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Britské impérium

bû, kdy Francie byla pﬁemoÏena a Rusko stálo na Hitlerovû stranû, byla
Británie zcela osamocena.
Nebo snad ne? Závûreãná ãást Churchillovy ﬁeãi v Dolní snûmovnû
4. ãervna 1940 ve‰la do povûdomí pro impozantní odhodlání, Ïe Britové
budou bojovat „na pláÏích…, na polích a na ulicích“, a tak dále. To nejdÛleÏitûj‰í pﬁi‰lo na samém konci:
… nikdy se nevzdáme, a kdyby byl tento ostrov nebo jeho velk˘ díl poroben a vyhladovûn, ãemuÏ ani na okamÏik nevûﬁím, pak na‰e impérium za oceány, za‰títûné a chránûné britsk˘m loìstvem, bude pokraãovat v boji, dokud nám – aÏ BÛh dá – nepﬁijde na pomoc nov˘ svût s ve‰kerou svojí silou a mocí, aby zachránil a osvobodil svût star˘.

Evropa byla ztracena, impérium v‰ak zÛstalo. A toho bylo dosaÏeno bez
dal‰ího vyjednávání o míru s „oním ãlovûkem“.

■

Od pánÛ k otrokÛm

V prosinci 1937 padlo ãínské mûsto Nanking (ãínsky Nan-Èing) do rukou
imperiálních sil. Byl vydán v˘slovn˘ rozkaz „zabít v‰echny zajatce“ a armády se zmocnilo vraÏedné ‰ílenství. Zabito bylo dvû stû ‰edesát tisíc aÏ
tﬁi sta tisíc civilistÛ, na osmdesát tisíc ãínsk˘ch Ïen bylo znásilnûno a docházelo i k bizarnímu muãení, kdy vûzÀové byli povû‰eni za jazyk na háky na maso a ponecháni, aby je seÏrali vyhladovûlí psi. Imperiální jednotky
soupeﬁily v zabíjení zajatcÛ: jeden dÛstojník vyzval druhého k soutûÏi,
kdo dﬁíve odpraví stovku ãínsk˘ch váleãn˘ch zajatcÛ. Nûkteré obûti byly
probodány, nûkteré zabity bajonety, nûkteré zastﬁeleny, jiné polity benzinem a upáleny. Bûsnûní zanechalo polovinu mûsta v ruinách. „Nejvíce trpûly Ïeny,“ vzpomínal veterán 114. divize. „Bez ohledu, zda byly mladé ãi
staré, Ïádná neunikla znásilnûní. Vysílali jsme nákladní vozy … do ulic
mûsta a do vesnic, aby pﬁivezly co nejvíc Ïen. KaÏdá z nich pak byla pﬁidûlena patnácti aÏ dvaceti vojákÛm, kteﬁí ji znásilÀovali a t˘rali.“ „Bylo by
v poﬁádku, kdybychom je jen znásilnili,“ doznal jeden z jeho spolubojovníkÛ. „Vlastnû bych nemûl ﬁíkat v poﬁádku. Ale my jsme je potom vÏdycky probodli a zabili. ProtoÏe mrtvoly nemluví.“ Velmi v˘stiÏnû se celá ta
hrÛza naz˘vala „znásilnûní Nankingu“.
Zde se imperialismus pﬁedstavil ze své nejhor‰í stránky. Byl to v‰ak
imperialismus japonsk˘, nikoli britsk˘. Násilí v Nankingu pﬁesnû ukazuje,
jaká byla moÏná alternativa k britské vládû v Asii. Je snadné pojímat válku mezi britsk˘m a japonsk˘m impériem jako stﬁetnutí mezi star˘m impériem, jeÏ uÏ si není jisté samo sebou, a nov˘m, zcela bezohledn˘m impériem – mezi zapadajícím a vycházejícím sluncem. ·lo v‰ak rovnûÏ
o stﬁetnutí mezi impériem, které alespoÀ do jisté míry uznávalo pojem lidská práva, a impériem, v jehoÏ oãích byly v‰echny cizí národy na úrovni
prasat. Podplukovník Rjúkiãi Tanaka, ﬁeditel japonské tajné sluÏby v ·anghaji, ﬁekl: „S takov˘mi tvory si mÛÏeme dûlat, co chceme.“ Do zaãátku tﬁi-
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* Termín „Britské spoleãenství národÛ“
byl poprvé pouÏit v anglo-irské smlouvû
z roku 1922, aby se jím naznaãil témûﬁ
autonomní status dominií.
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cát˘ch let si mnoho lidí v Británii zvyklo mluvit o impériu s opovrÏením.
Av‰ak rozmach japonské ﬁí‰e v Asii v prÛbûhu tohoto desetiletí ukázal, Ïe
alternativy britské nadvlády nemusí b˘t nutnû sympatiãtûj‰í. Existovaly
rÛzné stupnû imperialismu; ve své brutalitû vÛãi poroben˘m národÛm pak
za‰lo japonské impérium daleko za hranice v‰eho, ãeho se kdy dopustili
Britové. A tentokrát se Britové nacházeli mezi poraÏen˘mi.
Námoﬁní základna v Singapuru byla vybudována ve dvacát˘ch letech
20. století jako ústﬁední bod britského opevnûní na Dálném v˘chodû. V prohlá‰ení náãelníkÛ ‰tábu se ﬁíkalo: „Bezpeãnost Spojeného království a bezpeãnost Singapuru pﬁedstavují základní princip, na nûmÏ spoãívá pﬁeÏití
