 

povstáním ve jménu křesťanství. Odlišné názory na potlačení revolucí byly nakonec hlavním 

důvodem pozdějšího britského vystoupení z kongresového systému.  

Cášský kongres 

Castlereagh s nadšením očekával první kongres v Cáchách, ve kterém viděl smysl 

a zadostiučinění své politiky. Paradoxně byl ale tento kongres poslední, kterého se ministr 

zahraničí osobně zúčastnil. Na kongresu bylo rozhodnuto o ukončení okupace Francie. Také 

nastala změna v mocenské rovnováze. Dne 12. října 1818 se spojenci dohodli, že Aliance 

čtyř bude rozšířena o pátého člena — Francii.50 Ačkoliv Francie oceňovala vystoupení 

z mocenské izolace, v Británii se Castlereagh musel držet stranou a snažil se nepřikládat 

kongresům větší váhu, než měly. Bylo to hlavně kvůli tomu, že se v britském parlamentu 

objevili velcí kritici kongresového systému, zejména pak George Canning. Canning 

kritizoval pořádání kongresů a tvoření aliancí s mocnostmi, které považoval za despotické. 

Právě on varoval před další britskou participací na evropských kongresech. Tvrdil, že účast 

na nich by zavlekla Velkou Británii do vnitřních záležitostí na kontinentě, což by přímo 

odporovalo britské koncepci o nezasahování a nevměšování se do cizích domácích 

záležitostí.51  

Revoluční rok 1820 

Evropskou rovnováhu sil v roce 1820 začala ohrožovat rozšiřující se revoluční hnutí. 

Protesty se nevyhnuly Německu, Neapoli, Portugalsku ani Španělsku. Převraty se mohly stát 

záminkou pro ruského cara, který by jimi legitimizoval intervenci. Mimo to navrhoval 

vytvoření společné evropské armády. Otázkou evropských revolucí se poté zabýval Opavský 

kongres, na kterém znatelně opadl vliv Velké Británie, která se mohla zúčastnit jen v roli 

pozorovatele, jímž se stal lord Stewart, nevlastní bratr Castlereagha. Jeho úkolem bylo 

pokračovat v britské politice vyvažování mocenské rovnováhy. Stewart taktéž vynaložil 
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úsilí při protestech proti podpisu tzv. Předběžného protokolu52 z 19. 11. 1820, jehož hlavní 

tezí bylo tvrzení, že stát, který podlehl revoluci, měl být zbaven práva na účast v alianci.53 

Castlereagh s protokolem nesouhlasil. Podle něj Británie „nemůže uznat principy, které 

opravňují jeden stát zasahovat do záležitostí jiného“ a také uznával názor, že by právo na 

intervenci mohlo ve svém důsledku vést k neustálým intervencím, takže je nelze „smířit ani 

s obecným zájmem.“54 Na protest s výsledkem jednání opustil Stewart kongres.  

V této době si začínal Castlereagh ze své ostrovní pozice uvědomovat, že ostrovní 

a kontinentální politika nejdou k sobě. Castlereagh viděl přínos aliance v jejím 

nezasahování, v nečinnosti, kdežto kontinentální politici ji viděli jako nástroj, zbraň. 

Castlereaghova přesná slova zněla: „U této Aliance stejně jako u všech jiných lidských 

dohod platí, že nic s větší pravděpodobností neoslabí, nebo dokonce nezničí její skutečnou 

užitečnost, než jakákoli snaha posunout její povinnosti a závazky za sféru, k níž ji opravňuje 

její původní koncepce a dohodnuté principy.“55 Britská politika tedy kladla důraz na 

teritoriální uspořádání z roku 1815 a na uchování mocenské rovnováhy, na zachování status 

quo. Nešlo jí o vytváření nového sociálního řádu, jako např. ruskému caru Alexandrovi I., 

který chtěl nové evropské uspořádání podložit křesťanskou rétorikou. Chtěl tak např. 

vytvořit ligu křesťanských vládců.56 

Následující kongres v Lublani se nesl v podobném duchu, jako ten předchozí. Odpovědí na 

kontinentální politiku intervencí byly dva Castlereaghovy dokumenty. Prvním z nich byl 

Castlereaghův kontinentální státní dokument z 5. května 1820, ve kterém pokládá základ 

britské politiky nevměšování. Británie podle něj byla „poslední zemí, od které je očekáváno, 

že zasáhne v otázce abstraktního charakteru.“57 Druhým dokumentem byl známý oběžník ze 

dne 19. ledna 1821, který Castlereagh rozeslal na všechny evropské dvory. Tímto 

dokumentem vznesl protest proti kontinentální politice tvořené v Lublani slovy: „principy 
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intervence nemohou být bezpečně přijaty jako systém mezinárodního práva.“58 Pro principy 

Castlereaghovy i Canningovy britské zahraniční politiky je důležitý zásadní bod, a to 

neintervence. V tomto dokumentu položil teoretické základy britské doktríny nezasahování, 

kterou již v praxi aplikoval. Důležité je ale zmínit, že byl odpůrcem společného zásahu 

Aliance, který by narušoval teorii rovnováhy sil. Tato doktrína se stala základem 

Canningovy pozdější politiky, byť se lišil v její interpretaci.59 

Cesta k Veronskému kongresu  

V posledních měsících života upíral Castlereagh svůj zrak na kongres ve Veroně, 

poslednímu ze setkání kongresového systému. Na této konferenci chtěl dát ještě jednu šanci 

kongresovému systému a doufal v jeho reformu.60 Castlereaghovým cílem ale také bylo 

spolupracovat s Metternichem a společně zabránit carově intervenci v Řecku, které je 

věnována následující kapitola.  

Na Veronský kongres, ke kterému Castlereagh upíral své naděje, se už ministr zahraničí 

nedostavil. Svůj život ukončil sebevraždou 12. srpna 1822. Jeho oponenti oslavovali jeho 

smrt. V posledních letech svého života čelil Castleregh i spoustě nadávek. Britský spisovatel 

George Gordon Byron jej dokonce nazval „nejvíce despotickým, nejslabším v intelektu 

a tyranizátorem celé země.“61 Rezervovaný a nepřístupný Castlereagh nevzbuzoval v lidech 

sympatie, přesto se více než kdokoliv jiný zasloužil o evropské mírové uspořádání. Zásluhy 

ale získal až po své smrti, jelikož jeho úmysly byly často mylně interpretovány. O tom, jak 

byl ve své době nepochopen, svědčí i dobové prohlášení lorda Grenvilla. Ten se vyjádřil, že 

byla neskutečná chyba vyslat lorda Castlereagha na Vídeňský kongres: „Muž tak 

ignorantský, že ani nezná mapu Evropy.“62 Nepochopení jeho politiky shrnuje 

Castlereaghovo vyjádření v jeho posledním rozhovoru s králem Jiřím IV.: „Sire! je nezbytné 
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se rozloučit s Evropou. Nikdo po mne již neporozumí záležitostem na kontinentu.“63 

Britskou agendu po Castlereaghově smrti přebral lord Canning, čímž začíná změna ve 

směřování britské zahraniční politiky. 

Změna zahraniční politiky 

Castlereaghův nástupce George Canning vedl britskou zahraniční politiku v jiném duchu než 

jeho předchůdce. Sám Canning svou politiku charakterizoval slovy: „Místo aliance čtěte 

Anglie, a budete mít klíč k mé politice.“64 Z těchto slov je patrný jeho odpor ke 

kongresovému systému, který kritizoval již od jeho počátku. Nemohl tak souhlasit 

s Castlereagham, který v kongresovém systému spatřoval klíč k mírové politice na 

evropském kontinentě. Jeho cílem bylo zabránit tomu, aby Svatá aliance volně zasahovala 

do dění v ostatních zemích a také chtěl zpřetrhat veškeré diplomatické vazby na kontinentě. 

Vystoupení Velké Británie považoval za „návrat ke zdravému systému volné soutěže mezi 

státy.“65 Po rozpadu kongresového systému po kongresu ve Veroně Canning zvolal: „Every 

nation for itself and God for all!“ (Každý národ pro sebe a Bůh pro všechny.)66 Veronskému 

kongresu se věnoval ve svých depeších s cílem diskreditovat ji, kancléř Metternich jeho 

politiku nazýval revolucionářskou.67 Canning také kritizoval evropské územní rozložení sil. 

Castlereaghovo mocenské uspořádání nepovažoval za rovnováhu sil, nýbrž za rozdělení 

Evropy mezi tři hlavní mocnosti, kterým vyhovovaly stávající podmínky. Toto mocenské 

uspořádání později nazvali historici rozptýlenou hegemonii.  

Rozdílem v Castlereaghově a Cannigově politice bylo i využívání veřejného mínění. Jak už 

jsem zmínila, Castlereagh během své politické kariéry často vykonával politická rozhodnutí, 

která mu nepřinášela popularitu. V lidech nedokázal vyvolat pochopení pro své činy. Přesto 

jeho odpor vůči populárním prohlášením byl nezbytným pro trvání jeho politické 
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existence.68 Společnost podporovala izolacionismus a vlna odporu se zvedla pokaždé, když 

se mocnosti snažily využít koncert velmocí jako mocenský nástroj pro zásah do vnitřních 

záležitostí. Opakem Castlereaghovy politiky byla Canningova zahraniční činnost, která 

získala veřejnou podporu. Veřejnost byla zastáncem politiky nezasahování a přála si, aby se 

Británie stala ústředním bodem vyvažování rovnováhy sil.69 Canning věděl, že jeho politika 

by nemohla být úspěšná, pokud by nebyla podporována britským národem.70  

Mezi Canningovy politické nástroje patřilo zveřejňování vládních dokumentů vždy, když 

potřeboval zvrátit názor veřejnosti i části politiků na svou stranu. Zveřejnil tak např. 

