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Británie dnes ﬁídí osudy nejen BritÛ, ale na 350 milionÛ dal‰ích lidí, kteﬁí si
dosud nejsou schopni sami vládnout, a pokud je neochrání silná ruka, stávají
se bezbrann˘mi obûÈmi plenûní a nespravedlnosti. Dává jim vládu, která má
zajisté své chyby, ale troufám si tvrdit, Ïe Ïádn˘ vítûzn˘ stát závislému národu
nikdy takovou vládu neposkytl.
Profesor George M. Wrong, 1909

… Kolonialismus vede k rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a s nimi související
netoleranci, a … Afriãané a lidé afrického pÛvodu, lidé asijského pÛvodu i domorodé
národy se stali obûÈmi kolonialismu a jsou i nadále obûÈmi jeho dÛsledkÛ…
Durbanská deklarace pﬁijatá na celosvûtové konferenci proti rasismu,
rasové diskriminaci, xenofobii a s nimi související netoleranci, 2001

K

dysi existovalo impérium, které vládlo asi ãtvrtinû svûtové populace,
zabíralo zhruba stejnû velk˘ díl sou‰e a ovládalo témûﬁ v‰echny oceány. Britské impérium bylo nejvût‰í ﬁí‰í v‰ech dob. Jak do‰lo k tomu, Ïe
de‰tivé souostroví u severov˘chodního pobﬁeÏí Evropy ovládlo svût, patﬁí
k zásadním otázkám nejenom britské, ale i svûtové historie. Není to v‰ak
jediná otázka, na niÏ se tato kniha snaÏí najít odpovûì. Druh˘ – a moÏná
je‰tû nároãnûj‰í – problém, kter˘ se pokou‰í vyﬁe‰it, lze formulovat prostû:
bylo Britské impérium dobré, ãi ‰patné?
Lidé dnes vût‰inou zastávají názor, Ïe celkem vzato bylo Britské impérium ‰patné. Hlavním dÛvodem poklesu váÏnosti impéria byla pravdûpodobnû skuteãnost, Ïe se zapojilo do atlantického obchodu s otroky a do
otroctví vÛbec. Nejde jen o otázku historického soudu; ﬁe‰íme zde také
problém politick˘ a potenciálnû i právní. V srpnu 1999 se v Akkﬁe se‰la
Africká reparaãní a repatriaãní komise pravdy a vyslovila poÏadavek na reparace od „v‰ech národÛ západní Evropy a obou ãástí Ameriky, stejnû jako organizací, které se podílely na obchodu s otroky a na kolonialismu
a profitovaly z nich“. Suma stanovená jako pﬁimûﬁená kompenzace (vycházelo se z odhadu „poãtu lidsk˘ch ÏivotÛ, o nûÏ Afrika pﬁi‰la bûhem doby, kdy se obchodovalo s otroky, jakoÏ i z hodnoty zlata, diamantÛ a jin˘ch
nerostÛ odvezen˘ch z afrického kontinentu bûhem koloniálního panství“)
ãinila 777 bilionÛ dolarÛ. Pﬁedpokládáme-li, Ïe z pﬁibliÏnû deseti milionÛ
AfriãanÛ, kteﬁí se jako otroci dostali pﬁes Atlantik pﬁed rokem 1850, jich
bylo pﬁes tﬁi miliony pﬁepraveno na britsk˘ch lodích, pak podíl Británie na
reparacích by se mohl pohybovat kolem 150 bilionÛ liber.
Mohlo by se zdát, Ïe takov˘to poÏadavek pochází z ﬁí‰e fantazie,
av‰ak této my‰lence se dostalo ãásteãné podpory na celosvûtové konferenci OSN proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a s nimi související netoleranci, která se konala v Durbanu v létû roku 2001. Závûreãná
zpráva konference „uznala“, Ïe otroctví a obchod s otroky jsou „zloãinem
proti lidskosti“, jehoÏ „obûÈmi“ se stali „lidé afrického pÛvodu, Asijci a lidé asijsk˘ch i domorod˘ch národÛ“. Dal‰í prohlá‰ení konference, které
„kolonialismus“ spojilo s „otroctvím, obchodem s otroky, … apartheidem
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… a genocidou“, vyzvalo ãlenské zemû OSN, aby „mûly v úctû památku
obûtí minul˘ch tragédií“. Konference vzala na vûdomí, Ïe „nûkteré státy se
jiÏ omluvily za závaÏné a tûÏké zloãiny, jichÏ se dopustily, a tam, kde to bylo moÏné, zaplatily i náleÏité reparace“; souãasnû téÏ „vyzvala v‰echny státy, které dosud nijak nepﬁispûly k obnovení lidské dÛstojnosti obûtí, aby
tak vhodn˘mi zpÛsoby uãinily“.
Tyto a podobné v˘zvy neunikly v Británii pozornosti. V kvûtnu roku 2002 doporuãil ﬁeditel lond˘nského intelektuálního centra Demos, které lze povaÏovat za pﬁedvoj New Labour, aby královna podnikla „cestu po
svûtû, na níÏ by se omluvila za minulé hﬁíchy impéria, a uãinila tak první
krok k vût‰ímu uznání a vûrohodnosti Commonwealthu“. Zpravodajská
agentura, která tento pozoruhodn˘ návrh pﬁinesla, pﬁidala tuto prospû‰nou poznámku: „Kritikové Britského impéria, které na svém vrcholu v roce 1918 zahrnovalo ãtvrtinu svûtové populace a území, tvrdí, Ïe jeho obrovské bohatství vzniklo na základû útlaku a vykoﬁisÈování.“
V dobû, kdy jsem psal tuto knihu, se na jedné webové stránce BBC
(zjevnû urãené ‰kolákÛm) objevilo podobnû kritické shrnutí imperiálních
dûjin:
Impérium dosáhlo velikosti tím, Ïe zabilo velké mnoÏství lidí, kteﬁí nemûli tak ostré zbranû, a ukradlo jim jejich zemû, i kdyÏ se metody pozdûji zmûnily: armáda dala pﬁednost
zabíjení lidí kulomety … [Impérium] se rozpadlo, protoÏe proti nûmu vystoupili lidé jako hrdinsk˘ revolucionáﬁ Mahátma Gándhí, kter˘ citlivû vnímal potﬁeby svého lidu.

