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POVZETEK 

Cilj magistrske naloge je predstaviti britanski imperij, njegov vzpon, menedžiranje, padec in 

njegovo evolucijo skozi čas. Številni avtorji so ugotovili, da je tako na vzpon kot padec 

imperija vplivalo precejšnje število dejavnikov. Prav ti so na kratko predstavljeni skupaj z 

ustrezno literaturo. Poudarek je bil – tako je tudi v nalogi – na menedžiranju imperija s 

pomočjo zasebnih družb s hkratno zaščito države. Pri tem pa je treba posebej poudariti, da gre 

zgolj za nekatere dele sveta, kot so Indija, Afrika in Kanada, drugih delov zaradi dolžine 

naloge ter kompleksnosti ni bilo mogoče obravnavati. Naloga ponuja tudi možnost nadaljnje 

študije, saj pušča dovolj odprtih poti za raziskovanje. 

Ključne besede: britanski imperij, kolonije, trgovina, financiranje, religija. 

SUMMARY 

The aim of the thesis is to present the British Empire, its rise, management and fall, and its 

evolution through time. Many authors have discovered that a great number of factors 

influenced both the rise and fall of the empire. These factors are briefly presented together 

with the relevant literature. In the literature – as in the thesis – emphasis is placed on the 

management of the empire by means of private companies while simultaneously protecting 

the state. It must be highlighted that the thesis discusses only certain parts of the world, e.g. 

India, Africa and Canada, as other parts could not be discussed on account of the length of the 

thesis and the complexity. The thesis opens up the possibility of further study by leaving 

many doors open for future research. 
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1 UVOD 

V magistrski nalogi smo skušali predstaviti britanski imperij od njegovega nastanka okoli leta 

1600 pa vse do njegovega zatona leta 1956. V teh dobrih 350 letih se je britanski imperij 

spreminjal ne samo po velikosti, temveč tudi po ureditvi, tako politični kot družbeni. Posebej 

smo predstavili spremembe, ki so najbolj vplivale na obstoj imperija. Tu je predvsem 

mišljeno menedžiranje kolonij s pomočjo delniških družb. Tako smo predstavili posebej tri 

velike skupine, in sicer najprej Indijo, v njej delujočo družbo East India Company in njen 

nastanek, značilnosti, ključne osebe ter dogodke, povezane s tem. Druga je Severna Amerika, 

še posebej Kanada, in podjetje Hudson's Bay Company, njegov nastanek, značilnosti, ključne 

osebe ter dogodke. Tretja je Afrika, pri kateri so pomembni trije skupki dogajanj, in sicer na 

zahodu Afrike okoli današnje Nigerije, ter podjetje United African Company, ki je imelo 

nadzor v južnem delu Afrike okoli današnje Južnoafriške republike s podjetjem British South 

Africa Company ter na Vzhodu okoli današnjega Zanzibarja in Kenije s podjetjem Imperial 

British East Africa Company. 

Prav tako smo pri tem predstavili tudi pomembnejša podjetja, osebe in dogodke, ki so po 

našem mnenju ključni pri razumevanju obstoja takratnega britanskega imperija tudi z vidika 

krmiljenja, upravljanja, vodenja ipd., torej menedžiranja tega. 1  Za boljše razumevanje 

britanskega imperija bo vendarle treba pogledati precej širšo sliko, tako zgodovinsko kot tudi 

geografsko, kar se nanaša predvsem na krajše predstavitve najpomembnejšega in se je 

dogajalo v povezavi z Indonezijo, Mikronezijo ter Avstralijo in Novo Zelandijo.  

Prav tako smo v nalogi – čeprav na kratko – predstavili ključna dogajanja na Karibih in v 

ZDA (zlasti v času, ko so bili še britanska kolonija). Navsezadnje je bilo treba nujno 

predstaviti tudi nekaj ključnih zakonov, ki so bili sprejeti med obstojem imperija in so 

odločilnega pomena pri njegovem razvoju. Na kratko bo beseda tekla tudi o spremembah v 

izobraževalnem procesu in o pomenu medijev, najprej tiskanih in pozneje radia, ne samo 

doma, temveč po celotnem imperiju. Posebno poglavje je namenjeno prehodu Anglije (kot 

ključnega dela oziroma jedra britanskega imperija) iz kmetijsko-manufakturne družbe v 

industrijsko. Predstavili smo potek industrializacije s pomočjo industrijske revolucije in 

vlogo, ki so jo pri tem odigrale kolonije s posebnim poudarkom na Indiji (ozemlje, ki zajema 

današnjo Indijo, Bangladeš ter Pakistan). V nalogi smo predstavili še upravičevanje imperija s 

                                                 

1 Ko zapišemo »menedžiranje« (imperija), potem imamo v mislih tako menedžement kot tudi vodenje, 

saj se v nalogi ne ukvarjamo zgolj z organizacijo in podjetjem, temveč v nekem pomembnem smislu 

tudi s »podjetjem podjetij«, »organizacijo organizacij« in še posebej z državo ter 

krmiljenjem/vodenjem te. Imperij je, kot bomo videli, pravzaprav točno to: težko določljiva 

»kombinacija« organizacij, podjetij, države ipd., zasebne, skupnostne pobude in lastnine, a tudi – in še 

kako – države v smislu »javne oblasti« (vključno z oboroženimi silami, tajnimi društvi in službami 

ipd.). Britanska tradicija sicer ne premore teorije (in prakse) države v smislu »the state« (kot je to 

značilno za »kontinentalno tradicijo«), temveč gradi predvsem na tistem, kar imenuje 

»Commonwealth« (Kuzmanić, 1996). 
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pomočjo različnih pomembnih intelektualcev tistega časa. Prav s pomočjo teh smo poskušali 

vsaj na kratko predstaviti ključne ideologije tistega časa, ki so se uporabljale za pridobivanje, 

prepričevanje in tudi »strinjanje« domačih množic pri širjenju imperija. Hkrati so te iste 

ideologije upravičevale različna sredstva in načine za nadzor kolonij. Prav britanski 

intelektualci so tu odigrali ključno vlogo. 

Še preden se lotimo zgodovine, bi bilo treba razrešiti pojmovanja in razlikovanja med 

Anglijo, Veliko Britanijo in Združenim kraljestvom. Anglija je zgolj del Združenega 

kraljestva in nima svojega parlamenta, temveč je ustavna monarhija, ki ima svojo vlado. 

Velika Britanija predstavlja celoten otok in je sestavljena iz Anglije, Walesa ter Škotske. 

Združeno kraljestvo sestavljajo Velika Britanija, Severna Irska in britanska čezmorska 

ozemlja, kar velikokrat sovpade s pojmom Skupnost narodov (Commonwealth of Nations), 

kar smo omenili v prejšnji opombi. 
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2 VZPON IN ZGODOVINA BRITANSKEGA IMPERIJA 

V tem poglavju bomo najprej spoznali zgodovino Anglije kot predhodnice britanskega 

imperija in vzpon tega ter hkrati predstavili nekaj ključnih dejavnikov, ki so k temu 

pripomogli. 

2.1 Zgodovina 

Zgodovina Anglije je seveda precej obširnejša, kot jo bomo obravnavali v pričujoči 

magistrski nalogi. Za nas je zlasti pomembno obdobje, ki se je začelo s prihodom kraljevske 

družine Tudor na oblast, kar se je zgodilo leta 1485, in sicer s kraljem Henrikom VII., ki je 

vladal do leta 1509. V njegovem času se je zgodilo nekaj zelo pomembnega – v Anglijo je 

prišel John Cabot (njegovo pravo ime je bilo Giovanni Caboto), ki je bil po rodu Italijan. 

Prišel je na povabilo novonastalega razreda trgovcev, ki so želeli odkriti svoje poti predvsem 

do Azije, ki je bila pomembna zaradi začimb, ki so hkrati izboljšale okus jedem in jih 

pomagale ohranjati obstojnejše.2 Vendar so bile poti do Azije večinoma že zaprte; Benetke so 

bile tiste, ki so imele nadzor nad potjo prek Črnega in Sredozemskega morja, Portugalci so 

iskali pot okoli Afrike, Španci so šli na zahod in posledično prišli do Latinske Amerike (A&E 

Television Networks 2019a). 

Za Anglijo je pot iskal omenjeni Cabot, ki je bil tako prvi Evropejec (če seveda odmislimo 

Vikinge), ki je pristal na obali Severne Amerike (Krištof Kolumb je pristal na območju 

Karibov in ne na sami celini, kar se vse prevečkrat spregleda). Cabot je tako pristal na 

današnjem območju Nove Fundlandije in Nove Škotske, kar za njegove naročnike – se pravi 

predvsem trgovce – ni kaj dosti pomenilo, saj so želeli dostop do začimb. Vendar je od tega 

pomembnejše, da se je takrat začelo vzpostavljati sodobno angleško ladjevje, ki do takrat 

skorajda ni obstajalo, saj je šlo predvsem za ribiške ladje in so – ladjedelniško – prednost pred 

Anglijo/Britanijo imele tako Benetke kot celo zgodnja Nizozemska. Ravno znanje o 

navigaciji in gradnji ladij naj bi Cabot prinesel s seboj, hkrati je bilo vse skupaj tudi stranski 

produkt njegovega odkritja Severne Amerike (in ne torej Kolumba), saj so ribiči začeli loviti 

v z ribami bogatem morju okoli izliva reke Sveti Lovrenc. Prav v te namene so počasi gradili 

velike, lahko bi rekli »čezoceanske«, predvsem ribiške ladje. Ker je takratno angleško 

ladjevje, še posebej mornarica, v razvoju premočno zaostajalo, poleg že omenjenih, še 

posebej za Španijo in Portugalsko, je potreboval Cabot (in Anglija) drugo pot do Azije, kjer 

so bile začimbe, svila ipd. ter posledično tudi posli (A&E Television Networks 2019a). 

                                                 

2 Kar zadeva »začimbe«, je pri njihovem pojmovanju treba biti zelo pozoren, kajti zelo pogosto pojem 

»začimbe« skriva v sebi ne samo – denimo – poper, cimet ipd., temveč še kakšne »droge« ter različne 

vrste (predvsem rastlinskih) »poživil«, navsezadnje tudi sladkor (ki so mu rekli white gold). Trgovanje 

(produkcija) s temi »rastlinskimi izdelki« se v tem smislu delno prekriva z označevanjem (če ni 

posebej poudarjeno) oziroma je zelo pomembno za splošno razumevanje (naj)širše zgodovine odnosov 

med Zahodom in Vzhodom (Ferguson 2004, 10–14). 
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In točno to drugo pot je poskušal najti – prek »Severozahodnega prehoda« (ključna točka za 

današnje razumevanje geopolitične slike sveta) –, ki naj bi ga vodila mimo Skandinavije, vso 

pot okoli Rusije (današnje) vse do Azije. Zanimivo pri tem je dejstvo, od kod Cabotu vso to 

znanje, saj je šlo za do tedaj načeloma povsem neznane poti. Kakor koli že, sam te poti nikoli 

ni preplul, temveč je njegovo delo nadaljeval njegov sin Sebastian Cabot. Ta je bil tisti, ki je – 

skupaj z drugimi raziskovalci – prišel vse do otočja »Nova dežela« (Nova zemlja), ki loči 

Barentsovo in Karsko morje (Encyclopædia Britannica b. l.a). 

Med drugim so prišli tudi v Belo morje, kjer so se za nekaj časa ustavili in pot – na povabilo 

cesarja Ivana IV. – peš nadaljevali približno 1000 kilometrov vse do Moskve. Tam so v 

imenu kralja Edvarda VI. sklenili trgovski pakt med ruskim cesarjem in družbo Muscovy 

Company, ki je pridobila monopol nad trgovanjem s celotnim območjem pod oblastjo ruskega 

cesarja (Encyclopædia Britannica b. l.a). 

Muscovy Company je bila ustanovljena s pomočjo trgovcev za odkrivanja novih dežel (njeno 

prvotno ime je bilo »Company of Merchant Adventurers to New Lands«). Gre za eno od prvih 

tovrstnih družb v Angliji, ki je določeni skupini trgovcev zagotavljala monopol nad 

trgovanjem z določenim območjem in na tem območju. Nekaj takih družb si bomo v 

nadaljevanju tudi podrobneje ogledali (Encyclopædia Britannica b. l.a). 

Neka nova doba se je začela tudi s Henrikom VIII., in sicer z ločitvijo (vzpostavitvijo) 

Anglikanske cerkve od Vatikana, kar je imelo daljnosežne posledice. Najprej je sledil odvzem 

cerkvenega premoženja, predvsem samostanom, ta denar pa je bil porabljen za izgradnjo 

utrdb v angleških pristaniščih in za posodobitev mornarice ter vojske, predvsem proti Španiji. 

Vendar za časa Henrika VIII. še ni šlo za kakršna koli prekomorska osvajanja, nekaj uspeha 

so imeli zgolj na Irskem. V tem času sta bili Španija in Portugalska veliko premočni, hkrati 

sta iz svojih osvajanj prinašali ogromne količine zlata, srebra in drugih bogastev (Baldwin 

Smith b. l.). 

Ko je naslednji na oblast prišel Edvard VI., je – kot zapisano – vzpostavil stik z ruskim 

cesarjem. Poleg tega je storil še nekaj pomembnejšega, kar je bilo »uporabljeno« (in torej 

bistveno) skozi celotno obdobje kolonializma. Šlo je za ustvarjanje/postavljanje (sejanje, 

organizacija delovne sile ipd.) t. i. plantaž oziroma – in posledično – celih novih naselbin, 

poseljenih tudi z Angleži, Škoti, Valižani (v smislu tistih, ki organizirajo te nove produkcijske 

procese na plantažah in trgovino v ožjem pomenu besede) (Baldwin Smith b. l.). 

Nekoliko posplošeno zapisano je šlo pri tem za t. i. celo »vojsko protestantov«, ki so jo 

preselili na širša območja (torej zunaj Anglije, Škotske, Walesa), kot je današnji Ulster v 

Severni Irski (kar je časovno – »razvojno« – bilo najbližje in torej prvo na vrsti). To 

preseljevanje je služilo dvojemu, in sicer praznjenju Anglije z »odvečnim« prebivalstvom in 

hkrati spremembi demografske karte Irske (ali kakega drugega okolja, denimo pozneje 

Avstralije) (Baldwin Smith b. l.). 
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Edvarda VI. je nasledila Marija I., ki se je poročila s španskim kraljem Filipom II. Tako sta 

tvorila pakt proti Franciji, ki jo je Španija tudi napadla, posledice je pri tem čutila tudi 

Anglija, ki je v vojni izgubila zadnje ozemlje na celinski Evropi, in sicer Calais v Franciji. 

Hkrati se Marija I. ni dosti ukvarjala s prekomorskimi osvajanji, kar je povzročalo veliko 

nezadovoljstva znotraj Anglije (nezadovoljstvo seveda v smislu nekaterih premožnejših in 

vplivnejših »fevdalnih« krogov, ne pa »navadnih ljudi«). Hkrati je poskušala pripeljati nazaj 

Rimskokatoliško cerkev in se tako bolj posvečala notranjim zadevam. Najpomembnejša 

oseba, ki je kot naslednja prevzela oblast, je bila kraljica Elizabeta. Z njo se je začela velika 

doba angleškega osvajanja in graditve imperija, saj je prav Elizabeta bila odločilna pri teh 

prehodih (tudi v smislu prehoda iz katolicizma v anglikanizem, kar je že oblikoval njen oče in 

pri čemer so pomembni tudi njeni odnosi do polsestre Mary, a o tem tukaj ne morem govoriti) 

(Baldwin Smith b. l.). 

Kar je še posebej pomembno na začetku te odločilne dobe za našo tematiko, je dejstvo, da je 

del angleških trgovcev začel poslovati s Portugalci. Zanje so namreč začeli voziti sužnje iz 

Afrike v španske kolonije v Ameriki. Španci so temu sprva nasprotovali in so leta 1568 pri 

San Juan de Ului (današnja Mehika) napadli angleške trgovce, vendar se je po tem dogodku 

odnos Angležev tako do Špancev kot tudi do drugih bistveno spremenil. Za Angleže je 

postalo patriotsko dejanje v tistih sodobnih »protokolonialnih« odnosih predvsem to, da so 

napadali vse španske (tudi druge) ladje in zato uporabljali tudi piratstvo. Odnosi na morjih so 

se s tem bistveno spremenili in Anglija se je začela pomorsko razvijati (podobno velja za 

Nizozemsko v tej dobi), po drugi strani pa sta tako Portugalska kot Španija začeli stagnirati, s 

poznejšim nastopom Napoleona pa sta, denimo, tako Genova kot še posebej Benetke v nekem 

smislu »izginili« z zemljevida mogočnih pomorskih sil. Pravzaprav lahko od kraljice 

Elizabete naprej govorimo o vzponu britanskega imperija z vidika, da je ona (s svojo 

anglikansko cerkvijo in ustreznimi tajnimi/imperialnimi službami) odločilna za zgodbo, ki nas 

v tej nalogi zanima (Baldwin Smith b. l.). 

2.2 Vzpon  

Vzpon imperija si bomo pogledali na podlagi različnih dejavnikov (od financiranja, vere, 

strategije kolonizacije in vzpona mornarice pa do prebivalstva), ki so najbolj vplivali na 

razvoj dogodkov. 

2.2.1 Financiranje imperija 

Ena ključnih razlik in hkrati pomemben dejavnik pri vzponu ter uspehu britanskega imperija 

glede na tekmice, kot so bile Španija, Portugalska in Francija, je bilo financiranje takratnih 

odprav. Če so Francija in druge države uporabljale državni denar za svoje odprave in širjenje 

imperija, v Angliji ni bilo tako. V Angliji, tudi na Nizozemskem (prav zaradi tega ta dva 



6 

»sistema« sodita nekako »skupaj«), je šlo za investicije skupin posameznikov, predvsem 

trgovcev, bankirjev, lastnikov ladijskih družb idr. Svoj kapital so namenili za nova odkrivanja 

in izgradnjo ladij, pozneje za menedžiranje kolonij ter tudi ob manjših vojaških spopadih, ki 

tako niso neposredno obremenjevali državne blagajne (Ferguson 2004, 14–24).  

Nasprotno so bile Francija in druge države vezane na državni proračun, kar je pomenilo, da so 

bile ob vsaki večji odpravi – ter predvsem pri izgradnji velikega števila ladij, še posebej, če je 

bila na koncu odprava neuspešna – primorani zviševati davke in stroške prenašati na širše 

prebivalstvo. To je pomenilo, da se je nanje izvajal zelo velik pritisk javnosti (tistih 

državljanov, ki so – po cenzusu – takrat plačevali davščine). Ti so namreč hkrati močno 

občutili povečane davke za financiranje širitve imperija, a so imeli od uspehov bore malo, saj 

je bilo zasluženo bogastvo namenjeno zgolj aristokraciji in deloma vojski ter v manjši meri 

redkim drugim. V Angliji pa je – kot omenjeno – bila zadeva že v osnovi drugače zastavljena 

(Ferguson 2004, 14–24). 

Skratka, na britanskem otočju se je denar zbiral veliko hitreje in brez neposrednega vpliva na 

davke, posledično pa javnost ni posebej nasprotovala širjenju imperija. Še več, ker so lahko 

tudi majhni investitorji sodelovali pri vlaganjih v odprave, so bili temu še kako naklonjeni 

oziroma jim je to prinašalo zaslužke. Tako so se začele ustanavljati prve delniške družbe, ki 

so svoje delnice ponudile širši javnosti (torej delničarstvo) in jih s tem vključile v svoje 

delovanje oziroma jim občasno omogočale celo zelo velike zaslužke. Ne samo da so take 

družbe pridobile denar širše množice, temveč so bile sposobne izvajati pritisk na kralje in 

parlament (tisto, kar je v kontinentalnih praksah »državna mašinerija«). V primeru 

ogroženosti odprav drugih držav so s pomočjo dodatnega pritiska množice investitorjev 

pravzaprav prisilile oblast, da jim je pomagala, zlasti vojaško (Ferguson 2004, 14–24).  

To je pomenilo, da imajo v številnih ozirih ta zasebna podjetja (vsa veriga imperialnega 

delničarstva) »zaledje« državne vojske, kar je bilo nadvse pomembno v odnosih z drugimi 

tekmovalnimi osvajalci, ki so se potegovali za ista ozemlja, otoke, dežele. Navsezadnje so, 

denimo, Francozi in drugi natančno vedeli, da če se vmešajo ali preprečijo delovanje 

zasebnemu angleškemu podjetju, s tem tvegajo odprto vojno z britanskim imperijem. Vse to 

so podjetja še kako izkoriščala na imperialnih »trgih« in posledično v tekmovanju s 

konkurenco, v zameno pa so odvajala del sredstev v državno blagajno in na svoje stroške 

plačevala državne uradnike, ki so v imenu imperija vladali kolonijam (Ferguson 2004, 14–

24). 

2.2.2 Vera 

Naslednji pomembni dejavnik uspeha tega britanskega modela je bila vera, in sicer ne samo 

kot rivalstvo med protestanti (Anglija, Nizozemska) in katoliki (Španija, Portugalska, 

Francija), temveč tudi v razumevanju posla, uspeha, ki je v protestantizmu tako rekoč potekal 
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»skozi« vero. Protestantska delovna etika (ali »etika dela«, kot jo je pozneje pojasnjeval 

Weber (2002)) je omogočala poslovne uspehe in jih celo promovirala. Hkrati pa je – kar je 

zelo pomembno za poznejše razumevanje imperija in tudi dobe po njem – omogočala 

poslovanje z vsemi, in to ne glede na veroizpoved. Po drugi strani jih ni silila v spremembe, 

kot je to bilo mogoče videti, denimo, na primeru pokristjanjevanja, kajti vsaj na začetku je 

bilo tako (in torej vsaj v desetletjih, stoletju ali dveh neposredno po Kolumbu) (Weber 2002, 

23–66). 