Memorandum vévody Wellingtona z 30. října 1822, které prokazuje, že se Británie 

definitivně odloučila od Francie a Svaté aliance ve svých postojích vůči španělské 

intervenci.71 Canningův cíl byl víceméně jasný. Účelem zveřejnění bylo ve veřejnosti 

probudit nesouhlasné postoje proti Francii a kongresovému systému tím, že poukázal na 

jejich antiliberální smýšlení. Canning svou politiku také stavěl na rázných veřejných 

projevech. Jako nejvýhodnější strategii pro vyjednávání považoval setkání tváří v tvář 

s představiteli států.72 Castlereaghovu multilaterální kongresovou politiku opět vrátil 

k bilaterálním jednáním. Canningovým cílem bylo od sebe odloučit zbývající země Svaté 

aliance Rusko, Rakousko a Prusko. 

Veronský kongres, který se zabýval španělským, neapolským a v menší míře řeckým 

povstáním, tedy zakončil éru setkávání státníků na kongresové úrovni. Španělská otázka, 

které se budu věnovat v příští kapitole, začínala být palčivá a na španělských hranicích se již 

shromažďovala francouzská vojska připravená intervenovat. Canning ovšem neviděl takové 

nebezpečí v intervenci jedné země, jako ve společné intervenci Svaté aliance. Proto se 

zprávou tolik neznepokojoval. V tomto bodě se zcela shodoval s Castlereagham a doktrínu 

neintervence považoval za základní kámen své politiky. Oba dva by svolili k intervenci 
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v jediném případě — pokud by daný stát selhal v otázce zabezpečení vlastní bezpečnosti.73 

Stejně jako Castlereagh zůstal Canning neutrální a ctil politiku „neutrální ve slovech 

i činech.“74 Také odmítal násilný, despotický zásah. Castlereagh doktrínu nezasahování 

považoval za důležitý prvek pro udržení mocenské rovnováhy sil, na druhé straně Canning 

v doktríně nezasahování viděl výhodu pro britské zájmy. V protestech proti intervencím 

Svaté aliance spatřoval Canning záminku, jak s pomocí souhlasu veřejnosti vyjmout Británii 

z kongresového systému a následně ukončit akceschopnost Svaté aliance. 

Canning dal najevo svůj nesouhlas s výsledky veronského jednání odvoláním britského 

zmocněnce ve Veroně, vévody Wellingtona, zpět do Británie. Canning svou politikou dosáhl 

svého cíle. Aliance nebyla usnášeníschopná a kongresový systém se rozpadl. Avizovaný 

kongres v Petrohradě v roce 1825 byl téměř ihned po svém zahájení rozpuštěn i kvůli 

Canningově zahraniční politice na americkém kontinentě.75  

Zásadní rozdíl mezi oběma politiky tak tkví především v jejich nazírání na evropskou 

rovnováhu sil. Pro Castlereagha byl kongresový systém jasnou prioritou a snažil se jej 

podporovat i přes rostoucí rozpory mezi evropskými mocnosmi. Zdůrazňoval její vyšší 

princip a morální hodnoty. Ve své době to byly revoluční myšlenky, které byly doceněny až 

o století později. Canning na druhé straně viděl v kongresovém systému potenciální 

nebezpečí plynoucí ze zasahování do evropských záležitostí a také ohrožení britské státnosti. 

Jeho politika, která měla za cíl vyvolat napětí mezi mocnostmi a vystoupení Británie 

z kongresového systému, je patrná i v jeho zahraniční politice vůči španělské intervenci 

a Východní otázce.  
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3. Španělsko a Latinská Amerika 

Situace ve Španělsku 

Španělské a jihoamerické události mezi lety 1810–1823 ovlivnily evropské, respektive 

celosvětové dění na mnoho let. Roku 1812 byla španělskými kortesy76 schválena ústava, 

která zaručovala konstituční monarchii a přenechání zákonodárné moci v rukou kortesů. 

Španělský král Ferdinand VII., který po napoleonských válkách nastoupil v roce 1814 na 

trůn, tíhl k ustavení absolutistického zřízení. Mezi jeho první kroky patřilo zrušení liberální 

ústavy z roku 1812, rozpuštění kortesů a tvrdé represivní kroky proti jakýmkoliv liberální 

náznakům. Ferdinand byl zcela jistě ovlivněn smýšlením vladařů Svaté aliance. Skupina 

španělských poslanců králi adresovala dokument, ve kterém žádala o navrácení ke starým 

pořádkům, tedy ke zřízení před vyhlášením liberální ústavy. Tento dokument z roku 1814 

vstoupil do historie jako Manifest Peršanů.77  

Série povstání proti absolutistické vládě probíhala mezi lety 1812–1820. Úspěch mělo až 

povstání Rafaela Riegra z roku 1818, které donutilo Ferdinanda svolit k obnovení liberální 

ústavy z roku 1812.78 Následující období se nazývá jako „liberální tříletí“.79 Země však 

zůstala rozdělena. Evropské mocnosti v čele s Francií a Ruskem plánovaly společnou 

intervenci ve jménu Svaté aliance pro zachránění španělské monarchie. Poslední roky 

Castlereaghovy zahraniční politiky se nesly v duchu zabránění této intervence. Ve stejné 

politice, založené na britské doktríně neintervence, pokračoval od roku 1822 i George 

Canning.  

Situace v Jižní Americe  

V jihoamerických koloniích ve stejné době vznikala hnutí za nezávislost. Ovlivnily je 

i napoleonské války, které podnítily cvičením vojáků vznik junt. Roku 1810 vyhlásila první 

junta v Buenos Aires nezávislost. Tuto rebelii ještě dokázaly španělské oddíly porazit. 
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V roce 1817 však získali převahu nejznámější vůdci latinskoamerického boje za nezávislost, 

José de San Martín a Simón Bolívar. V roce 1817 vyhlásila Argentina nezávislost, později 

Chile a roku 1821 vznikla tzv. Velká Kolumbie.80  

Castlereaghova zahraniční politika se dlouho nesla ve znamení pokusů o zahájení mediace 

mezi Španělskem a jeho jihoamerickými koloniemi. Jeho nástupce George Canning se 

nakonec uchýlil k uznání nezávislosti těchto kolonií, jeho úmysly ale nebyly zdaleka tak 

velkorysé a liberální, za jaké byly mnoha historiky považovány. 

Castlereagh a španělská revoluce 

Lord Castlereagh byl španělský spojenec a nechtěl společnou intervenci mocností Svaté 

aliance. Velkým nebezpečím pro Evropu byla ruská interpretace událostí. Ruský car chtěl 

stmelit Svatou alianci a španělské povstání považoval za ideální záminku pro společnou 

intervenci, na kterou spoléhal Ferdinand VII. Vniknutím ruské armády by byla ohrožena 

evropská rovnováha sil. Navíc by úspěšná intervence mohla posílit ruské sebevědomí 

a vyústit v zásah v jihoamerických koloniích. Castlereaghův postoj opět vyzdvihoval 

důležitost doktríny nezasahování a nelíbila se mu ani představa ruské armády v Evropě. 

Ministr zahraničí se snažil svým spojencům připomenout, jaké byly původní zájmy Aliance 

čtyř, a že aliance nebyla vytvořena k zasahování do vnitřních záležitostí.81 Castlereaghova 

politika vůči Španělsku obsahovala několik principů: udržení bezpečnosti královské rodiny, 

dodržování britských závazků k Portugalsku a zachování doktríny nezasahování.82 „Budeme 

na svém místě, až evropský systém naruší skutečné nebezpečí,“ prohlásil Castlereagh.83 

Řešení španělské otázky bylo přeneseno z Lublaňského kongresu na kongres ve Veroně. 

Castlereagh chtěl zabránit intervenci nejen kvůli svým morálním zásadám a doktríně 

neintervence, ale i kvůli zachování britských zájmů na jejích obchodních trasách. 

Castlereagh se vyjádřil tak, že španělské povstání není ohrožující pro celý zbytek kontinentu, 
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proto tedy nelze ospravedlnit případnou intervenci. zvenčí.84 Castlereaghovým cílem bylo 

Alianci ukázat, kde je britské místo. Ve 20. letech navíc Pyrenejský poloostrov ohrozila 

i portugalská revoluce.  

Castlereaghovým i Metternichovým cílem bylo zabránit společné intervenci Francie 

a Ruska. Ministr doufal, že celý konflikt dospěje pod britskou mediací k vzájemné shodě 

všech zúčastněných stran. Také věděl, že britská intervence by se v očích britských politiků 

i veřejnosti stala nepopulární také vzhledem k britské neúspěšné okupaci Buenos Aires mezi 

lety 1806 a 1807.85 Castlereagh se snažil intervenci zabránit odvoláváním se na článek VI. 

smlouvy z roku 1815, který hovořil o „prosperitě národů a míru v Evropě.“86  

Castlereaghovou poslední snahou o zabránění intervence byla jeho plánovaná účast na 

Veronském kongresu (ačkoliv dávno s aliancí nesouhlasil), kde doufal, že dojde k vzájemné 

shodě všech zúčastněných a že se intervence nestane základním principem dalšího 

politického vývoje Svaté aliance. Vévoda Wellington, který ještě za Castlereaghova života 

dostal instrukce k Veronskému kongresu, jednal v jeho jménu. I to se stalo důvodem, proč 

byl Wellington z kongresu odvolán Canningem.  