Britského spoleãenství národÛ.“* Mezi válkami spoãívala strategie obrany
Singapuru v pﬁípadû nepﬁátelského útoku ve vyslání váleãného loìstva. JiÏ
pﬁed rokem 1940 v‰ak velitelství armády dospûlo k závûru, Ïe to uÏ není reálná alternativa; koncem roku 1941 povaÏoval i Churchill obranu Singapuru za ménû dÛleÏitou neÏ tﬁi jiné priority: obranu Británie, pomoc Sovûtskému svazu a udrÏení Stﬁedního v˘chodu. Ani za takov˘ch okolností v‰ak
nebyla základna dostateãnû chránûna proti hrozbû, kterou pﬁedstavovalo Japonsko. V pﬁedveãer invaze se v Malajsku nacházelo 158 letadel v první linii, zatímco jich bylo zapotﬁebí tisíc; a tam, kde bylo tﬁeba aspoÀ osmi pûchotních divizí a dvou obrnûn˘ch plukÛ, bylo k dispozici pouze tﬁi a pÛl divize. Pﬁedev‰ím se v‰ak vÛbec nezdaﬁilo vybudovat ﬁádnou pevnou obranu
(minová pole, bunkry a protitankové zátarasy) na pozemních pﬁístupov˘ch
cestách do Singapuru. Proto útoãící Japonci zjistili, Ïe nedobytná pevnost je
vlastnû snadn˘ terã neschopn˘ odporu. Granáty pr‰ely na mûsto, které mûlo na vybranou mezi hrÛzou japonského útoku ve stylu nankingského masakru a poníÏením v podobû naprosté kapitulace. Ve ãtyﬁi hodiny odpoledne 15. února 1942 – navzdory zoufal˘m Churchillov˘m v˘zvám, aby vojsko
bojovalo „do posledního muÏe“ – byla vztyãena bílá vlajka.
Celkem 130 000 imperiálních vojákÛ – britsk˘ch, australsk˘ch a indick˘ch – se vzdalo mnohem men‰í síle JaponcÛ. Nikdy v dûjinách Britského impéria se tolik vojákÛ nevzdalo tak malému poãtu protivníkÛ. Teprve pozdûji vy‰lo najevo, jak unavení byli sami Japonci po vyãerpávajícím
pochodu dÏunglí. Pﬁíslu‰ník královského dûlostﬁelectva Jack Chalker se ocitl mezi vûzni. „Nemohli jsme vûﬁit, Ïe jsme nyní v japonském zajetí,“ vzpomínal pozdûji. „Oné noci, kdy jsme si ﬁíkali, co nás asi ãeká, jsme v‰ichni
mysleli na násilí v Nankingu… Na‰e vyhlídky byly chmurné.“ Chalkera
a jeho spolubojovníkÛ se nejvíce dot˘kala poniÏující situace, Ïe se nacházejí v zajetí AsijcÛ. Jak se ukázalo, japonská protizápadní rétorika se neprojevila v lep‰ím zacházení s nebûlo‰sk˘m obyvatelstvem Singapuru. Japonci si okamÏitû osvojili privilegované postavení, které pﬁedtím zaujímali Britové. K asijsk˘m obyvatelÛm se chovali rozhodnû mnohem hÛﬁe:
zejména ãínská komunita byla podrobena zniãující metodû súk ãing neboli „oãistû eliminací“. Nic v‰ak nemohlo jasnûji vyjádﬁit charakter „nového
poﬁádku“ v Asii neÏ zpÛsob, jak˘m Japonci zacházeli s britsk˘mi zajatci.
Japonské vrchní velení povaÏovalo kapitulaci za zneuctûní, a pohrdalo proto nepﬁátelsk˘mi vojáky, kteﬁí sloÏili zbranû. Jack Chalker se jed-
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nou zeptal jednoho z vûznitelÛ, proã se tak hrubû chová k váleãn˘m zajatcÛm. „Já jsem voják,“ znûla odpovûì. „Stát se váleãn˘m zajatcem je pro
mû nemyslitelné.“ Pﬁesto se s britsk˘mi zajatci zacházelo mnohem hÛﬁe,
neÏ se dalo vysvûtlit (jak ãasto znûla v˘mluva) nepochopením Ïenevsk˘ch
konvencí. JiÏ pﬁed rokem 1944 mûly britské úﬁady tu‰ení, Ïe „oficiální politika poniÏování bûlo‰sk˘ch váleãn˘ch zajatcÛ mûla sníÏit jejich prestiÏ
v oãích domorodcÛ“. Ukázalo se, Ïe právû o to ‰lo. Vrchní velitel japonské
armády v Koreji Sei‰iro Itagaki ﬁekl v roce 1942 ministerskému pﬁedsedovi Hidekimu TódÏóovi:
Cílem na‰í internace americk˘ch a britsk˘ch váleãn˘ch zajatcÛ v Koreji je, aby si Korejci pozitivnû uvûdomili pravou sílu na‰eho impéria a souãasnû abychom posílili psychologickou propagandu smûﬁující k potlaãení kultu Evropy a Ameriky, kter˘ ve velké ãásti Koreje stále podvûdomû pﬁeÏívá.

Îeleznice smrti, jak ji zachytil
jeden z muÏÛ, kteﬁí ji museli
stavût: Jack Chalker, kresba
prÛkopu Konyu-Hintok, Thajsko,
1942.