Lze ﬁíci, Ïe i otázky, které nedávno v televizním poﬁadu BBC vznesl v˘znaãn˘ historik, vyjadﬁují souãasné obecné povûdomí. „Jak je moÏné,“
ptal se, „Ïe národ, kter˘ sám sebe povaÏoval za svobodn˘, si nakonec podmanil tak velkou ãást svûta? … Jak se mohlo impérium svobodn˘ch lidí
stát impériem otrokÛ?“ Jak je moÏné, Ïe navzdory „dobr˘m úmyslÛm“
obûtovali Britové „obecnou lidskost“ „feti‰i trhu“?

■

Kdo mûl prospûch

Díky Britskému impériu mám pﬁíbuzné rozsety po celém svûtû – v Albertû, Ontariu, ve Filadelfii i v australském Perthu. ProtoÏe existovalo impérium, mohl mÛj dûdeãek z otcovy strany prodávat jako dvacetilet˘ mladík
Ïelezné zboÏí a koﬁalku ekvádorsk˘m* indiánÛm. Jako kluk jsem obdivoval dvû velké olejomalby s andskou krajinou, které visely na zdi v pokoji
mé babiãky; mûl jsem rád i dvû indiánské loutky se zachmuﬁen˘mi obliãeji, shrbené pod nákladem dﬁíví na otop, které se vÛbec nehodily k porcelánov˘m so‰kám ve skleníku. Díky impériu strávil mÛj druh˘ dûdeãek,
Tom Hamilton, pﬁes tﬁi roky jako dÛstojník RAF ve válce s Japonci v Indii
a Barmû. Jeho dopisy, které babiãka s láskou opatrovala, jsou nádhernû
v‰ímav˘m a v˘mluvn˘m líãením britského rádÏe v dobû války a d˘chá
z nich onen skeptick˘ liberalismus, kter˘ tvoﬁil podstatu jeho filozofie. Do-

* Ekvádor samozﬁejmû nebyl kolonií,
ale souãástí „neformálního“
ekonomického impéria Británie
v Latinské Americe.
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Ze Skotska do Saskatchewanu:
Agnes Brownová, rozená
Fergusonová, s rodinou
v Glenrocku, cca 1911–1912.

* Velk˘ podvod (White Mischief) –
britsko-keÀsk˘ film z r. 1987
pojednávající o vraÏdû Josslyna Haye,
v Keni v r. 1941. (Pozn. pﬁekl.)