Castlereagh a Latinská Amerika 

Castlereaghova zahraniční politika vůči jihoamerickým koloniím prolínala téměř celou jeho 

politickou kariérou již od roku 1807. V tomto roce již zastával Castlereagh myšlenky, že by 

tzv. „Nový svět“ měly tvořit na Španělsku nezávislé státy. Nebyl příznivcem úplně nezávislé 

španělské Ameriky, preferoval konstituční monarchistické státy s dosazenými vládci, např. 

s vévodou Orleánským, v nejlepším případě s velkým vlivem Velké Británie.87  

Rozpad španělského impéria a následné revoluce v jihoamerických koloniích přinesly 

mocenskou šanci pro kontinentální mocnosti. Castlereaghovým cílem bylo s koloniemi 
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udržet obchodní vztahy a zabránit vlivu dalších zemí v Jižní Americe, zejména Francie 

a Ruska, které v Americe měly taktéž své zájmy. Také se snažil zabránit hegemonii 

Spojených států na americkém kontinentě.88 Castlereaghova politika vůči Jižní Americe se 

nesla ve stejném duchu jako dříve ke Španělsku nebo Neapoli: odmítal společnou intervenci 

Francie, Ruska a dalších mocností. Tato situace pro něj ovšem byla obtížná, jelikož pro svou 

politiku nenacházel příliš spojenců v parlamentu. Zároveň se snažil, aby konal v souladu se 

zásadami Aliance čtyř.  

Také si byl vědomý narůstající moci Spojených států, které mohly rychle získat rozhodující 

moc v Jižní Americe, pokud by Británie nijak nekonala. V průběhu let se ukázalo, že neměl 

žádný osobní zájem uznat nezávislost těchto kolonií, pokud by jejich uznání neznamenalo 

zisk pro Británii.89  

Roku 1814 podepsal Castlereagh mírovou smlouvu se Španělskem, ve které se zavázal, že 

nebude podporovat jihoamerické povstalce. Velká Británie ale výměnou požadovala 

ukončení ekonomického monopolu Španělska v Latinské Americe. Pokusy Británie ale byly 

marné a skončily stížností Španělska u ostatních mocností. Castlereagh se snažil vyhnout 

přenesení celosvětových problémů na evropské kongresy a i proto druhý pařížský mír 

vymezoval kompetence spojenců pouze v evropské sféře.90  

Británie se snažila stát se prostředníkem ve vyjednávání mezi Španělskem a jeho koloniemi, 

Španělsko ale nehodlalo přistoupit na její podmínky a trvalo na ozbrojeném zásahu, navíc se 

nehodlalo vzdát své dominance na jihoamerickém kontinentě. Ferdinand VII. požadoval 

znovunastolení své autority výměnou za britský vliv v Latinské Americe. Castlereagh tuto 

nabídku roku 1815 odmítl, kladl důraz na neutralitu a nezasahování. Španělská nabídka 

přišla i o rok později.91 

Španělsko se ale ve své žádosti o podporu uchýlilo k Rusku, které mělo výměnou za pomoc 

získat ostrov Menorku.92 Castlereagh se obával změny, která by vedla k narušení rovnováhy 
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sil a využil svých diplomatických schopností, aby přesvědčil cara o nesmyslnosti zásahu, 

který by vedl k rozpadu kongresového systému. Ferdinandova snaha získat spojence 

nekončila a Castlereagh se snažil celou situaci prodlužovat jak nejdéle to šlo. 

V roce 1817 vyjádřil Castlereagh britskou pozici v memorandu, které požadovalo britskou 

mediaci a potvrzení jejích zájmů. Castlereagh si mohl oddechnout, jelikož všechny evropské 

mocnosti, dokonce i později Rusko, s návrhem souhlasily. Nebezpečím ale stále zůstavály 

Spojené státy. Ministr zahraničí nevylučoval vzájemnou pomoc a stejně jako později George 

Canning navrhl Spojeným státům spolupráci. Ta měla spočívat v mediaci mezi Španělskem 

a Spojenými státy ohledně Floridy. Nabídka byla odmítnuta.93 

Castlereagh musel neustále vyvažovat mezi britskými zájmy a snahou zabránit intervenci 

jakékoli z dalších mocností. Ačkoliv podmínky britské mediace byly schváleny Cášským 

kongresem, Aliance byla podezřívavá vůči britským krokům. Nakonec roku 1820 

Castlereagh během schůzky s kolumbijským vyslancem odmítl jakékoliv uznání nezávislosti 

z britské strany.94 

Nakonec Castlereagh změnil názor a v připravovaných materiálech pro kongres ve Veroně 

označoval jihoamerickou nezávislost spíš za „otázku času než principu.“95 Byl dokonce 

ochotný jednat o nezávislosti se svými spojenci. Ve svých pokynech Wellingtonovi 

Castlereagh požadoval řešení jihoamerické otázky pouze mezi Británií a Španělskem. 

Castlereaghova smrt přenechala řešení jihoamerické otázky ministru Canningovi, který 

zastával principy podobné. 

Vyjednávání o britské mediaci se protahovala až do Cášského kongresu, kde Rusko s Francií 

navrhli mediaci Spojených států, kterou odmítla Británie s Rakouskem. Před Veronským 

kongresem varoval Castlereagh Španělsko, že Británie nebude otálet věčně. Uznání 
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nezávislosti států pro něj byla otázka času.96 Důvodem jeho změny názorů byly domněnky 

o případném uznání jihoamerické nezávislosti Spojenými státy.97 

Castlereagh se snažil zabránit uznání nezávislosti jihoamerických kolonií Spojenými státy 

kvůli udržení britského vlivu v koloniích. Neustále ujišťoval amerického zástupce 

v Londýně, že Velká Británie bude respektovat liberální principy vůči jihoamerickým státům 

a trval na mediaci. Americký ministr zahraničí John Quincy Adams byl však vůči Velké 

Británii podezřívavý, zejména kvůli jejím úzkým vztahům ke Svaté alianci. Po 

Castlereaghově smrti a Canningově vedení zahraniční politiky v podobném duchu vedla tato 

nedůvěra k sepsání Monroeovy doktríny. 

Canningův postoj k intervenci do Španělska 

První velkou otázku, kterou Canning řešil, bylo tedy Španělsko. Na to se nejvíce zaměřoval 

Veronský kongres. Canningova snaha rozvrátit kongresový systém se odrážela i v jeho 

zahraniční politice vůči Španělsku a jeho koloniím. Canning se svým předchůdcem souhlasil 

s tím, že je nepřípustné, aby ostatní velmoci intervenovaly ve Španělsku. Narozdíl od 

Castlereagha, který byl proti jakémukoliv zásahu, se Canning nebránil jednostranným 

zásahům, byl proti společné intervenci všech mocností v čele s Ruskem. George Canning 

v britském parlamentu horlivě vystupoval proti těm, kteří by podporovali potlačování 

liberálních režimů. Přesto jeho chování nebylo zcela nezištné. Canning věděl, že britská 

veřejnost nesouhlasí s despotickými monarchiemi a snažil se těmito výstupy získat veřejné 

mínění na svou stranu v případné válce proti Francii po napadnutí Španělska. Británie totiž 

v jednu chvíli uvažovala o případné válce. Británie zdecimovaná po napoleonských válkách 

a velký odpor politiků však Canningovi ve válečných plánech zabránily. 

Canningův postoj byl takový, že nestál ani na straně vzbouřenců, ani na straně krále 

Ferdinanda VII. Na domácí půdě byl v opozici vůči Whighům,98 kteří navrhovali intervenci. 

Canningovým plánem bylo považovat celou záležitost za spor mezi Francií a Španělskem. 

Bylo jasné, že se mocnosti ohledně Španělska nedohodnou. Po sepsání společné depeše tří 

mocností, ve které se psalo o podmínkách intervence do Španělska, opustil Wellington 
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kongres. Nakonec hrozba společné intervence pominula, konflikt nadále zůstával jen mezi 

Španělskem a Francií. Tato situace se Canningovi zamlouvala více. Přesto Canning zvažoval 

válku, pokud by Francie napadla Španělsko.99  

V roce 1823 podnikl Canning poslední pokus, jak zabránit válce mezi Španělskem a Francií. 

K jeho taktice patřilo navýšení počtu mužů v námořnictvu a embargo na zbraně vyvážené 

do Španělska. Nicméně tyto snahy nezabraly.100 Nakonec ze strany Francie k intervenci 

stejně došlo dne 7. dubna 1823, král byl osvobozen a liberální ústava byla prohlášena za 

neplatnou. Francie Španělsko okupovala až do roku 1827. Kritici však Canningovi i přes 

jeho snahy vyčítali, že intervenci nedokázal zabránit. V roce 1826 se musel Canning 

v parlamentu obhajovat, proč nepovolil intervenci na Pyrenejský poloostrov:101 „Hleděl 

jsem jiným směrem — spatřil jsem materiál pro kompenzaci v jiné hemisféře.“102 

Podle Temperlaye byl Canning ochotný tolerovat francouzskou intervenci ve Španělsku pod 

podmínkou, že Francie bude jednat nezávisle na alianci. Dokud by aliance neprovedla 

společnou intervenci, nebylo Španělsko v zájmu Canningova dění. Canning ve svých 

pokynech na veronský kongres instruoval Wellingtona, aby nepodporoval intervenci do 

Španělska. Přesto měl pochybnosti, zdali vévoda svůj úkol splní.103 Canning se také vyjádřil 

slovy: „Pokud padnou Pyreneje, budu muset zaujmout pozice v Atlantiku.“ Toto byl klíč 

k jeho pozdější politice. Chtěl tím dát najevo, že Británie by mocenskou rovnováhu musela 

vyvažovat v Novém světě. Jeho názor na intervenci byl následující: „Pokud zde bude 

jakýkoliv pokus hrozit nebo zasáhnout silou v současném konfliktu ve Španělsku, takové 

intervence se, ať se stane cokoliv, jeho veličenstvo nezúčastní.“ 

Castlereagh se ve své zahraniční politice vůči Španělsku držel své doktríny nezávislosti 

aplikované již na povstání v Neapoli. Španělské povstání podle něj neohrožovalo zbytek 

Evropy, a proto nebylo nutné tuto revoluci potlačovat. Canning s jeho politikou souhlasil, 

                                                 
99

 WARD, Adolphus William. The Cambridge history of British foreign policy, 1783–1919. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1923. s. 5759. 