Stejn˘ princip byl pouÏit v celé ãásti Asie okupované Japonci.
V minulosti postavili Britové po celém impériu Ïeleznice s pomocí
asijsk˘ch „kuliÛ“. Nyní, v jednom z velk˘ch symbolick˘ch zvratÛ svûtové
historie, donutili Japonci ‰edesát tisíc britsk˘ch a australsk˘ch váleãn˘ch
zajatcÛ (spolu s nimi i nizozemské vûznû a odvedené indické dûlníky), aby
postavili 250 mil Ïeleznice napﬁíã hornatou dÏunglí na thajsko-barmské
hranici. Od poloviny 18. století impérium vÏdy s nejvût‰í p˘chou prohla‰ovalo, Ïe „Britové nikdy, nikdy nebudou otroky“. Ale právû jimi se váleãní zajatci na stavbû Ïeleznice stali. Jak hoﬁce poznamenal jeden britsk˘
zajatec: „Pro Japonce musí b˘t zajisté zábavné vidût ‚bílé pány‘, jak se plahoãí na silnici s ko‰íky a tyãemi, zatímco oni kolem nich projíÏdûjí v náklaìácích!“
Jack Chalker, kter˘ pﬁed válkou studoval umûní, tajnû s nasazením
vlastního Ïivota nakreslil skici, které dokonale vystihly, jak se s ním a jeho kamarády zacházelo. Vyãerpaní, na pokraji smrti hladem, byli nuceni
pracovat, i kdyÏ onemocnûli malárií, úplavicí anebo nejhor‰ím ze v‰eho –
kdyÏ se jim udûlaly tropické vﬁedy, které vyÏraly ãlovûku maso aÏ na kost:
Spánek byl mûlk˘, pln˘ napûtí. Mohli nás kdykoli vyhnat z chatrãí, abychom nastoupili ke ãtení prezence, aby nás rozdûlili do pracovních skupin nebo nás zmlátili; dokonce
i tûÏce nemocní se museli dostavit bez ohledu na svÛj zdravotní stav. Taková shromáÏdûní ãasto trvala celé hodiny, a nûkdy dokonce i cel˘ den ãi noc … obãas pﬁi nich nemocní vûzÀové zemﬁeli.

Film, kter˘ natoãili Pierre Boulle a David Lean, proslavil most pﬁes ﬁeku
Kwai. Ve skuteãnosti v‰ak byly podmínky Ïivota mnohem hor‰í, neÏ jak
ukazuje film. Nejstra‰nûj‰í byla „Ïeleznice smrti“ poblíÏe barmské hranice.
Neustálé a ãasto sadistické zneuÏívání vûzÀÛ v táboﬁe Hintok bylo
zdokumentováno v deníku, kter˘ si v prÛbûhu svého zajetí peãlivû vedl
australsk˘ lékaﬁ a velící dÛstojník váleãn˘ch zajatcÛ, podplukovník Edward Dunlop, pﬁezdívan˘ „Weary“ (unaven˘) jednak pro slovní hﬁíãku
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„V‰echny britské kolonie se
probouzejí. Proã musí Indové
zÛstat otroky? Chopte se
pﬁíleÏitosti, povstaÀte!“ Japonská
karikatura vybízející Indy,
aby svrhli britskou vládu,
kolem roku 1942.

(Dunlop – Tyre – Tired – Weary), ale také proto, Ïe se jako vysok˘ ãlovûk
musel sehnout, kdyÏ hovoﬁil se sv˘mi mnohem men‰ími vûzniteli, aby vÛãi nim zachoval dekorum a nevzbudil jejich obvykle zuﬁiv˘ hnûv:
19. bﬁezna 1943 … Zítra má jít 600 muÏÛ pracovat na Ïeleznici … muÏi s lehkou sluÏbou i beze sluÏby i v‰ichni muÏi bez baganãat mají jít také. To se prakticky rovná vraÏdû. [Japonãíci] mají zﬁejmû spoustu pracovních sil zde i v Singapuru a nenechávají nikoho na pochybách, Ïe chtûjí lidi pﬁi této práci zlomit a nemíní brát sebemen‰í ohled na
Ïivoty a zdraví. Lze to povaÏovat za chladnokrevn˘, nemilosrdn˘ zloãin proti lidskosti,
zjevnû pﬁedem uváÏen˘…
22. bﬁezna 1943 … Rozzuﬁil jsem se … a vztekle ﬁekl Hirodovi [japonskému velícímu dÛstojníkovi], Ïe zásadnû protestuji proti tomu, aby byli posíláni do práce nemocní muÏi…
Vyzval jsem ho, aby uskuteãnil svoji hrozbu a zastﬁelil mû (míﬁili na mû pu‰kami). „MÛÏete mû zastﬁelit, ale mÛj nejbliÏ‰í podﬁízen˘ je stejnû nebojácn˘ jako já a po nûm budete muset postﬁílet v‰echny muÏe. Pak nebudete mít Ïádné dûlníky. KaÏdopádnû jsem
podnikl kroky, aby vás jednoho dne povûsili, protoÏe jste tak hnusn˘ bezcitn˘ parchant!“

V Dunlopov˘ch oãích byla Ïeleznice, kterou Japonci – ãi spí‰e jejich zajatci – stavûli, „ohromující záleÏitostí“, která „probíhala bez … ohledu na krajinu, jako by nûkdo nar˘soval do mapy pﬁímku …“ V Konyu vedla cesta
pﬁímo masivní skálou dlouhou 73 metrÛ a 25 metrÛ vysokou. Dunlopovi
muÏi pracovali ve smûnách 24 hodin dennû a pﬁes skálu se museli prodírat, prostﬁílet a provrtávat. Navzdory tomu, Ïe zaãaly monzunové de‰tû
a vypukla stra‰livá epidemie cholery, podaﬁilo se jim dokonãit úsek za dvanáct t˘dnÛ. Bûhem noãní smûny dopadalo svûtlo blikajících karbidov˘ch
lamp na vyãerpané tváﬁe váleãn˘ch zajatcÛ a dalo tak prÛkopu pﬁezdívku
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PrÛsmyk pekelného ohnû. DunlopÛv deník se netají tím, kdo byli ìáblové
v tomto pekle:
17. kvûtna 1943 … V tûchto dnech, kdy vidím své muÏe, jak se postupnû mûní v ubohé, na
kost vyhublé trosky, s bﬁichy nafouknut˘mi od beri-beri, stra‰livû poniãené pelagrou, úplavicí a malárií a pokryté odporn˘mi boláky, stoupá ve mnû nenávist, kdykoliv vidím nûjakého Japonãíka. Banda odpudiv˘ch, ohavn˘ch, hnusn˘ch opic. Je to pro nás v‰echny hoﬁká
lekce, Ïe ãlovûk se tûmto bestiím nemá vzdávat, pokud v nûm zb˘vá byÈ jen ‰petka Ïivota.