dnes se mi vybavuje potû‰ení, s jak˘m jsem si prohlíÏel fotografie, které
poﬁídil za své sluÏby v Indii, i jak mû zajímalo jeho vyprávûní o luÀácích,
kteﬁí se stﬁemhlav vrhali na koﬁist, ãi o únavn˘ch vedrech, která tam zaÏil.
Díky impériu získal mÛj str˘c Ian Ferguson po dokonãení studia architektury své první místo u kalkatské firmy MacIntosh Burn, coÏ byla poboãka manaÏerské agentury Gillanders. Ian zaãal svoji dráhu u královského námoﬁnictva; zbytek Ïivota strávil v cizinû, nejprve v Africe a potom
ve státech Perského zálivu. Pﬁipadal mi jako ztûlesnûní dobrodruÏného
svûtobûÏníka; hodnû pil, byl opálen˘ a naprosto cynick˘ – jedin˘ dospûl˘,
kter˘ se mnou od nejútlej‰ích let vÏdy mluvil jako s dospûl˘m: sakrování,
ãern˘ humor a tak.
Jeho bratra, mého otce, také kdysi pﬁepadla touha cestovat. V roce
1966, kdy dokonãil studium lékaﬁství v Glasgowû, odolal radám pﬁátel
a pﬁíbuzn˘ch a odjel se Ïenou a dvûma mal˘mi dûtmi do Keni, kde v Nairobi dva roky uãil a praktikoval medicínu. Díky Britskému impériu tak
jsou mé nejranûj‰í vzpomínky z dûtství spojeny s koloniální Afrikou, neboÈ aãkoliv KeÀa byla jiÏ tﬁi roky samostatná a místní rozhlas neustále hrál
znûlku prezidenta Jomo Kenyatty „Harambe, Harambe“ („V‰ichni za jeden
provaz“), nic se od dob Velkého podvodu* nezmûnilo. Bydleli jsme v bungalovu, mûli svou sluÏebnou, Ïvatlali jsme svahilsky – a Ïili s pocitem naprostého bezpeãí. Byla to kouzelná doba, bûhem níÏ se mi nesmazatelnû
vryl do du‰e pohled na lovícího geparda, zpûv kikujsk˘ch Ïen, vÛnû prv-
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ních de‰ÈÛ a chuÈ zralého manga. Myslím, Ïe moje matka nebyla nikdy
v Ïivotû ‰Èastnûj‰í. Nakonec jsme se sice vrátili pod ‰edou oblohu Glasgowa a do zimních ãvachtanic, ale z Keni jsme si pﬁivezli spoustu pﬁedmûtÛ,
jimiÏ jsme ná‰ dÛm zaplnili. Na pohovce byla rozprostﬁena antilopí kÛÏe,
na zdi visel portrét masajského váleãníka a se sestrou jsme rádi sedávali na
hrubû vyﬁezávané, leã nádhernû pomalované stoliãce. KaÏd˘ z nás mûl
svÛj bubínek ze zebﬁí kÛÏe, kﬁiklavû zbarven˘ ko‰ík z Mombasy, metlu
z Ïíní pakonû na odhánûní much i kikujskou panenku. VÛbec jsme si neuvûdomovali, Ïe vyrÛstáme v malém postkoloniálním muzeu. Stále je‰tû
mám dﬁevûné so‰ky hrocha, prasete bradaviãnatého, slona a lva, které
kdysi patﬁily k m˘m nejvzácnûj‰ím pokladÛm.
Pﬁesto jsme pﬁijeli domÛ a zÛstali napoﬁád. Do Skotska se naopak
nevrátila moje prateta Agnes Fergusonová (Aggie pro v‰echny, kdo ji znali). Narodila se v roce 1888 jako dcera mého pradûdeãka Jamese Fergusona, kter˘ byl zahradníkem, a jeho první Ïeny Mary. Aggie byla Ïiv˘m dÛkazem, jak imperiální sen dokázal ãlovûka zmûnit. V roce 1911 ji nadchly
fotografie kanadsk˘ch prérií a se sv˘m manÏelem Ernestem Brownem se
rozhodli následovat pﬁíkladu jeho bratra: opustili domov, rodinu a pﬁátele
v oblasti Fife a vypravili se na západ. Lákala je nabídka získat 160 akrÛ
panenské pÛdy v Saskatchewanu. PÛda se tam pﬁidûlovala osadníkÛm
zcela zdarma pod podmínkou, Ïe na ní postaví dÛm a budou ji obdûlávat.
V rodinû se tradovalo, Ïe Aggie a Ernest mûli pÛvodnû plout na Titaniku;
kdyÏ se loì potopila, na palubû byla ãirou náhodou pouze jejich zavazadla. Samozﬁejmû mûli veliké ‰tûstí; na druhé stranû v‰ak museli nov˘ Ïivot zaãínat úplnû od nuly. A pokud Aggie a Ernest doufali, Ïe koneãnû
unikli hrozné skotské zimû, rychle pﬁi‰li o ve‰keré iluze. V Glenrocku na nû
ãekala divoãina, kde neustále fiãel ostr˘ vítr a rtuÈ teplomûru pravidelnû
klesala mnohem níÏ neÏ v mrholivém Fifu. Jak Ernest napsal své ‰vagro-
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vé Nellie, bylo tam „pﬁí‰ernû chladno“. První pﬁístﬁe‰ek, kter˘ si postavili,
byl tak primitivní, Ïe mu ﬁíkali kurník. NejbliÏ‰í mûsto, Losí âelist, bylo
vzdálené devadesát pût mil. V sousedství Ïili indiáni, ale na‰tûstí se chovali pﬁátelsky.
A pﬁece ãernobílé fotografie, které poslali o Vánocích pﬁíbuzn˘m
a které je ukazují, jak stojí pﬁed „domkem na prérii“, svûdãí o úspûchu a splnûném snu; o tvrdû vydﬁeném ‰tûstí. Aggie se stala matkou tﬁí zdrav˘ch dûtí a z tváﬁe jí zmizel onen ztrhan˘ v˘raz, s nímÏ odjíÏdûla jako vystûhovalecká nevûsta. Ernest se pﬁi práci v prérii opálil, zmohutnûl v ramenou
a oholil si knírek; z u‰lápnutého chudinky se tak stal pohledn˘, siln˘ muÏ.
Místo pÛvodního kurníku vyrostla farmáﬁská usedlost se zdmi pobit˘mi
prkny. Postupnû se zbavili i pocitu odlouãenosti, neboÈ v okolí se usazovalo
stále více SkotÛ. Byli rádi, kdyÏ mohli slavit silvestr tak daleko od domova
s krajany, protoÏe „tady nikdo neumí oslavit Nov˘ rok tak jako my Skotové“. Dnes Ïije deset jejich pravnouãat po celé Kanadû, v zemi, kde roãní pﬁíjem na hlavu je nejen o deset procent vy‰‰í neÏ v Británii, ale kterou v tomto ohledu pﬁedãí jedinû Spojené státy. To v‰e díky Britskému impériu.
¤íkám-li tedy, Ïe jsem vyrostl ve stínu impéria, nechci tím vyvolávat temnou pﬁedstavu. Pro Skoty znamenalo impérium jasn˘ sluneãní svit.
V sedmdesát˘ch letech 20. století toho sice z impéria na mapách pﬁíli‰ nezbylo, ale moje rodina byla natolik prostoupena imperiálním étosem, Ïe
jeho dÛleÏitost se pro nás stala nezpochybnitelnou. S odkazem impéria
jsme se setkávali na kaÏdém kroku, takÏe jsme je povaÏovali za samozﬁejmou souãást lidské existence. Prázdniny v Kanadû tento dojem nikterak
nezmûnily. Nenaru‰ilo jej ani systematické oãerÀování katolického Irska,
coÏ v onûch ãasech neodmyslitelnû patﬁilo k Ïivotu na jiÏním bﬁehu ﬁeky
Clyde. Vyrostl jsem v samolibém pﬁesvûdãení, Ïe Glasgow je „druhé hlavní mûsto“ (impéria); zcela nekriticky jsem ãetl romány H. Ridera Haggarda a Johna Buchana; vychutnával jsem si v‰echny bytostnû imperiální
sportovní zápasy – nejvíc pak zájezdy ragbyového muÏstva British Lions
do Austrálie a na Nov˘ Zéland, ale také do JiÏní Afriky, neÏ je bohuÏel
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zru‰ili.* Doma jsme pojídali „imperiální su‰enky“, ve ‰kole jsme trénovali
„imperiální stﬁelbu“.