100
 TEMPERLEY, Harold a VAZEILLE William. The Foreign Policy of Canning, 1822–1827: England, the 

Neo-Holy Alliance, and the New World. London: George Bell and Sons, 1925. s. 81. 

101
 ŠEDIVÝ, Jiří. Rovnováha moci — genealogie koncepce. Mezinárodní vztahy, 1998. s. 68–79. 

102
 TEMPERLEY, Harold. Joan Canning on Her Husband's Policy and Ideas. The English Historical Review 

[online]. 1930, 45(No. 179) [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/553103. s. 409–426. 

103
 YAMADA, Norihito. George Canning and the Spanish Question, September 1822 to March 1823. The 

Historical Journal [online]. 2009, 52(2) [cit.2018-05-01]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40264174. 

s. 343–362.  

http://www.jstor.org/stable/553103


29 

stejně ale jako v jiných případech se lišil svými úmysly. Canning se tolik nezaobíral 

jednostranným francouzským zásahem, jeho cílem bylo ale zabránit společné intervenci 

aliance. Canningova politika byla vedena snahou rozvrátit a znemožnit pokračování 

fungování kongresového systému. 

Canning a Latinská Amerika  

Po tom, co Británie nedokázala zabránit španělské intervenci a neuhájila svůj vliv na 

kontinentu, zaměřil se George Canning na španělské jihoamerické kolonie. Canning během 

Veronského kongresu otálel s uznáním nezávislosti. Podle Canninga zašel Castlereagh příliš 

daleko — Canning zastával názor, že je lepší, aby nezávislost byla uznána nejdříve 

„mateřskou zemí“ než zemí neutrální, tedy Británií.104 

Canning se taktéž obával ruské expanze na americkém kontinentě. Rusové v té době již byli 

aktivní na Aljašce. Canning se snažil o propojení americké a evropské politiky. Obával se 

rozdělení světa na Nový svět v čele s USA a Starý svět s vyčerpanými mocnostmi na druhé 

straně.  

Polignacovo memorandum  

Canning stejně jako jeho předchůdce musel řešit případný zásah dalších mocností 

v jihoamerických koloniích. V Polignacově memorandu z roku 1823 adresovaném 

francouzskému vyslanci se Canning vyjádřil, že Španělsko ztratilo výhody plynoucí z držení 

kolonií a že jakákoliv snaha Francie o vliv nad koloniemi by vedla k britskému zásahu. 

Británie v té době měla největší námořnictvo na světě a Francie obávající se britské síly se 

do takové války nechtěla zapojit a nakonec vzdala své pokusy získat moc v jihoamerických 

koloniích.105  

                                                 
104

 CANNING, George; THERRY, Roger. The speeches of the Right Honourable George Canning: with      

a memoir of his life. London: James Ridgway, 1830. s. 300. 

105
 TEMPERLEY, Harold. French Designs on Spanish America in 1820–1825. The English Historical 

Review [online]. 1925, 40(No. 157) [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/552607. 

s. 34–53. 



30 

Monroeova doktrína  

Canningova snaha rozpoutat rozpad kongresového systému byla patrná i při navázání 

bilaterálních jednání se Spojenými státy o společném postupu proti případnému zásahu 

Svaté aliance. Canningovým cílem byla společná deklarace Velké Británie a Spojených 

států, která by oba státy zavazovala k společnému postupu proti Svaté alianci v Jižní 

Americe, který se zdál být reálným vzhledem k francouzské intervenci ve Španělsku. 

Evropské mocnosti navíc považovaly Latinskou Ameriku za politicky nestabilní a vojensky 

velmi slabou a považovaly ji za lehkou kořist.106 Canning, stejně jako před ním Castlereagh, 

byl veden snahou o zlepšení obchodních výhod Británie. Spojené státy se však zalekly toho, 

že by se musely angažovat v evropských záležitostech. Americký ministr zahraničí John 

Quincy Adams, zastánce jednostranné akce, který je považován za hlavního tvůrce 

Monroeovy doktríny, byl vůči Canningovi podezřívavý. Adams si nebyl jistý Canningovými 

záměry, navíc se obával zatažení Spojených států do evropských záležitostí. Navíc tvrdil, že 

nechce, aby se Spojené státy staly podřadným partnerem Velké Británie v řešení 

jihoamerické otázky.107 

Monroeově doktríně předcházelo vyjednávání Canninga s generálním tajemníkem 

Spojených států Richardem Rushem. Někteří historici považovali Canninga v podstatě za 

hlavního strůjce Monroeovy doktríny — i kvůli tomu, že bylo v jeho zájmu, aby Svaté 

alianci bylo zneškodněno nějakým způsobem zasáhnout v Jižní Americe.108 Canningovým 

cílem bylo v tomto sice alianci zabránit, chtěl ale, aby si Británie v Latinské Americe udržela 

vliv a aby nebyl nijak omezen britský obchod.  

Uznání kolumbijské nezávislosti ze strany Spojených států v roce 1822 a sepsání 

Monroeovy doktríny o rok později bylo přesným opakem toho, co Canning požadoval.109 

Canning nesouhlasil zejména s prvním prohlášením Monroeovy doktríny, kde se píše 

o konci kolonizace Ameriky Evropou. Doktrína byla vydána v americkém kongresu 2. 
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prosince 1823. V dokumentu se taktéž píše o tom, že obyvatelé Latinské Ameriky se připojili 

ke Spojeným státům a odmítli absolutistické zřízení evropských monarchií. Americký 

prezident Monroe se také zmínil o tom, že ambice evropských monarchů rozšířit tento 

politický systém na západní hemisféru musel být potlačen. Latinskoamerické země se touto 

doktrínou dostaly pod ochranu Spojených států. Spojené státy chtěly svůj izolovaný, od 

Evropy separovaný svět. Canning se nicméně obával, že Monroeova doktrína by vztyčila 

hranici mezi dvěma světy a snažil se tuto bariéru překlenout. Přesto mu doktrína posílila jeho 

kontinentální pozici — evropští státníci považovali dokument za souhlas Spojených států 

s politikou Velké Británie.110 Navíc Monroeova doktrína naprosto znemožnila rozšiřování 

vlivu Svaté aliance a její intervenční politiky v Novém světě.111  

Canningovou reakcí bylo urychlené uznání jihoamerických republik, jelikož chtěl získat vliv 

v Jižní Americe. Stejně jako jeho předchůdce chtěl udržet rovnováhu sil v Latinské Americe 

a reagoval na rostoucí hegemonii Spojených států. Uznání nových států proběhlo formou 

obchodních smluv podepsaných s Velkou Kolumbií a Sjednocenými provinciemi La Platy112 

v roce 1825 a s Mexikem v roce 1827. Diplomatickému uznání předcházelo přesvědčení 

části britského parlamentu Georgem Canningem o nutnosti diplomatické ochrany 

obchodníků v Latinské Americe a vyslání ochodních atašé do nových republik. Po uznání 

nezávislosti následovala obchodní expanze Velké Británie.113 

Jeho odpovědí bylo taktéž vyslání diplomatů na kongres v Panamě, který svolal vůdce hnutí 

za jihoamerickou nezávislost Simón Bolívar, jehož cílem bylo vytvořit společnou ligu proti 

Španělsku. Prioritou kongresu bylo přinutit Španělsko k uznání jihoamerické nezávislosti. 

Účast Velké Británie je pozoruhodná vzhledem k tomu, že na kongres v Petrohradě roku 

1824 Canning žádné zástupce Británie nevyslal a kongresový systém odsuzoval. Canning na 

kongres vyslal diplomata Dawkinse. V dokumentu z března 1826 pro nadcházející kongres 
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ho Canning pověřil ujištěním Spojených států o „neměnnosti přátelských vztahů” ze strany 

Británie.114 Obavy o ztrátu vlivu v Americe ho dovedly k porušení jeho vlastních zásad.  

Sám Canning nechtěl, aby byla vytvořena bariéra mezi dvěma hemisférami. V roce 1824 

Canning uznal stát Rio Plata, pozdější Argentinu. V Canningových memorandech se psalo 

o budoucím uznání Mexika a Kolumbie (uznáno Británií v roce 1825) a o zabránění 

francouzské agrese v Novém světě. Tím dochází k naplnění principu jeho zahraniční politiky 

— globalizaci rovnováhy moci (viz teoretická část).  

Canningův cíl dovést Svatou alianci ke konci, který si vytyčil před Veronským kongresem, 

se mu podařil. Svatá aliance již nebyla akceschopná. Posledním pokusem aliance byl pokus 

Francie a Ruska, které chtěly pozvat Spojené státy na kongres do Petrohradu naplánovaný 

na rok 1824. Kongres se měl zabývat Jižní Amerikou. Skončil ale dříve než začal. Po vydání 

Monroeovy doktríny mocnosti věděly, že by účast Spojených států (pokud by vůbec byla 

potvrzena), již situaci nezvrátila. 