Tako so bili Angleži/Britanci veliko bolj sprejemljivi kot trgovci (pozneje kolonialisti) v 

primerjavi z drugimi, ki so hkrati zahtevali še spremembo vere. Kar pa je še posebej 

pomembno v zvezi s tem, je odnos kolonialistov, ki so bili postavljeni in predstavljeni (tako 

so se razumevali) pravzaprav na misiji »prinašanja civilizacije« (civiliziranja, angl. »to 

civilize«), kamor koli so prišli, bodisi v Novi svet (Amerika) ali Indijo, Afriko. Zaradi 

hierarhične ureditve znotraj vere je bila vsaka kolonija tudi versko suverena (po vzoru Anglije 

– anglikalizem) in ni bila vezana/omejevana kot katoliške na center v Vatikanu, da o tem, da 

protestantizem ne premore papeža kot osrednje avtoritete, niti ne govorimo. To je 

britanskemu tipu imperializma omogočalo, da je razvil razne variacije (v verskem smislu 

ločine, kar je še posebej prišlo do izraza v ZDA, kjer je to še danes zelo vidno), ki so bile 

veliko bližje ljudem in razmeram v posamezni koloniji, kot pa je to veljalo v večinoma 

zbirokratiziranih katoliških okoljih konkurenčnih imperijev (Ferguson 2004, 14–24). 

2.2.3 Strategija in mornarica 

Prav tako je zelo pomembna tudi strategija zavzemanja/osvajanja novih kolonij, za katere se 

je dostikrat zdelo, kot da ustanavljajo kolonije, ki nimajo nikakršne vrednosti oziroma so celo 

v breme državnemu proračunu. Vendar ni bilo ravno tako (zelo redko), saj je najpogosteje pri 

tem šlo za to, da so zavzemali strateško pomembna ozemlja (otoke, ozke prehode med obalo 

in otokom ipd.), ki so imela večinoma skupni namen. Tako je šlo za pomembna ozemlja na 

ključnih morskih poteh, recimo del ozemlja današnje Južnoafriške republike, natančneje Rt 

dobrega upanja, Gibraltar, Sueški prekop, Aden v današnjem Jemnu, Mauritius, Sveta Helena, 

Ciper ipd., in hkrati za ozemlja ob teh poteh, kot sta Sudan in Zanzibar (James 1994, 51–65).  

Vse to je bilo storjeno strateško, in sicer z namenom zaščititi svojo najbolj cenjeno kolonijo, 

Indijo, ki so ji pravili tudi »kraljevski kronski dragulj«. Da bi svoj dragulj zaščitili, so pozneje 

zavzeli tudi notranjost Indije vse tja do Afganistana, Irana, Himalaje, Burme. Posledično so se 

zelo zanimali za ozemlja takratnega Osmanskega imperija, se vojskovali z Ruskim imperijem 

in torej niso dopuščali nikomur, da se ozemeljsko širi na območje, s katerega bi lahko ogrozil 

Indijo. Tako je dobršen del osvajanj in postavljanj novih kolonij pravzaprav služil kot 

obramba Indije, ki je bila osrednjega pomena – v smislu osrednje »Celice vseh celic« – za ves 

britanski imperij. Vse to jim je nadvse dobro uspevalo vse do enega ključnih dogodkov v 
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zatonu imperija, ki se je zgodil najbližje njim, in sicer na Irskem, vendar si bomo to 

podrobneje ogledali v nadaljevanju (James 1994, 51–65). 

Naslednji dejavnik, ki je vreden omembe, je razvoj vojaške mornarice (v funkciji imperija), ki 

je bila nujno potrebna za poznejšo prevlado na morju. Vendar se je to zgodilo precej pozneje 

in ne na začetku imperialnih osvajanj, saj je Anglija na področju izgradnje ladij – in tudi 

navigacijskega znanja – precej zaostajala za prvima, Španijo in Portugalsko, ter nato še za 

Francijo in Nizozemsko. Čeprav je Anglija otoška država, pa tradicionalno gledano pomorsko 

ni bila razvita. Premogla je zgolj ribištvo, in še to bolj kot priobalno in ne takšnega, ki bi se 

napotilo na odprta morja (kot denimo Nizozemci v primeru lova na slede, kitolova ipd.) 

(James 1994, 51–65).  

Za ključne dogodke pri razvoju kraljeve mornarice (česar ne smemo mešati s prej omenjenim 

razvojem trgovskih ladij, ki je bil financiran iz zasebnih virov) štejemo revolucijo leta 1688 in 

prihod nizozemskega kralja Viljema III. Oranskega na angleški prestol. Povezava med 

Anglijo in Nizozemsko je pripomogla h ključnemu razvoju, ki je pozneje prešel v nadzor na 

morju ter tudi v vojaške (mornariške) spopade in vojne med Britanijo in Nizozemsko. Vendar 

sta bila takrat ključna dva obrata: prvi je bil prenos ladjedelniškega znanja in drugi – kar je 

nemara bilo celo pomembnejše – prenos znanja o bančništvu, kar je potegnilo za seboj 

odločilni dogodek in ustanovitev Britanske centralne banke (Bank of England) (The TCH 

blog 2019).  

Ta je bila v številnih ozirih ključna institucija, saj je omogočala kralju (oblasti), da je, ne da bi 

dvignil davke, zbrala ogromne količine denarja (denimo s tiskanjem ali kakšnim drugačnim 

prijemom) in ga namenila, med drugim, tudi za razvoj kraljevske mornarice. To, kar je prej 

bilo značilno za podjetja, se je zdaj uporabljalo na državni ravni, in sicer tako, da si je država 

začela izposojati denar od bogatih posameznikov (prek obveznic ipd.), ki ga je med drugim 

uporabljala za izgradnjo kraljeve mornarice in vojske, s katerima je branila zasebna podjetja. 

To je seveda pomenilo tista podjetja, katerih lastniki so bili ravno kupci državnih obveznic 

(kar je pomenilo neko »uspešno sovpadanje« obeh plati). Lahko bi rekli, da so tako 

posamezniki kot tudi podjetja imeli svojo državo, ki jim je – torej s silo, saj so se za to 

uporabljale vojske, mornarice ipd. – zagotavljala monopole nad posameznimi ozemlji ter 

posli. Vendar je britanska Kraljeva vojna mornarica v ožjem pomenu besede in torej navzven, 

zlasti vojaško-politično, svoj primat na svetovnih morjih potrdila šele v vojni z Napoleonom 

(Francijo, začetek XIX. stoletja). Od takrat in vse do konca prve svetovne vojne oziroma v 

nekih pogledih vse tja do druge svetovne vojne (do trenutka, ko jo je napadla Nemčija 

oziroma ko so ZDA začele prevzemati osrednjo mornariško vlogo) je ohranjala primat na 

vseh morjih (James 1994, 160–165). 
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2.2.4 Prebivalstvo 

Naslednji pomemben dejavnik, ki ga moramo upoštevati pri razumevanju delovanja (in 

menedžiranja) imperija, je seveda prebivalstvo. Od časa vladavine Tudorjev je Anglija 

postajala vse bolj razvita tudi v pomenu zdravstva, pridelovanja hrane, higiene. Posledično se 

je zvišala tudi življenjska doba in zmanjšala umrljivost dojenčkov (otrok), kar je občutno 

povečalo število prebivalcev. Statistično gledano je začelo prebivalstvo močneje naraščati in 

je potrebovalo nov življenjski prostor (britansko otočje nima tako velike površine), ki so ga 

našli v kolonijah. Pri imperiju in kolonijah torej ni šlo samo za produkcijo, trgovino ipd., v 

britanskem primeru je šlo namreč tudi za prebivalstveno politiko (v smislu »presežnega 

prebivalstva« ipd., o čemer je govoril – na primeru Indije – že Malthus) (Malthus 2015, 55–

65). 

Še posebej ključnega pomena je pri tem bila tudi poznejša industrijska revolucija, ki je uničila 

majhne izdelovalce, ki so do tedaj bili po večini kombinacija poljedelcev in izdelovalcev (in s 

čimer se je posebej ubadal Marx (1961)3). S tem ko si več niso mogli privoščiti plačila 

zemljiških rent, so takšni krhki, »mali proizvajalci« bili prisiljeni v odhod v mesta, ki so s tem 

postala prenatrpana (o čemer je pisal Engels (1948) v svojem »Položaju delavskega razreda v 

Angliji«). In ob vsaki naslednji krizi – pa naj je bila takšna ali drugačna – so postale razmere 

še hujše ter prav jasno razvidne na točki »prebivalstva«. Revščina, lakota, prostitucija, 

kriminal so postali pereča težava za celotno otočje in ves imperialni projekt. Rešitev, ki so se 

je oprijeli, je bila selitev »odvečnega« prebivalstva, in sicer v kolonije. To je potekalo na več 

načinov, med njimi tudi tako, da so cela območja (denimo Avstralija) bila namenjena 

kaznjencem. Toda to še zdaleč ni bil edini primer, takšnih je bilo namreč več kot deset (Marx 

1961, 846–847). 

Morda je šlo pri tem reševanju »prebivalstvenih težav« za kolonije, kjer je bilo mogoče živeti 

od poljedelstva in živinoreje (Severna Amerika, Nova Zelandija). Lahko pa so to bile 

kolonije, namenjene plantažam, ki so potrebovale določeno število predvsem administrativnih 

delavcev (ali kakšne sorodne delovne sile). Skratka, govorimo lahko vsaj o dveh vrstah 

migracij, in sicer o prisilnih migracijah bodisi kaznjencev bodisi po »Zakonu o revežih«, ki so 

jih iz angleških mest prisilno odpeljali v kolonije ipd. Dostikrat je pri tem šlo tudi za lakoto na 

podeželju (znana irska »Irish Potato Famine«, denimo, ki je odnesla milijone žrtev), ki je 

naravnost silila ljudi v kolonije (Marx 1961, 865–871). 

Druga oblika pa je bila bolj prostovoljna migracija, ki je bila prisotna predvsem pri 

administrativnih delavcih (sorodni, »nefizični« poklici »voditeljev«, »menedžerjev« ipd., 

tistih, ki jih je imperij nujno potreboval in ki so imeli neko izobrazbo), ki so tako iskali 

                                                 

3 Tu je treba poznati vsaj njegov »Kapital« (Marx 1961) za poznavanje njegovega pogleda na Indijo 

kot tudi skupek njegovih člankov v knjigi »Karl Marx on India« (Husain 2006). 
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priložnost za zaslužek ali pa pri lastnikih plantaž in njihovih družinah, vojaških poveljnikih 

(Marx 1961, 862–864). 

Kakor koli že, s tem preseljevanjem so Britanci hkrati naredili vsaj dvoje: najprej so izpraznili 

ulice mest, zapore in podeželja vseh »odvečnih« ljudi ter nato posledično sspremenili 

demografsko strukturo kolonij in jih s tem naredili »povezane z domovino« oziroma jih 

poangležili (o čemer neradi govorijo še danes). To slednje se jim je zelo obrestovalo, saj so 

imeli na ta način razseljenih po svetu številne kroni lojalne ljudi (monarhizem je za 

razumevanje Britanije, Anglije še posebej odločilen) zunaj Britanije, kar se je kazalo tudi v 

najtežjih trenutkih, denimo v vojnah. Še posebej je bilo to izrazito med prvo in drugo 

svetovno vojno (ko so milijoni padli za imperij), navsezadnje tudi pri ustvarjanju trga za svoje 

izdelke (saj so kolonije bile hkrati izvoznice surovin kot uvoznice gotovih izdelkov ipd.) 

(James 1994, 14–15). To se kaže še danes (čeprav gre v tem primeru za samostojne države), 

če za primer vzamemo le najbolj znane, kot so ZDA, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija (ki 

sta še zmeraj del Commonwealtha). 

Kar je še nujno dodati pri vzponu imperija, je t. i. kraja človeških virov, pri čemer gre za to, 

da so večino tistih, ki so bili pomembni na svojih področjih, zvabili v svoja središča (London) 

oziroma na svoje univerze (Oxford, Cambridge ipd.). S tem so si zagotovili prednost pred 

drugimi, saj so na ta dolgoročni in strateški način inovacije znanstvena odkritja in patenti 

ostajali doma. Tako so delovali vse tja do konca druge svetovne vojne, ko so to prevzele 

ZDA. Med najbolj izrazitimi primeri kraje človeških virov je bila Indija (Tharoor 2016, 186–

191). 

Morda je še treba v zvezi s tem dodati – ker se o tem dostikrat napačno sklepa –, da je Anglija 

na začetku želela imeti kolonije in da je to bil poglavitni namen, vendar ni povsem tako. V 

osnovi jim je šlo predvsem za trgovske posle in ne za ozemeljska osvajanja, saj je bila 

temeljna ideja trgovanje (in tehnike, povezane s tem). To se je spremenilo pozneje, predvsem 

zaradi neustreznega delovanja velikih družb (to je nekaj, kar si bomo ogledali predvsem na 

primeru Indije) in vključevanja drugih evropskih držav v osvajalno tekmo. Prav zaradi takšne 

posebnosti lahko vidimo različne avtorje, še posebej intelektualce tistega časa, ki so imeli 

različno predstavo o tem, ali gre (naj gre) za imperij, vezan na prosto trgovino, ali za klasični 

kolonialni imperij, za »prinašanje civilizacije«. In prav tak imperij – naj je torej takšen ali 

drugačen – se v resnici spreminja, in sicer v razliki do pristopa bodisi v Afriki, Indiji bodisi na 

Karibih ipd. (James 1994, 172). Vse to pa si bomo v nadaljevanju tudi podrobneje ogledali. 

Seveda je treba nakazane (in številne neomenjene) dejavnike v nekem smislu »brati skupaj«, 

obenem pa razumeti, da so vsi omenjeni (in »nešteti« drugi, ki torej ostajajo zunaj tega 

premisleka, saj bi bilo v nasprotnem potrebnih nekaj sto strani prostora) prispevali k izgradnji 

in ohranjanju največjega imperija, ki je kadar koli obstajal in je zajemal tako kolonije kot 

območja, kjer je zadostovala že t. i. mehka moč (angl. soft power). Gre torej za poskus 
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širokega pogleda na britanski imperij in njegovo zapuščino, vendar v zamejenem obsegu 

predvsem zaradi razpoložljivega prostora. 
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3 MENEDŽIRANJE BRITANSKEGA IMPERIJA 

Menedžiranja kolonij v primeru britanskega imperija (z drugimi je bilo drugače) ne bi kazalo 

jemati kot nekaj, kar bi bilo centralno vodeno, niti kot nekaj, kar bi bilo mogoče razumeti kot 

en sam način vodenja. V resnici je za vsako kolonijo posebej bila (vsaj do konca 19. st.) 

zadolžena tista družba, ki je imela pravico nad tistim območjem; to ni bila le ena družba, 

temveč jih je bilo več (ki so se s časom spreminjale in množile). Najbolj tipičen primer je 

vsekakor družba East India Company, ki si jo bomo kot prvo ogledali, ker je v številnih ozirih 

»vzorčna« (in najbolj znana), a vsekakor ne edina. V konceptu teh družb (angl. companies) 

gre za to, da so njihovi upravni odbori (torej teh podjetji, družb) hkrati postavljali guvernerje, 

ki so administrativno vodili kolonijo (in ne država, kot bi bilo pričakovati). S tem so – kot 

smo že nakazali – imeli ne samo trgovinske prednosti, temveč so si zakonodajno krojili 

kolonije, kot jim je ustrezalo. Po drugi strani pa so imeli še podporo države (kralja), kar je 

bilo odločilno, in torej proste roke (v smislu proste od države) (Tharoor 2016, 24–25). 

Pri tem je hkrati pomembno poudariti, da so imeli podporo kraljeve vojske in mornarice 

zaradi posebnega zakona (odloka4), ki so ga sprejeli takoj po smrti kraljice Elizabete I. Ta je 

namreč zagotavljal, da imajo, ne glede na to, kje so, kraljevi podaniki popolno vojaško zaščito 

(to so »podložniki« – angl. subjects – Njenega Veličanstva). Tako se je velikokrat pripetilo, 

da so interesi posameznih družb prevladali nad interesi in pravicami lokalnega prebivalstva 

(domorodcev), a to je bil le sestavni del »igre«. Do nekaterih popravkov tega sistema je prišlo 

v času ameriške vojne za neodvisnost, vendar resneje šele po indijskem uporu leta 1857, ko je 

država začela prevzemati nadzor nad delovanjem družb in kolonij (Tharoor 2016, 26–27). 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili nekaj največjih družb in njihovo menedžiranje 

kolonij. 

3.1 East India Company 

Kot prvi so na območje današnje Indije prišli Portugalci – slavni Vasco de Gama leta 1498 – 

in bili tam približno sto let pred Nizozemci ter Angleži. S tem so Portugalci prvi prišli do tako 

želenih začimb in drugega eksotičnega blaga. V tistem času sta pomorsko – in v globalnem 

smislu – v resnici vladali Španija in Portugalska, ki sta si s pogodbo iz Tordesillasa iz leta 

1494, ki je bila sklenjena pod taktirko Vatikana, razdelili svoja območja delovanja (Madrid b. 

l.). 

                                                 

4 Gre za t. i. zakon jus soli oziroma pravico do državljanstva in s tem povezanih pravic za vse rojene 

na območju neke države. Tako so prebivalci kolonij dobili isto pravico kot prebivalci kraljevine. To je 

bilo med drugim pomembno tudi zaradi samega nasledstva prestolov (Australian Journal of Legal 

History 2004). 
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Pri tem je pomembno razumeti (tu je bila vloga Vatikana bistvena), da je po tej pogodbi 

Španija dobila večino Južne in Srednje Amerike, Portugalska pa Afriko in večino Azije. Prav 

s tem so Portugalci pridobili monopol nad začimbami, Španija pa je po drugi strani dobila 

dostop do zlata, ki so ga predvsem odvzemali lokalnemu prebivalstvu (in manj rudarili, če 

sploh, na začetkih). V resnici je pri tem šlo za dve katoliški kraljestvi, ki sta na ta račun zelo 

obogateli; prav to bogastvo je v igro potegnilo še Nizozemsko in Anglijo, saj so vsi želeli del 

tega (Madrid b. l.). 

Vendar je ta primat dveh katoliških imperijev v nastajanju bil porušen leta 1588, ko je sir 

Francis Drake z dobro vojaško taktiko porazil špansko armado. Ta vojna je bila precej več kot 

le vojna med Anglijo in Španijo, saj je pri tem – navsezadnje – šlo tudi za t. i. habsburško 

Španijo. Prav ta je bila takrat pod habsburško rodbino, pomagala pa jim je habsburška 

Nizozemska, ki je bila sestavljena iz ozemlja današnje Belgije, Luksemburga, dela 

Nizozemske, Francije in Nemčije (vse to je bilo deloma pod špansko krono), svoj sedež pa je 

imela v Bruslju. Ozemlje, ki je bilo pod temi kraljestvi, je bilo pravzaprav pod habsburško 

krono/monarhijo in cesarjem (habsburška Španija med letoma 1556 in 1714 ter habsburška 

Nizozemska med letoma 1482 in 1794). V tem pogledu je torej šlo za obračun slednjih z 

Anglijo oziroma takratno kraljico Elizabeto in delom Nizozemske. To pomeni, da je pri tem 

šlo za obračun med katoliškim delom Evrope pod Habsburžani in protestantskim delom, kjer 

je bila najpomembnejša družina Tudorjev. Med drugim je bila habsburška družina na prestolu 

tudi na Portugalskem med letoma 1581 in 1640. Skratka, takratna Anglija in družina Tudor 

sta bili v hudem boju s Habsburžani in ne kar tako z različnimi kraljestvi, zaradi česar je bila 

v vojni tudi s katolicizmom. Habsburžani so sicer poskusili s kraljico Marijo (1516–58) priti 

tudi do angleške krone, vendar jim takrat to ni uspelo (Griffin b. l.). 

Kakor koli že, po neuspelih poskusih priti do Azije prek severnega prehoda (ob obali Sibirije) 

so se po zmagovalni vojni s Španijo vendarle odločili iti ob afriški obali. To je bila uspešna 

pot, s katere so se vrnili z začimbami in drugim dragocenim blagom, zato jim je kraljica 

Elizabeta leta 1600 dovolila ustanovitev družbe East India Company (pri tem ne smemo tega 

podjetja zamenjevati z nizozemsko družbo istega imena) in tako skupini trgovcev (in drugih 

investitorjev) podelila pravico do trgovanja z območjem, ki je bilo veliko širše kot Indija 

(zraven so pripadali še deli Azije, in sicer s poudarkom na Indonezijskih otokih, kar je bilo 

pomembno tudi s stališča konfliktov z Nizozemsko ipd.) (James 1994, 25–26). 