■

Kdo tratil

Pﬁipou‰tím, Ïe kdyÏ jsem povyrostl, nabyla pﬁedstava svûta ovládaného
chlapíky v ãerven˘ch uniformách, tropick˘ch pﬁilbách a s nehybnou tváﬁí ponûkud komické podoby, vhodné snad jen jako materiál pro filmy typu VzhÛru Chajbarsk˘m prÛsmykem, Není to tak horké, mami ãi Monty PythonÛv Létající cirkus. Typickou ukázkou tohoto Ïánru by mohl b˘t Monty PythonÛv film Smysl Ïivota, v nûmÏ krví zbrocen˘ anglick˘ voják, smrtelnû
zranûn˘ v boji se Zuluy, vzru‰enû kﬁiãí: „Zabil jsem je, zabil jsem patnáct
tûch sráãÛ, pane! Doma by mû za to obûsili! Tady mi dají zasranou medaili, pane!“
KdyÏ jsem se v roce 1982 dostal do Oxfordu, nebylo uÏ impérium
ani legraãní. V univerzitním debatním klubu se probírala závaÏná témata
jako „Máme se omluvit za kolonizaci?“ Byl jsem mlad˘ a bláhov˘, a tak
jsem unáhlenû vystoupil proti, ãímÏ jsem pﬁedãasnû ukonãil svoji dráhu
studentského politika. Myslím, Ïe právû tehdy jsem zjistil, Ïe ne kaÏd˘ sdílí mÛj neochvûjnû pozitivní pohled na imperiální minulost Británie. Nûkteﬁí z m˘ch spoluÏákÛ se dokonce tváﬁili zdû‰enû, Ïe jsem ochoten ji obhajovat. Jakmile jsem se tímto námûtem zaãal zab˘vat hloubûji, uvûdomil
jsem si, Ïe já i moje rodina jsme byli politováníhodn˘m zpÛsobem dezinformováni: náklady na Britské impérium totiÏ zásadnû pﬁevy‰ovaly jeho
uÏitek. Impérium se tedy zaﬁadilo mezi temné stránky historie.
Není nutné probírat zde podrobnûji argumenty proti imperialismu.
Lze je shrnout do dvou skupin: jedna zdÛrazÀuje negativní dÛsledky pro
kolonizované, druhá negativní dÛsledky pro kolonizátory. Do první skupiny patﬁí nacionalisté a marxisté, od mughalského historika Ghuláma
Husaina Chána, autora pojednání Seir Mutaqherin (1789), pﬁes Lenina a tisíce dal‰ích aÏ po palestinského profesora Edwarda Saida, autora knihy
Orientalismus (1978). Do druhého tábora patﬁí liberálové, poãínaje Adamem Smithem, kteﬁí po zhruba stejnû dlouhou dobu tvrdí, Ïe Britské impérium je dokonce i z britského pohledu jen „vyhazováním penûz“.
Klíãov˘m argumentem nacionalistÛ a marxistÛ je samozﬁejmû tvrzení, Ïe imperialismus znamenal ekonomické vykoﬁisÈování: u koﬁene
kaÏdé stránky koloniální vlády (poãítaje v to i zjevnû upﬁímnou snahu
EvropanÛ poznat domorodé kultury a porozumût jim) je snaha maximálnû nav˘‰it „nadhodnotu“, jeÏ by mohla b˘t vyÏdímána z podmanûn˘ch
národÛ. Základní úvaha liberálÛ obsahuje vût‰í protiklad. Imperialismus
není v souladu s dlouhodob˘mi zájmy hospodáﬁství mateﬁské zemû právû proto, Ïe pokﬁivil trÏní síly (chtûl ovlivnit obchod ve prospûch metropole s pouÏitím nejrÛznûj‰ích taktik, od nasazení vojska aÏ po zavedení
preferenãních celních sazeb). Z tohoto hlediska byla dÛleÏitûj‰í volná
ekonomická integrace se svûtov˘m hospodáﬁstvím neÏ vynucená integra-

* Zákaz cest sportovních t˘mÛ do
Afriky se pﬁitom docela dobﬁe sná‰el
s liberálními imperialistick˘mi názory
mého mládí. Bylo zﬁejmé, Ïe pokud
Afrikánci upírají ãern˘m JihoafriãanÛm
obãanská a politická práva, ukazují se
pouze v pravém svûtle a potvrzují
správnost dﬁívûj‰ích (bohuÏel
neúspû‰n˘ch) snah osvícen˘ch BritÛ
o odstranûní jejich nadvlády. Nikdy mû
bohuÏel nenapadlo, Ïe apartheid by
mohl mít nûco spoleãného s britskou
vládou, natoÏ pak Ïe by sami Britové
praktikovali vlastní, skryt˘ apartheid.
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ce v rámci impéria. Investice do domácího prÛmyslu by proto byly pro
Británii prospû‰nûj‰í neÏ investice ve vzdálen˘ch koloniích; navíc náklady na obranu impéria znaãnû zatûÏovaly daÀové poplatníky, kteﬁí by za
jin˘ch okolností mohli vynaloÏit své peníze k zakoupení moderního spotﬁebního zboÏí. Jeden historik v nov˘ch Oxfordsk˘ch dûjinách Britského impéria dokonce soudil, Ïe kdyby se Británie zbavila impéria v polovinû ãtyﬁicát˘ch let 19. století, získala by jako prémii „dekolonizaãní dividendu“
ve formû pûtadvacetiprocentního sníÏení daní. Peníze, které by tím daÀoví poplatníci u‰etﬁili, mohly b˘t vynaloÏeny na elektﬁinu, automobily
a zboÏí dlouhodobé spotﬁeby, ãímÏ by se podpoﬁila modernizace domácího prÛmyslu.
Vûdci jako J. A. Hobson ãi Leonard Hobhouse argumentovali témûﬁ pﬁed sto lety velmi podobnû; stávali se tím do jisté míry následovníky Richarda Cobdena a Johna Brighta ze ãtyﬁicát˘ch a padesát˘ch let 19.
století. Ve svém Pojednání o podstatû a pÛvodu bohatství národÛ (An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, 1776, ãesky
1958) zapochyboval Adam Smith, zda je rozumné „vytváﬁet národ zákazníkÛ, kteﬁí musí nakupovat od na‰ich rozliãn˘ch v˘robcÛ ve‰keré
zboÏí, jeÏ jim jsou schopni dodat“. Byl to v‰ak Cobden, kdo jako první
prohlásil, Ïe rozmach britského obchodu má jít ruku v ruce se zahraniãní politikou totální neintervence. Obchod sám, dovozoval, pﬁedstavuje
„lék na v‰echny neduhy“,
kter˘ jako blahodárn˘ objev medicíny naoãkuje v‰echny národy svûta zdrav˘m a spásn˘m smyslem pro civilizaci. KaÏd˘ balík zboÏí, jenÏ opou‰tí na‰e bﬁehy, obsahuje semínka inteligence a plodného my‰lení urãená pﬁíslu‰níkÛm ménû pokroãil˘ch spoleãenství; stejnû tak kaÏd˘ obchodník, kter˘ nav‰tíví sídla na‰eho prÛmyslu, se vrací do
své zemû jako misionáﬁ svobody, míru a dobré vlády – zatímco na‰e parníky vplouvající do v‰ech pﬁístavÛ Evropy a na‰e zázraãné Ïeleznice, o nichÏ se s obdivem mluví po celém svûtû, ‰íﬁí povûdomí o v˘znamu a dÛleÏitosti na‰ich osvícen˘ch institucí.