Oba dva státníci, Castlereagh i Canning měli obrovský zájem na tom, aby si Británie udržela 

svůj mocenský vliv v Jižní Americe. Historik Charles Webster dokonce tvrdil, že pokud by 

Castlereagh žil déle, zcela jistě by z jeho strany došlo k uznání latinskoamerických 

republik.115 Oba dva odmítali společný zásah Aliance a oba dva nakonec svolili k uznání 

nezávislosti jihoamerických republik. Lišili se ovšem ve svých úmyslech. Castlereagh se 

jihoamerické intervenci snažil zabránit kvůli své doktríně nezávislosti a odmítal násilný 

zásah. Navíc se, stejně jako ve své kongresové politice, odvolával na morální zásady. 

Canning chtěl zabránit společné intervenci Svaté aliance, jeho snahou bylo zabránit 

akceschopnosti aliance.  

Za působění Canninga, mnoha historiky považovaného za liberála a strůjce Monroeovy 

doktríny, sice k uznání nezávislosti Jižní Ameriky došlo, jeho cílem bylo ale spíše zabránit 

další spolupráci Svaté aliance na jihoamerickém kontinentě, což lze vytušit z Canningova 

vyjednávání s Richardem Rushem ze snahy vytvořit britsko-americkou alianci. Sám 

Canning se vyjádřil tak, že po francouzském zásahu ve Španělsku hledal kompenzaci v jiné 

hemisféře. K uznání nezávislosti republik Jižní Ameriky dospěl až po vydání Monroeovy 

doktríny, když se zalekl, že by i Británie ztratila vliv v Jižní Americe. Lze tedy usoudit, že 
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toto uznání nepramenilo z Canningových liberálních principů, spíše z velice zištných 

mocenských důvodů, stejně jako u lorda Castlereagha, který byl veden snahou zabránit 

hegemonii Spojených států. 
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4. Východní otázka a řecká nezávislost 

Historický kontext  

Východní otázka označuje dějiny upadající moci Osmanské říše v 18. a 19. století. Řecký 

boj o nezávislost je pouze jedním z jejich dějinných prvků, který velkou měrou ovlivnil její 

podobu. Uznání nezávislosti Řecka ale pro Velkou Británii nebylo hlavním cílem, stalo se 

spíše prostředkem k získání mocenských a obchodních výhod. Bosporský průliv 

a Dardanely se ke konci 18. století staly klíčovými pro rozvoj britského obchodu ve 

Středozemí. Primárním cílem Velké Británie ve východní Evropě tak bylo zabránit expanzi 

a hegemonii Ruska na území Osmanské říše kvůli svým obchodním ambicím. Ruským 

zájmem bylo naopak ovládnout území Osmanské říše a získat přístup ke Středozemnímu 

moři.116  

Bukurešťskou smlouvou z roku 1812 Rusko získalo část Podunajských knížectví 

(Moldavsko a Valašsko), která byla rozdělena mezi Osmanskou říši a Rusko. Řekové se na 

těchto územích v roce 1821 vzbouřili proti Turkům. Povstání bylo neúspěšné, a proto se 

přesunulo dále na Peloponéský poloostrov. Podle historiků inspirovala řecké povstání 

francouzská revoluce. Roku 1814 bylo založeno Philiki Hetairia (Řecké sdružení přátel), 

jehož cílem byla řecká nezávislost s ruskou podporou. Tuto společnost později vedl 

Alexandr Ypsilantis. V době koncertu velmocí, kdy byla každá snaha o revoluci potlačena, 

se řeckému povstání nedávalo příliš šancí.117 Řecké povstání vypuklo Ypsilantiho invazí 21. 

února 1821 v již zmíněných podunajských knížectvích Valašsku a Moldávii.118 Povstání 

bylo neúspěšné a bylo Turky lehce potlačeno. Po přesunutí povstání na Peloponés měli 

Řekové demografickou i náboženskou převahu. Navíc se Osmanská říše potýkala 

s konfliktem s Ali Pashou, který sloužil jako paša119 v části Osmanské říše nazývané západní 

Rumélie, a to poskytlo Řekům velkou příležitost. Zpráva o řeckém povstání dorazila 
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k evropským státníkům na konci kongresu v Lublani. Kongres na základě Předběžného 

protokolu svolil k potlačení povstání. Castlereagh stál opět v opozici proti ostatním 

státníkům a trval na přísné neutralitě.120 

Castlereaghova zahraniční politika vůči Řecku 

Castlereaghova zahraniční politika vůči Řecku se nesla na základních principech jeho 

politiky — udržení rovnováhy sil, která spočívala v zabránění Ruska intervenovat do 

Osmanské říše; pragmatické politice, která nebrala ohled na názory ostatních politiků a části 

společnosti a důrazu na britské zájmy, který se projevil v porušení doktríny neintervence. 

Veronskému kongresu předcházelo setkání lorda Castlereagha s kancléřem Metternichem na 

podzim 1821 v Hannoveru, kam Castlereagh doprovázel krále Jiřího IV. Oba dva státníci 

chtěli uspořádat mezinárodní konferenci týkající se Východní otázky, nakonec se 

v Hanoveru po odmítnutí z pruské a ruské strany uskutečnila pouze bilaterální schůze mezi 

Metternichem a Castlereagham. Toto setkání ale mělo velký vliv na budoucí zahraniční 

politiku, navíc se jednalo o první diplomatické setkání po několika letech, kde byl lord 

Castlereagh přítomný. Závěr jednání byl příznivý hlavně pro lorda Castlereagha — výsledek 

zcela odporoval Předběžnému protokolu a odmítal intervence do vnitřních záležitostí 

nezávislých států.121 

Řešení Východní otázky bylo přeneseno na chystaný Veronský kongres. Kongres znamenal 

změnu v Castlereaghově zahraniční politice. Ministr zahraničí se rozhodl porušit svou 

doktrínu nezasahování a po několika letech vystoupil z diplomatické izolace. Zákaz 

intervencí pro něj byl sice důležitý z morálního hlediska, byl ale ovlivněn svou bezpečnou 

a strategickou pozicí na britských ostrovech. V době řeckého povstání, které ohrožovalo 

i britské obchodní zájmy ve Středomoří, byl ale ochotný se dokonce odvolávat na Svatou 

alianci, kterou tak vehementně několik posledních let kritizoval a i on sám přišel s tezí 

škodlivosti revoluce v Řecku. Nejdůležitější pro Castlereagha ale bylo zachovat stávající 

zřízení a mír ve východní Evropě. Castlereagh označoval řeckou otázku za „neřešený 
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problém s nepředvídatelnými následky.“122 Řecké povstání pro něj byl jen další náznak 

„organizovaného ducha povstání ohrožujících Evropu“.123 Ministr sice s Řeky sympatizoval 

na základě morálních a humanitárních důvodů, přesto bylo jeho cílem povstání zabránit.124 

V revoluci viděl ohrožení dosavadního řádu, rovnováhy sil, která mohla být lehce narušena. 

Největší obavou pro Castlereagha byla možnost ruské intervence a aby ospravedlnil 

obnovené diplomatické styky Velké Británie se Svatou aliancí, začal problém Východní 

otázky považovat za praktický, nikoliv teoretický problém.125 

Rusové totiž měli v Řecku své vlastní zájmy. Již od dob Kateřiny Veliké se v Rusku hovořilo 

o znovuobnovení Byzantské říše a porážce Turků.126 Navíc mělo Rusko k Řecku blízko 

kvůli pravoslavnému vyznání. Situace začínala být kritická a začínalo se schylovat k zásahu. 

Car z řeckého povstání obviňoval Paříž, Osmané z povstání obviňovali Rusy a Metternich, 

který se obával ruské intervence, doufal, že revoluce skončí dříve, než pořádně začne.127 

Castlereaghova rovnováha sil 

Jak vypadala evropská rovnováha sil ve východní Evropě? Primárním úkolem bylo zabránit 

případné ruské hegemonii na Balkánském poloostrově. Otázkou bylo, jak měla Aliance 

postupovat, když Osmanská říše nepatřila pod Alianci a nevztahovaly se na ni tedy výklady 

aliančních článků. Metternich se snažil, aby Rusko nevpadlo do Turecka. Rusko chtělo 

naopak dokonat plány Petra Velikého a rozšířit své území na úkor Osmanské říše.  

Castlereagh nechtěl dopustit ruskou rozpínavost a po několika letech diplomatické izolace 

se opět stal aktérem mocenské rovnováhy a začal spolupracovat s Metternichem. Ministr se 

začal tolik obávat ruského zásahu, že dokonce začal vyjednávat s carem Alexandrem I. 
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o společném postupu.128 Metternichovou a Castlereagovou snahou bylo zabránit jakékoliv 

intervenci, která by radikálně proměnila dosavadní rovnováhu sil. Castlereagh v řecké otázce 

upřednostňoval společnou mediaci.129 Odmítal jakýkoliv ozbrojený zásah, proto zcela 

nesouhlasil s pruským návrhem společné intervence. Ačkoliv názory v britském parlamentu 

byly velmi anti-turecké a podporující řeckou nezávislost, Castlereagh ale na tyto názory 

nedbal. Chtěl udržet status quo.  

Castlereagh byl ale vůči Metternichovi znovu nedůvěřivý stejně jako v době Vídeňského 

kongresu. Oba dva státníci měli své vlastní mocenské zájmy, spojoval je ale společný cíl 

zabránit ruské intervenci. Car, který byl posedlý náboženstvím, se chystal k vojenské 

intervenci za účelem posílit vliv Svaté aliance. K tomuto rozhodnutí ho vedlo i oběšení 

pravoslavného patriarchy Řehoře V.130 Ruská veřejnost byla tímto činem znechucena. 