Otoki današnje Indonezije oziroma območja okoli Šrilanke so bili prvotna tarča zanimanja, 

saj so prav tam doma začimbe: poper, cimet, muškatni orešček ter številne druge, ki so se 

odlično prodajale. Prav zaradi teh so Angleži lahko trgovali, saj jim – kot že zapisano – na 

začetku ni šlo za kolonije, temveč zgolj za trgovanje, pri čemer so še kako potrebovali zlato in 

srebro (ni šlo za »razvito denarno menjavo« in »bančne sisteme« v smislu poznejše 

»moderne«) (James 1994, 25–26). 
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Ker pa Angleži zlata in srebra niso imeli – vse, kar so imeli, so bili večinoma volna in volnena 

oblačila –, so te svoje izdelke poskusili vpeljati v menjavo. Pri tem seveda niso bili uspešni, 

saj tamkajšnji prebivalci zaradi toplega podnebja niso potrebovali volnenih, toplih, težkih in 

težko čistljivih oblačil, po drugi strani pa si jih – zlasti zaradi cene – niti niso mogli privoščiti. 

Zato Angležem ni preostalo drugega kot porabljati svoje majhne zaloge zlata in srebra ter nato 

trgovati med otoki, obenem pa poskusiti pripeljati čim več tamkajšnjega blaga v domovino in 

ga ustrezno tržiti. Od tu so ga – v smislu tistih, ki so premogli zlato in srebro (tudi v velikih 

količinah) – naprej prodajali predvsem Španiji, ki je zaradi ropanja Amerike (tako Južne kot 

Srednje) imela obilo zlata in srebra (James 1994, 5–7). 

Na podlagi tega lahko rečemo, da so v prvi fazi razvoja britanskega imperija med drugim 

plačali zlato, ki so ga naropali Španci (čeprav je šlo za sovražnike, je trgovina med njima 

dobro potekla) v novem svetu. Šele v drugi fazi je želja po še večjem bogastvu – in zaradi 

pomanjkanja španskega zlata (glavnina lahko dostopnega zlata je bila že izropana) – vodila do 

vzpostavitve kolonij, v prvi fazi predvsem manjših otokov. V Indiji so postavljali prva 

skladišča in utrjene postojanke predvsem na območju današnjega Bangladeša, ki je takrat 

veljal za prestolnico tekstilne industrije (zelo ironično je, da zdaj poceni proizvodnja tekstila 

poteka ravno v Bangladešu, ki je nekoč veljal za vodilnega v svetu po kakovosti tekstilnih 

izdelkov) (Tharoor 2016, 7). 

Počasi je angleška družba East India Company širila svoj vpliv v notranjost Indije,5 prav tako 

kot po širši Aziji (z izjemo Japonske, in sicer zaradi posebnih razlogov, ki jih v tej nalogi ne 

bomo posebej obravnavali). Hkrati so se zapletali v številne vojne, najprej s Portugalci in 

Nizozemci ter pozneje s Francozi, a tudi z domačini in sosednjimi imperiji (državami) 

(Tharoor 2016, 1–5). 

Eden od zanimivih (manjših) spopadov je potekal okoli otočja Banda, ki ga sestavlja šest 

otokov (del današnje Indonezije). To so bili edini otoki, na katerih je v tistem času rasel 

muškatni orešček. Pet otokov je bilo pod nizozemskim nadzorom, samo šesti – in najbolj 

oddaljen iz skupine – je bil angleški. Otok ima posebno lego in je v resnici zgolj neka skalnata 

obala s samo enim manjšim pristaniščem. Tega so Angleži utrdili in nanj postavili topove ter 

uredili mornariško postojanko. Kapetan Nathaniel Courthope je otok branil štiri leta (1616–

20) vse do svoje smrti, ko so se Angleži umaknili z njega. Potem so z Nizozemsko sklenili 

več sporazumov (v obdobju 1654–67), po katerih so Nizozemci v zameno Angliji prepustili 

otok, imenovan »Novi Amsterdam«, tega pa so Angleži preimenovali v »Manhattan« oziroma 

širše v New York (kar je pomembno za današnjega bralca v smislu sodobnejše toponimije). 

Nizozemska je na vsak način želela monopol nad muškatnim oreščkom, zato so želeli tudi 

otok Run. Tega so sicer dobili, vendar so Angleži s seboj vzeli sadike in muškatni orešček 

nasadili še v Šrilanki ter Singapurju; s tem so uspešno razbili monopol, ki so si ga hoteli 

                                                 

5 Glej Zemljevid 1. 
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omisliti Nizozemci. Skratka, potekale so na videz majhne, toda nadvse pomembne vojne, ki 

so imele globalni vpliv, ki je postal viden šele v desetletjih in stoletjih, ki so sledila. Pri tem je 

pomembno poudariti, da so se Angleži izkazali kot mojstri, ki so zmožni izkoristiti vsakršno 

situacijo sebi v korist (Milton 1999, 343–373). 

Naj bo tako ali drugače, družba East India Company (v nadaljevanju EIC) je bila torej 

ustanovljena leta 1600, vendar na začetku – zaradi Portugalcev, ki so v Indiji že bili – ni 

mogla poslovati. Jezuiti, ki so bili tam v imenu Portugalske (o natančnejšem poznavanju 

Jezuitov in njihovem vplivu tu ne bomo razpravljali zaradi omejenosti prostora), so imeli pri 

mogulskih vladarjih takratne Indije zelo velik vpliv in nikakor niso dovolili trgovanja 

osovraženim protestantskim Angležem (celo to obdobje je bilo – v Evropi še posebej – 

zaznamovano z vojskovanji med protestanti in katoliki, kar je še kako imelo vpliv po vsem 

svetu, še zlasti v kolonijah). Sicer pa tudi Angleži, kot smo že videli, niso imeli ničesar, kar bi 

bilo posebej zanimivo za menjavo, razen nekaj zlata in srebra (Lightbown b. l.). 

Del tega – v smislu položaja in razmer – se je spremenilo šele leta 1612, ko je kapitan Best 

priplul s svojim »Rdečim zmajem« v pristanišče Surat in tam napadel štiri portugalske ladje 

ter njihove dodatne barke (okoli 20 manjših). Tri dni je z uspešnimi manevri plul z odprtega 

morja v ustje reke, s čimer je povzročal pravi kaos, v katerem so portugalske ladje zaradi 

izgubljenega položaja celo streljale na svoje, nasedle na obalo. Čez nekaj dni so Portugalci 

spremenili taktiko in zapluli iz ustja reke na odprto morje, kjer so upali, da bodo potopili 

»Rdečega zmaja«, ki jim je bil povzročil toliko gorja (Khurana 2015). 

Kapitan Best je z izjemno taktiko še enkrat več izigral nasprotnika, ki mu ni preostalo 

drugega, kot da je sredi bitke preprosto pobegnil, postojanko (posesti) pa prepustil 

angleškemu sovražniku. In prav ta prizor, ko so portugalske ladje bežale pred angleškimi, je z 

obale spremljalo na tisoče ljudi, seveda predvsem domačinov. Prav to je bil – torej tudi z 

vidika ugleda, razkazane moči in sile – ključni trenutek, saj je od takrat Mogul (torej Indija 

»kot celota«) začel trgovati z Angleži, Portugalska pa je izgubila tako ugled kot tudi moč, silo 

in možnost trgovanja. Leta 1622 so Angleži Portugalcem zavzeli še Hormuz v Perzijskem 

zalivu in leta 1626 napadli še Bombaj. Zaradi teh dogodkov in rezultatov vojskovanj je 

postajalo jasno, da je Anglija postala pomorsko večvredna naproti Portugalski in da je ta ne 

bo več nikoli resneje ogrožala. Seveda je to hkrati pomenilo tudi začetek konca Portugalske 

kot svetovne sile. In ravno na račun zatona Portugalske so si lahko tako Angleži kot 

Nizozemci razdelili dobršen del do tedaj portugalskih postojank v Aziji (Khurana 2015). 

Angleži so tako leta 1616 prišli do Mogula z namenom večjega sodelovanja, ki pa se je začelo 

šele leta 1619 z odprtjem prvega skladišča – tovarne, v zameno pa so bile ladje EIC dolžne 

pospremiti in skrbeti za osebno varnost Mogula na vsakoletnem romanju v Meko. Ravno v 

tistem času so se začeli spopadi z Nizozemsko, ki je bila pomorsko precej močna, kar so 

dosegli s podobnim finančnim sistemom, kot ga je imela Anglija, le s to razliko, da so imeli še 

dodatno centralno banko, ki je omogočila zbiranje ogromnih sredstev brez pritiska na kraljevo 
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blagajno (kar so Angleži dobili nekoliko pozneje). Poleg tega so na Nizozemskem imeli 

kratek čas monopol nad določenimi začimbami, vendar so Angleži že prenesli sadike na druge 

lokacije in počasi začeli vzpostavljati svoje lastne plantaže (Tharoor 2016, 3–4). 

Skratka, EIC je imela dvojne težave, in sicer najprej že omenjene težave z Nizozemsko, ki jih 

je omejevala pri delovanju v Indiji, poleg tega pa so v takratnem kralju Karlu I. dobili 

tekmeca. Ustanovljena je bila namreč nova družba za trgovanje z Indijo, in sicer »Courteen 

association«. Obe sta se pozneje leta 1657 združili. Sir William Courteen, po katerem se je 

družba imenovala, je bil sicer lastnik približno dvajsetih ladij, s katerimi je odkrival nova 

območja, med drugim je prvi odkril Barbados in ga koloniziral. Hkrati je odkrival še druge 

otoke po Karibih in Pacifiku. Med drugim naj bi domnevna celina, imenovana Terra Australis 

Incognita, obstajala nekje na južni polobli, pozneje se je izkazalo, da gre za »združitev« 

Avstralije in Antarktike (James 1994, 16–36). 

Courteen se je občasno zatekal tudi k piratstvu, predvsem nad ladjami Mogula, za kar so ti 

krivili prav EIC. To je pripeljalo do skorajšnjega umika družbe EIC iz Indije, vendar jih je 

rešil dogodek iz domovine, kjer je kralj Karl I. bil obglavljen, na oblast pa je prišel parlament 

na čelu z Oliverjem Cromwellom. Ta je stopil na stran EIC, ki ga je med vojno podpirala. 

Courteen, ki je bil med vojno na strani Karla I., je padel v nemilosti (James 1994, 16–36). 

To je pozneje pripeljalo do tega, da je EIC odkupil družbo Courteen association. Še bolj jim je 

šlo na roke, ko je Karl II. prevzel prestol, saj se je poročil s portugalsko plemkinjo. Tako sta 

se združila dva prestola, kar je pomenilo, da je Bombaj prešel pod angleško krono, hkrati pa 

je bil sklenjen dogovor (določen dogovor je bil sicer sklenjen že leta 1635 kot del mirovnega 

sporazuma) s Portugalci, po katerem so lahko angleške ladje uporabljale vsa portugalska 

pristanišča v Aziji. To je bilo izrednega pomena za EIC, ki je s tem hkrati izgubila tekmeca in 

pridobila novo ozemlje za trgovanje, povrhu pa se je zanjo pravzaprav začela zlata doba 

(James 1994, 16–36). 

Ne samo da bi razumeli to zlato dobo EIC, ampak tudi celotnega angleškega ladjevja, se je 

treba vrniti deset let nazaj, v čas Cromwella. Ta je sprejel enega od najbolj ključnih zakonov 

za razumevanje poznejše britanske pomorske prevlade, natančneje, gre za skupino zakonov z 

imenom »Navigation Acts«. Po teh zakonih je bilo prepovedano, da bi blago iz ali v kolonije 

vozile ladje, ki niso bile angleške. S tem so v Angliji povečali izgradnjo novih ladij in hkrati 

se je prenehal velik zaslužek predvsem Nizozemske, ki je do tedaj dobro služila na račun 

pomanjkanja ladij za prevoz blaga, medtem ko so sami imeli dovolj ladij. To je bil hkrati tudi 

povod za ponovno vojno med Nizozemsko in Anglijo, kar pomeni, da je takrat prišlo do 

bistvenih, celo ključnih dogodkov v ladjedelništvu, a tudi v poznejši prevladi Anglije 

(Encyclopædia Britannica b. l.f).  

Če se vrnemo h Karlu II. in njegovimi številnimi neuspelimi reformami (ponovno vpeljati 

katolicizem in verske svoboščine). Zato je sprožil nekaj še pomembnejšega, in sicer sta – kot 
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nasprotje njegovim reformam – nastali stranki Whig(v) in Tory(ev) (The British Empire b. 

l.a). Obe bi bilo sicer nujno poznati za to tematiko, vendar tega ne moremo posebej 

obravnavati zaradi dolžine naloge. Karla II. bomo v nadaljevanju še srečali, saj je podelil 

pravice nad zalivom Hudson (Kanada), in sicer družbi »Hudson's Bay Company. 

Da bi lahko vsaj malo začutili velikost – predvsem obseg – poslovanja družbe EIC, naj 

dodamo ob tem dva citata: »Med letoma 1600 in 1883 so ladje pod zastavo Družbe opravile 

4.600 plovb iz Londona v Azijo.« (Robins 2012, 22). »Samo med letoma 1681 in 1685 je 

Družba izvozila 240 ton srebra in 7 ton zlata v Indijo.« (Robins 2012, 49). 

Prvi pomembna oseba (ki je ne bomo detajlno obravnavali) družbe EIC je bil Josiah Child 

(Encyclopædia Britannica b. l.č). Družbo je vodil ravno v času Karla II. in Jakoba II., kar je 

zelo pomembno, saj so se ravno za časa slednjega zgodile bistvene spremembe. Šlo je namreč 

ponovno za boj med protestanti in katoliki (Jakob II. je bil katolik) ter s tem povezanimi 

reformami. Kar je pomembnejše, šlo je tudi za poskus zamenjave, splošnejše spremembe 

mišljenja, do katere je prišlo v povezavi s trgovanjem. Jakob se je zavzemal – tako kot Child 

– za ostrejši nastop naproti kolonijam (čeprav v tem obdobju le stežka že govorimo o 

kolonijah). Vendar se je zadeva precej hitro končala, saj je na prestol prišel kralj Viljem III. 

(ponekod boste zasledili tudi, da je Viljem II., vendar to velja predvsem zaradi različnega 

pojmovanja – in štetja – vladarjev, predvsem na Irskem in Škotskem), in sicer s pomočjo 

poroke in Slavne revolucije 1688, ko so kralja Jakoba II. odstavili (James 1994, 52–55). 

Med drugim je pri tem šlo tudi za to, da je kralj Jakob II. želel, da trgovanje ostane v rokah 

zgolj peščice ljudi, pri čemer so mu nasprotovali v Cityju (City of London, kjer je šlo za 

mestno četrt znotraj Londona, ki je upravno bila povsem ločena od mesta in kjer je šlo 

predvsem za finančno četrt pod posebno jurisdikcijo in v posebnem odnosu do 

krone/monarhije), kjer so želeli, da bi se lahko več trgovcev vključilo v trgovino, predvsem z 

Azijo. Največ pritiska za reforme v korist Cityja je vršila stranka Whig. Zato so ustanovili 

novo družbo za trgovanje z Indijo, vendar je medtem kralju Viljemu III. – zaradi dolge vojne 

s Francijo – zmanjkalo denarja in se je ponovno obrnil na City. Pravzaprav je to storil zato, 

ker je potreboval ugodno posojilo, med drugim mu je izdaten znesek posodila tudi družba EIC 

z ugodno obrestno mero, a podobno so storile tudi druge podobne družbe. Vendar so ti krediti 

s seboj prinašali tudi ugodnosti pri kralju: podaljšanje monopola nad nekim področjem, 

dodelitev novih območij ipd. Skratka, nastali so zelo zanimivi odnosi, ko je kralj postal 

dolžnik družbam in tako rekoč še pri Cityju (James 1994, 52–54). 

Tisto, kar je obvezno dodati pri tem in je ključno za razumevanje nadaljnjega razvoja Anglije, 

sta dva zakona, ki sta bila sprejeta med letoma 1699 in 1700. Prvi Zakon o volni (Wool Act) 

iz leta 1699 je prepovedoval vsakršen uvoz izdelkov iz volne v Anglijo, hkrati pa je 

prepovedoval izvoz volne in izdelkov iz Irske ter ameriških kolonij. S tem so želeli vso 

proizvodnjo volnenih izdelkov ohraniti v Angliji, in sicer zato, da bi hkrati držali monopol v 

svetovnih odnosih in obenem zaposlili revne (Encyclopædia Britannica b. l.b). Drugi 
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pomemben je bil zakon Calico (Calico Act) iz leta 1700. Po tem zakonu je bil prepovedan 

vsakršen uvoz bombaža. S tem so poskušali zaščititi domačo proizvodnjo, kar pa se ni preveč 

obneslo, saj je družba EIC še naprej to blago uvažala (Wikiwand b. l.). To se je spremenilo 

šele z industrijsko revolucijo ter izdelavo predilnih in tkalnih strojev, so pa zakoni bili 

pomembni zato, ker so postali bistven del pregovornega protekcionizma, ki je – na skiciranih 

trgovskih osnovah – pripomogel k vzponu britanskega imperija (Tharoor 2016, 5–9). 

Po združitvi 6  nizozemske in angleške krone je največjo nevarnost Angliji predstavljala 

Francija, s katero so se na različnih frontah – in z vmesnimi sporazumi v smislu prekinitev 

sovražnosti – v resnici vojskovali celo stoletje. Za nas je pri tem najzanimivejši dogodek iz 

leta 1746, ko je novi francoski poveljnik za Indijo Joseph Francois Dupleix (James 1994, 

124–127) zavzel mesto Madras, kjer so bili do tedaj Angleži. Pri tem sta se pomembno 

pokazala nov način vojskovanja in posledično drugačen način menedžiranja Indije. Skratka, 

ko je Dupleix premagal Angleže, se je zoper njega zbrala 10 000-glava vojska tamkajšnjega 

Nawaba7, ki je zahteval, da Francozi odidejo. Dupleix je v tem trenutku imel pod svojo 

komando 230 francoskih vojakov in 700 sepojev (naziv za lokalnega pehotnega vojaka 

plačanca). Kljub temu mu je z uporabo strelnega orožja in topov ter sodobnega načina 

vojskovanja le uspelo premagati Nawaba, kar je bil primer, ki je nazorno pokazal, kako 

pomembno je sodobno orožje in kako ga je mogoče uporabiti za nadzor manj razvitih držav 

(zlasti z vidika oborožitve). Ta dogodek je pomemben še zato, ker je vse skupaj spremljal 

Robert Clive, nemara najpomembnejše ime družbe EIC, ki ga bomo pozneje posebej 

obravnavali. Francozi so Madras – po sporazumu, imenovanem Aachenski mir, iz leta 1748 – 

sicer vrnili Angležem (Kolappan 2019). 

Po prevzemu Bengalije se je začelo pravo ropanje regije, saj je EIC prevzela nadzor nad 

celotno trgovino, in sicer najprej nad izvozom, nato pa še nad notranjim trgom. Ob koncu 

naslednje vojne leta 1764, ko so ponovno premagali Indijce, so začeli še dodatno nadzorovati 

                                                 

6 O združitvi angleške (tudi škotske in irske) ter nizozemske krone govorimo po Slavni revoluciji 

1688. Dotedanji angleški kralj Jakob II. je namreč bil katolik, kar številnim ni bilo pogodu, vendar so 

kljub vsemu želeli počakati, da prestol prevzame njegova do tedaj edina hčerka Marija II., ki je bila 

protestantka. Vendar so v trenutku, ko se je Jakobu II. rodil sin, prevzeli nov načrt, in sicer odstavitev 

kralja. Na pomoč so poklicali Viljema III. Oranskega, ki je bil mož Marije II. Ta je na pomoč poslal 

vojsko, ki je pravzaprav že čakala v pripravljenosti, saj je Viljem III. v vsakem primeru želel napasti 

Anglijo, ki je z Jakobom II. bila preveč blizu Francije. S tem bi Nizozemska bila v zelo slabem 

položaju, saj bi se proti Franciji in Angliji zelo težko bojevala. Skratka, poziv dela angleške 

aristokracije in parlamenta (Whig) so izkoristili za pridobitev naklonjenosti javnega mnenja. Tako je 

nizozemska vojska pomagala odstaviti Jakoba II., na prestol pa sta združeno stopila njegova 

protestantska hči Marija II. in njen mož Viljem III. Oranski. Prevzem prestola v Angliji je bil hiter in 

skorajda brez bitke, saj je večina vojakov Jakoba II. dezertirala, drugače pa je bilo na Škotskem in 

Irskem, kjer je ta prevzem trajal dalj časa in je bil hkrati precej krvav (James 1994, 52–53). 

7 Nawab je plemiški naziv, nekako kot kralj določenega ozemlja, ki pa je vendarle zgolj delno 

avtonomen in je v določeni meri podrejen Moghulu kot cesarju. Nazivi so bili v uporabi na Indijski 

podcelini za časa muslimanske nadvlade (Encyclopædia Britannica b. l.c). 
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ozemlje, celo blagajno bengalske regije so prevzeli. Od tu naprej ni bilo več pošiljk srebra in 

zlata iz Londona v Indijo. Dotedanja gospodarska moč Bengalije kot svetovnega tekstilnega 

centra je padla za dve tretjini, britanskega imperija in družbe EIC pa se je večala iz leta v leto. 

Za vsako vojno, upor ipd. se je plačalo iz indijskega proračuna, in sicer za britansko vojsko, ki 

je nadzorovala Indijo, ki so jo torej plačali Indijci sami iz svojega proračuna. Plače 

administracije, sodstva in njihove nagrade, pokojnine ipd. so ravno tako plačali Indijci iz 

svojega proračuna. Tako so okupacijo Britancev plačali Indijci sami. Medtem so Britanci 

dokončno porazili tako Francoze kot Nizozemsko in jih pregnali iz regije (Tharoor 2016, 5–

9). 