Samozvan˘ Mussolini: Subhá‰
âandra Basu.
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Dvakrát byl stra‰livû zbit a pﬁivázán ke stromu, kde oãekával popravu.
Mûl b˘t proboden bajonetem kvÛli podezﬁení, Ïe skr˘vá rádiov˘ vysílaã.
Nûkolik vteﬁin pﬁed provedením exekuce dostal milost. Av‰ak zpÛsob, jak˘m zacházeli s jedním z jeho muÏÛ, se serÏantem S. R. „Mickeym“ Hallamem, pﬁipadal Dunlopovi jako pﬁímo exemplární ukázka bezdÛvodné
krutosti JaponcÛ:
22. ãervna 1943 … SerÏant Hallam (malárie) se pﬁed nûjakou dobou hlásil u JaponãíkÛ
v tomto táboﬁe a byl pﬁijat do nemocnice… Nyní byl z nemocnice vyvleãen ve velmi
‰patném stavu s malárií (cestou do práce omdlel) a pak byl nepopsateln˘m zpÛsobem
zbit serÏantem od ÏenistÛ a ostatními Japonci. To obná‰elo údery pûstí, bu‰ení do obliãeje a hlavy dﬁevûn˘mi poleny, pﬁehazování pﬁes rameno a mlácení o zem, kopání do
bﬁicha, genitálií a Ïeber atd., opûtovné mlácení bambusov˘mi tyãemi pﬁes hlavu a dal‰í
obvyklé kroky… Tato nechutná a brutální ãinnost trvala celkem nûkolik hodin… SerÏant Hallam se zcela zhroutil s horeãkou témûﬁ 40 stupÀÛ, obliãej mûl ukrutnû zhmoÏdûn˘ – zhmoÏdûniny se táhly na ‰íji a na prsa, mnohoãetné odﬁeniny a pohmoÏdûniny
mûl i na rukou a nohou…

„Síla pûsti“ vítûzí nad „silou
ducha“: Mahátma Gándhí spolu
s dal‰ími indick˘mi nacionalisty
v ústﬁední vûznici Dum Dum,
Kalkata, prosinec 1945.

âtyﬁi dny poté Hallam tûmto zranûním podlehl. Dunlop k tomu poznamenal: „ZavraÏdili ho ti japon‰tí sadisté stejnû jistû, jako kdyby ho zastﬁelili.“
KdyÏ Dunlop poãítal spojenecké vojáky, kteﬁí zemﬁeli v táboﬁe Hintok mezi dubnem 1943 a lednem 1944, dospûl k celkovému poãtu 676 –
kaÏd˘ desát˘ Australan a dva z kaÏd˘ch tﬁí britsk˘ch vûzÀÛ. Japonské zajetí nepﬁeÏilo asi devût tisíc BritÛ, zhruba jedna ãtvrtina v‰ech zajat˘ch.
Brit‰tí vojáci se nikdy nesetkali s tak hrozn˘m zacházením.
Toto bylo utrpení impéria; jeho ãas na kﬁíÏi. Bude následovat vzkﬁí‰ení?
■

* Ve svém projevu v Tokiu v roce 1944
Basu doslova vybízel k vytvoﬁení
indického státu „autoritativního
charakteru“. Tou dobou si uÏ ﬁíkal
NetádÏí (VáÏen˘ vÛdce) a nosil obvyklou
fa‰istickou uniformu.

■

■

KdyÏ bylo impérium takto poníÏeno a jeho vojáci zotroãeni asijsk˘mi pány, nastal nepochybnû prav˘ ãas pro indické nacionalisty, aby povstali
a zbavili se britského jha. Jak prohlásil Subhá‰ âandra Basu, pád Singapuru zvûstuje „konec Britského impéria … a ãervánky nové éry indické
historie“.
Události v Indii v‰ak odhalily slabost nacionalistického hnutí i nezlomnost rádÏe. Místokrál oznámil vstup Indie do války, aniÏ to konzultoval s vÛdci Kongresu. KampaÀ „OpusÈte Indii!“, zahájená v roce 1942, vyhasla bûhem ‰esti t˘dnÛ v dÛsledku jednoduch˘ch opatﬁení, jako bylo zatãení Gándhího a dal‰ích vÛdcÛ, cenzurování tisku a posílení policie
o vojenské jednotky. INC se roz‰tûpil v názorech a jen men‰ina, kterou vedl Basu (potenciální indick˘ Mussolini), se rozhodla pﬁejít na japonskou
stranu.* Navíc se ukázalo, Ïe jeho takzvaná indická národní armáda má
jen nepatrn˘ vojensk˘ v˘znam. Jedinou opravdovou hrozbou pro Brity
v Indii se tak staly japonské divize v Barmû; indická armáda je na hlavu
porazila u Imphálu (bﬁezen–ãerven 1944). Pﬁi zpûtném pohledu pﬁipadá
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nabídka sira Stafforda Crippse z roku 1942 – pln˘ status dominia pro Indii
po válce nebo moÏnost impérium opustit – jako zbyteãná. Cripps, kter˘ byl
marxista tak dogmatick˘, jak to jen milionáﬁi* dovedou, prohlásil: „Staãí
zalistovat stránkami britské imperiální historie a ãlovûk musí sklopit hlavu studem, Ïe je Brit.“ IndÛm v‰ak staãilo podívat se na chování JaponcÛ
v âínû, Singapuru a Thajsku, aby pochopili, oã hor‰í alternativa se jim nabízí. Gándhí Crippsovu nabídku odmítl jako „postdatovan˘ ‰ek na krachující banku“. Mohl si v‰ak nûkdo váÏnû myslet, Ïe vyhnáním BritÛ se
zlep‰í Ïivot IndÛ, jestliÏe se tím zároveÀ otevﬁou dveﬁe JaponcÛm? (Fielding v Cestû do Indie s pohrdáním ﬁíká: „Koho tedy chcete místo AngliãanÛ? Japonce snad?“)
Nikdo by nemûl podceÀovat úlohu, kterou impérium – nejenom ti
známí chrabﬁí chlapíci z dominií, n˘brÏ i obyãejní loajální Indové, obyvatelé karibské oblasti i Afriãané – hrálo pﬁi poráÏce mocností Osy. V imperiálních jednotkách bojoval bezmála milion AustralanÛ a pﬁes dva a pÛl
milionu IndÛ (aãkoliv jen asi desetina z nich slouÏila v cizinû). Bez kanadsk˘ch pilotÛ by bitva o Británii moÏná byla ztracena. Bez kanadsk˘ch
námoﬁníkÛ by bitva o Atlantik byla ztracena urãitû. Navzdory Basuovu
úsilí bojovala vût‰ina indick˘ch vojákÛ zcela loajálnû, tﬁebaÏe si obãas stû-