Historická a kulturní tradice Řecka, zejména v podunajských knížectvích, sblížená 

s Ruskem pravoslavným náboženstvím, by ospravedlňovala carův zásah. 

Castlereagh se snažil zvrátit situaci diplomatickým jednáním a napsal ruskému carovi 

depeši, ve které přešel jeho extenzivní výklad Svaté aliance a snažil se o smír. Castlereagh 

odsoudil násilnosti ze strany Turků, zároveň ale nazval Řeky „karbonáry“131, kteří se snaží 

rozvrátit mír v Evropě. Car, který nenašel spojence pro svou řeckou intervenci, nakonec 

neustál Metternichův a Castlereaghův tlak, intervenci odvolal a přerušil diplomatické styky 

s Osmanskou říší.  

Castlereagh o řecké otázce nemluvil jako o abstraktním problému, ale jako o konkrétním 

ohrožení, proto mohl obhájit své politické kroky a porušení nestrannosti. Uplatnil tak 

výjimku ze své doktríny nezasahování z téhož roku, ve které psal o ospravedlnění 

zasahování do vnitřních záležitostí jiných států za těchto podmínek: „pokud byla 

bezprostředně vážně ohrožena jejich bezpečnost nebo bytostné zájmy vnitřními úkony 

                                                 
128

 KISSINGER, Henry. Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812–1822. 

Praha: Prostor, 2009. s. 284. 

129
 NICHOLS, Irby Coghill. The European Pentarchy and the Congress of Verona, 1822. The Hague: 

Martinus Nijhoff, 1971. s. 11–12. 

130
 HERACLIDES, Alexis; DIALLA, Ada. Humanitarian intervention in the long nineteenth century: 

Setting the precedent. Manchester: Manchester University Press, 2017. s. 108. 

131
 Italské revoluční spolky. 



38 

jiného státu.“132 Krize byla oddálena, nikoliv zažehnána. Tendence problémy neřešit 

a doufat, že se nějak vyřeší samy, se ukázaly v pozdějších letech jako velký problém.133  

Problémy s Řeckem pak zdělil Castlereaghův nástupce Canning, který k Řecku zastával 

v některých záležitostech jiný postoj. Canning nebyl zastáncem spojenecké mediace 

v Řecku a zastával unilaterální postup. S Castlereaghovou smrtí ztratil Metternich svého 

spojence, který mu poskytoval nezbytnou flexibilitu pro jeho politiku. Metternich tak musel 

změnit svou taktiku a stal se bližší Rusku, jelikož věděl, že Castlereaghův nástupce nebude 

zastáncem stejné politiky. 

Canning a zahraniční politika vůči Řecku 

Při nástupu do úřadu Canning „zdědil“ po Castlereaghovi několik záležitostí, které bylo 

nutno vyřešit. Jednou z nich byla řecká otázka. Změna britského ministra zahraničí změnila 

rakouskou politiku — Metternich se už nemohl spoléhat na volnost, kterou mu poskytoval 

Castlereagh svou neutralitou. Navíc Canning na rozdíl od Castlereagha odmítal společný 

zásah na Peloponéském poloostrově a byl zastáncem jednostranné mediace. Jeho záměrem, 

který se projevil ve všech aspektech jeho zahraniční politiky, bylo rozvrátit kongresový 

systém. Stejně jako u chystané intervence do Španělska se obával společného zásahu Svaté 

aliance do Řecka. 

Canning, ačkoliv byl mnoha historiky považován za liberála a „obránce lidu v Latinské 

Americe i v Evropě“, nesdílel nadšení pro řeckou nezávislost a samotné Řeky považoval za 

„ničemy“.134 Canningovým cílem bylo posílit britské zájmy v Řecku, nedovolit rusko-

francouzskou alianci, zabránit rozpadu Osmanské říše, který by přivodil její dělení 

evropskými mocnostmi a výsledkem mělo být autonomní Řecko, které by bylo mocensky 

závislé na Británii.135 V prvních třech bodech se Canning shodoval se svým předchůdcem. 

Castlereagh ale narozdíl od Canninga neměl žádné ambice v uznání nezávislosti Řecka. Je 

ale nutno zmínit, že Canning nejednal na základě nezištných morálních důvodů, ale snažil 
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se jen posílit britské zájmy. V roce 1823 uznal Canning Řeky za válčící stranu. 

V mezinárodních vztazích to sice neznamenalo přímo diplomatickou podporu pro povstalce, 

ale takové uznání obvykle považovalo chování stávající vlády (v tomto případě vlády 

Osmanské říše) za nepřátelské.136 Toto uznání mělo ochránit britské obchodní zájmy před 

pirátstvím. Canning navíc v roce 1824 svolil k půjčce pro řeckou stranu ve výši 3 800 000 

liber.137  

Po Castlereaghově smrti odeslal Canning tzv. Dodatečné instrukce na kongres ve Veroně. 

Tyto instrukce se nesly v jiném duchu než Castlereaghovy požadavky. Canning po 

Wellingtonovi požadoval, aby naléhal na osmanskou vládu, aby slíbila amnestii pro Řeky. 

Canning preferoval individuální vyjednávání s osmanskou stranou. Uznání Řeků jako 

válčící strany v březnu 1823 ho přivedlo do konfliktu s Metternichem. Canning 

argumentoval tím, že pokud by s Řeky bylo stále zacházeno jako s „piráty“, mělo by to 

„monstrózní následky“.138 Otázkou ale je, nakolik využíval veřejného mínění a jak ho 

ovlivňovala tendence rozvrátit kongresový systém.   

Canning po celou svou kariéru využíval názorů veřejnosti. Chtěl, aby „diplomacie a hlas lidu 

byl v rovnováze“. Této metody využil i v řecké záležitosti. Britská společnost byla silně 

protiturecky naladěna. Navíc v této době se rozmohla velká vlna filhelénství,139 s čímž 

souviselo adorování Řecka ze strany umělců (např. spisovatele lorda Byrona).  

Velkým nebezpečím, stejně jako dříve pro Castlereagha, bylo stále Rusko, které 

sympatizovalo s Řeckem zejména kvůli náboženské rovině. Alexandr I., který pod nátlakem 

Castlereagha a Metternicha vzdal vojenský zásah v Řecku, se o to víc snažil o diplomatické 

rešení. V oběžníku z roku 1824 navrhl uspořádání dalšího kongresu v Petrohradě týkajícího 

se řecké otázky, v němž by se zasadil o rozdělení Řecka na Balkáně, z čehož si Rusko 

slibovalo, že by nad Řeckem získalo kontrolu. Kongresy nakonec byly dva a konaly se od 

června 1824 do března 1825. Na kongresu bylo projednáváno vytvoření tří samostatných 

řeckých knížectví. Británie se rozhodla kongresů nezúčastnit, což je pochopitelné vzhledem 
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ke Canningově odporu ke kongresovému systému a Svaté alianci.140 Canning prohlásil, že 

Británie nebude podporovat jakákoliv uspořádání, která nebudou schválena samotnými 

Řeky.141  

Od roku 1825 Řekům docházely finanční zdroje a jako jediné východisko ze své situace 

považovali zasáh jedné z mocností. Po prohrané bitvě u Nauplia a porážce několika dalších 

řeckých měst se Řekové uchýlili k nouzovému řešení situace — po Británii požadovali 

ochranu výměnou za vydání tzv. Aktu podřízenosti.142 Canning se sešel s řeckou delegací 

v září 1825. Při vyjednávání odmítl řeckou ideu britského protektorátu, avšak trval na 

politice kompromisu. Řecká pozice byla neústupná — řečtí vyslanci požadovali nezávislost. 

V této době se začala rodit Canningova idea britské mediace. V tomto kroku se shodoval 

s lordem Castlereagham, který nenásilnou mediaci navrhoval již o několik let dříve. Rozdíl 

mezi ním a Canningem byl v tom, že Canningovým cílem bylo unilaterální jednání, ke 

kterému se mohlo přidat Rusko pouze v případě nouze. Canning neměl nejmenší zájem na 

společném zásahu evropských mocností ať už s Británií nebo bez ní. Proto poslal britského 

vyslance Stratforda Canninga, shodou okolností svého strýce, který se jako pozorovatel 

účastnil předchozích evropských kongresů, do Konstantinopole, kde měl přesvědčit 

tureckou stranu o nutnosti britské mediace.143 

Důležitým momentem řecké otázky se stala zřejmě nepravdivá informace šířená ze strany 

ruského velvyslance v Londýně Lievena. Informace obsahovala tvrzení, že Osmanská říše 

spolu se svým egyptským spojencem chystá vraždění a zotročení řeckého národa a osídlení 

Balkánského poloostrova muslimy. Bylo to poprvé, kdy George Canning začal uvažovat 

o použití síly v řecké otázce. Stratford Canning byl vyslán na jednání s Turky, aby zjistil 

stav situace. Ačkoliv syn egyptského panovníka, Ibrahim Pasha, který byl pověřený zásahem 
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v Řecku, odmítl jakékoli zvěsti o chystaných zásazích, Stratford podporující řeckou stranu 

si vyjednávání interpretoval po svém.144 

V posledních měsících svého života ruský car Alexandr I. zvažoval použití síly v Řecku. 

Situace se ale náhle změnila v prosinci 1825, kdy zemřel, a nový ruský car Mikuláš I. 

nevypadal, že by se měl podřizovat Metternichově politice jako jeho předchůdce. Vše 

naznačovalo tomu, že se nový car rozhodne vyhlásit válku. Ani Řekové nechtěli být za svou 

nezávislost vděčni pouze Rusku. Navíc chtěl nový ruský car jednat sám. George Canninga 

vystrašilo ruské chování a i přes to, že celou dobu zastával neutrální postoj a snažil se 

dodržovat britskou doktrínu neintervence, změnil směřování britské zahraniční politiky. 