Vendar to ni bilo dovolj in tu se lahko spomnimo omenjenega zakona »Calico«, ki je 

prepovedoval uvoz blaga v Britanijo, s čimer je ta ukrep postal ključen. To je trenutek v 

zgodovini, ko sta v Britaniji že potekala začetek industrijske revolucije in uvedba strojev. Ker 

izdelanega blaga – torej zaradi zakonodaje – niso več smeli uvažati, zdaj pa so imeli še 

možnost s stroji izdelati dovolj blaga, so se odločili, da od takrat naprej Bengalija ne bo več 

izdelovala tkanine, temveč bo le izvažala bombaž. Britanska vojska je tako vdrla v tamkajšnje 

bengalske predilnice in tkalnice, kjer je dobesedno razbila vse naprave ter razgnala ljudi. Kot 

kazen premnogim, ki so še kar predli in tkali, pa so za nameček odrezali (polomili) palce na 

rokah in jim trajno onemogočili delo. V zvezi s tem različni zgodovinarji8 (Robins 2012, 81) 

zagovarjajo dve različici. Po drugi so se namreč »sami poškodovali«, in sicer zato, da jih ne bi 

silili v izkoriščevalsko delo. EIC je imela takrat v rokah med 85 in 90 odstotki bengalske 

trgovine. Če je torej do »Bengalske revolucije« veljajo, da je trgovina potekala v obe smeri, je 

bilo tega od tu naprej konec, material in bogastvo pa sta šla le še enosmerno, torej proti 

zahodu, vzhod pa je postajal vedno bolj izropan in reven. Samo mesto D(h)aka (zdaj glavno 

mesto Bangladeša) je po nekaterih podatkih (Robins 2012, 183) zaradi izgube dela, lakote, 

izseljevanja ipd. izgubilo toliko prebivalcev, da je dele mesta prerastel gozd. Skratka, 

območja, ki so bila do včeraj prestolnica tekstila s kar 25-odstotnim svetovnim deležem, so 

zdaj uvažala blago nazaj iz Britanije (tja je šel bombaž) (Tharoor 2016, 5–8). 

V povezavi s temi dogodki se je posledično začela tudi velika lakota na podeželju, kar je bilo 

dokaj novo v takratnem ruralnem okolju. Razlogov je bilo več: dotedanje kmečko 

prebivalstvo se je namreč ukvarjalo še s tkanjem, česar potem ni bilo več, hkrati pa je vdor 

odvečnega mestnega prebivalstva bil tako velik, da se je sistem življenja dobesedno zrušil. 

Hkrati so se kmetom še povečali zemljiški davki, ki so bili prav tako pod vplivom EIC. Vse to 

                                                 

8 Opazimo, da imajo različni zgodovinarji različno razlago. Na primer Tharoor (2016, 6) v svoji knjigi 

govori o rezanju palcev, ki ga je izvajala angleška vojska. Po drugi strani pa se avtor Nick Robins 

(2012, 81–82), opira na knjigo avtorja, ki je bil nekdanji delavec EIC »Considerations of Indian 

affairs« (Bolts 2010), pozneje pa je še sam izdal knjigo o tem, kaj tam EIC zares počne. Glede na to, 

da je šlo za po rodu nizozemskega trgovca, njegovo delo dostikrat označujejo za kontrapropagandno 

delo zoper EIC. Piše tako o rezanju palcev (tudi rok) kot tudi o samopoškodovanju delavcev, ki niso 

želeli biti izkoriščani. 
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je vodilo v ponavljajoče se lakote, ki so terjale na milijone življenj. Pravzaprav lahko rečemo, 

da se še današnja Indija ni prav zares opomogla od teh »strukturnih sprememb«, ki jim jih je 

takrat prinesla Anglija s svojo EIC (ali obratno EIC z Anglijo vred) (Tharoor 2016, 149–155). 

Davki, ki jih je EIC pobirala v Indiji, so bili tako visoki, da je družba postala veliko bogatejša 

od večine evropskih kraljevin (in torej držav, gledano kot celoto). Domačini pa so – po drugi 

plati – za to, da bi davke lahko plačali, velikokrat prodajali celo svoje otroke, kajti kdor ni 

plačal, so ga mučili in zapirali v majhne kletke na žgočem soncu. Če še kdo ni plačal, so mu 

odvzeli zemljo, na ta način pa so ustvarili povsem nov razred kmetov brez zemlje, kar do 

takrat v regiji sploh ni obstajalo. Davki so se povečali tudi zato, da so z njimi plačali gradnjo 

cest, mostov, vojsko, administracijo ipd., vse to pa je bilo v rokah Britancev (Sharma 2018), 

približno polovico BDP-ja je šlo v roke družbe EIC. Anglija in družba EIC sta uničili tudi 

tamkajšnje ladjedelstvo in ladje, s katerimi so domačini do tedaj trgovali s Kitajsko, predvsem 

z območjem okoli Perzijskega zaliva in obalo Vzhodne Afrike. Vso to trgovino so seveda 

prevzeli Britanci, predvsem EIC (Tharoor 2016, 27–30). 

Navsezadnje – in kar je še zelo pomembno omeniti (zaradi omejenosti prostora je nemogoče 

podrobneje obravnavati, a bi bilo vsekakor nujno) – je potekala še trgovina z opijem. Opij kot 

droga je bil že poznan in tudi nadvse cenjen predvsem na sosednjem Kitajskem, vendar je bil 

njegov uvoz strogo nadzorovan in v večini celo prepovedan. Posamezniki znotraj družbe EIC 

in tudi drugi so ogromno služili s prodajo čaja v Angliji, kolonijah Severne Amerike, Evropi. 

Skratka, čaj je v tistem času postajal zelo zaželena dobrina. Vendar je čaj predvsem kitajska 

dobrina, ki jo je bilo treba plačati, predvsem v srebru. Ni je bilo mogoče menjati, saj Kitajska 

drugega angleškega blaga ni potrebovala, hkrati je imela za izvoz še tako želeni porcelan in 

svilo. Gledano z vidika Anglije je vse to v zvezi s čajem bilo treba drago plačati, za kar niso 

imeli ustreznega »menjalnega sredstva«. Takšno stanje seveda tudi drugim evropskim 

trgovcem (družbam in državam) ni bilo po volji, še posebej ne Angliji ne družbi EIC, ki sta 

želeli, da Kitajska odpre svoj trg za njihove izdelke. Kitajska seveda v to ni privolila, vendar 

so zato Britanci našli novo dobrino za menjavo, in sicer opij (Frankopan 2018).  

Opij so Britanci začeli tihotapiti v Kitajsko, vendar sprva tega ni počela EIC, saj so se bali, da 

bi Kitajska povsem prepovedala trgovino z Angleži oziroma EIC. Tako so za takšna opravila 

najemali majhne trgovce (angl. outsourcing), ki so prevažali majhne količine opija na 

Kitajsko. Ker pa to ni bilo dovolj, so se v nekem trenutku vodilni v družbi EIC in Britaniji 

odločili, da je tega zadosti in so poslali nad Kitajsko mornarico, ki naj bi s topovi in silo 

odprla kitajski trg. Ko so to tudi dosegli, so tamkajšnji trg dobesedno preplavili z opijem in 

drugim blagom. Stopnja odvisnikov med Kitajci je tako zelo hitro narasla, družba pa je začela 

razpadati. Da bi razpadajočo družbo odprli še bolj, je sledila »druga opijska vojna«; Kitajska 

je dočakala to, kar so pozneje (in danes tako govorijo) poimenovali »stoletje ponižanja«. To 

se je pripetilo kot rezultat skiciranih dogodkov: iz ene najbogatejših držav takratnega časa je 
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Kitajska zapadla v eno od najrevnejših držav in je potrebovala skoraj 150 let, da se je 

ponovno postavila na noge (Frankopan 2018). 

Vendar pa, kot že zapisano, se s Kitajsko in trgovino z opijem ter vsemi posledicami tu ne 

bomo posebej ukvarjali. Vrnimo k Indiji in tamkajšnjemu delovanju družbe EIC. 

Z vzponi in padci ter navkljub različnim preiskavam, tako notranjim kot državnimi, zoper 

družbo EIC (predvsem zaradi korupcije so potekale preiskave in le v manjši meri zoper njih 

preiskave zločinov v Indiji) je ta nadaljevala svoje brutalno ropanje in uničenje Indije vse tja 

do svojega konca leta 1858, ki je sledilo pokolu leta 1857 med indijskim uporom, do katerega 

je prišlo zoper EIC. Vendar se je pravi konec družbe EIC zgodil že leta 1833, ko je britanski 

parlament sprejel zakon, po katerem je država prevzela nadzor nad družbo, in sicer prek 

upravnega odbora, in jo postopoma ukinjala (Tharoor 2016, 46–50). 

Da so lažje nadzorovali tako veliko območje (Indija je v resnici celina ali vsaj »polcelina«, 

Britanija pa zgolj majhen otoček), so opravili večje število reform obstoječe ureditve in 

načina življenja domačega prebivalstva. Najprej so ukinili delovanje lokalnih skupnosti, in 

sicer s tem, da so centralizirali sodstvo in pobiranje davkov, za kar je prej skrbel lokalni 

glavar. Na ta način so razbili skupnost in ji odvzeli tisto prepotrebno avtonomnost, ki jim je 

omogočala reševanje lokalnih sporov ter spreminjanja davkov. Davke so lahko do tedaj 

domačini spreminjali glede na letino, smrti v družini, tudi poroke. Ker pa so po spremembah 

davki postali fiksni – in torej ne glede na lokalne dogodke –, je ob slabih letinah prišlo do 

lakote, v katerih je umiralo na tisoče domačinov, ob najhujših lakotah pa tudi po milijon ali 

več ljudi (Tharoor 2016, 16–23). 

3.1.1 Družbena ureditev 

Kastni sistem, kot ga v Indiji poznamo še danes, ni nekaj »pristno indijskega«, temveč je 

zapuščina/rezultat britanske kolonizacije. Čeprav je kastni sistem v Indiji veliko starejši od 

kolonizacije, pa je vendarle bil pred tem veliko prilagodljivejši, saj je bil mogoče prehod med 

kastami, ki pa je pozneje – torej zaradi britanskega posega – umanjkal. Samo kot primer: s 

preselitvijo na drugo območje bivanja in življenja je nekdo lahko prešel tudi v drugo kasto, 

prav tako ni bilo izrazito vodilne – vse naddoločujoče torej – kaste, kot to poznamo danes 

(Chakravorty 2019). Britanci so predvsem zaradi nerazumevanja sistema (in vse tradicije: 

ravnodušnost, podcenjevanje, rasizem ipd.) dali spisati trdnejša pravila. Prav zaradi tega je 

kastni sistem postal tog in prehodi pravzaprav nemogoči. To je nekaj, kar še danes močno 

zaznamuje Indijo, po drugi strani pa je to bila velika napaka ob osamosvojitvi, zlasti z vidika, 

da tega niso odpravili (pa naj je tisti čas v štiridesetih letih prejšnjega stoletja bil še tako 

»nabit z dogodki« in naporen) (Tharoor 2016, 104–105). 



22 

Prav tako kot kastni sistem tudi delitev po veri, kot jo v Indiji poznamo še danes, prihaja iz 

istega obdobja oziroma je rezultat podobnih kolonialnih procesov. Res je, da je šlo v Indiji 

(mišljeno je najširše, se pravi vse od Bangladeša do Pakistana) za dolgo obdobje 

muslimanskega vpliva in osvajanja, pa vendarle so kljub temu domačini živeli precej mirno (v 

smislu verskih konfliktov). Po prihodu Britancev na območje pa se je – podobno kot v Afriki 

in zaradi drugih kolonizatorjev med Tutsiji in Hutuji, le da je tam Nemčija vpeljala rasna 

razlikovanja, a venomer v smislu divide et impera – prebivalstvo začelo deliti na hindujce in 

muslimane. Še posebej je to razlikovanje postalo očitno po letu 1857, ko je postalo 

instrumentalizirano za potrebe kolonialnega gospostva/ureditve (Tharoor 2016, 111–123). 

Takrat je namreč prišlo do velike vstaje predvsem sepojev, ki so se združili v boju zoper 

Britance oziroma takrat še EIC. To je pomembno omeniti vsaj zato, ker so se v tistih letih 

uprli združeni tako hindujci kot tudi muslimani, kar pa je sprožilo alarm v Londonu; ta je 

namreč nakazal, da je njihovo gospostvo prišlo pod vprašaj. Razumeli so namreč, da proti 

združeni Indiji ne bodo dolgo zdržali in točno zato so iskali rešitev v smislu divide et impera, 

kar pomeni, da so ubrali pot delitve s posebnim poudarkom na verskih razlikah. Načrtno so v 

tem smislu in kontekstu napisali novo zgodovino ter jo razdelili na tri »enote«: hindujsko 

Indijo, Indijo pod muslimanskimi vladarji in britansko Indijo (Tharoor 2016, 101–149).  

Muslimane so prikazali kot nasilne vladarje, medtem ko Hindujce kot prave in prvotne 

prebivalce Indije. Določen del intelektualcev tistega časa je prevzel celo idejo o »arijski« rasi, 

katere del so (bili) tudi Hindujci. Poglavitna med takšnimi sta bila Henry Steel Olcott in 

Helena Blavatsky, in sicer skozi teozofsko društvo (angl. Theosophical Society) (kar pa je 

seveda posebna, ločena zgodba, ki se ji tukaj ne moremo posebej dotakniti). Tako so 

promovirali idejo o »večvrednosti« in hkrati tudi – čeprav počasi – sovraštvu do muslimanov. 

Poleg tega so namerno dali določenemu delu Bengalije veliko (večjo) avtonomnost, kar pa je 

seveda povzročilo trenja. Ker je bil ta del muslimanski, je to sprožilo precej napetosti v širši 

regiji, ki jih več ni bilo zlepa moč pomiriti (kar je tudi bil namen načela divide et impera). 

Britanci zato nikakor niso hoteli enotnosti indijskega prebivalstva, kar se je nemara še posebej 

pokazalo pri ustanavljanju političnih strank, in sicer tudi takrat, ko je Allan Octavian Hume 

leta 1885 bil eden ključnih mož pri ustanovitvi Indian National Congress, stranke (tudi v 

nekem smislu gibanja), ki je imela namen združiti Indijo. Ker je bila stranka precej uspešna in 

se ji je pridružilo čedalje večje število privržencev, so Britanci naredili nov korak – stranko so 

razglasili za »hindujsko« in hkrati spodbudili Khwaja Salimullaha iz Dake, da je ustanovil 

stranko Muslim League. Čeprav sta dve strani še vedno sodelovali, so počasi le začenjale 

nastajati ne samo razlike, temveč tudi razpoke, ki so začele učinkovati znotraj skupnosti in so 

pripeljale tudi do nasilja. Ker so se vse bolj večale razlike med hindujci in muslimani, so 

Britanci to izkoristili za lažji nadzor, po drugi strani pa so še dodatno podpihovali začeto 

sovraštvo, ki pa so ga tako ali tako sami posejali (Tharoor 2016, 117–120). To je še danes ena 

ključnih ovir v Indiji in širši okolici; konec koncev so zato po osamosvojitvi in delitvi Indije 
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bile tudi vojne, napetosti pa obstajajo še danes (Kashmir je zgolj eden takšnih primerov). 

Navsezadnje je tudi to zapuščina britanske kolonizacije. 

3.1.2 Diskriminacija in nasilno preseljevanje 

Indijci so bili zelo diskriminirani v primerjavi z Evropejci. Zanje so, denimo, obstajali celo 

posebni vagoni na vlakih, službe v vladni administraciji niso dobili, razen nižjih pisarniških 

del, pozneje pod upravo krone (1858) pa so počasi dobivali zaposlitev, tudi v sodstvu so bili 

drugače obravnavani 9  Kolonizatorska administracija je nepismenost namerno držala na 

stopnji okoli 90 odstotkov, saj (javnega) šolstva praktično sploh ni bilo, kdor pa je bil izšolan, 

je bil hkrati zahodno indoktriniran (obiskoval je zahodne šole, šolal se je v angleščini, 

marsikaj od indoktrinacije se še kako odraža tudi skozi »jezik sam« ipd.). Resneje se je 

zadeva v smislu izobraževanja in zaposlitev (ter še marsičesa) začela »odpirati« po prvi 

svetovni vojni, ko so Indijci počasi začeli prevzemati dela, ki so bila do tedaj rezervirana za 

Britance, predvsem v javnih službah. Razumljivo, kajti tudi prva svetovna vojna (ne samo 

druga) je dodobra izčrpala Britanijo, ki je že takrat postajala (podobno kot Francija, Nemčija 

ipd.) finančna dolžnica ZDA. Prav tako sta medije10 nadzorovali tako družba EIC kot pozneje 

Britanija (Tharoor 2016, 50–78). 

Nasilno preseljevanje iz Indije je bil dokaj pogost pojav. V določeni meri je šlo za kaznjence, 

vendar je bilo tudi število revnih veliko, tako da so bili prisiljeni oditi v različne britanske 

kolonije kot pomožna delovna sila ali pa kar kot delovna sila brez nadaljnjih določil. Sprva so 

jih preseljevali v okolico Mauritiusa, Singapurja, Burme ipd., pozneje – po odpravi suženjstva 

– pa so jih nasilno preseljevali, kjer koli so jih potrebovali. Odpeljali so jih tudi na Karibe, še 

posebej veliko jih je šlo proti otokoma Trinidad in Tobago, kjer je še danes močna indijska 

diaspora, kakor tudi v Vzhodno Afriko. Ocenjuje se, da je bilo v tej dobi nasilno preseljenih 

med 1,9 in 3 milijone Indijcev (Tharoor 2016, 163). 

3.1.3 Robert Clive 

Robert Clive je bil (in ostaja) izjemno pomembna oseba v zgodovini družbe EIC in tudi 

Indije, a velikokrat neomenjen. Imenovali so ga tudi »Clive of India«, saj je tam ogromno 

                                                 

9 Sodstvo, ki je bilo v rokah Britancev (najprej pod EIC, nato pod krono), je bilo zelo diskriminatorno, 

saj so bile obsodbe za domačine veliko hujše kot za Evropejce, ki so bili praviloma nedolžni ali zelo 

blago kaznovani, četudi za umor domačina. Ženske so imele še slabši položaj in so bile nič kolikokrat 

še posiljene, ko so vlagale pritožbe (Tharoor 2016, 89–95). 

10 Leta 1780 je začel izhajati prvi časopis »Bengal Gazette« (Tharoor 2016, 81), ki pa ga je že leta 

1782 prevzela družba EIC. Zaradi preprečevanja negativnega pisanja so morali vsi časopisi pred izdajo 

v pregled h guvernerju posamezne regije. Pozneje so začeli izhajati še časopisi v indijskem 

jeziku/pluralu, ker jih je več – po današnji ustavi 11 ali 12 uradnih –, in vsi so bili prav tako 

nadzorovani (Tharoor 2016, 80–86). 
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zaslužil, hkrati pa dodobra spremenil Indijo (tudi v smislu, da so se te spremembe ohranile 

vse do danes). Sam sicer ni bil iz pretirano bogate družine, niti ni bil aristokrat, tako da si je 

svoje mesto v EIC in angleški družbi izboril prek vojaške službe. Oče ga je poslal v Indijo 

(kot je bilo takrat to v navadi) v upanju, da bi tam družina prišla do zaslužka in ugleda, saj je 

to bil eden od možnih načinov povzpenjanja po družbeni lestvici, znotraj sicer zelo 

konservativne in »neprehodne« Britanije. V svojem domačem okrožju je veljal za vodjo tolpe 

in nekoga brez prihodnosti. V Indiji pa je začel kot trgovski pomočnik, vendar je v trenutku, 

ko so se začeli spopadi s Francozi, stopil v vojsko, kjer sta se izkazala njegova iznajdljivost in 

izreden pogum (James 1994, 125–130). Ko so Francozi napadli Trichinopoly (danes 

Tiruchirappalli), je pomenilo še zadnjo postojanko na njihovi poti k prevladi na širšem 

območju Madure. S tem bi – če bi se manever posrečil – povsem odrezali Angleže in Indija bi 

počasi prešla v francoske roke. Angleži so bili torej stisnjeni v kot in brez zadostne vojske ter 

s pomanjkanjem poveljnikov. Točno to je bil trenutek, ko je Clive predlagal svojo drzno 

taktiko, in sicer, da napadejo mesto Arcot, ki je bil prestolnica lokalnega vladarja Chanda 

Sahiba, ki je s Francozi medtem oblegal Trichinopoly. Ker je Arcot ostal nezaščiten, ga je 

Clive z vojsko zavzel, s tem pa prisilil Sahiba v umik svoje vojske in na ta način rešil vladarja 

Mohameda Alija v Trichinopolyju (The British Empire b. l.b). 

Clive je s svojo vojsko 200 Angležev in 300 sepojev zdržal 53 dni obleganja 7.000 Sahibovih 

vojakov in nekaj francoske vojske. V zadnjem od poskusov je v nekaj urah padlo več kot 400 

napadalcev, Clive pa je izgubil samo pet vojakov. Bitko je dobil tudi s pomočjo sosednjega 

vladarja Mahratta, ki je spremljal bitko in vanjo pozneje tudi vstopil. Ko je videl pogum 

Angležev, je izjavil, da se nihče tako pogumen ne bo boril sam in ukazal svoji vojski, naj 

priskoči na pomoč Angležem. Naposled je bil Sahib poražen in uspeh Cliva popoln. Francozi 

so bili posledično premagani in njim zvesti Sahib odstranjen. In prav tu se je začela za Indijo 

prava igra Cliva, ki je na svoji poti zamenjal vse lokalne vladarje, ki se niso želeli pokoriti 

družbi EIC, s čimer ji je Clive omogočil nemoteno poslovanje in ponekod menedžiranje z 

njihovim ozemljem (The British Empire b. l.b). 