* Byl synem lorda Parmoora
a manÏelem bohaté dûdiãky
spoleãnosti Eno’s Fruit Salts.
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Conrado Massaguer, „T˘mová
spolupráce vítûzí“, karikatura
dokládající, jak je dÛleÏité mít
správné spojence.
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Ïovali na rozdíly v Ïoldu (brit‰tí vojáci dostávali 75 rupií mûsíãnû, indiãtí
18 rupií). Entuziasmus (dÏó‰) postupnû narÛstal, jak se mezi muÏstvem ‰íﬁily historky o japonsk˘ch zvûrstvech. „Jsem prodchnut smyslem pro povinnost,“ napsal jeden sipáhí své rodinû, „a zmocÀuje se mû vztek pﬁi pomy‰lení na zvûrstva necivilizovan˘ch JaponcÛ.“ Vojáci Královského západoafrického hraniãního sboru zaÏili svÛj okamÏik slávy, kdyÏ skupina
japonsk˘ch vojákÛ udûlala nûco nemyslitelného – vzdali se, protoÏe se
obávali, jak ﬁekli, Ïe „afriãtí vojáci pojídají padlé v bitvû, ale nikoli vûznû
…, kdyby je Afriãané snûdli, jejich pﬁedkové by se k nim na onom svûtû
nehlásili“. Dokonce i z Irského svobodného státu, jediného dominia, které pﬁijalo ostudnou politiku neutrality, se do imperiálních jednotek pﬁihlásilo tﬁiaãtyﬁicet tisíc dobrovolníkÛ. Celkem poskytlo impérium pﬁes pût
milionÛ vojákÛ, témûﬁ stejn˘ poãet jako Spojené království samo. Vezmeme-li v úvahu zoufalou situaci Británie v roce 1940, ‰lo o je‰tû zásluÏnûj‰í projev imperiální jednoty neÏ v první svûtové válce. Heslo Dne impéria
pro rok 1941 pﬁipomínalo parodii na dﬁívûj‰í nacistick˘ slogan: „Jeden
král, jeden prapor, jedno loìstvo, jedno impérium“, ale skr˘val se v nûm
kus pravdy.
Pﬁesto samotné impérium nemohlo druhou svûtovou válku vyhrát.
Klíã k vítûzství – a klíã k budoucnosti impéria – se nacházel v zemi, která
se jako první zbavila britské vlády, coÏ byla ironie; u národa, o nûmÏ se
kdysi ministersk˘ pﬁedseda Nového Zélandu* s pohrdáním vyjádﬁil jako
o „bastardní rase“. Z tohoto faktu pak vyplynulo – jak vycítil jeden star˘
úﬁedník ministerstva kolonií –, Ïe „cena za vítûzství [nebude] pokraãování existence, n˘brÏ ãestn˘ pohﬁeb starého systému“.
■

■

■

V první svûtové válce byla americká ekonomická a posléze i vojenská
podpora sice dÛleÏitá, nikoli v‰ak rozhodující. Ve druhé svûtové válce byla naopak zásadní. Od prvních dnÛ upínal Churchill své nadûje ke Spojen˘m státÛm. „Hlas a síla Spojen˘ch státÛ mÛÏe vyznít zcela naprázdno,
bude-li se pﬁíli‰ dlouho otálet s jejich nasazením,“ ﬁekl Rooseveltovi
15. kvûtna 1940. Ve sv˘ch projevech a rozhlasov˘ch vystoupeních opakovanû naznaãoval, Ïe spása pﬁijde z druhé strany Atlantiku. Víc neÏ sedm mûsícÛ pﬁed vstupem Spojen˘ch státÛ do války, 27. dubna 1941, památnû citoval básníka Arthura Hugha Clougha ve vysílání BBC pro americké posluchaãe:

* William Ferguson Massey, ministersk˘
pﬁedseda Nového Zélandu v letech
1912–1925.
** Jeho matka Jennie Jeromeová, dcera
Leonarda Jeromeho, vlastníka New York
Times, se narodila v Brooklynu.

Nejen v˘chodními okny
pﬁijde svûtlo, kdyÏ den svítá;
slunce jenom zvolna stoupá,
k západu hleì, tam zem je jasná.