Využil stejné výjimky v doktríně, jako lord Castlereagh v roce 1821, kdy porušil britskou 

neutralitu a snažil se o zabránění ruské intervence. Oba dva tedy jednali hlavně na základě 

svých zištných důvodů. V únoru 1826 vyslal Canning do Petrohradu vévodu Wellingtona, 

který měl za úkol zabránit vyhlášení války ze strany Ruska a pokusit se dojednat společný 

britsko-ruský postup. Ospravedlněním pro tento vývoj zahraniční politiky měla být obava 

z chování ze strany Osmanské říše.145 

Cesta k řecké nezávislosti 

Výsledkem jednání se stal Petrohradský protokol ze dne 4. dubna 1826, kdy došlo k rusko-

britské dohodě. Protokol se stal diplomatickou revolucí. Rakousko bylo izolováno 

a odloučeno od Ruska, se kterým po mnoha letech diplomatické izolace měla opět 

spolupracovat Británie. Byl to počátek konce cesty Svaté aliance, na jejímž konci stála řecká 

nezávislost. Canning se nabídl za prostředníka mezi Řeckem a Tureckem. Dokument také 

obsahoval klauzuli o případné intervenci, pokud by vyjednávání o mediaci mezi Ruskem 

a Osmanskou říší selhala. Vzhledem k britské zahraniční politice, která se snažila vyhýbat 

jakýmkoliv zásahům, se jednalo o naprosto překvapivý krok.146  

Události a tlak na Osmanskou říši pokračovaly sepsáním Akkermanské konvence, která 

ukládala Osmanské říši uznat výsledky Bukurešťské smlouvy z roku 1812. Rusko tím 
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získalo větší kontrolu v Podunajských knížectvích.147 Pokud by to bylo nezbytné, Británie 

by musela zasáhnout se svým námořnictvem. Francie a Británie se obávaly unilateálního 

zásahu Ruska a jeho hegemonie v Řecku a tak s ním vytvořily alianci. 

Aliance byla vytvořena na základě Londýnské smlouvy, ve které mocnosti požadovaly 

řeckou nezávislost. Londýnská smlouva, za jejíž předkladatele byl považován právě 

Canning, byla podepsána dne 6. července 1827 s cílem „ochránit utlačované křesťanské 

Řeky v Turecku“.148 Preambule této smlouvy si kladla za cíl ukončit „krvelačný konflikt, 

který vedl ke zmatkům a anarchii.“149 Smlouva volala po okamžitém příměří. V dokumentu 

státníci navrhovali třístrannou mediaci a vytvoření Řecka, avšak závislého na Osmanské 

říši.150  

Řekové s mediací souhlasili a dokonce jmenovali dva Brity do velení řecké armády. 

Poslední pokus o příměří podnikli tři velvyslanci, Stratford Canning, Ribeaupierre 

a Guilleminot. Británie se spolu s Francií a Rakouskem snažila přesvědčit nového tureckého 

ministra zahraničí Pertev-Effendiho, aby přijal mediaci. Po dvou týdnech přišla zamítající 

odpověď. Zvěrstva na Peloponéském poloostrově pokračovala. George Canning zašel ještě 

dále a navrhl ruskému carovi Mikulášovi I., aby společně uznali nezávislost Řecka, to ale 

odmítl car.  

Canningova participace je ukázkovým příkladem rovnováhy moci a tzv. realpolitiky. 

Británie se snažila zabránit Rusku jít do války, zároveň chtěla ze situace vytěžit výhody pro 

sebe. Žádný ze tří států podepsaných pod Londýnskou smlouvou neměl zájem o nezávislost 

Řecka. Každá z mocností ale chtěla získat kontrolu nad ostatními mocnostmi a chtěla 

zabránit jejím dalším výhodám plynoucím z jednostranné intervence.  

Události vyvrcholily bitvou u Navarina na podzim 1827. Tato bitva byla mezníkem ve 

vzniku nezávislého Řecka. Také je považována za první humanitární intervenci. Bitva 

skončila porážkou tureckých a egyptských flotil. George Canning se již bitvy u Navarina 

nedožil a jeho nástupce vévoda Wellington se o bitvě vyjádřil jako o „nepříjemné 
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události“.151 Wellingtonův strach z Ruska změnil kurz britské zahraniční politiky, když se 

vévoda stal spojencem Osmanské říše. Považoval ji za „nezbytného aktéra rovnováhy moci 

v Evropě“.152 Nicméně význam této bitvy spočívá v tom, že posílila řeckou pozici 

a naznačila směřování dalšího politického vývoje v Řecku a neodvratně vedla k jeho 

nezávislosti v roce 1830.153  

Zahraniční politika lorda Castlereagha a George Canninga se v některých aspektech příliš 

nelišila. Ačkoliv oba dva preferovali neutrální politiku, nakonec byli oba dva státníci kvůli 

řecké otázce nuceni porušit svou doktrínu neintervence, Castlereagh pouze slovně, za 

Canningova působení již došlo k použití síly.  

Rozdílem v jejich řecké zahraniční politice jsou tak spíše účely jejich konání. Castlereagh se 

snažil udržet kongresový systém a územní status quo v Evropě. Stále kladl důraz na morální 

zásady. Na druhou stranu George Canning byl příznivcem rozpadu kongresového systému 

a o tom svědčí i preferování jednostranného zásahu z jeho strany. Londýnská smlouva 

a politická izolace Rakouska svědčí o jeho diplomatických schopnostech, jelikož jeho 

hlavním cílem bylo od sebe odpoutat další evropské mocnosti spolupracující v rámci Svaté 

aliance. Dá se tedy říct, že rozdíl byl v jejich účelech, ale nikoliv v jejich v jednání. 
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Závěr 

Zahraniční politika obou státníků lorda Castlereagha i George Canninga zcela jistě ovlivnila 

směřování evropských dějin 1. poloviny 19. století. Cílem mé práce bylo porovnání 

zahraniční politiky obou ministrů zahraničí. K závěrům jsem došla na základě komparace na 

třech vymezených tématech.  

V otázce kongresového systému je nejpatrnější rozdíl mezi oběma ministry. Nová vize 

fungování mezinárodních vztahů lorda Castlereagha byla po nástupu George Canninga zcela 

odmítnuta. Canning jako dlouholetý odpůrce podobného mocenského uspořádání ve své 

zahraniční politice kladl velký důraz na odpoutání Velké Británie od kontinentálních 

záležitostí. V kongresovém systému viděl velké nebezpečí v zapojení Británie do 

kontinentálních záležitostí. Jeho politika se projevila nejprve v opuštění Veronského 

kongresu ze strany Velké Británie. Jeho pozdější zahraniční politika byla vedena za účelem 

znepřátelení ostatních členů Svaté aliance. 

Shodný názor ale oba státníci měli na doktrínu nezasahování. Doktrína obsahující body 

vytyčené Castlereagham, tedy nesouhlas s intervencemi do vnitřních záležitostí jiných států, 

se stal i Canningovým principem. Oba dva však kladli důraz primárně na britské zájmy, 

proto jako v případě Řecka nakonec oba dva tuto doktrínu porušili.  

Rozdílný byl jejich přístup ve vztahu k veřejnosti. Castlereagh jako nepříliš nadaný řečník, 

u veřejnosti nepopulární, nezískal veřejnou podporu ani pochopení v britském parlamentu. 

Na druhou stranu Canning kladl důraz na veřejné mínění a snažil se svou politiku vykonávat 

v souladu s názorem veřejnosti i poslanců. 

V případě intervence do Španělska se Castlereagh a Canning shodovali v tom, že společná 

intervence ostatních mocností je nepřípustná. Rozdílné byly ale jejich záměry — Castlereagh 

dbal na svou doktrínu neintervence, Canningovi vadila pouze společná intervence Svaté 

aliance, jednostranou intervenci ale nezavrhoval. Tímto se promítl jeho odpor ke 

kongresovému systému. Castlereagh se snažil svým nesouhlasem vůči intervenci zabránit 

naprostému vychýlení mocenské rovnováhy a mocenským ambicím Ruska. Jeho snahou 

bylo zachovat kongresový systém za každou cenu.  

Také v latinskoamerické otázce se státníci na něčem shodli. Pro oba dva ministry bylo 

důležité chránit britské zájmy — zachovat obchod s jihoamerickými koloniemi a zabránit 

hegemonii Spojených států. Odlišné byly tedy principy jejich politiky, ale nikoliv jejich cíle. 
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Oba dva opět dbali na dodržení doktríny neintervence — Castlereagh odmítal násilný zásah 

ze strany Španělska, jím navrhovaným řešením byla britská mediace. Castlereagh chtěl 

udržet Svatou alianci v souladu. Canningovým cílem bylo opět, jako v případě španělské 

intervence, zabránit společnému zásahu Svaté aliance.  

Pozoruhodné ale je, že ačkoliv je George Canning považován za „ochránce jihoamerického 

národa“, Velká Británie uznala nezávislost bývalých španělských kolonií kvůli svým 

mocenským ambicím a ne kvůli liberálním záměrům George Canninga. Stejně jako on se 

i lord Castlereagh uchýlil k návrhu uznání jihoamerických kolonií ze strachu z hegemonie 

Spojených států na americkém kontinentě. Canning tak uznáním nezávislosti reagoval na 

Monroeovu doktrínu.  