Svojo pravo priložnost, da se dokaže tudi pred domačo javnostjo, je Clive dobil po britanskem 

porazu pri Kalkuti, kjer je bengalski nawab Siraj ad Daula zbral vojsko, ki je štela 50 000 

mož. Na vsak način je želel Britancem preprečiti, da bi v Fort Williamu postavili dodatni 

obrambni zid. Ko je s svojo vojsko prikorakal do Fort Williama, kjer je bilo 1.000 britanskih 

vojakov, so se ti – tudi zaradi slabega vodenja – preprosto razbežali od strahu. Komur ni 

uspelo zbežati na ladjo, je bil po pogajanjih zajet. Nawab, ki jim je v pogajanjih obljubil 

svobodo, jih je dal zapreti. Vendar so jih zaprli v majhne zapore, kjer so zaradi prenatrpanosti 

in izjemne vročine skorajda vsi pomrli. Ti zapori so dobili zloglasno ime »Črne luknje 

Kalkute«, in ravno ta dogodek je v Britaniji sprožil željo po maščevanju, kar je pomenilo, da 

je tamkajšnja vojska dobila proste roke (The British Empire b. l.b). 
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Tako so poveljstvo nad kontranapadom zaupali Clivu, ki je takoj zbral ladjevje in vojsko ter 

odplul iz Madrase proti Kalkuti. Še pred tem je napadel in uničil dve francoski postojanki 

(Chandranagar in Hughli) ter Francoze s tem dokončno pregnal iz tega dela Indije. Nato se je 

odpravil proti Sirajevi vojski (gre za znano bitko pri Plasseyu), kjer je razmerje moči bilo 

50 000 proti 700, predvsem britanskih vojakov, z nekaj plačanci iz ostale Evrope, ter 2.000 

sepoji. Vendar je bil Clive premeten in je s pomočjo prihodnjega nawaba Mir Jafarja podkupil 

velik del nasprotnega poveljstva in vojske. Tako je, ko se je bitka začela, Siraj ostal z zgolj 

majhno vojsko in mu ni preostalo drugega, kot da pobegne, vse, ki so se bili pripravljeni 

boriti, pa je hitro ubila Clivova vojska. To je bil eden ključnih dogodkov, saj je Clive začrtal 

smer, po kateri je delovala EIC, in sicer s podkupovanjem, umori, prevrati ipd., med drugim 

je tudi menjal nawabe posameznih ozemelj, kadar koli so želeli dobiti bolj poslušnega 

lokalnega vladarja. Vsak novi nawab (kot smo že omenili, je to kralj določenega ozemlja) pa 

je bil pripravljen odstopiti še več pravic in ozemlja družbi EIC. Takrat se je torej začela nova 

doba, in sicer t. i. korporacijskega kolonializma, kjer so posamezne družbe ne več zgolj 

trgovale, ampak posredno – in dostikrat neposredno – tudi nadzorovale območja, tako 

zakonodajno, vojaško kot sodno. Skratka, na vrsto je prišel popolni nadzor korporacije, ki se 

je začel z družbo EIC (v precej manjših obsegih bi bilo moč govoriti tudi pri drugih sorodnih 

korporacijah), še posebej pa z mojstrom tovrstnega poslovanja Robertom Clivom (The British 

Empire b. l.b). 

Ker pa je bil tudi sam izredno podkupljiv in razkošja željan, si je prisvojil veliko bogastva, s 

tem pa tudi mesto med družbeno elito v domači Britaniji (Tharoor 2016, 10–11). 

3.2 Afrika 

Afrika je bila vse od prihoda prvih Evropejcev (predvsem je šlo za Portugalce in v majhni 

meri Špance) predvsem lovišče sužnjev in hitrega zaslužka, predvsem z izkoriščenjem lahko 

dostopnega blaga, kot sta bila slonovina in les. Vendar pa je Afrika bila dolgo na stranskem 

tiru pri različnih imperijih, saj sta njena dostopnost (transportne povezave, manjkajoče ceste, 

proge ipd.) in podnebje preprečevala dostop v notranjost celine, razen do obalnih mest. 

Imperiji tiste dobe so bili predvsem odvisni od pomorske moči, ki pa v Afriki ni prišla do 

izraza, saj je bila pokrajina onkraj obalnega pasu precej nedostopna. S severa je glavnino 

Afrike zapirala Sahara, z vzhoda in zahoda pa povečini gozdnat, dostikrat močvirski svet s 

kopico bolezni, ki so bile za Evropejce usodne, naj si je bila to malarija, spalna bolezen (muha 

CC je bila usodna predvsem za konje) ali kaj drugega. Hkrati je bilo zelo težko navigacijsko 

peljati ladje v smeri sever-jug zaradi smeri, v katere pihajo tamkajšnji vetrovi. Skratka, 

različni razlogi so botrovali temu, da je Afrika ostajala zgolj lovišče sužnjev. Poleg tega je šlo 

tudi za območja, kjer so bila domača plemena precej razvita in močna (tudi »vojaško«). Prvi 

večji posli, povezani z Afriko, so tako povezani z Ameriko, kjer je bilo lokalno prebivalstvo 

zdesetkano bodisi od bolezni, na katere niso bili imuni, bodisi prek pobojev. Španija je tako 
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odkupovala sužnje od Portugalske, saj je bila po sporazumu Afrika v domeni portugalskega 

nadzora, Amerika (z izjemo Brazilije) pa pod Španijo (James 1994, 20–24). 

Prvi, ki so zares »poskušali resno« z Afriko, so bili Portugalci, in sicer Bartolomeu Dias, ki je 

prvi prišel do Rta dobrega upanja in uzrl Indijski ocean. Vendar pa je bil deset let pozneje 

Vasco da Gama v resnici prvi, ki je prišel do Indije in je zato danes bolj poznan od svojega 

predhodnika. Portugalci so bili namreč takšni osvajalci, ki so uporabljali tehnike na način, da 

so med svojo potjo ustanavljali utrdbe za poznejše plovbe in raziskovanja (da so se lahko 

vrnili, se spočili in raziskovali naprej). Prvi, ki so resneje izzvali prevlado Portugalske, so bili 

Nizozemci, kar je pomenilo, da so sledili številni spopadi za posamezna ozemlja (James 1994, 

24–26).  

Britanci so v igro vstopili pozneje, najprej kot prevozniki sužnjev in šele čez čas kot 

kolonizatorji (nekaj malega je bilo narejenega že prej, a to vendarle ni bilo nič izstopajočega). 

Vendar je bil prevoz sužnjev precej drag in se pogosto ni splačalo, dokler niso našli boljše 

rešitve, kar sovpada z začetki industrijske revolucije. Po tej revoluciji so lahko prepeljali več 

poceni kakovostnega blaga skupaj s sužnji, ki so jih raje menjali (predvsem na Karibih) za 

sladkor, ki so ga zaradi povečane uporabe doma in v Evropi zlahka prodajali ter tako povečali 

dobiček. Tako so v Afriko peljali blago, ga menjali za sužnje, ki so jih prepeljali na vedno več 

plantaž sladkorja na Karibih ter plantaž bombaža v Ameriki, od tam pa so proti Evropi 

prevažali donosna sladkor in bombaž. Ogromni dobički, ki so šli v roke predvsem Britanije, 

so bili tako med drugim namenjeni povečanju proizvodnje in s tem pospeševanju industrijske 

revolucije, ne nazadnje tudi povečanju uporabe (vsaj sladkorja). To je bilo tisto, kar je 

blagodejno vplivalo na čedalje večjo kolonizacijo Karibskih otokov, ki so jih spreminjali v 

plantaže sladkornega trsja, za kar so potrebovali vse več sužnjev (James 1994, 16–27). Ko pa 

pozneje trgovina z njimi ni bila več dovoljena, so jih preprosto nadomestili prisilno 

premeščeni delavci iz Indije (ki smo jih že omenjali) (Tharoor 2016, 162–165). 

Trgovanje s sužnji je bilo z zakonom iz leta 1807 prepovedano (izjema je bila le EIC). Toda, 

pozor, ni šlo za »humanitarno dejanje«, temveč je ozadje prijema vendarle nekoliko drugačno. 

Po osamosvojitvi ZDA (antikolonialna revolucija konec 18. stoletja) se je del transporta s 

sužnji ustavil, saj je ideja suženjstva dobila nov kontekst tudi v tem delu sveta. Prav tako so se 

takrat začeli veliki upori (sužnjev) na Karibih, eden ključnih in največjih je bil na Jamajki. 

Hkrati je takrat padla cena sladkorja, kar je tudi pomenilo, da prevoz sužnjev tako ni bil več 

možen, predvsem z vidika, da se ga kot posel ni splačalo opravljati. Obenem je domača 

javnost začela pritiskati v smeri sprejetja nove zakonodaje (James 1994, 184–188).  

Sočasno so v tej dobi ustanovili (temu je bil namenjen vsaj del »Province of Freedom«) Sierra 

Leone, torej novo državo v Afriki, ki je bila predvsem namenjena osvobojenim sužnjem (zato 

se tamkajšnjemu glavnemu mestu reče Freetown). Obenem so Britanci to izkoristili za svoje 

posle in tja pripeljali temnopolte iz Anglije (ni jih sicer bilo veliko) ter uporniške sužnje s 

Karibov (predvsem Jamajke), ki so se jih želeli znebiti. Obenem pri tem velja upoštevati, da 



 

27 

 

gre že za »čas Napoleona«, ki je svojo vojaško moč usmeril predvsem v osrednjo Evropo in 

deloma tudi v Sredozemlje (proti Benetkam kot takrat hirajočemu imperiju, ki ga je pokončal) 

(James 1994, 184–186).  

S tem je na oceanih (položaj se začne spreminjati tudi v Mediteranu) prišlo do prevlade 

britanske Kraljeve vojne mornarice, ki je zaradi protisuženjskega zakona dobila »pravico« do 

pregleda vseh ladij, za katere so sumili, da bi lahko prevažali sužnje. S tem – kot da bi bili 

antisuženjski – so od takrat naprej nadzorovali vso trgovino (ne torej samo sužnjev) in 

predvsem preprečevali Franciji, da bi svoje blago prodajala drugim pod zastavo tretje države. 

Da pa bi lahko tak nadzor učinkovito izvajali, so vmes seveda zasedli tudi številne najbolj 

prometno izpostavljene točke. Med drugim so leta 1806 tem novim pridobitvam pristavili še 

ozemlje današnje Južnoafriške republike, ki je bilo do tedaj predvsem Nizozemsko (Buri) 

(James 1994, 184–200).  

Kot že omenjeno, je bila Afrika v svoji notranjosti precej nedostopna, saj ni bilo neke cestne 

infrastrukture, posledično pa nihče ni zares vedel, kakšno bogastvo se morebiti tam skriva. 

Večina predpostavk in torej domnev (govorice ipd.) v zvezi s tem je prihajala iz smeri 

različnih raziskovalcev, najbolj znan med njimi pa je bil Livingstone, ki je nenehno 

promoviral »odprtje Afrike« in prinašanje krščanstva (Galbraith 1972, 4). Prav »raziskovalci« 

(ki so torej v veliki meri pokristjanjevalci, pogosto misijonarji) so bili tisti, ki so prinašali 

zgodbe o »neizmernih bogastvih«, ki da ležijo pod zemljo, čakajoč na prvega, ki pride. Te 

raziskovalce (predstavniki določenih cerkva/ločin) so potem najele vlade in kralji po Evropi 

(najbolj znan med njimi je bil belgijski kralj Leopold II.) z namenom, da raziščejo neko ožje 

območje (kajti Afrika je ogromna celina, posebej za takratno stanje prevoznih sredstev) ter 

poiščejo možnosti za morebitno dostopnost. Navsezadnje so ti raziskovalci mnogokrat v 

imenu teh vlad in držav podpisovali sporazume z lokalnimi plemenskimi poglavarji oziroma z 

združbami teh (Galbraith 1972, 6–11). 

Prava »tekma« za Afriko (sla bo bogastvu, ozemljih, ljudstvih ipd., moderni kolonializem v 

najširšem pomenu besede) se je množično začela v notranjosti Afrike z Berlinsko konferenco 

leta 1884, ko so se večje evropske sile dogovorile (glej Zemljevid 2) o območjih vpliva v 

Afriki (kombinacija obmorskih mest in regij z nedostopno notranjostjo ter delitev celine na 

ravni celote). Ena najzanimivejših, predvsem diplomatskih igric se je topogledno odvijala 

ravno v Vzhodni Afriki, in sicer v pasu od Sudana do Tanzanije (občasno tudi današnjega 

Mozambika). To je vendarle že bil čas, ko sta nadzor nad Indijo dokončno prevzeli britanska 

vlada in krona, hkrati pa je v igro počasi prihajala Bismarckova Nemčija, ki si je želela del še 

nerazdeljenega zase. Ker je bila takrat (v primerjavi z Afriko) Azija že razdeljena, Amerika 

pod Monroejevo doktrino in precejšnji del BV pod Osmanskim imperijem, na drugih 

območjih pa so že bili prisotni drugi (Rusko cesarstvo), je bilo nemogoče zares ustvariti neke 

kolonije, ne da bi šli v vojno širših razsežnosti. Vojne pa si v tistem hipu nihče prav zares ni 

mogel niti privoščiti, ne da bi tvegal svoj lastni obstoj. Tako se je pripetilo, da so občasno 
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diplomati prevzeli nadzor iz rok družb, ki so imele monopol nad nekim območjem in ga tudi 

menedžirale (Galbraith 1972, 9–13). To se je zgodilo tudi v Vzhodni Afriki, zaradi česar je 

pomembno pri premišljevanju in razumevanju. 

Tukaj bomo na (takratno) Afriko pogledali predvsem z vidika treh družb, ki so imele 

monopole nad svojimi področji delovanja, obenem pa tudi tri najbolj ključne može teh družb, 

ki so pomembni za naš prikaz in razumevanje britanskega imperija. 

Da bi ustrezno razumeli kolonizacijo Afrike, moramo vendarle zapisati vsaj nekaj 

izstopajočih »stvari«. Zaradi sprememb javnega mnenja – tudi v zvezi z omenjenim 

antikolonializmom v ZDA – in domače javnosti do kolonij pa tudi razvoja medijev do neke 

mere se je včasih pripetilo, da so prav domači mediji velikokrat precej dobro razgalili kruto 

delovanje posameznih družb v kolonijah. Posledično ni bilo več mogoče kar tako osvajati 

novih območij in ne upoštevati domače javnosti, ki je vendarle bila čedalje bolj obveščena o 

dogajanjih. Da bi se torej vladajoči izvlekli iz te »zanke nastajajoče javnosti«, nove 

kolonizacije pa postavili kot možne, so potrebovali spremembo prikaza razloga za 

kolonizacijo v smislu drugačne interpretacije tega podjema. Tako so od dotedanjega 

govorjenja o »zgolj trgovanju« prav v tisti dobi prešli na koncept »socialnega darvinizma«, in 

sicer v kombinaciji z vero. Zapisano nekoliko bolj konkretno, svoje delovanje so opravičevali 

s tem – tega torej pred tem ni bilo! –, da »barbarom prinašajo vero«, kar je pomenilo, da 

(takratna populacija je bila veliko bolj religiozna, kot to velja danes) so nastopali kot nekakšni 

civilizirani odrešitelji oziroma v končni instanci kot prinašalci tako kulture kot civilizacije 

nasploh (prinašali so tudi tehniko, razvoj, napredek ipd., to je postal glavni argument poleg 

vere). Vse skupaj pa so predstavili v resnici kot (božjo, kajti to je teološki prijem) poklicanost 

Britanije, da prinese civilizacijo v Afriko (James 1994, 288–295). 

Ni namreč naključje, da so bili pri tem ključni raziskovalci hkrati plačani iz misijonarskih 

organizacij ali pa so – zelo pogosto – bili tudi sami misijonarji (katerih poklic je bil odhajanje 

na misijone po vsem svetu!). Hkrati je bila tu zelo močna – v številnih ozirih celo odločilna – 

Škotska, in sicer s svojo misijonarsko organizacijo ter raziskovalci. David Livingstone je 

najbolj znan med temi, a še zdaleč ni bil edini. Pri tem je treba razumeti, da je v Afriki šlo za 

drugačen koncept kot v Aziji (a tudi Južni Ameriki). Takrat so namreč začeli nastopati 

moderni prijemi/utemeljitve, ki so trdili: »Mi smo edini, ki vemo, kako prav živeti (takrat se 

začne govoriti o 'našem' – ono v zahodnem pride pozneje – 'načinu življenja'), kako nekaj 

izdelati (vloga tehnik in tehnologij od industrijske revolucije), in sedaj smo na misiji, da vas 

(to se je nanašalo na ves nezahodni svet) vse to tudi naučimo (od takrat se začne tudi vzorec 

govorjenja 'mi' in 'vi/oni' v smislu globalnega jezika te kolonialne dobe).« To, da so na tej 

misiji uničili skupnosti, povzročili nešteto manjših medplemenskih vojn in izropali celo celino 

(s pomočjo drugih Evropejcev), pravzaprav zanje sploh ni bilo pomembno in niti omembe 

vredno (James 1994, 186–190). V sklepnem delu naloge bomo poskusili zapisati kaj več na to 
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temo, zlasti z vidika več »različnih stopenj« imperija, kar je zelo pomembno za ustrezno 

razumevanje tematike. 

3.2.1 Vzhodna Afrika in Imperial British East African Company 

V Vzhodni Afriki je imel do prihoda Britancev nadzor nad večino ozemlja zanzibarski sultan, 

ki je svoj sultanat preselil (1840) iz Omana na otok Zanzibar. Glavni prihodek sultana je bilo 

trgovanje s sužnji, kar so želeli Britanci spremeniti, območje pa odpreti za trgovino še z 

drugim blagom. To je, kot smo že opozarjali, bilo obdobje, ko je Indija prešla pod britansko 

krono in ko je – več ali manj – šlo za varovanje Indije kot kronskega dragulja v smislu 

britanskega imperija. Da pa bi to bilo mogoče, so Britanci potrebovali nadzor nad nekaterimi 

ključnimi regijami. Ena od takih je bilo območje Vzhodne Afrike. Vendar pa britanska oblast 

– kot še marsikje drugje – ni imela ustreznih sredstev (predvsem finančnih ne), da bi 

kolonizirala to območje. Prav zato so se znova odločili za pomoč zaprositi bogate 

posameznike in skupine znotraj Britanije; torej zanesti se na »zasebno pobudo« (Galbraith 

1972, 33–35).  

Za območje Vzhodne Afrike so tako našli velikega ladijskega prevoznika sira Williama A. 

Mackinnona,11 ki je bil pripravljen (seveda za velikanske zaslužke) vložiti svoj denar za 

razvoj območja in ga hkrati odpreti za britanske izdelke. Pomembnost tega dela Afrike se je 

pravzaprav pokazala šele z odprtjem Sueškega prekopa (1869), ki je postal glavna ladijska pot 

med Azijo in Evropo. Takrat so vse večje evropske sile »pokazale zanimanje« za regijo, 

vendar so bili Britanci v veliki prednosti tudi v območju, ki ga je nadzoroval zanzibarski 

sultan, ki je sicer odlično sodeloval z Indijo. Indijski trgovci so bili tam že stoletja poprej ter 

so imeli razvite dobre trgovinske odnose in povezave, veliko število indijskih trgovcev pa je 

imelo zelo velik vpliv nad trgovino v regiji. Prav to povezavo so Britanci uspešno izkoristili 

ter – s pomočjo indijskih trgovcev – vstopili v regijo in hitro podpisali dogovor z 

zanzibarskim sultanom. Sultana so pozneje počasi prisilili, da je sklepal nove in nove 

                                                 

11 Mackinnon je svojo kariero začel kot trgovec z blagom iz Indije in Azije, pozneje pa je ustanovil 

podjetje British India Steam Navigation Company (1862). Svoj zasebni imperij je začel z eno samo 

ladjo, postal pa je eden največjih ladjedelniških prevoznikov na svetu, predvsem na območju okoli 

Indije, Vzhodne Afrike, Perzijskega zaliva pa vse do Britanije in Avstralije. Njegova posebnost je bila 

v zasnovi ladje, ki je bila hkrati tovorna in – po potrebi – namenjena prevozu vojske. S tem je postal 

pomemben z vidika konstrukcije tehnološkega sredstva, saj je indijska vojska še kako sodelovala v 

bitkah od Afrike do Singapurja in širše. Med drugim so njegove ladje skrbele tudi za prenos pošte 

znotraj različnih kolonij. Nekaj časa se je ukvarjal tudi z bančništvom, kar pa je pomembneje, je to, da 

je bil goreč privrženec Free Church of Scotland, ki je bila med najpomembnejšimi pri misijonarstvu v 

Afriki. Prav on je bil eden tistih, ki so z vsem srcem verjeli, da je njihova dolžnost (da so na misiji) 

prinašanje civilizacije v Afriko. Pri njem ni šlo zgolj za posel in zaslužek, kajti Afrike ni videl le kot 

kraj ustvarjanja dobička, temveč je na lastne stroške širil britanski in cerkveni imperij, misleč, da je to 

prava stvar. Številni avtorji bodo njegovo prisotnost v Afriki razlagali drugače, sam pa zagovarjam 

omenjeno stališče. Mackinnona je – kot zapisano – na koncu izigral imperij, ki ga je tako zvesto širil 

in v katerega poslanstvo je tudi neomajno verjel (Galbraith 1972, 30–31). 
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dogovore, na podlagi katerih je počasi izgubljal svojo veljavo, ugled in bogastvo. 