Za klíãovou povaÏoval Cobden skuteãnost, Ïe ani obchod, ani ‰íﬁení britské „civilizace“ není nutné vynucovat prostﬁednictvím imperiálních struktur. PouÏitím síly se niãeho nedosáhne, má-li pÛsobit proti prospû‰n˘m zákonÛm celosvûtového volného trhu:
Pokud se t˘ãe na‰eho obchodu, nelze jej v cizinû mocí ãi násilím udrÏet nebo mu váÏnû
u‰kodit. Zahraniãní zákazníci, kteﬁí nakupují na na‰ich trzích, tak neãiní ze strachu pﬁed
na‰í silou ãi pod vlivem britsk˘ch diplomatÛ: vÏdyÈ nejsou zajatci na‰ich flotil a armád,
ani nejsou puzeni pocity náklonnosti vÛãi nám. Zásada „v obchodû neexistuje pﬁátelství“
platí totiÏ jak o národech, tak o jednotlivcích. Pouze a v˘hradnû z vlastního zájmu vysílají evrop‰tí obchodníci (a stejnû tak i zbytek svûta) své lodû do na‰ich pﬁístavÛ, aby do
nich naloÏili produkty na‰í práce. Tent˘Ï podnût pﬁitahoval v‰echny národy v rÛzn˘ch
historick˘ch dobách do Tyru, Benátek nebo Amsterodamu; a jestliÏe se bûhem ãasu
a pÛsobením rozliãn˘ch událostí vyskytne zemû (a je to velmi pravdûpodobné), jejíÏ bavlnûné a vlnûné látky budou levnûj‰í neÏ látky vyrobené v Anglii a jinde, pak právû
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v onom místû – byÈ by bylo zastrãené v nejvzdálenûj‰ím koutku zemûkoule – se budou
obchodníci shromaÏìovat; a Ïádná lidská síla, Ïádná flotila ani armáda nezabrání tomu,
aby Manchester, Liverpool a Leeds následovaly osud sv˘ch kdysi hrd˘ch pﬁedchÛdcÛ
v Nizozemsku, Itálii anebo Fénicii…

Îádného impéria proto není zapotﬁebí; obchod se postará sám o sebe –
i o v‰echno ostatní vãetnû svûtového míru. V kvûtnu 1856 Cobden dokonce prohlásil, Ïe to bude „‰Èastn˘ den, aÏ Anglii nebude patﬁit ani akr
asijského svûtadílu“.
Spoleãn˘m jmenovatelem v‰ech podobn˘ch argumentÛ v‰ak vÏdy
byl a stále zÛstává pﬁedpoklad, Ïe k prospûchu z mezinárodní smûny mohlo a stále mÛÏe docházet bez nákladÛ na chod impéria. Vyjádﬁeno struãnû
a v˘stiÏnû – mÛÏe existovat globalizace bez dûlov˘ch ãlunÛ?

■

Impérium a globalizace

PovaÏuje se za zcela samozﬁejmé, Ïe dne‰ní globalizace má mnoho spoleãného s integrací svûtového hospodáﬁství, jeÏ probûhla v nûkolika desetiletích pﬁed rokem 1914. Co v‰ak ono nadmûrnû uÏívané slovo pﬁesnû znamená? Jde o ekonomicky determinovan˘ jev, jak naznaãoval Cobden, kdy
volná smûna komodit a v˘robkÛ „sjednocuje lidstvo svazky míru“? Anebo
mÛÏe voln˘ obchod existovat jedinû uvnitﬁ politického rámce?
Levicoví odpÛrci pﬁirozenû povaÏují globalizaci za nejnovûj‰í projev odpudivû houÏevnatého mezinárodního kapitalismu. Naproti tomu liberální ekonomové jsou dnes zajedno v tom, Ïe vzrÛstající ekonomická
otevﬁenost vede k v‰eobecnému rÛstu Ïivotní úrovnû, tﬁebaÏe nûkteﬁí
vÏdy budou tratit, neboÈ dosud privilegované ãi chránûné spoleãenské
skupiny jsou vystavovány mezinárodní konkurenci. Ale ekonomové
i ekonomiãtí historikové se radûji zamûﬁují na toky komodit, kapitálu
a práce, a ménû uÏ hovoﬁí o pﬁelévání vûdomostí, kultur a institucí. Podobnû soustﬁeìují pozornost i na rÛzné postupy, jimiÏ mohou vlády
usnadnit globalizaci prostﬁednictvím rÛzn˘ch druhÛ deregulace, a opomíjejí zpÛsoby, kter˘mi ji mohou aktivnû podpoﬁit, a tím i nastolit. Stále více si v‰ichni uvûdomují dÛleÏitost právních, finanãních a správních institucí – jako jsou právní stát, hodnovûrné mûnové reÏimy, transparentní
fiskální systémy a nezkorumpované úﬁednictvo – pro pﬁeshraniãní pohyby kapitálu. Co v‰ak zpÛsobilo, Ïe západoevropské formy tûchto institucí
se tak v‰eobecnû roz‰íﬁily?
V nûkolika vzácn˘ch pﬁípadech – jako nejtypiãtûj‰í se v tomto ohledu jeví Japonsko – ‰lo o proces vûdomého a dobrovolného napodobování.
âastûji v‰ak byly evropské instituce nastoleny hrubou silou, mnohdy doslova pod namíﬁenou hlavní. Teoreticky mÛÏe globalizace probûhnout
spontánnû, jak pﬁedvídal Cobden, v rámci mezinárodního systému mnohostranné spolupráce. Stejnû tak je ov‰em moÏné, Ïe globalizace by mohla b˘t vynucena, pokud by dominantní svûtová mocnost upﬁednostÀo-
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vala ekonomick˘ liberalismus. Jako pﬁíklad se ihned vybaví impérium –
zejména pak impérium britské.
Dnes jsou hlavními pﬁekáÏkami optimálního rozdûlení práce, kapitálu a zboÏí ve svûtû na jedné stranû obãanské války a zloãinné zkorumpované vlády, které spoleãnû odsoudily obyvatele mnoha zemí v subsaharské Africe a v nûkter˘ch ãástech Asie k desítkám let Ïivoﬁení v bídû; na
druhé stranû je to pak nedostatek ochoty ze strany Spojen˘ch státÛ a jejich spojencÛ nejenom teoreticky kázat, n˘brÏ i v praxi uplatÀovat voln˘
obchod, pﬁípadnû vûnovat na programy ekonomické pomoci o trochu víc
neÏ jen minimální díl sv˘ch rozsáhl˘ch zdrojÛ. Naproti tomu Britské impérium po velkou ãást svého trvání (tﬁebaÏe nikoliv po celou dobu, jak
ostatnû uvidíme) pÛsobilo jako ãinitel, kter˘ zhruba v jedné ãtvrtinû svûta
nastoloval volné trhy, právní stát, ochranu investorÛ a pomûrnû nezkorumpovanou vládu. Navíc impérium znaãnû podporovalo tyto instituce
v zemích, které sice formálnû stály mimo jeho sféru, nacházely se v‰ak pod
jeho ekonomick˘m vlivem prostﬁednictvím „imperialismu volného obchodu“. Prima facie se tedy lze domnívat, Ïe impérium pﬁispûlo k celosvûtovému bohatství – jinak ﬁeãeno, ‰lo o dobrou vûc.
Proti Britskému impériu je pochopitelnû moÏné vznést ﬁadu obvinûní; v dal‰ím v˘kladu se jim ostatnû nemíníme vyh˘bat. Nechci zde tvrdit spolu s Johnem Stuartem Millem, Ïe britská vláda v Indii pﬁedstavovala ten „nejãist‰í zpÛsob vlády, pokud jde o zámûr, ale i ten nejprospû‰nûj‰í, pokud jde o úãinky, jak˘ kdy lidstvo poznalo“, ani s lordem
Curzonem, Ïe „ﬁízením samotné Prozﬁetelnosti se Britské impérium stalo
tím nejdokonalej‰ím nástrojem dobra, jak˘ svût kdy spatﬁil“, a koneãnû
ani s generálem Smutsem, Ïe bylo „nejrozsáhlej‰ím systémem organizované lidské svobody, jak˘ kdy v lidsk˘ch dûjinách existoval“. Tak altruistické impérium nikdy nebylo. V 18. století byli Britové zapáleni pro pﬁedstavu získat a vykoﬁisÈovat otroky do stejné míry, do jaké se pozdûji nechali nadchnout my‰lenkou potlaãit otroctví; je‰tû mnohem déle
praktikovali rasovou diskriminaci a segregaci, jeÏ nám dnes pﬁipadají tak
odpudivé. Jakmile byla ohroÏena imperiální moc (v Indii roku 1857, na
Jamajce v roce 1831 a 1865, v JiÏní Africe roku 1899), byla britská reakce nemilosrdná. Pﬁi ﬁádûní hladomoru (v Irsku ve ãtyﬁicát˘ch letech 19.
století, v Indii v letech sedmdesát˘ch) se Britové chovali lhostejnû a do jisté míry projevovali nev‰ímavost aÏ trestuhodnou. Dokonce i kdyÏ se
z ãistû vûdeckého hlediska zajímali o orientální kultury, mûli tendenci je
znevaÏovat.
Pﬁesto v‰ak nelze popﬁít, Ïe Ïádná jiná organizace v dûjinách neuãinila pro podporu volného pohybu zboÏí, kapitálu a pracovní síly víc
neÏ Britské impérium v 19. století a na poãátku století následujícího.
Îádná jiná organizace nepﬁispûla více k prosazení západních právních
norem, ﬁádu a zpÛsobu vlády ve svûtû. Pokud toto v‰e zahrneme pod
pojem „gentlemanského kapitalismu“, riskujeme tím, Ïe nedoceníme
rozsah – a modernost – tohoto pokroku v ekonomické sféﬁe; podobnû jako kritika „ornamentálního“ (rozumûj hierarchického) charakteru brit-
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ské vlády v zámoﬁí nebere pﬁíli‰ v potaz mimoﬁádné pﬁednosti nezkorumpované státní správy. Z tûchto vymoÏeností mûla uÏitek nejen moje
rodina.
■