V souvislosti s anglo-americk˘m pÛvodem sv˘ch rodiãÛ** Churchill pevnû vûﬁil, Ïe klíãem k vítûzství je spojenectví anglicky mluvících
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národÛ – k vítûzství, které samozﬁejmû obnoví Britské impérium ve statu
quo ante. KdyÏ se veãer 7. prosince dovûdûl, Ïe Japonci napadli Ameriãany v Pearl Harboru, stûÏí dokázal skr˘t své vzru‰ení. Pﬁedtím pﬁi veãeﬁi
s dvûma americk˘mi hosty sedûl v hluboké depresi „s hlavou v dlaních“.
KdyÏ v‰ak tu novinku usly‰el z rozhlasu, vzpomíná americk˘ velvyslanec
John G. Winant,
Churchill vyskoãil a s v˘kﬁikem „Vyhlásíme válku Japonsku“ se rozebûhl ke dveﬁím.
… „Prosím vás,“ ﬁekl jsem mu, „nemÛÏete pﬁece vyhlásit válku na základû rozhlasové
zprávy.“
Zastavil se a pohlédl na mû napÛl váÏnû, napÛl ‰ibalsky a pak se klidnû zeptal:
„Co tedy mám dûlat?“ Zeptal se ne proto, Ïe by chtûl, abych mu ﬁekl, co má dûlat, ale ze
zdvoﬁilosti k zástupci napadené zemû.
¤ekl jsem: „PÛjdu zatelefonovat prezidentovi a zeptám se ho, jaká jsou fakta.“
A Churchill dodal: „Já si s ním také promluvím.“

Rooseveltova první slova Churchillovi znûla: „Teì jsme v‰ichni na jedné
lodi.“
Pﬁesto se od samého poãátku takzvané „zvlá‰tní vztahy“ mezi Británií a Spojen˘mi státy vyznaãovaly jistou dvojznaãností, neboÈ Ameriãané v podstatû vycházeli ze zcela odli‰né koncepce impéria. Pro Ameriãany,
vychované m˘tem svého boje za svobodu proti britskému útisku, byla formální vláda nad poroben˘mi národy zcela nestravitelná. S tím souvisela
i jejich nechuÈ zaplést se do záleÏitostí cizích zemí, pﬁed ãímÏ je varovali jejich otcové zakladatelé. Dﬁíve nebo pozdûji se kaÏd˘ musí nauãit, tak jako
se to nauãili Ameriãané, demokraticky si vládnout sám – a v pﬁípadû nutnosti lze váhavce donutit silou. V roce 1913 do‰lo v Mexiku k vojenskému puãi, a to k velké nelibosti Woodrowa Wilsona, kter˘ se rozhodl, Ïe
„nauãí jihoamerické republiky volit si správné lidi“. Walter Page, tehdej‰í
velvyslanec Spojen˘ch státÛ v Lond˘nû, zaznamenal rozhovor s britsk˘m
ministrem zahraniãí sirem Edwarem Greyem, kter˘ se ho zeptal:
„Pﬁedpokládejme, Ïe budete muset intervenovat, co potom?“
„Pﬁimûjeme je, aby si zvolili zástupce a pak respektovali jejich rozhodnutí.“
„Ale co kdyÏ se jim to nebude líbit?“
„Tak pﬁijdeme a pﬁimûjeme je, aby volili znovu.“
„Budete to dûlat i dvû stû let?“ zeptal se.
„Ano,“ odpovûdûl jsem. „Spojené státy tu budou dvû stû let a budou tﬁeba i stﬁílet do lidí kvÛli nepatrnému území, dokud se nenauãí volit a vládnout si sami.“

Jin˘mi slovy, Spojené státy udûlají cokoliv kromû obsazení Mexika – coÏ
by bylo britské ﬁe‰ení.
Co takové postoje znamenaly pro budoucnost Britského impéria,
bylo zcela jasné z otevﬁeného dopisu vydavatelÛ ãasopisu Life, kter˘ byl
adresován „lidu Anglie“ a oti‰tûn v ﬁíjnu 1942: „Jednou vûcí jsme si naprosto jisti: nebojujeme proto, abychom udrÏeli Britské impérium pohro-
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madû. Neradi mluvíme tak tvrdû, ale nechceme, abyste Ïili v iluzích. JestliÏe va‰i stratégové plánují válku, aby udrÏeli pohromadû Britské impérium, pak dﬁíve nebo pozdûji zjistí, Ïe jsou s tou strategií zcela sami.“*
Americk˘ prezident Franklin Delano Roosevelt souhlasil. „Koloniální systém znamená válku,“ ﬁekl svému synovi v prÛbûhu války. „KdyÏ se
vyuÏívají zdroje zemí, jako je Indie, Barma, Jáva, a kdyÏ se z tûchto zemí
odváÏí ve‰keré bohatství, aniÏ se jim za nû cokoliv dá … hromadí se tím
jen stále více problémÛ, které vedou k válce.“ Krátká zastávka v Gambii
cestou na konferenci v Casablance mu jeho teoretická podezﬁení potvrdila. Prohlásil, Ïe tato zemû je „pravé peklo … nejstra‰nûj‰í pohled, jak˘ se
mi v Ïivotû naskytl“:
·pína. Nemoci. Vysoká úmrtnost… S lidmi se zachází hÛﬁe neÏ se zvíﬁaty. Dobytek tam
Ïije déle… Za kaÏd˘ dolar, kter˘ Britové … investovali do Gambie [prohla‰oval pozdûji], si jich odvezli deset. Je to zcela otevﬁené vykoﬁisÈování.

* V prosinci odpovûdûl generál Smuts
v interview pro ãasopis Life, Ïe
Spoleãenství národÛ je „nej‰ir‰ím
systémem organizované lidské svobody,
jak˘ kdy v lidsk˘ch dûjinách existoval“.