V poslední komparované kapitole týkající se Východní otázky se opět promítly základní 

principy zahraniční politiky obou ministrů. Lord Castlereagh odmítl ruskou hegemonii 

v Turecku a byl ochotný porušit svou doktrínu neintervence a spojit se svým protivníkem, 

carem Alexandrem. Oba dva státníci nepovažovali uznání řecké nezávislosti za prioritu. 

Stejně tak Canning byl nucen nakonec porušit zásadu nezasahování a spojit se s Ruskem 

v jedné alianci. Uznání řecké nezávislosti tak bylo jako v případě Latinské Ameriky 

nezamýšlené.  

Oba dva státníci se tedy lišili spíše v záměrech svého chování, než v samotných činech. 

Řečnické schopnosti přinesly Georgi Canningovi uznání jeho zahraniční politiky ze strany 

veřejnosti, přitom ta se v podstatě nelišila od politiky lorda Castleregha, který za ni byl 

odsuzován. Přičinou a motivem jejich jednání se stal jejich největší rozpor — kongresový 

systém. 

Vliv na zahraniční politiku lorda Castlereagha měl bývalý ministerský předseda William Pitt 

ml. a jeho vize kongresového systému, kterou Castlereagh uvedl do praxe. Canning byl 

narozdíl od Castlereagha ovlivněn veřejným míněním, jak bylo patrné např. na příkladu 

nesouhlasu se španělskou intervencí nebo odstoupením Británie z kongresového systému. 

Tito britští politici ovlivnili chod britských dějin po mnoho let. Myšlenka kongresového 

systému a jeho aplikace v praxi pomohla Velké Británii i celé Evropě překlenout náročné 

a nejisté roky po Napoleonských válkách. Kongresový systém byl navíc ve své době něčím 

novým, bezprecedentním. První polovina 19. století, která se obešla bez většího konfliktu, 

je zcela jistě velkou zásluhou právě Castlereaghovy politické snahy.  
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George Canning uznáním nezávislosti některých jihoamerických států a podniknutím kroků, 

které vedly k řecké nezávislosti, ovlivnil mocenské rozložení sil na americkém kontinentě 

i Peloponéském poloostrově. I kvůli jeho uznání Latinské Ameriky zabránil hegemonii 

Spojených států a odradil mocnosti Svaté aliance od společného zásahu. Politická akce ve 

východní Evropě zase zabránila hegemonii Ruska a přispěla ke vzniku samostatného Řecka. 

Canning tak svou zahraniční politikou posílil britské zájmy a vliv v Novém světě i ve 

východní Evropě.  

Summary 

Foreign policy of both statesmen lord Castlereagh and George Canning absolutely 

influenced the course of european history of the first half of the 19th century. The aim of my 

thesis was to compare foreign policy of both foreign ministers. Conclusions are based on 

comparison of three specified topics. 

The most apparent difference can be seen in the opinion on congressional system. 

Castlereagh's new vision of functioning of international relations was completely refused 

after George Canning became foreign minister in 1822. Canning was a long-time opponent 

of the new power order and he put an emphasis on breaking away from continental affairs. 

He considered congressional system as a danger. His policy was at first expressed in leaving 

the Verona congress. His later foreign policy was led in order to set other members of Holy 

Alliance against each other. 

Both statesmen had a same opinion on the non-intervention doctrine. This doctrine made by 

Castlereagh became also Canning's principle of foreign policy. Both put an emphasis 

primarily on british interests, that is why they both broke the rules of this doctrine in the 

Eastern question. 

Another difference was in their approach to public. Castlereagh was not a good rhetor and 

moreover he was unpopular among the public. On the contrary public opinion played a very 

important part in Cannings policy. 

In the case of spanish intervention both Castlereagh and Canning agreed that common 

intervention of other powers is inadmissible. They differed in their intentions. Castlereagh 

observed the rules of his doctrine, whereas Canning minded only common intervention of 
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Holy Alliance. Castlereagh tried to prevent Europe from deviation from balance of power. 

His ambition was to preserve congressional system at all costs. 

Also in the latinamerican question the statesmen agreed on something. For both of them was 

important to protect british interests — to keep the commerce with southamerican colonies 

and to avert hegemony of United States. Principles of their policy differed, unlike their aims. 

They also put an emphasis on complying with the rules of the non-intervention doctrine. 

Castlereagh rejected violent intervention from Spain, his solution was british mediation, 

whereas Canning wanted to hamper cooperation of other powers in Holy Alliance. 

It is noteworthy that even though is George Canning considered as of „protector of 

southamerican people“, Great Britain recognized the independence of southamerican 

countries due to its power intentions. Equally as Castlereagh he wanted to avoid the 

hegemony of the United States on the american continent. Also Canning reacted on the 

issuing of the Monroe Doctrine. 

In the last chapter concerning Eastern question are also demonstrated the main principles of 

both statesmens foreign policy. Lord Castlereagh strongly disapproved of russian hegemony 

in Ottoman Empire and he was willing to cooperate with his rival, czar Alexander I. again. 

Both Castlereagh and Canning did not consider recognition of greek independence as 

a priority. Canning was also forced to break the rules of the non-intervention doctrine and 

he cooperated with Russia in one alliance. The recognition of Greece was equally as in Latin 

America case not intended.  

Both statesmen differed rather in their intentions than the actions themselves. The main 

motive of their policy was their biggest dispute — congressional system. 

Lord Castlereagh was influenced mainly by the former prime minister William Pitt and by 

his vision of congressional system, which was led to praxis by lord Castlereagh. Canning 

was on the other side influenced by public opinion.  

These british politicians had significant impact on direction of british history for many years. 

The idea of congressional system and its functioning helped Great Britain and also the all of 

Europe to overcome difficult and uncertain years after Napoleon wars. Moreover, 

congressional system was something unprecedent in its times. The fact that the first half of 

the 19th century happened without any bigger violent conflict was mainly lord Castleregh's 

credit. 
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George Canning influenced distribution of powers by recognition of some South American 

states and by taking necessary steps which led to greek independence. Diplomatic 

recognition of Latin America avoided hegemony of United States in South America and his 

policy in Eastern Europe also contributed to establishment of independent Greece. His 

foreign policy strengthened british interests and influence in South America and Eastern 

Europe. 
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Projekt bakalářské práce Komparace Castlereaghovy 

a Canningovy koncepce britské zahraniční politiky 

Zdůvodnění výběru práce 

Velká Británie a její zahraniční politika měla vždy vliv na kontinentální dění. Po skončení 

Napoleonských válek v roce 1815 se zástupci téměř všech zemí celé Evropy sešli na 

Vídeňském kongresu, který upravoval systém mezinárodních vztahů v Evropě. Velký vliv 

na budoucí politické dění měl britský zástupce na tomto kongresu, ministr zahraničních věcí, 

lord Castlereagh. Castlereagh byl zastáncem politiky rovnováhy sil a kongresového systému. 

Spolu se smrtí lorda Castlereagha a nástupem liberála George Canninga do funkce ministra 

zahraničí se ale evropský kongresový systém rozpadl a nastala změna v britské zahraniční 

politice. 

Velkým zastáncem Castlereaghovy politiky byl Henry Kissinger, který ve své práci 

Obnovení světového řádu: Metternich, Castlereagh a potíže s mírem v letech 1812–1822 

považoval Castlereagha za jednoho z významných politiků a diplomatů 19. století, a je tak 

jedním z autorů, kteří odmítali častou kritiku Castlereaghovy politiky. I tato kontroverze 

v pojetí přínosu Castlereaghovy politiky byla jedním z podnětů pro výběr bakalářské práce. 

Předpokládaný cíl  

Výzkumné otázky bakalářské práce jsou: 

Jaké jsou odlišnosti koncepcí britské zahraniční politiky lorda Castlereagha a lorda 

Canninga? 

Jaké jsou příčiny jejich zahraniční politiky? 

Jak ovlivnily tyto dvě koncepce postavení Velké Británie v Evropě? 

Metodologie práce 

Práce bude rozdělena na dvě části — část teoretickou a část praktickou.  

V teoretické části zařadím koncepty do teorií mezinárodních vztahů a uvedu téma do 

historického kontextu. 
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V praktické části provedu deskriptivní obsahovou analýzu a komparativní analýzu 

konkrétních případů. Budu srovnávat dvě výše zmíněné koncepce britské zahraniční politiky 

lorda Castlereagha a George Canninga. Tuto komparaci provedu na základě jejich politické 

činnosti na konkrétních případech a na základě srovnání historických škol, které se tomuto 

tématu věnují. 

Základní charakteristika tématu 

Téma se zabývá působením ministrů zahraničí lorda Castlereagha a lorda Canninga v rámci 

britské zahraniční politiky po skončení Napoleonských válek. Práce mapuje účast Velké 

Británie v kongresovém systému, konkrétně pak na Vídeňském kongresu, situaci po jeho 

rozpadu a britský postoj k intervencím. Práce dále analyzuje změnu politické situace po 

nástupu George Canninga do funkce ministra zahraničí a poukazuje na odlišnosti těchto 

dvou koncepcí na konkrétních příkladech v rámci zahraniční politiky. 

Předpokládaná struktura práce 

Úvod 

Uvedení do tématu a jeho aktuálnost 

stanovení výzkumných otázek 

Teoretická část 

Širší historický kontext 

Zařazení koncepcí do teorií mezinárodních vztahů 

Praktická část 

Komparativní analýza koncepce zahraniční politiky lorda Castlereagha a George Canninga 

na konkrétních případech: působení v rámci kongresového systému, postoj k intervencím, 

Východní otázka. 

Závěr 

Výstup práce na základě zodpovězení výzkumných otázek 

Zdroje 
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