■

■

PotíÏe spojené s ocenûním zásluh impéria spoãívají v tom, Ïe jeho dobré
stránky – na rozdíl od stránek negativních – se mnohem spí‰e povaÏují
za samozﬁejmé. Pﬁesto by bylo pouãné pﬁedstavit si svût bez impéria.
Av‰ak zatímco si lze celkem snadno udûlat pﬁedstavu, jak by svût vypadal bez Velké francouzské revoluce ãi bez první svûtové války, pﬁi pokusu o pohled na moderní dûjiny bez Britského impéria obrazotvornost selhává.
KdyÏ jsem v první polovinû roku 2002 cestoval po zbytcích impéria, na kaÏdém kroku mû udivovala jeho v‰udypﬁítomná tvoﬁivost. Pﬁedstavovat si svût bez impéria by znamenalo vymazat z mapy elegantní bulváry Williamsburgu a staré Filadelfie, smést do moﬁe podsadité cimbuﬁí
Port Royalu na Jamajce, vrátit do bu‰e nádhernou siluetu mûsta Sydney,
srovnat se zemí pobﬁeÏní slumy Freetownu v Sieﬁe Leone kypící Ïivotem,
zaplnit Velkou jámu (Big Hole) v Kimberley, zboﬁit misii v Kurumanu,
spláchnout mûsto Livingstone do Viktoriin˘ch vodopádÛ, které by se pochopitelnû vrátily ke svému pÛvodnímu jménu Mosioatunya. Bez Britského impéria by nebyla ani Kalkata, ani Bombaj, ani Madrás. Indové mohou tato mûsta pﬁejmenovat kolikrát chtûjí, pﬁesto to provÏdy zÛstanou
mûsta zaloÏená a postavená Brity.
Pochopitelnû je jednoduché namítnout, Ïe k tomu v‰emu by stejnû
do‰lo, tﬁebaÏe pod jin˘mi jmény. Îeleznici by moÏná vynalezla a roz‰íﬁila
jiná evropská mocnost, telegrafní kabel by poloÏil pﬁes oceán nûkdo jin˘.
Svûtov˘ obchod by se patrnû rozvíjel v neztenãeném mûﬁítku, jak tvrdil
Cobden, aniÏ by se bojechtivá impéria vmû‰ovala do mírumilovné smûny
zboÏí. MoÏná by i tak do‰lo k ohromn˘m pﬁesunÛm obyvatelstva, které
zmûnily civilizaci a tváﬁnost obyvatel cel˘ch kontinentÛ.
Pﬁesto lze pochybovat, Ïe by svût vypadal stejnû, nebo aspoÀ podobnû jako dnes i bez Britského impéria. Dokonce i kdyÏ pﬁipustíme, Ïe
k rozvoji obchodu, toku kapitálu a migraci by v posledních 300 letech
„docházelo pﬁirozenou cestou“, zb˘vá pﬁelévání kultury a institucí.
A zde jsou stopy zanechané impériem jasnû zﬁetelné a mnohem hÛﬁe odstranitelné.
KdyÏ Britové ovládli nûjakou zemi – nebo jen vojensky a finanãnû
ovlivÀovali místní vládu –, zaãali v ní vÏdy ‰íﬁit charakteristické rysy vlastní spoleãnosti. Seznam tûch dÛleÏitûj‰ích by vypadal zhruba takto:
1.
2.
3.
4.