Roosevelt, kter˘ naivnû dÛvûﬁoval Stalinovi a s neskr˘vanou podlézavostí pﬁistupoval k ãínskému nacionalistickému vÛdci âankaj‰kovi, choval
hlubokou skepsi vÛãi Churchillovu skalnímu imperialismu. Podle prezidentova názoru „Britové obsadí kteroukoli zemi na svûtû, i kdyby to byla
jen skála nebo pruh písku“. „V krvi máte ãtyﬁi sta let hrabivého instinktu,“
ﬁekl Churchillovi v roce 1943, „a prostû nechápete, Ïe nûkterá zemû nemá
zájem zabrat nûjaké území, kdyÏ k tomu má pﬁíleÏitost.“ Roosevelt si pﬁedstavoval, Ïe místo kolonií by mohl existovat systém doãasného „svûﬁenectví“ kolonií v‰ech evropsk˘ch koloniálních mocností, jenÏ by pﬁipravil cestu k jejich nezávislosti; svûﬁenectví by mohla zastﬁe‰it nûjaká mezinárodní organizace, která by k tomu úãelu získala dohlíÏitelská práva. Takové
protiimperialistické názory nebyly pﬁíznaãné jen pro prezidenta. V roce
1942 prohlásil námûstek amerického ministra zahraniãí Sumner Welles:
„Vûk imperialismu skonãil.“ Wendell Wilkie, republikánsk˘ prezidentsk˘
kandidát v roce 1940, pouÏil skoro stejná slova.
V tomto duchu byly tedy zformulovány americké váleãné cíle:
v mnoha ohledech byly vÛãi Britskému impériu otevﬁenûji nepﬁátelské,
neÏ co kdy ﬁekl Hitler. âlánek III Atlantické charty, pﬁijaté v srpnu 1941,
která slouÏila jako základ váleãn˘ch cílÛ západních SpojencÛ, vyluãoval
pokraãování imperiálních forem po válce a naopak zdÛrazÀoval „právo
v‰ech národÛ zvolit si formu vlády, pod níÏ chtûjí Ïít“. Americk˘ nástin
Deklarace t˘kající se národní nezávislosti z roku 1943 ‰el dokonce je‰tû
dále: jak si stûÏoval jeden britsk˘ úﬁedník, „celkové vyznûní nenechává nikoho na pochybách, Ïe cílem je likvidace Britského impéria“. Ameriãané
se ov‰em neomezovali na v‰eobecná prohlá‰ení. Pﬁi jedné pﬁíleÏitosti Roosevelt vyvíjel na Churchilla nátlak, aby vrátil Hongkong âínû jako gesto
„dobré vÛle“. Dokonce se odváÏil nadhodit otázku Indie, ale to uÏ Churchill vybuchl a odsekl, Ïe mezinárodní inspekãní t˘m by mûl b˘t vyslán
i na americk˘ jih. „Uãinili jsme prohlá‰ení, pokud jde o tyto záleÏitosti,“
ujistil Churchill Dolní snûmovnu: britská vláda se jiÏ dﬁíve zavázala pod-
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poﬁit „postupn˘ v˘voj samosprávn˘ch institucí v britsk˘ch koloniích“.
„Ruce pryã od Britského impéria“ znûlo jeho ﬁízné heslo v memorandu
z prosince 1944: „Nesmí b˘t oslabeno ani potupeno, neboÈ nechceme dûlat radost sentimentálním radilÛm doma ãi v cizinû, aÈ uÏ vykﬁikují cokoli.“ Dﬁíve podnûcoval Ameriãany, aby vstoupili do války; nyní se rozhodnû stavûl proti názorÛm, Ïe impérium „se postupnû dostává na okraj propasti“. Jednodu‰e nemohl souhlasit s tím, aby se
ãtyﬁicet ãi padesát národÛ pletlo do zásadních otázek existence Britského impéria… Poté, co jsme uãinili maximum pro vedení této války …, nemohu souhlasit s tím, aby Britské impérium bylo posazeno na lavici obÏalovan˘ch a kdokoli smûl vy‰etﬁovat, zda je
dost dobré.

Z britského pohledu byla navrhovaná „svûﬁenectví“ zástûrkou, zpoza níÏ
vyrÛstalo neformální americké ekonomické impérium. Jak se vyjádﬁilo
ministerstvo kolonií: „Ameriãané [jsou] pﬁipraveni poskytnout sv˘m závisl˘m územím politickou ‚nezávislost‘, zatímco by si je k sobû o to víc pﬁipoutali ekonomicky.“ Je zvlá‰tní, Ïe svûﬁeneck˘ model se nemûl t˘kat Havaje, ostrova Guam na Marianách, Portorika ãi Panensk˘ch ostrovÛ, tedy
de facto americk˘ch kolonií. VyÀaty byly rovnûÏ ve‰keré atlantické a pacifické ostrovní základny amerického váleãného loìstva, jejichÏ seznam pro
Roosevelta sestavil sbor náãelníkÛ ‰tábu. Alan Watt, ãlen australského vyslanectví ve Washingtonu, konstatoval v lednu 1944: „V této zemi pﬁib˘vá známek dosti bezohledn˘ch imperialistick˘ch postojÛ.“ Byl to velk˘ paradox války, jak poznamenal exilov˘ nûmecko-Ïidovsk˘ ekonom Moritz
Bonn: „Spojené státy jsou kolébkou moderního antiimperialismu a souãasnû zakladatelem mocného impéria.“*
■