Mackinnonova igra je bila predvsem v tem, da odpre notranjost Afrike, kjer so menda – 

takšne so bile takratne informacije – ležala velika naravna bogastva (Galbraith 1972, 16–19). 

Da bi do tja sploh lahko prišel, je potreboval ustrezno infrastrukturo, na začetku vsaj 

pristanišča, od koder bi nemoteno deloval naprej proti notranjosti. Za najboljšo vstopno točko 

v Vzhodno Afriko je izbral Dar es Salaam (največje mesto v današnji Tanzaniji), od koder naj 

bi pot potekala do velikih jezer v notranjosti in se morebitno povezala s Kongom (takrat že 

pod Leopoldom II.). Prav tako naj bi se vse to povezalo še z železnico, ki naj bi potekala od 

Južne Afrike in vse tja na severu do Egipta (kar je bila ideja Cecila Rhodesa). To pa je bilo 

tisto, kar je sprožilo alarm v Nemčiji (in drugje), saj jim je bilo jasno, da če ta povezava uspe, 

bo ta del Afrike zanje vnaprej izgubljen (Galbraith 1972, 80–85).  

Zato je Nemčija (Bismarckova doba) najela svoje raziskovalce, ki so odhiteli na območje in 

začeli podpisovati dogovore z lokalnimi poglavarji. V tej tekmi so tudi Britanci hiteli 

podpisovat ustrezne dogovore z lokalnim prebivalstvom. Skratka, zapletli so se v tekmo za 

pravice trgovanja na določenem ozemlju (kot se je to kazalo v pravnih načinih obravnave in 

govorjenja). Mackinnon je v zvezi s tem zahteval od britanske vlade, da ga podpre pri njegovi 

zahtevi, da so zanje vsi dogovori Nemčije obravnavani kot nični, saj je šlo pri tem za območje 

pod vplivom zanzibarskega sultana (kot je takrat argumentiral). Vendar so Nemci to uspešno 

izpodbijali, zaradi česar so že kmalu nastopili britanski diplomati, ki so zadevo drugače 

razumeli in tudi izpeljali. Namreč, niso več podprli Mackinnona, temveč so ugodili Nemčiji in 

podpisali dogovor (Encyclopædia Britannica b. l.e), po katerem so omejili območje 

sultanovega vpliva. Toda že leta 1886 so sklenili dogovor in začrtali mejo (tudi zaradi 

takratnih razmer je bilo precej mej v Afriki oblikovanih na način vlečenja ravnih črt), ki zdaj 

loči današnjo Tanzanijo in Kenijo. Kratko malo, diplomati so se izognili konfliktu, razdelili 

območje (vpliva), pri čemer je Tanzanija prešla pod Nemčijo in druga, Kenija, pod Anglijo 

(Galbraith 1972, 101–106).  

Na ta način je Mackinnon izgubil pristanišče Dar es Salaam in – nemara še huje – izgubil tudi 

Kilimandžaro, ob vznožju katerega je želel – tudi zaradi ugodnega podnebja – narediti veliko, 

posebno britansko kolonijo. A ta zasebni projekt se ni obnesel, britanska država je imela 

drugačne načrte. Kakor koli že, Nemčija je na skicirani način uspešno »zaprla« pot proti jugu, 

zato se je Mackinnon obrnil proti današnjemu Sudanu in reševanju tamkajšnjega Emina 

Pashe. Zgodba se začne že nekoliko prej, in sicer je šlo za skupni poskus Egipta in Britanije, 

da bi zavzeli območje vse do izvira strateško pomembne (takrat plovba, pozneje voda ipd.) 

reke Nil. Vendar tega ni bilo mogoče narediti tako zlahka, saj so bili na delih teh ozemelj 

močno prisotni Arabci, ki so – med drugim – tu trgovali s sužnji. Trgovanje s sužnji 

(spomnite se nadzorov nad morji!) je bil hkrati odličen izgovor Britancev, da – pod pretvezo 

boja proti trgovini s sužnji – v resnici prevzamejo celotno območje. Vendar v tistem trenutku 

sami niso premogli zadostne vojske za ubranitev tako »zasedenega« območja. Toda tisto, kar 
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so dosegli, je bilo pravzaprav to, da so prisilili Egipt (premagali so jih leta 1882) v 

sodelovanje in na to območje poslali vojsko pod poveljnikom Gordonom, ki je takrat zasedal 

mesto Kartum (Sudan) (Galbraith 1972, 55–60).  

Vendar se je lokalni voditelj (verski) Muhammad Ahmad temu uprl in zbral vojsko 50 000 

mož ter napadel Kartum. Po skorajda letu dni ga je tudi zavzel in pobil vse vojake, vključno z 

Gordonom. To je bil velik udarec za Britance, predvsem za širši ugled Britanije, ki je hkrati 

bila izgnana s tega območja, vendar ne v celoti. Namreč v Ekvatoriji (del današnjega Južnega 

Sudana in Ugande) je v tem času že nastala britanska kolonija, ki so jo ustanovili predvsem 

misijonarji (ki so torej – poleg države in zasebne poslovne pobude – bili tretji element, ki ga 

moramo upoštevati pri razumevanju britanskega imperija). V tem primeru je torej šlo za 

»širjenje krščanstva v Afriki«, in ko je padel Kartum, so se tudi misijonarji znašli pod 

obleganjem Muhammadove vojske (Galbraith 1972, 110–115).  

Prav to je bilo tisto, kar je sprožilo buren odziv v Angliji, ki je zahtevala, da krščanske 

misijonarje rešijo. Vendar niso bili edini pri tem, saj so se za isto rešitev odločili – in jo 

napovedali – še Francozi in Nemci. Mackinnonu je bilo v tem trenutku jasno, da če se želi 

združiti vsaj z Egiptom, mora biti prvi, ki bo poslal vojsko, da prekine obleganje. Vendar je 

Emin Pasha natanko vedel, kako zadevo še spodbuditi. Prek škotskih misijonarjev (za 

razumevanje Afrike so prav ti zelo pomembni) je ustvaril mit o »neizmernem bogastvu tega 

območja«, ki pa ga oblegajo barbari (Galbraith 1972, 111–123).  

Vendar niti to ni spodbudilo britanske vlade, da bi sama ukrepala, saj območje še ni bilo 

razdeljeno (tako kot sta bili že omenjeni Tanzanija in Kenija) in bi diplomacija s tem tvegala 

morebiti celo vojno, najverjetneje z Nemčijo. Skratka, vse to je spodbudilo Mackinnona, da 

na svojo lastno pest zbere – torej zasebno – vojsko za reševanje. To njegovo odpravo je vodil 

takratni veliki »raziskovalec« in eden ključnih mož Leopolda II., Stanley, ki je v dogovoru 

prav z Leopoldom II. želel svojo odpravo peljati čez Kongo, kjer mu je bila ponujena možnost 

uporabe parnikov za prevoz po reki (Galbraith 1972, 115–117).  

To je pomenilo, da je Stanley svojo malo vojsko (manj kot 400 mož) moral peljati okoli Rta 

dobrega upanja in vse do ustja reke Kongo. Izjemno dolga in naporna pot, ki se je vlekla skozi 

Kongo in tamkajšnje gozdove, je terjala ogromno število žrtev. Ko je končno prišel do Emina, 

je bilo jasno, da takšni peščici ljudi ne bo preostalo drugega kot poskus rešitve Emina, ne pa 

tudi ozemlja (kar je bil prvoten namen). Emin je pozneje v to privolil, nikoli pa tega ni 

odpustil Britancem in je pozneje delal za Nemčijo (Galbraith 1972, 121–122). Tako je bilo to 

območje za Britance izgubljeno, a kljub temu lahko še danes vidimo zapuščino tistega časa, 

zlasti v desetletjih spopadov znotraj Sudana (sever in jug), ki poteka večinoma v imenu vere 

(nafta in naftovodi »gor ali dol« ). 

Kakor koli že, v upanju, da bi še enkrat poskusili z železnico spojiti Južno Afriko z 

Mackinnonovo družbo vse do Egipta, so se začeli dogovarjati z Leopoldom II. Da bi 
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povezava vseeno bila mogoča, so – najprej prek misijonarjev – priključili Bugando (kar 

pomeni večji del današnje Ugande) (Galbraith 1972, 166–168). 

Vendar se je pri takšnem načrtu začelo hitro zapletati. Namreč, po dodelitvi Konga Leopoldu 

II. (to je bil dogovor evropskih sil) so Francozi ugovarjali, da Leopold II. nima pravice 

nekomu tretjemu odstopiti pravic do ozemlja. Obenem so Nemci iz svoje kolonije Witu (del 

današnje Kenije) grozili, da lahko prekinejo nadzor nad območjem zgornjega Nila. To je bilo 

strateško pomembno za Britance, ki so hoteli imeti zavarovan hrbet (in vodo) v Egiptu, in 

sicer tako zaradi Sueškega prekopa kot tudi – posledično in najpomembneje – seveda Indije. 

Tu je prišlo do dileme britanskega zunanjega ministrstva, in sicer naslednje: če podprejo 

Leopolda II., potem tvegajo spor s Francozi (za kar je bil zelo neprimeren čas); če pa 

poskušajo izigrati Nemčijo – in tako prodreti še globlje v osrednjo Afriko (to je smer, ki jo je 

zagovarjal Stanley), potem so Nemci (ki so imeli podporo Rimskokatoliške cerkve!) grozili 

celo z razširitvijo v Keniji, kar bi lahko ogrozilo zaledje Egipta. Hkrati so Nemci še precej 

lobirali pri zanzibarskem sultanu, naj prestopi na njihovo stran, s čimer bi bila ogrožena še 

Jemen in dostop do Rdečega morja (ožina Bab al Mandab) ter s tem do Indije (Galbraith 

1972, 146–149).  

Britanska diplomacija je takrat sprejela sklep,12 da se brez vednosti Mackinnona in Rhodesa 

dogovori z vpletenimi državami ter nastopi kot državna/vladna oblast nasproti zasebnim 

interesom. Tako je nastal sporazum, po katerem je Francija dobila Madagaskar (tudi nekaj 

Zahodne Afrike) kot svoj protektorat, Britanija pa je pridobila umik Nemčije iz Wituja. Na ta 

način je pridobila celotno Kenijo in izključno pravico nad območjem zgornjega Nila, nova 

meja pa se je vzpostavila med Ugando in Tanzanijo. Zelo pomembno je tudi, kaj je s tem 

pridobila Nemčija, saj sicer ne bi privolila v to. Nemčija je namreč s tem pridobila otočje 

Heligoland, ki je v resnici bilo edino nemško otočje, ki ni bilo neposredno ob obali. S tem je 

nemška mornarica dobila prost izhod na odprto morje, saj so, dokler je bil Heligoland 

britanski, tako zlahka nadzorovali tudi vse nemško ladjevje. To je, med drugim, zelo 

pomembno za poznejše razumevanje vzpona nemške mornarice, torej že na prehodu XX. 

stoletja, ter drugačnih konfliktov med Nemčijo in Britanijo. Kakor koli že, dogovor je bil 

sklenjen leta 1890. Po tem si družba Imperial British East African Company ni nikoli več 

opomogla in leta 1896 prenehala delovati, ozemlja pod njenim nadzorom – torej zasebne 

posesti – pa so prešla pod britansko oblast in so postala de jure (pravno) zadeva britanskega 

imperija (Galbraith 1972, 180–185). 

                                                 

12 Gre za t. i. Zanzibar Treaty iz leta 1890 (Encyclopædia Britannica b. l.e).  
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3.2.2 Južna Afrika 

Ozemlje okoli Cape Towna je bilo strateško pomembno, saj je ladjam, ki so plule okoli Afrike 

proti Aziji in nazaj, omogočalo varen pristan. Britanci so po zavzetju tega območja (od 

Nizozemske) hitro postavili nova pravila tamkajšnjim Burom (potomcem Nizozemcev) in jim 

kaj kmalu prepovedali sužnjelastništvo, kar je bil zanje velik (gospodarski in siceršnji) udarec. 

V poskusu umika pred britansko oblastjo so se umikali vedno bolj v notranjost, po drugi strani 

pa Britanci niso vedeli, ali jim slediti ali ne. Vlada v Londonu je bila namreč proti širitvi iz 

obalnega pasu, nasprotno pa si je lokalna vlada v Cape Townu še kako želela širitve na 

ozemlja, za katera se je predvidevalo, da so bogata z rudninami. In res so se kot taka tudi 

izkazala (zlato, baker, diamanti ipd.), kar je še dodatno spodbudilo lokalno vlado, da je širitev 

smiselna in vredna tveganja. In ravno v času teh odkritij je bil lokalni predsednik vlade Cecil 

Rhodes13, ki je na vsak način želel do tega ozemlja, čeprav je bil pod oblastjo Burov. Še prej 

je svoje bogastvo, pridobljeno iz rudnikov zlata in diamantov, usmeril v raziskovanje Afrike 

in širitve imperija ter družbe British South Africa Company (v nadaljevanju BSAC). Med 

prvimi raziskovanji so se usmerili proti ozemlju Mashonaland (severovzhodni del današnjega 

Zimbabveja), kjer so sklenili dogovor z lokalnim poglavarjem, po katerem jim je bilo 

dovoljeno rudarjenje (Galbraith 1974, 31–35). Vendar so bile ambicije Rhodesa precej večje. 

Želel je (kot smo zapisali že v prejšnjem poglavju) namreč železniško povezati Cape Town in 

Kairo, vendar mu to – zaradi prej omenjenih zadev v Vzhodni Afriki, povezanih z Britanijo in 

Nemčijo – ni nikoli uspelo (Galbraith 1974, 5–7). 

                                                 

13 Rhodes je do bogastva prišel ravno v Afriki, in sicer predvsem z rudniki diamantov, svoje bogastvo 

pa je, med drugim, uporabljal predvsem za povečanje vpliva v družbi: tako v Afriki kot v Britaniji in 

širše po Commonwealthu (Galbraith 1974, 16–23). 

Navsezadnje je prav s pomočjo finančnega premoženja postal premier kolonije Cape (Cape Colony) 

leta 1890, kar je – med drugim – pomenilo, da je zdaj lahko izrabljal svoj politični vpliv za širjenje 

vpliva zasebne družbe, katere solastnik je bil. Pravzaprav je vso svojo kariero usmeril ravno v širjenje 

družbe in imperija, vse svoje namene in želje pa postavil v službo imperija, ki mu je služil. Njegova 

največja želja je bila izgradnja povezave Cape-Kairo, ki pa se ni nikoli uresničila, prav tako kot ne 

(vsaj ne v takšni meri, kot si jo je zamislil) združenje vseh kolonij pod britansko krono. Kot poslovnež, 

pogajalec in politik je bil zelo neusmiljen, kar so številni – predvsem afriška plemena – zelo drago 

plačali, hkrati pa je uporabljal nešteto trikov, prevar in nizkotnosti ter kriminalnih dejanj za dosego 

svojih ciljev. Mnogokrat je sam odšel na pot po ozemljih in preverjal, ali stvari potekajo, kot si je 

zamislil (Galbraith 1974, 16–23).  

Ideološko gledano je verjel v dvoje, v socialni darvinizem in tako svoja dejanja opravičeval, kot da gre 

za neki višji, naravno-razvojni, naravno-napredni cilj, ki prinaša civilizacijo, znanje ipd. neukim, 

barbarskim plemenom, ki pa vendarle imajo potencial, da se s časom naučijo, kako pravilno upravljati 

z zemljo, sredstvi in kako vladati (v končni instanci sebi samim, ker tudi tega ne obvladajo in zato jim 

morajo vladati Britanci). Po drugi strani je verjel zgolj v širjenje monopola nad čim več ozemlja in 

tako povečevati vpliv družbe ter posledično britanskega imperija, za katerega je verjel, da predstavlja 

vsaj moralno avtoriteto tistega časa in da je »ono« najvišje. Skratka, bil je nekakšna kombinacija 

zaslužkarja, prinašalca civilizacije in širitelja imperija. Bil je eden najbolj kontroverznih ljudi svojega 

časa, sloviti Mark Twain pa je zanj rekel, da bi ga morali obesiti (Galbraith 1974, 17). 
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Vendar mu je uspelo prekrižati načrte Portugalske, ki je želela povezati Angolo in Mozambik 

v enotno območje, ki bi postalo portugalska posest. Rhodes je pri širitvi ozemlja uporabljal 

edinstveno taktiko – z obljubami o neizmernih bogastvih je v vrste prvih naseljencev na novo 

območje zvabil sinove iz bogatih družin Cape Towna. S tem si je zagotovil, da bodo – ob 

morebitnem neuspehu in odporu lokalnega prebivalstva – bogate in vplivne družine izvajale 

pritisk nad Londonom ter jih s tem prisilile v vojaško odpravo, namenjeno reševanju in 

obenem podreditvi lokalnih plemen (Galbraith 1974, 146–153). 

Po Mashonalandu je svojo pozornost preusmeril proti Mozambiku, ki je bil portugalski in ga 

želel na silo zavzeti, saj je verjel, da je prisotnost Portugalcev premajhna, da bi ozemlje lahko 

obranili. Vendar pri svojem načrtu ni imel podpore vlade v Londonu, ki je želela zadevo rešiti 

po diplomatski poti, saj so navkljub temu, da so Portugalci že bankrotirali in niso imeli moči 

za vojaški spopad, vedeli, da bi taka poteza lahko združila nasprotnike, tj. Francijo in Nemčijo 

v možni pakt proti Britaniji. Ker je Rhodes sicer na svojo roko zbral vojsko, a je odprava bila 

neuspešna, je britanska diplomacija sklenila dogovor, po katerem je del Mozambika prešel 

pod upravo Britanije. To je pomenilo, da se je takrat vzpostavila meja med Mozambikom in 

Zambijo, a tudi med Malavijem in Zimbabvejem (takrat pod drugimi imeni, kot so danes) 

(Galbraith 1974, 179–187). 

Skratka, ker ni šlo niti proti vzhodu (Mozambik) niti proti zahodu (Angola), so Britanci 

krenili severno od reke Zambezi, in sicer proti kraljestvu Bartoseland, ki se je razprostiral po 

delih današnje Zambije, Zimbabveja, Bocvane in Namibije. Tam je že bila manjša prisotnost 

misijonarjev, sicer pa je kraljestvo bilo dokaj samostojno in v dobrih odnosih s svojimi sosedi. 

S prevarami pri podpisovanju dogovorov je družba BSAC pod svojo upravo pridobila celotni 

Bartoseland, kjer so bila nahajališča diamantov in drugih rudnin. Ko so – skozi prebijanje 

proti severu – prišli do Konga in napredovanje več ni bilo mogoče, so iskali še preostala 

območja, ki niso bila pod nadzorom družbe BSAC. Prvo takšno ozemlje je bilo Matabeleland 

(zahodni in jugozahodni del današnjega Zimbabveja) (Galbraith 1974, 99–105). 

Vendar se tamkajšnje ljudstvo Ndebele nikakor ni hotelo prostovoljno podrediti družbi BSAC 

in ji izročiti pravico do ozemlja. Ker so Rhodes in ljudje okoli njega vedeli, da jim britanske 

oblasti ne bodo pomagale v boju in da jim domača javnost v Britaniji ni naklonjena, so v 

resnici potrebovali in tudi iskali dober izgovor za vojno. Tako jim je uspelo spreti plemeni 

Ndebele in Shona, ki je že bilo pod upravo družbe BSAC. Ko je pleme Ndebele v nekem 

trenutku napadlo eno od vasi Shona, so Rhodesovi ljudje to uspešno izkoristili za svojo 

propagando. Ljudstvo Shona so predstavili kot žrtev »barbarskih Ndebele«, ki da hladnokrvno 

morijo otroke in ženske. S tem so pridobili naklonjenost domače javnosti, ki je prihajajočo 

vojno razumela kot »obrambo pred barbari«, ki da napadajo plemena pod britansko zaščito. S 

tem so seveda vplivali tudi na britansko vlado, ki je zaradi ugleda in izpostavljenosti javnosti 

morala podpreti vojno, saj bi drugače pokazali, da niso sposobni zaščititi ljudstva, s katerim 

imajo podpisane dogovore. Tako je družba BSAC dobila proste roke pri obračunu z ljudstvom 
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Ndebele, ki resnejših možnosti proti dobro oboroženim vojakom in prostovoljcem ter milicam 

sploh ni imelo (Galbraith 1974, 287–310). 

Na koncu te »kampanje preboja« proti severu je sledila še vojna z republiko Transvaal in 

Orange Free State, se pravi državama, ki sta bili pod upravo Burov in sta se tudi upirali 

britanski prevladi. Leta 1899 so se v omenjenih republikah odločili, da je njihova edina 

možnost preživetja vezana na dostop do morja in tako sprožili napad na pokrajino Natal, ki je 

bila pod nadzorom družbe BSAC. Ker sama družba ni mogla odbiti tako velikega napada, je 

na pomoč prišla britanska vojska (med njimi je bilo veliko Indijcev iz Indije) in v skorajda tri 

leta trajajoči vojni porazila Bure. Po koncu vojne sta obe republiki postali del nove države 

Union of South Africa (James 1994, 258–268). 