anglick˘ jazyk
anglické formy drÏení pÛdy
skotské a anglické bankovnictví
obecné právo
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6.
7.
8.
9.
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protestantismus
t˘mové sporty
omezená role státu ãi pojetí státu jako „noãního hlídaãe“
zastupitelská shromáÏdûní
idea svobody

Poslední bod v tomto v˘ãtu je snad nejdÛleÏitûj‰í, protoÏe pﬁedstavuje pﬁíznaãn˘ rys impéria, kter˘ je odli‰uje od jeho evropsk˘ch rivalÛ. Nechci tvrdit, Ïe v‰ichni brit‰tí imperialisté byli zvlá‰È svobodomyslní; nûkteﬁí k tomu mûli hodnû daleko. Na historii impéria je v‰ak nápadné, Ïe kdykoliv se Britové zaãali chovat despoticky, zaznûla v britské
spoleãnosti témûﬁ pokaÏdé liberálnû ladûná kritika. Tendence uplatÀovat
pﬁi posuzování imperiálního chování Británie mûﬁítko svobody byla tak
silná a dÛsledná, Ïe vtiskla Britskému impériu sebezniãující charakter.
Jakmile kolonizovaná spoleãnost v dostateãné míﬁe pﬁijala za své i ostatní instituce, jeÏ Britové pﬁinesli, zaãalo BritÛm pﬁipadat velmi obtíÏné zapovídat v dané zemi politickou svobodu, která pro nû samé mûla takov˘
v˘znam.
Dospûla by jiná impéria k podobn˘m v˘sledkÛm? Lze o tom pochybovat. Na sv˘ch cestách jsem zahlédl ãetné náznaky svûtov˘ch impérií, která nakonec nevznikla. Zchátralá âinsura ukázala, jak mohla vypadat Asie, kdyby se nizozemská ﬁí‰e nebyla zhroutila; naka‰írované Puduããéri nabídlo pﬁedstavu Indie po francouzském vítûzství v sedmileté válce;
vidûl jsem je v zaprá‰eném Dillí, kde se mohla obnovit mughalská ﬁí‰e,
kdyby indická vzpoura nebyla potlaãena; ve vlhkém vzduchu Kanchanaburi, kde japonské císaﬁství postavilo most pﬁes ﬁeku Kwai s vyuÏitím práce britsk˘ch zajatcÛ (v rolích otrokÛ). Byl by New Amsterodam tím, ãím
je dnes New York, kdyby Nizozemci nebyli pﬁinuceni pﬁedat ho v roce
1664 BritÛm? Nepﬁipomínal by spí‰e Bloemfontein, kter˘ je autentick˘m
pozÛstatkem nizozemské kolonizace?