■

■

Váleãné spojenectví s USA bylo dusivé objetí; zrodilo se v‰ak z nutnosti.
Bez americk˘ch penûz by se britské váleãné úsilí zhroutilo. Systém pÛjãky
a pronájmu, jehoÏ prostﬁednictvím poskytly USA sv˘m spojencÛm zbranû
na úvûr, pﬁinesl Británii ãástku 26 miliard dolarÛ, tedy asi jednu desetinu
hodnoty celkové váleãné v˘roby. Byl to zhruba dvojnásobek toho, co si
Británie mohla pÛjãit od dominií a kolonií. Pregnantnû to vyjádﬁil jeden
vysok˘ americk˘ úﬁedník: Amerika byla „pﬁicházející mocností“, zatímco
Británie „odcházející mocností“. Brit‰tí vládní úﬁedníci vyslaní, aby vyjednávali s americk˘mi vûﬁiteli ve Washingtonu, se proto cítili jako poníÏení
prosebníci. Byla to situace, která se velmi nelíbila hlavní osobnosti v britské delegaci, Johnovi Maynardu Keynesovi.
Keynes byl nejvût‰í ekonom 20. století a dobﬁe to vûdûl. V‰ichni
v Lond˘nû – Churchilla nevyjímaje – hluboce respektovali jeho vynikající
mozek a skvûlé schopnosti, jeÏ nezmûnila ani srdeãní choroba, na niÏ mûl
brzy zemﬁít. Pﬁi setkání s pracovníky amerického ministerstva financí ve
Washingtonu v‰ak zaÏil zcela jin˘ pﬁístup. Pro Ameriãany byl Keynes „jed-

* DÛleÏité ov‰em je, Ïe Roosevelt
nemûl v úmyslu povaÏovat svûﬁenectví
za budoucí základ rozsáhlého
euroasijského ruského impéria. Tomu
ﬁíkali brit‰tí úﬁedníci „klam slané vody“;
z jist˘ch dÛvodÛ se s koloniemi
zacházelo jinak, jestliÏe je od zemí,
které jim vládly, dûlilo moﬁe.
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ním z tûch chlapíkÛ, kteﬁí prostû v‰echno vûdí“. Keynes je také nemohl
vystát.* Protivilo se mu, kdyÏ se ho ameriãtí právníci pokou‰eli zmást odborn˘m Ïargonem – mluvili (jak se Keynes vyjádﬁil) „ãerokíjsky“. Nesná‰el, kdyÏ politikové uprostﬁed rozhovoru odbíhali k telefonu. Pﬁedev‰ím
ho v‰ak odpuzoval zpÛsob, jak˘m se Ameriãané snaÏili vyuÏít finanãní slabosti Británie. Hodnotil je tvrdû; podle nûho se Amerika snaÏila „Britskému impériu vyklovat oãi“. Obdobné pocity nemûl ostatnû jen on sám. Jeden z jeho kolegÛ trpce poznamenal: „Náv‰tûvník z Marsu by si snadno
mohl myslet, Ïe jsme zástupci poraÏeného národa, kteﬁí vyjednávají ekonomické pokuty za svoji poráÏku.“
·lo o typické reakce na rychle se mûnící rovnováhu sil. Kromû nûkolika málo v˘jimek bylo pro britskou politickou elitu mimoﬁádnû obtíÏné akceptovat (na rozdíl od intelektuální elity, jeÏ byla vût‰inou socialistická), Ïe impérium musí zmizet jako cena za vítûzství. V listopadu 1942
hﬁímal Churchill, Ïe se nestal králov˘m prvním ministrem, „aby pﬁedsedal
likvidaci Britského impéria“. Dokonce i labouristick˘ ministr vnitra Herbert Morrison pﬁirovnal udûlení nezávislosti nûkter˘m britsk˘m koloniím
k situaci, kdy „desetiletému dítûti dáme klíã od domu, ãíslo bankovního
úãtu a pistoli“. Av‰ak bankovní úãet Británie napovídal, Ïe hra skonãila.
Kdysi byla Británie svûtov˘m bankéﬁem, nyní dluÏila zahraniãním vûﬁitelÛm pﬁes 40 miliard dolarÛ. Základy impéria byly ekonomické, nyní je zcela pohltily váleãné v˘daje. Navíc labouristická vláda z roku 1945 zam˘‰lela vybudovat sociální stát, coÏ bylo moÏné jedinû za cenu drastického sníÏení britsk˘ch závazkÛ v zámoﬁí. Struãnû ﬁeãeno: Británie byla na dnû –
a impérium bylo zatíÏené hypotékami skrz naskrz.
KdyÏ se poloÏí nûjaká spoleãnost, vûﬁitelé samozﬁejmû pﬁebírají aktiva. Británie dluÏila Spojen˘m státÛm miliardy. Proã jim tedy vlastnû neprodat impérium? KoneckoncÛ Roosevelt si kdysi zavtipkoval, Ïe „pﬁevezme Britské impérium“ od jeho „zkrachoval˘ch“ pánÛ. Ale mohli Britové
pﬁistoupit na takov˘ v˘prodej? A – coÏ je moÏná je‰tû dÛleÏitûj‰í – mohli
Ameriãané pﬁistoupit na takovou koupi?

■

* V roce 1941 ﬁekl jednomu známému:
„OdjakÏiva jsem povaÏoval náv‰tûvu
[Spojen˘ch státÛ] za váÏnou nemoc, po
níÏ musí následovat rekonvalescence.“

Pﬁesun moci

Na vojenské základnû v Suezském prÛplavu, která mûla rozlohu jako cel˘
Wales a v roce 1954 v ní slouÏilo kolem osmdesáti tisíc vojákÛ, bylo cosi
velmi britského. Na Ïelezniãní zastávce El Quantara bylo deset záchodÛ: tﬁi
pro dÛstojníky (jeden pro uÏivatele evropské, jeden pro asijské a jeden pro
barevné), tﬁi pro dozorãí dÛstojníky a serÏanty kaÏdé rasy, tﬁi pro ostatní
hodnosti kaÏdé rasy a jeden pro malé mnoÏství pﬁíslu‰nic brann˘ch sil.
AlespoÀ zde i nadále Ïila stará imperiální hierarchie.
Na americkém velvyslanectví v Káhiﬁe v‰ak vládla zcela jiná atmosféra. Na velvyslance Jeffersona Cafferyho a jeho politického poradce Williama Lakelanda udûlali pﬁízniv˘ dojem mladí armádní dÛstojníci, kteﬁí se
v roce 1952 chopili moci v Egyptû, pﬁedev‰ím pak jejich vÛdce, plukovník