3.2.3 Zahodna Afrika – Nigerija in Royal Niger Company 

Na zahodu Afrike je bilo najpomembnejše poslovno središče tistega časa reka Niger, kjer je 

potekalo največ trgovanja. Pravzaprav je večina trgovanja z lokalnimi plemeni potekala kar na 

reki, saj je bilo okolje za Evropejce izredno nevarno, predvsem zaradi različnih bolezni v tem 

tropskem območju (malarija je le ena od njih). Poleg tega je bil ta del Afrike precej na gosto 

poseljen in hkrati precej dobro razvit ter je premogel dokaj bogato kulturo. Vendar je bil 

navkljub številnim omejitvam (denimo bolezni) zaslužek zelo mamljiv in predvsem Francozi 

(pozneje Britanci) so se podajali na odprave v notranjost. Največkrat so iskali izvire rek in 

njihove pritoke, da bi si tako zagotovili monopol nad reko in celotnim območjem ter 

plovnimi/komunikacijskimi potmi (skozi takrat neprehodno džunglo), navsezadnje tudi nad 

vsem tistim organiziranim življenjem ob teh komunikacijskih poteh (Baker 1996, 1–6).  

Francozi so predvsem prihajali in kolonizirali iz smeri zahoda, delov današnjega Sierra 

Leoneja in prek današnje Gane. Da bi Britanci preprečili Francozom še prevzem Nigerije 

(današnje Nigerije, saj je ta v razsežnostih današnjega ozemlja nastala pozneje), so podprli 

moža z imenom George Goldie14 in njegov ambiciozni projekt, ki si ga je zastavil na širšem 

                                                 

14  Če je bil na vzhodu Afrike ključni človek Mackinnon in na jugu Afrike Rhodes, je vsekakor 

najpomembnejši človek (gledano s strani Britanije) Zahodne Afrike bil Goldie. Bil je iz precej bogate 

družine zemljiških lastnikov, z otoka Man, izšolan pa kot vojaški inženir, krajši čas je služboval v 

Egiptu. Njegova posebnost je bila v tem, da je nekaj let preživel v Sudanu med domačini, kjer se je 

veliko naučil o življenju v Afriki (navade, običaji, mentaliteta ipd.), kar je pozneje prenesel v svoje 

vodenje RNC ter bil pri tem zelo uspešen. Po letu 1875 se je v okviru majhnega družinskega podjetja 

začel ukvarjati z Nigerijo. Leta 1879 pa je združil vse britanske trgovce v tem delu v družbo »United 

African Company«, ki jo je kmalu preimenoval v »National African Company«. Do leta 1884 je že 

nadziral večino poslovanja v delti reke Niger, saj Francozi niso v tistem času več zmogli financirati 

svojih postojank, ki so – v primerjavi z Britanci (ki so uporabljali afriško vojaško silo) – bile predvsem 

nacionalne. Tudi zaradi teh razlogov je na konferenci v Berlinu ravno Britanija dobila pod upravo 

Nigerijo (takratne kolonije na tem območju). Ker Britanija ni niti želela niti imela zadostnih finančnih 

sredstev, da bi vodila takšno kolonijo, je vse prepustila Goldieju in njegovi, tedaj že preimenovani 

družbi »Royal Niger Company«. Tako se je – s pomočjo zasebne pobude – širil britanski imperij, ne 
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območju celotne reke Niger. Medtem so na to območje prišli še Nemci, in sicer na ožjem 

območju današnjih Kameruna in Toga, kar jasno govori o tem, da je ta celotni del Afrike bil 

izredno zanimiv za vse večje evropske sile tistega časa. Tudi na območju reke Niger (še 

posebej v predelu Nigerije) je bilo veliko konkurence, ki pa jo je spretni Goldie podkupil in si 

tako postopoma zagotovil monopol. Da bi bilo vse skupaj priznano – torej tudi na 

mednarodnopravni ravni (ker je to najbolj štelo) –, mu je britanska vlada, poleg monopola nad 

območjem, dodelila še vlogo (z njegovim podjetjem vred) »administrativnega upravnika 

regije« (Baker 1996, 37–42).  

Kot smo torej videli drugje, je tudi tu veljalo, da je bilo zasebno podjetje hkrati monopolist 

nad nekim območjem, ki ga je hkrati še menedžiral v imenu Britanije kot javnopolitično 

pravnega in torej tudi mednarodnega subjekta. Vendar je to trajalo le do leta 1899 oziroma 

1900, ko je družba »Royal Niger Company« prodala do takrat nadzorovana svoja ozemlja 

britanski vladi za takratnih 865 000 funtov (kar je pomenilo, da je območje postalo zadeva 

»krone«, mednarodnega prava in ne več korporacijskega prava) (Nwanze 2019). Pozneje, leta 

1914, so Britanci združili Severno in Južno Nigerijo ter manjši Lagos v celoto, ki so jo 

imenovali Nigerija. Vendar je pri tem šlo za tri povsem različne regije (zgodovinsko, 

tradicijsko, kulturno ipd.), ki so imele drugačne družbene/skupnostne ureditve in sisteme 

(različno organizirane skupnosti), kar je kmalu po osamosvojitvi leta 1960 izzvalo 

državljansko vojno (1967–70) (Baker 1996, 209–218). Razlike znotraj posameznih pokrajin 

in etničnih skupin so bile – in so še – občutno prevelike, zato je v Nigeriji še vedno prisotnih 

precej notranjih nemirov. 

Royal Niger Company (RNC) 

Družba RNC, tako kot drugi, na začetku niti ni trgovala veliko v notranjosti, temveč zgolj ob 

obali, saj so bila lokalna plemena precej močna in tudi sovražno nastrojena. Že pred tem sta 

minili dve stoletji, ko so zahodnjaki lovili in prodajali sužnje iz notranjosti ter so v teh poslih 

sodelovala tudi ta ljudstva, kar je pomenilo, da so imela precej bogastva, znanja o Evropejcih 

in tudi nekaj sodobnega orožja. Ko pa je bila trgovina s sužnji prepovedana, se je tudi njihova 

moč nekoliko zmanjšala. Z vzponom industrijske revolucije v Angliji je regija znova 

pridobila pomembnost, še posebej za Britance zaradi palmovega olja (in nekaterih drugih 

                                                                                                                                                         
da bi pri tem trpela državna blagajna, je pa hkrati res, da so bila lokalna ljudstva tako prepuščena na 

milost in nemilost teh družb. Če je pri Mackinnonu šlo za kombinacijo misijonarja, širitelja imperija in 

poslovneža ter da je Rhodes bil predvsem poslovnež z ideologijo darvinizma, je šlo pri Goldieju za 

kombinacijo slave željnega posameznika s širitvijo imperija (Baker 1996, 45–50). 

Zanimivost je še ta, da je še danes precej malo znanega o Goldieju, saj je nekaj let pred svojo smrtjo 

zažgal vso korespondenco in zapiske ter s tem precej onemogočil nadaljnje raziskovanje. Kljub temu 

je bil pomemben možakar, ki je Nigerijo priključil drugim britanskim kolonijam in s tem preprečil 

tako Francozom kot Nemcem, da bi si prilastili to območje. Prav to je zelo pomembno za razumevanje 

celotne Zahodne Afrike, tako med obdobjem hladne vojne kot tudi danes (Baker 1996, 204–205). 
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surovin). Reka Niger v ožjem pomenu besede je bila takrat znana tudi kot Oljna reka (»Oil 

River«, zanimivo, tudi danes je območje pomembno zaradi »Oil«, vendar tokrat zaradi nafte) 

zaradi količine olja, ki so ga domačini prepeljali vse do delte in trgovskih ladij. Vendar je 

Goldie s svojo drznostjo spremenil igro. Z ladjami je namreč zaplul višje po reki in začel 

trgovati mimo obalnih plemen ter neposredno s številnimi drugimi plemeni (manjša 

kraljestva) iz notranjosti. To je bilo dokaj nevarno, saj je bila plovnost možna le v času, ko je 

bil vodostaj dovolj visok za plovbo velikih tovornih ladij, ki so se – in to je zanimivost tega 

območja – v resnici že takrat spremenile v »predelovalnice olja« (torej rafinerije, tovarne), saj 

na obali niso postavljali objektov, ker jih niso mogli (vojaško-policijsko) zaščititi (Baker 

1996, 22–30).  

Ladje, ki so zamudile visok vodostaj, so praviloma morale nekaj mesecev čakati nekje na reki 

in so jih – po večini – uničila različna lokalna plemena. Prav pri tem se je ponovno izkazal 

Goldie, ki je dal za svojo družbo zgraditi posebne ladje, ki so bile primernejše za plovbo po 

reki, torej bolj »plitke« in z manj ugreza. Tako so lahko s takimi ladjami šli še dlje po reki 

proti izvoru in bili tam dalj časa. Obenem so jih spremljale tudi manjše oborožene ladje, večje 

vojaške ladje pa so v delti – in ob obali (v pristaniščih) – čakale na morebitno posredovanje. 

Prav tako so v delti in ob obali tovor preložili na večje tovorne ladje na poti v Britanijo in 

drugam (Baker 1996, 120–122). Palmovo olje je bilo pomembno predvsem zaradi njegove 

uporabe pri mazanju mehanskih delov ob povečanju uporabe različnih strojev v industriji.  

Družba RNC je nadzorovala in menedžirala tako veliko območje (v smislu ozemlja in 

ljudstev, poslov ipd.), da je imela svojo vojsko, imenovano »Royal Niger Constabulary«, 

poleg tega pa je družba RNC imela še policijo za notranji nadzor ozemlja. Vojska Royal 

Niger Constabulary je štela med 500 in 1000 mož, večinoma Afričanov, z izjemo oficirjev, ki 

so bili vsi Evropejci. Ko so Nigerijo prevzeli Britanci (1900), je ta vojska prešla pod uradno 

vojsko in delovala predvsem na severu, kjer so potekali občasni upori. Ta vojska je bila 

izjemno dobro oborožena s sodobnim britanskim orožjem in je vzbujala strahospoštovanje 

med lokalnim prebivalstvom (Baker 1996, 63–64). 

Kot smo že zapisali, to, da je imelo zasebno podjetje svojo vojsko za nadzor ozemlja, ni bila 

novost, kajti podobno je bilo tudi v Indiji, Vzhodni in Južni Afriki, pa še marsikje drugje. Če 

se je izkazalo, da taka vojska ali policija ne zadostujejo, potem je na pomoč priskočila še 

britanska vojska in/ali mornarica. 

Prav tako – kot drugje v Afriki – so tudi tukaj lokalne plemenske vodje in kralje (majhne 

kraljevine) Britanci pretentali s podpisi raznih dogovorov, saj je šlo pri tem za nepismene in 

angleškega jezika nevešče ljudi, ki so zaupali raziskovalcem (včasih misijonarjem), ti pa so 

jim namerno napačno razlagali, kaj naj podpišejo. Šele pozneje so izvedeli, da so pravice nad 

deli ozemlja ali dobrinami predali v roke različnim družbam, torej tujcem. Mogoča je sicer 

bila pritožba pri lokalnem guvernerju, ki pa je bil – kot smo videli – bodisi plačan bodisi celo 

nastavljen, občasno pa tudi zaposlen v družbi. Skratka, na vse mogoče načine so kolonizatorji 
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prišli do teh podpisov različnih »sporazumov« (v resnici »zakonitih« prevar), ki so jim 

omogočali monopol in izkoriščanje določenega območja (s prebivalstvom vred). Podpis 

dogovora je bil pri tem seveda pomemben, saj je šlo za mednarodne odnose, temelječe na 

»britanskem pravu«, s temi podpisi pa so tudi ozemlja hkrati padla »pod zaščito« britanske 

krone in druge države niso imele tam nobenih pravic. Ali drugače rečeno, s temi podpisi je 

prihajalo do prehoda lastnine velikanskih afriških ozemelj, ki so postajali – v tem primeru – 

britanske kolonije in deli britanskega imperija (Baker 1996, 29–33). 

3.3 Severna Amerika 

Zgodovina Severne Amerike (predvsem ZDA) je preveč obsežna in zapletena, da bi ju tu 

podrobno obravnavali, a to niti ni namen te naloge. Tako bomo predstavili samo nekaj, po 

našem mnenju, izstopajočih dogodkov za lažje razumevanje širše tematike naloge oziroma v 

kontekstu razumevanja britanskega imperija. 

Čeprav so se prve britanske kolonije začele v Novi Fundlandiji, je po letu 1605 postala veliko 

zanimivejša Virginija, ki je ležala nekoliko nižje in v zmernejšem podnebnem pasu. Prav 

Virginija naj bi nadomestila uvoze iz drugih evropskih držav (kraljevin, monarhij) in 

potemtakem bila ključna kolonija za pridelavo sadja, vina, hlodovine ipd. Vendar se je kmalu 

izkazalo, da podnebje ni primerno, poleg tega pa so bili tamkajšnji priseljenci izpostavljeni še 

malariji, kar jih je dodobra zdesetkalo. Skratka, pridelava sadja in vina je bila v takem okolju 

in podnebju neprimerna, vendar se je našla rešitev, ki je dodobra zaznamovala ne samo 

Virginijo, temveč celotno Evropo. Začeli so namreč saditi tobak, ki so ga – zaradi majhnih 

količin in posledično visoke cene – kadili le bogati (James 1994, 6–7). 

Z množično proizvodnjo se je to spremenilo, saj je cena padla in tobak postal razširjen po 

celotni Evropi, pozneje tudi vsem svetu (po drugi svetovni vojni in z nastopom televizijskih 

reklam). V Virginiji je šlo v povezavi z lokalnimi plemeni predvsem za poskus »prinesti 

civilizacijo« tem, ko pa je to leta 1622 šlo narobe ter so domačini napadli in pobili 300 

priseljencev, so se zadeve bistveno obrnile; namesto poskusa »prinesti civilizacijo« so se 

začele nasilne odstranitve in poboji ter odvzem zemlje (James 1994, 13–15). 

Ameriški domačini so bili drugačni od afriških, saj niso nikoli zares razumeli »pravic« in 

početja priseljencev. Njihov koncept razumevanja zemljiške lastnine je bil drugačen; navkljub 

temu da so prodali ali prepustili zemljo priseljencem, so verjeli, da jim preostane pravica do 

souporabe zemlje in lova. Vendar priseljenci tega niso dojemali tako, zato so bili spori vedno 

večji, domačini pa niso bili niti pripravljeni niti opremljeni za spopade, zaradi česar so bili 

obsojeni na poraz. Poleg tega jih je uničeval še alkohol, ki so ga dostikrat prejemali zastonj 

(James 1994, 83–85). 
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Skratka, kolonije, ki so nastajale ob obali Severne Amerike, so bile vir velikanskih zaslužkov 

in hkrati tudi vse večji trg za izdelke iz Anglije. Vendar so v Severni Ameriki imeli svoje 

kolonije tudi Francozi, še posebej na območju današnjega Quebeca (na začetku tudi nekaj 

okoli današnjega New Orleansa), ki so si prav tako želeli širitve. Drugače kot z vojno pa tega 

niso mogli doseči, zato je bila prav vojna tista, ki je sledila v obdobju od leta 1756 do 1763. Iz 

te vojne so Britanci izšli kot zmagovalci, saj se je še enkrat več pokazalo, da sredstva, 

potrebna za tako veliko vojno, veliko lažje zberejo s pomočjo svojega bančnega sistema, kot 

pa je tega bila zmožna Francija z davki. Britanci so tako po vojni obvladovali celotno Severno 

Ameriko, od Floride do Arktičnega kroga, domačine (»Indijance«) pa so pregnali za Apalače 

(James 1994, 90–95). To so nekatere od najosnovnejših informacij, ki so zelo pomembne za 

razumevanje dogajanja, ki je sledilo desetletje pozneje v vojni za neodvisnost trinajstih 

kolonij. 

S tem ko so Indijancem namenili zemljo zahodno od gorovja Apalači, so jih namreč hkrati 

priznali za podanike britanske krone, kar pa jim je obenem dalo tudi pravico do zaščite (saj 

ima »subjekt« krone namreč neke vrste takšno zaščito). Prav to je bil eden od razlogov (teh je 

bilo več, ampak jih na tem mestu ne bomo obravnavali), ki je pripeljal do upora kolonij 

oziroma do osamosvojitvene vojne (čeprav se ga po navadi sploh niti ne omenja v literaturi) 

(James 1994, 96–97). 

Če se nekoliko podrobneje ozremo na situacijo po koncu vojne med Francijo in Britanijo 

(1756–63), lahko vidimo, da so se začele pojavljati čedalje večje razlike med ameriškimi 

kolonijami in Britanijo (Londonom). V številnih ozirih je to pomenilo, da so si te želele tudi – 

vsaj nekatere – oblike večje avtonomije. Vse skupaj se je začelo s sporom okoli »Stemp 

Acta«, prek katerega so, med drugim, zahtevali, da kolonije same plačajo tamkajšnjo 

britansko vojsko kot nadaljnjo zaščito pred Francozi (A&E Television Networks 2019b). 

Američani (prebivalci kolonij) so tem odvečnim stroškom odločno nasprotovali, in sicer iz 

dveh razlogov: prvič, ker jim Francozi niso predstavljali grožnje, in drugič, kar je še 

pomembnejše, ker niso imeli svojih predstavnikov v britanskem parlamentu. Zato so 

zahtevali, da »brez predstavništva ne bo nobenih novih davkov«. Britanci jim seveda niso 

popustili, temveč so umaknili zakon, kar je pokazalo kolonijam, da imajo Britanci politično 

moč in suverenost, ki je nedotakljiva. Od takrat naprej Britancem ni več uspelo z novimi 

zakoni, med katerimi je bil pomemben še Čajni zakon (angl. Tea Act) iz leta 1773, po 

katerem kolonije ne bi smele kupovati nobenega drugega čaja, razen čaja družbe East India 

Company (Boston Tea Party Ships & Museum b. l.). Ta je imela takrat velike izgube, saj so 

nizozemski trgovci tja tihotapili svoj dosti cenejši in ravno tako kakovosten čaj. Kar 80 

odstotkov trga v kolonijah so jim na ta način prevzeli in poskus Britanije je bil usmerjen točno 

v to, da zadržijo monopol (James 1994, 103), kar pa jim ni uspelo. Še slabše, v Bostonu so 

zažgali ladje s čajem družbe East India Company, s čimer se je začela vstaja za neodvisnost 

(James 1994, 102–103). 
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Temu je sledil še »Quebec Act« leta 1774, po katerem so pravice dobili še tamkajšnji 

prebivalci, med katerimi je bila velika večina francosko govorečih in po veroizpovedi 

katolikov (Encyclopædia Britannica b. l.g). Ta zakon so Britanci pravzaprav morali sprejeti, 

saj so jim kolonije že počasi uhajale izpod nadzora in bali so se, da jim gre po zlu še do 

nedavnega francoski del z uporniki. Da bi to preprečili, so sprejeli njim ugoden zakon, saj so 

vedeli, da jim uporniške kolonije več od tega ne morejo ponuditi. To pa je bil eden od 

ključnih zakonov zaradi več razlogov, zlasti ker je zavzemal ozemlje, širše od današnjega 

Quebeca, ter še območja, kjer so danes Ontario, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin 

in Minnesota. Zakon je zanje bil ugoden tudi zato, ker je dal precej več pravic katolikom in je 

celo izpuščal besedo protestanti. Prav zato so se protestanti zbali, kaj jim ta zakon v resnici 

prinaša, kar pa je postal tudi eden od razlogov osamosvojitvene vojne (James 1994, 104–105). 

Da bi razumeli ta strah in boj med posameznimi religijami, pa se vendarle moramo ozreti 

nekoliko nazaj, saj je tudi ta del zgodovine zelo pomemben, povrhu pa dokaj slabo poznan. 

V času reformacije – z nastankom protestantizma – sta se ločili katoliška in protestantska 

Cerkev kot dve institucionalni, hierarhični organizaciji. Obenem so znotraj Anglikanske 

cerkve nastale ločine, med katerimi je – za nas in namene tukajšnje naloge – bila 

najpomembnejša puritanska, ki je zagovarjala še ostrejšo in nepopustljivejšo ločitev od 

Vatikana. A ker so bili Puritanci – po letu 1603 (kralj James I.) in vse do leta 1649 (konec 

vladavine kralja Karla I.) – preganjani znotraj Anglije, so se odločili, da se odpravijo v Novi 

svet, torej v kolonije, takrat nastajajoče v Severni Ameriki. In prav ta Novi svet ti puritanci, ki 

so torej religiozni fundamentalisti posebne vrste, razumejo kot njim – od Boga – namenjeno 

zemljo oziroma kot biblijsko »obljubljeno deželo«. To pa med drugim pomeni tudi to, da se 

puritanci samorazumejo na način svetopisemskega samorazumevanja Judovskega ljudstva, 

torej kot »izbrano ljudstvo v obljubljeni deželi, Kanaan« (James 1994, 37–39).  