■

Anglobalizace

V souãasné dobû nalezneme v knihkupectvích hned nûkolik kvalitnû napsan˘ch dûjin Britského impéria. M˘m cílem není zvy‰ovat jejich poãet,
n˘brÏ vylíãit historii globalizace, jak ji prosazovala Velká Británie a její kolonie – tedy historii „anglobalizace“, chcete-li. Práce zhruba dodrÏuje chronologickou strukturu, ale kaÏdá ze ‰esti kapitol má navíc vlastní téma. Pro
zjednodu‰ení lze obsah knihy sumarizovat jakoÏto globalizaci:
1. komoditních trhÛ
2. trhÛ práce
3. kultury
4. vlády
5. kapitálov˘ch trhÛ
6. váleãnictví
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Anebo, v ponûkud lid‰tûj‰ích termínech, jako zkoumání úlohy:
1. pirátÛ
2. plantáÏníkÛ
3. misionáﬁÛ
4. byrokratÛ
5. bankéﬁÛ
6. bankrotáﬁÛ
První kapitola zdÛrazÀuje skuteãnost, Ïe Britské impérium vznikalo pﬁeváÏnû jako ekonomick˘ jev a tempo jeho rÛstu zvy‰oval obchod
a poÏadavky spotﬁeby. Poptávka po cukru pﬁivedla obchodníky do karibské oblasti. Poptávka po koﬁení, ãaji a látkách je zavedla do Asie. Od samého poãátku v‰ak ‰lo o globalizaci prostﬁednictvím dûlov˘ch ãlunÛ. Britové totiÏ nebyli první budovatelé impéria, n˘brÏ piráti, kteﬁí se pﬁiÏivovali na stávajících ﬁí‰ích Portugalska, ·panûlska, Nizozemska a Francie.
MÛÏeme je proto oznaãit za imperiální imitátory.
Druhá kapitola popisuje úlohu migrace. Britská kolonizace pﬁedstavovala obrovsk˘ pohyb národÛ (Völkerwanderung), kter˘ nemûl obdobu
v epochách pﬁedchozích ani následujících. Nûkteﬁí vystûhovalci opustili
Britské ostrovy, aby si jinde hledali náboÏenskou svobodu, jiní usilovali
o svobodu politickou, dal‰í se pídili po zisku. Nûkteﬁí v‰ak nemûli na vybranou, protoÏe odjíÏdûli jako otroci nebo odsouzení zloãinci. Ústﬁedním
tématem této kapitoly je tudíÏ rozpor mezi britsk˘mi teoriemi svobody
a praxí imperiální vlády, stejnû jako zpÛsob jeho vyﬁe‰ení.
Kapitola tﬁetí zdÛrazÀuje dobrovoln˘, nevládní charakter budování
impéria a v‰ímá si pﬁedev‰ím rostoucího v˘znamu úlohy, kterou pﬁi rozmachu britského vlivu sehrály evangelikální náboÏenské komunity a misionáﬁské spoleãnosti. Zde se jako klíãov˘ bod jeví ãinnost tûchto viktoriánsk˘ch nevládních organizací, které ve svém okruhu cílenû ‰íﬁily moderní my‰lenky. Pﬁesvûdãení, Ïe je moÏné poangliãtit domorodé kultury,
pﬁitom paradoxnû vyprovokovalo nejkrvavûj‰í vzpouru proti imperiální
nadvládû v 19. století.
Britské impérium se opravdu tûsnû pﬁiblíÏilo svûtové vládû. Pﬁesto
zpÛsob jeho fungování byl triumfem minimalismu. K tomu, aby Indická
civilní sluÏba úspû‰nû ﬁídila stovky milionÛ lidí, potﬁebovala jen o málo víc
neÏ tisíc zamûstnancÛ. Kapitola ãtvrtá si klade otázku, jak dokázala nepoãetná byrokracie spravovat tak obrovskou ﬁí‰i, a zab˘vá se symbiotickou,
posléze v‰ak zcela neudrÏitelnou spoluprací mezi vládnoucí vrstvou BritÛ
a domorodou elitou, tradiãní i novû vzniklou.
Kapitola pátá zkoumá úlohu vojenské síly v období „rvaãky o Afriku“ a uvaÏuje o vzájemném pÛsobení mezi finanãní globalizací a závodem evropsk˘ch mocností ve zbrojení. V tomto období se zrodily tﬁi moderní jevy zásadní dÛleÏitosti, tﬁebaÏe jejich náznaky se projevovaly jiÏ
dﬁíve: globální trh s cenn˘mi papíry, vojensko-prÛmyslov˘ komplex
a hromadné sdûlovací prostﬁedky. Vliv tûchto faktorÛ zásadním zpÛsobem posunul Britské impérium k zenitu. Pﬁedev‰ím tisk uvedl impérium
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v poku‰ení, které ¤ekové oznaãují v˘razem „arogantní sebevûdomí“: p˘cha, která pﬁedchází pád.
Koneãnû kapitola ‰está rozebírá situaci impéria ve 20. století, kdy
muselo ãelit nacionalistick˘m vzpourám (s nimi se dokázalo vypoﬁádat),
ale pﬁedev‰ím konkurenãním a mnohem bezohlednûj‰ím impériím. Rok
1940 pﬁedstavoval okamÏik, kdy bylo Britské impérium postaveno pﬁed
historickou volbu: muselo se rozhodnout mezi kompromisem s Hitlerovou
ﬁí‰í zla a bojem o – v nejlep‰ím pﬁípadû – Pyrrhovo vítûzství. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe zvolilo správnû.
V jediném svazku, kter˘ má popsat ãtyﬁi sta let svûtové historie, je
pochopitelnû nezbytné ﬁadu vûcí vypustit. SnaÏil jsem se v‰ak, abych nepodával jen lichotiv˘ obraz impéria. Otrokáﬁství a obchod s otroky nelze
pominout, stejnû tak ani irsk˘ hladomor, vyhnání NdebelÛ ãi amritsarsk˘
masakr. Spravedlivá bilance britského imperiálního vlivu by v‰ak mûla
pﬁipomenout i jeho pozitivní stránky. SnaÏím se proto ukázat, Ïe k odkazu impéria patﬁí nejen „rasismus, rasová diskriminace, xenofobie a s nimi
související netolerance“ (to v‰e existovalo jiÏ dlouho pﬁed kolonialismem),
n˘brÏ i
– triumf kapitalismu jakoÏto optimálního systému organizace ekonomické ãinnosti;
– poangliãtûní Severní Ameriky a Australasie;
– internacionalizace anglického jazyka;
– trval˘ vliv protestantské verze kﬁesÈanství;
– a pﬁedev‰ím pﬁetrvání parlamentních institucí, které se v ãtyﬁicát˘ch letech 20. století chystala zniãit mnohem hor‰í impéria.
Winston Churchill si jako mlad˘ muÏ krátce po návratu ze své první koloniální války poloÏil zajímavou otázku:
Lze si pﬁedstavit u‰lechtilej‰í a prospû‰nûj‰í poãin, o nûjÏ by mûla osvícená spoleãnost
usilovat, neÏ je vym˘cení barbarství z úrodn˘ch oblastí a z du‰í velk˘ch národÛ? Nastolit mír mezi válãícími kmeny, prosadit spravedlnost tam, kde vládne násilí, zbavit otroky ﬁetûzÛ, tûÏit z pÛdy bohatství, zasadit semínka obchodu a vzdûlanosti, umoÏnit národÛm více se radovat a umen‰it jejich bolesti – mÛÏe ãlovûk usilovat o krásnûj‰í ideál ãi
cennûj‰í odmûnu?

I u vûdomí takov˘ch ideálÛ si v‰ak Churchill pﬁipou‰tûl, Ïe reálná skuteãnost impéria jen zﬁídkakdy dokáÏe povznést jeho obyvatele k lep‰ímu Ïivotu.
KdyÏ se v‰ak mysl snese ze skvûl˘ch v˘‰in touhy k ohyzdné kostﬁe snah a jejich v˘sledkÛ, tu vidí pﬁed sebou ﬁadu zcela opaãn˘ch pﬁedstav… Nevyhnutelná propast mezi aktem dobytí a ustavením vlády je zaplnûna hrabiv˘mi obchodníky, necitliv˘mi misionáﬁi, ctiÏádostiv˘mi vojáky i prolhan˘mi spekulanty, kteﬁí v‰ichni spoleãnû a nerozdílnû
trápí mysl podroben˘ch a podnûcují nízké a neãestné pohnutky dobyvatelÛ. JestliÏe pﬁe-
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m˘‰liv˘ ãlovûk spoãine okem na tûchto temn˘ch stránkách, pak jen tûÏko uvûﬁí, Ïe by
tak ‰pinavá cesta mohla vést k nadûjné budoucnosti.

Svût, jak jej známe dnes, v dobrém i zlém, je z vût‰í míry produktem britské imperiální doby. Nejde o to, zda britsk˘ imperialismus byl, anebo nebyl zcela bez poskvrny. Pochopitelnû nebyl. Je v‰ak tﬁeba si poloÏit otázku,
zda existovala ménû krvavá cesta k modernímu vûku. Teoreticky snad.
Av‰ak ve skuteãnosti? Doufám, Ïe ãtenáﬁ si bude moci po pﬁeãtení této
knihy snadnûji uãinit vlastní závûr.