Med temi prvimi priseljenci v Severno Ameriko je bila večina prav puritancev in tudi 

kalvinistov, predvsem iz Škotske in Nizozemske, pri čemer so bili slednji v svojih manjših 

naselbinah. Skratka, puritanci in kalvinisti so kot najbolj fundamentalno-revolucionarni 

religiozni sledilci svoj prihod v »Novi svet« razumeli zelo religiozno, in sicer na način, da so 

prišli v »obljubljeno deželo« (angl. Promised Land), kjer imajo veliko Božjo misijo (angl. 

mission), tj. razširiti (očistiti) to deželo. In prav na tej točki svoje religiozne gorečnosti so v 

resnici trčili z matično domovino, ki jih je skušala zamejiti s prej navedenimi zakoni. S severa 

proti severozahodu je bil takrat Quebec, od zahoda proti jugozahodu pa je bilo indijansko 

ozemlje (rezervat, Apalači – glej Zemljevid 3). Še več, Indijanci so bili – kot omenjeno – 

obravnavani kot podaniki (angl. subjects) britanske krone in pod njeno zaščito. Za temi 

ozemlji – torej čez takratno »indijansko«/rezervat – pa je ležalo špansko ozemlje. Kratko 

malo, celotna notranjost Severne Amerike je bila trinajstim kolonijam, ki so tvorile zgolj 

obalni pas (seveda precej širok), v resnici povsem zaprta, kar je pomenilo, da je bilo širjenje 

onemogočeno. Drugače povedano, poglavitni del puritanske/kalvinistične misije razširjanja je 

bil blokiran pri samih koreninah. Poleg tega so mejili na francoski Quebec, ki je bil katoliški, 
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kar pa so razumeli, kot da ponovno prihaja obdobje preganjanja, kot so to že doživljali dobro 

stoletje pred tem v Angliji (in na Nizozemskem, če govorimo o kalvinistih). V kombinaciji z 

drugimi dejavniki – o katerih tukaj ni mogoče govoriti – je bil tako upor trinajstih kolonij 

pravzaprav neizbežen. Naj bo tako ali drugače, Britanci so vojno izgubili, prav tako veliki del 

ozemlja, a ostala jim je Kanada (James 1994, 37–51). 

Kot že poudarjeno, širitev ozemlja je – gledano z vidika protestantske, kalvinistične misije in 

samorazumevanja priseljencev – bil eden od pomembnejših dejavnikov vojne, pozneje pa 

lahko vidimo, da je prišlo do velikanske širitve, in sicer vse tja »do konca«, torej do obale 

Pacifiškega oceana in vojne s Španijo. Da so najvišjo ceno plačala prav različna indijanska 

plemena, nas nikakor ne preseneča (James 1994, 118–121).  

Hudson's Bay Company (HBC) 

Družba je dobila kraljevo dovoljenje (to je pomenilo monopol upravljanja/menedžiranja in 

izkoriščanja nad območjem) leta 1670. Vendar je bila družba najprej francoska, ker pa 

takratni francoski kralj družbe ni želel podpreti pri načrtu monopola nad trgovanjem v zalivu 

reke Hudson in višje ob toku, se je družba preselila v Anglijo, kjer je dobila podporo za svoj 

načrt. Šlo je za podjetje, ki je trgovalo s krznom, predvsem je šlo za bobrovo krzno (tudi 

druge), ki je bilo v Evropi priljubljeno za izdelavo kap in klobukov. Šlo je (pravzaprav še 

vedno obstaja) za delniško družbo, ki je bila zadolžena tudi za postavitev guvernerja na 

območju, na katerem je imela monopol in ki se je imenoval Rupert's Land (Zemlja princa 

Ruperta), večinoma del današnje Kanade. Družabniki so imeli monopol in oblast nad to 

zemljo 200 let (Galbraith 1957, 3–7). 

Francija je kmalu spoznala svojo zmoto, zato so tudi sami šli v trgovanje, vendar s pomočjo 

Indijancev, ki so jim dovolili postaviti utrdbe na najbolj plovnih poteh Velikih jezer, z 

namenom, da bi tako nadzorovali trgovanje in preprečili družbi HBC trgovanje. Najbolj 

ogroženi del kolonij je bila Pensilvanija, ki pa zaradi verskih razlogov – tam so bili namreč v 

večini kvekerji, ki se vojaško ne udejstvujejo (in uveljavljajo »ugovor vesti«, kot bi rekli 

danes) – ni imela primerne obrambe. V drugih kolonijah so to vedeli in so se bali, da bodo 

Francozi s pomočjo Indijancev (Irokezi) prodrli ravno prek Pensilvanije v notranjost kolonij. 

Prvo obrambno milico iz Virginije je na to območje pripeljal in vodil George Washington, 

vendar neuspešno, zato so se začasno umaknili ter reorganizirali, hkrati pa prosili Britanijo za 

vojaško pomoč, ki so jo tudi dobili. Sprva so bile britanske čete poražene, saj niso bile 

seznanjene z gverilskim načinom vojskovanja, kar pa se je hitro spremenilo, ko so se jim 

pridružile lokalne milice. Tako so se zadeve počasi obrnile v korist Britancev, ki jim je v zelo 

pomembni bitki pri Abrahamovi ravnici (angl. Plains of Abraham) uspelo prehiteti 

nasprotnika in se formirati za klasično evropsko bitko, ne pa več za gverilski napad. Na ta 

način so presenetili Francoze ter njihove lokalne milice in irokeze, ki v klasični bitki niso 

imeli možnosti, zaradi česar so utrpeli hud poraz, s čimer se je začel konec vojne. Ta vojna je 
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bila zelo pomembna za družbo HBC, saj so s pomočjo Britanije takrat postavili mejo Quebeca 

in s tem preprečili kolonijam širjenje na njihovo ozemlje (James 1994, 83–98). 

Družba HBC se je leta 1821 združila s tekmecem, družbo North West Company, s čimer je 

prišla vse do Pacifika in imela hkrati odprte spore z ZDA, v katerih je morala posredovati 

Britanija, da so določili mejo. Ta je s sporazumom iz leta 1846 postala 49. vzporednik (zato 

meja med Kanado in ZDA večinoma poteka v ravni črti), podjetje pa je hkrati obdržalo del 

plovnih pravic po bližnjih rekah (Kershner 2013). Družba HBC je nadzorovala ozemlje še vse 

do leta 1870, in sicer večino Kanade, razen delov Quebeca, Ontaria in delov otočja v 

Atlantiku. Svoje pravice do ozemlja so tako leta 1870 prodali kanadski vladi za takratnih 300 

000 ameriških dolarjev (Gismondi 2020). S tem se je zaključilo še eno obdobje vladavine 

podjetja nad ozemljem, velikim 7 700 000 km², kar je ekvivalent velikosti Avstralije. V 

najpomembnejših letih, tj. med letoma 1821 in 1860, je družbo HBC vodil George Simpson, 

ki je bil hkrati guverner celotnega ozemlja in je med najbolj zaslužnimi za takratni uspeh 

podjetja kot tudi dokončno postavitev meje med ZDA in Kanado. Skratka, družba HBC je bila 

najbolj zaslužna za preprečitev širjenja ameriških kolonij in končno postavitev meje ter še eno 

v nizu podjetij, ki je poskrbelo za vzpon britanskega imperija (Galbraith 1957, 419–422). 

3.4 Evolucija imperija 

Britanskega imperija ne moremo razumeti kot nekaj, kar bi bilo isto ob postavitvi kolonij v 

Severni Ameriki, ob osvajanju Indije ali pozneje Afrike. Imperij se je notranje spreminjal in 

se hkrati nekako prilagajal domači javnosti, posledično pa se širil. V nadaljevanju bomo 

poskusili predstaviti nekaj, po našem mnenju, najpomembnejših sprememb, ki so se dogajale 

in vplivale na sam nadaljnji razvoj imperija. Čeprav sta uradno zgodovinsko »priznana« le 

Prvi in Drugi imperij,15 pa smo na temelju raziskovanja, predvsem pa avtorja Lawrencea 

Jamesa (1994) in njegovega dela (»The rise and fall of the British Empire«) zadevo razširili 

na pet imperijev, saj se, kot bomo videli, med seboj razlikujejo in jih je treba po mojem 

mnenju jemati kot ločene dele neke celote. 

                                                 

15 Pri postavitvi imperija na Prvi in Drugi imperij se za prvega šteje obdobje od leta 1707 (ki je trajalo 

vse do leta 1783), ko sta se združili Anglija, pod katero je bil tudi Wales, in Škotska, saj je takrat 

nastala Velika Britanija. Tistega leta je bil namreč podpisan pariški sporazum, s katerim se je uradno 

končala vojna za neodvisnost ZDA in je bila postavljena meja med ozemljem Severne Amerike, ki je 

ostalo pod Veliko Britanijo in ZDA. Drugi imperij je trajal v obdobju od leta 1783 do 1815 in bil 

končan s porazom Napoleona pri bitki pri Waterlooju. Po letu 1815 do leta 1914 in z začetkom prve 

svetovne vojne pa se šteje kot Pax Britannica, kajti Britanija je takrat bila brez večjega nasprotnika 

(razen Rusije v osrednji Aziji). To je hkrati pomenilo, da je bila Britanija globalni hegemon (James 

1994, 160–165). Kot že omenjeno, smo zadevo razdelali nekoliko drugače in vključili obdobje pred 

Veliko Britanijo, saj je to njeno predhodno in s tem povezano obdobje, ter ga nadaljevali vse do druge 

svetovne vojne.  
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Prvi imperij 

Prvi imperij je trajal nekako od leta 1600 pa vse do osamosvojitvene vojne trinajstih kolonij 

(ZDA) med letoma 1775 in 1783. To obdobje so zaznamovali predvsem kolonizacija, 

trgovina in suženjstvo. Kot smo videli, je to obdobje v kolonijah Severne Amerike pomembno 

opredeljevala religija, saj so priseljenci območje razumeli kot obljubljeno deželo, ki jo je šele 

treba očistiti (v nekih elementih je podobna zgodbi Izraela), jo razširiti in iz nje narediti 

»sanjsko deželo« (lahko bi jo razumeli kot »Novo Atlantido«). V drugih delih sveta pa takih 

večjih kolonij pravzaprav ni bilo. Denimo, Afrika je bila več ali manj v tistem času 

pomembna zgolj zaradi sužnjev, ki so bili namenjeni predvsem na Karibska otočja in v 

preostale dele Amerike. Tam so bili namenjeni predvsem delu na plantažah (sladkor, tobak, 

bombaž) in tako večanju trgovine. Skratka, ključno vlogo je igrala pridelava na plantažah, 

služila je trgovanju predvsem z Azijo, postavitvi obljubljene dežele in hkrati praznjenju 

Anglije (v tem času govorimo še o Angliji, ne Britaniji) odvečnega prebivalstva (James 1994, 

184–187). 

Drugi imperij 

Ta se je začel po letu 1780 (1783) in osamosvojitvi ZDA. Obdobje je zaznamovalo predvsem 

evangelijstvo kot »nova« ločina protestantizma, ki pa ni kot puritanizem, ki očiščuje, temveč 

gre za nekaj, kar temelji bolj na »notranjem« (gre za nekakšen koncept duhovne rasti 

posameznika, ki poskuša delovati v korist človeštva, predvsem s humanitarnimi dejanji). 

Evangelijstvo je bilo razširjeno predvsem pri srednjem in višjem sloju, kar se je odražalo tudi 

v kolonijah, saj je v ospredje namreč prišla takšna vera, kjer je šlo za poklicanost delovanja v 

smeri blaginje za človeštvo v širšem pomenu besede in ne zgolj za elito. Pri tem je bilo 

pomembno, da je religija delovala kot humanitarna in da je bila napolnjena z visokimi 

moralnimi vrednotami, še posebej z ideali. Tudi zato se je v tistem času predvsem povečala ne 

več toliko prejšnja oblika kolonizacije, temveč vladanje nad nekim ozemljem, ki je imelo pred 

seboj visoke in idealne razvojne cilje ter perspektive. Pri tem je šlo že za začetek boja proti 

suženjstvu, v tem času pa je potekala vojna z Napoleonom (Francijo in v Evropi), hkrati pa je 

šlo tudi že za obdobje začetka industrijske revolucije. Ta doba je bila razmeroma kratka in je 

trajala nekje do leta 1815, torej do padca Napoleona kot tudi sprememb na ravni razmerij sil v 

Evropi ter posledično po vsem svetu (James 1994, 136–138). 

Tretji imperij 

Po letu 1815 se je začela nova doba, in sicer doba prehajanja v obdobje »širjenja civilizacije«, 

saj so kolonizatorji verjeli, da je domačine mogoče – s pravo izobrazbo, usmerjanjem, 

treningom ipd. – naučiti, kako naj vladajo in upravljajo sami sebe. Lahko bi celo rekli, da je 

šlo pri tem za neke vrste sprevržene filantropije bogatih, kar je spremljal pogum tistih, ki so 
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na bojnih linijah od Kitajske prek Afganistana vse do Afrike »branili imperij pred barbari«. 

Eno pomembnejših vlog v tistem obdobju so nedvomno odigrali mediji, ki so prvič na fronto 

poslali t. i. vojne dopisnike, ki so (s pomočjo telegrafa) za domačo javnost skorajda v živo 

spremljali bitke. Način, na katerega so to predstavili, je bil romantičen prikaz »pogumnega 

britanskega vojaka«, ki »pred barbari brani imperij«. Pomembno je še dodati, da so se pri tem 

že pojavljale prve ilustracije oziroma približek stripa o junakih, ki so se razvili iz te smeri. 

Oboje je bilo seveda namenjeno spodbujanju patriotizma v domovini in k t. i. družbeni 

kohezivnosti. To je bil hkrati tudi čas spremembe v šolstvu, ki je vplivala na naslednjo fazo 

imperija, ki se je začela nekako po letu 1880 (James 1994, 188–200). 

Četrti imperij (New Imperialism) 

Ravno prej omenjeni patriotizem, ki so ga proizvajali v kolonijah, servirali v metropolah in se 

je intenzivno začel okoli leta 1840 (prek medijev, tudi stripa), ter omenjena reforma šolstva, 

po kateri ni bil več poudarek na izobrazbi, temveč na graditvi značaja, sta bila temelj tega 

»četrtega imperija« oziroma četrte faze razvoja britanskega imperija. S tem je bila izobrazba – 

torej v smislu onega »v sebi zadostnega« in »zgolj klasičnega« – potisnjena na rob, v ospredje 

je prišlo nekaj drugega, in sicer šport (boljše: športni, v resnici tekmovalni »duh«). S športom 

in skozi šport pa so v ospredje prišli drznost, samodisciplina, moškost in tudi sebičnost ter 

hkrati vodstvenost (vodstvene sposobnosti), ki je bistvena sestavina menedžiranja in 

menedžementa, ki se je od tukaj pozneje pojavil kot posebna disciplina (James 1994, 200–

217). 

Iz tega obdobja je še danes pomembno razumeti izstopajočo vlogo, na primer kriketa na 

območju nekdanjih kolonij (tudi tenis, polo ipd., a le nekoliko manj). In prav kot posledica – 

kot izdelek/produkt – reform tretjega imperija je v ospredje prišel nov tip imperialista. Ta je 

bil sedaj pravzaprav primerno izšolan (tu je novo vlogo dobil Oxbridge, se pravi 

izobraževanje Oxford/Cambridge) in medijsko obdelan do te mere, da je lahko sprejel nov 

izziv, in sicer v smislu nove kolonialne tekme predvsem evropskih držav (poleg tega še ZDA 

in Japonska, vendar pa z njimi v drugih delih sveta) v Afriki (t. i. Scramble for Africa). To 

obdobje je posebej zaznamoval predvsem socialni darvinizem (se pravi kombinacija Charlesa 

Darwina kot naravoslovca, a še posebej Herberta Spencerja kot sociologa), ki je, kot smo že 

zapisali, pomembno vplival na dogajanje v Afriki, obenem pa tudi na odnose med evropskimi 

tekmeci. Tukaj so tudi obdobja trgovske izolacije znotraj posameznih držav (imperijev), ko so 

– med drugim – poskušali z nečim, kot je bilo »združevanje kolonij«, kar je zagovarjalo 

predvsem gibanje Round Table (glavni predstavnik teh je bil Cecil Rhodes, ki je tudi po svoji 

smrti zaznamoval postkolonialno obdobje prav s svojimi »teoremi«, a tudi kadri ter 

fundacijami, ki jim je zapustil svoje bogastvo). To je, navsezadnje, bilo prav obdobje Pax 

Britannica, ki je bilo dokaj mirno ter so spore in ozemeljske težnje reševali predvsem po 

diplomatski poti (saj je prav Britanija bila poglavitna svetovna sila zaradi svojega imperija in 

mornarice). To obdobje je trajalo vse do prve svetovne vojne leta 1914, ki je pomenila 
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svetovno prelomnico in začetek konca britanskega imperija (čeprav to takrat ni bilo vsem tako 

razvidno) (James 1994, 319–334). 

Peti in hkrati zadnji imperij (obdobje med prvo in drugo svetovno vojno) 

Po prvi svetovni vojni sta bila skovana nova izraza, in sicer britanski imperij ter Skupnost 

narodov (»British Empire and Commonwealth of Nations«), pri čemer se je vloga imperija 

precej spremenila (saj v pogojih vojne izčrpanosti več ni mogel ostati isti). Iz vloge 

kolonialista je Britanija prešla v nekakšno vlogo »dobrega in prosvetljenega«, celo 

»benevolentnega Očeta«, saj so na mestu kolonij sedaj nastopale precej neodvisne, t. i. bele 

kolonije (Avstralija, Nova Zelandija, Kanada) in pa protektorati, ki so – bolj kot ne – igrali 

vlogo skrbnikov/varuhov. To slednje so označevali na način »pomoči« v smislu, da se narodi 

osamosvojijo in »postavijo na svoje noge«. Ko je po letu 1932 že postajalo jasno, da se tudi 

cela Evropa spreminja in da Britanija ne more več izvajati nadzora nad ozemljem, še manj pa 

nad tekmeci, se je zgodil še zadnji zelo pomemben poskus združitve imperija. Takrat seveda 

bolj v neki »simbolni« (kulturni, tradicijski ipd.) »pripadnosti« kot pa ozemeljsko, kar je bil 

primer pred tem. Širše gledano je šlo že za čas »vzpona radia« kot novega medija, ki je 

omogočal nove imperialne prijeme, saj je dobesedno lahko deloval globalno (od tod je prišla 

v ospredje institucija, kot je BBC, in še marsikaj). In prav ta medij je omogočil tudi slavni 

nagovor, ki ga je imel kralj Jurij V. na božični dan leta 1932 in ki je še zadnjič uspel združiti 

prebivalce britanskega imperija v patriotizmu v smislu predpriprave na veliko, drugo 

svetovno vojno. Obenem se je takrat začel tudi kino in celotno britansko snemanje filma v 

smislu filmske (post)industrije je bilo podrejeno še zadnjemu poskusu obuditve patriotizma 

ter poveličevanja britanskega imperija (James 1994, 428–451). 

Po drugi svetovni vojni in osamosvojitvi Indije in Pakistana o imperiju težko govorimo, po 

vojni za Sueški prekop (1956) pa tega v resnici niti ni bilo več. S tem se je bistveno spremenil 

tudi odnos znotraj Britanije do imperija. Država se je obnavljala, mladi – s pomočjo zagona 

gospodarstva – so prišli do večjih količin denarja in tako imeli povsem druge prioritete, s tem 

pa tudi drugačen odnos do sveta (James 1994, 525–542). Imperij je tako postal zgodovina, v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja (torej po Sueškem prekopu in krizi v Egiptu) pa so 

natopila povsem drugačna notranja »kontragibanja«, ki pa jih opredeljujejo besede, kot so 

»Sex, Drugs & Rock'n'Roll«. 
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4 PADEC IMPERIJA 

Pri padcu britanskega imperija se bomo osredotočili na tri dogodke, ki so po mojem mnenju 

najpomembnejši, še zdaleč pa niso edini dejavniki, ki so izstopali pri zatonu imperija. 

Pomembni dogodki padca imperija so se začeli pojavljati v času prve svetovne vojne. Ker pa 

je Britanija bila še dovolj močna, je lahko ohranila razmerje moči precej nespremenjeno, kar 

ni bilo tako preprosto razvidno v pogledu sesedanja imperija. Poleg tega je celo s pomočjo 

Lawrencea Arabskega in Arabske vstaje lahko še povečala svoj vpliv – predvsem na Bližnjem 

vzhodu in na račun Osmanskega imperija –, zato se je zdelo, da je vse »normalno«. Verjetno 

bi v tem oziru dosegli še precej več, če ne bi takratni ameriški predsednik Woodrow Wilson – 

tik pred vstopom ZDA v vojno – zapisal tistih znamenitih štirinajst točk (Fourteen Points), po 

katerem si evropske sile (med drugimi zahtevami) niso več mogle deliti kolonij in izmenjavati 

ozemelj (Encyclopædia Britannica b. l.d). Britanci so v véliki vojni imeli predvsem težave z 

nemškimi podmornicami, sicer pa na samem ozemlju Britanije (tudi v smislu imperija) vojne 

ni bilo, saj je ta potekala predvsem na ozemlju Francije. Seveda je potekala tudi drugje 

(Avstro-Ogrska, Italija ipd.), ampak za našo tematiko slednje ni ključno. Velika Britanija je 

bila v nekaterih ozirih v dobrem položaju, saj je s pomočjo svojih kolonij lahko zbrala 

velikansko vojsko za boj v jarkih (pehoto). Predvsem so pri tem bili poleg domačih 

pomembni borci iz Avstralije, Nove Zelandije in Kanade. Pripeljali so tudi indijske vojake, ki 

pa se v klasični evropski bitki niso pretirano izkazali. London pa nikoli ni na evropska bojišča 

poslal svojih čet iz Afrike, čeprav bi brez težav lahko zbrali več deset ali celo stotisoče 

vojakov. Tega niso storili zato, ker niso želeli, da bi se temnopolti vojaki borili proti 

Evropejcem, kar kaže na to, da so se očitno bali rasističnega »razloga« in argumenta, ki ga je 

bilo mogoče takrat še kako slišati (predvsem v Nemčiji, nekoliko manj v Avstro-Ogrski) 

(James 1994, 368–369). 

Prvi »dogodek« (skupek dogodkov, celo pojav), ki ga bomo obravnavali, je povezan z nečim, 

kar je bila posledica prve svetovne vojne, zlasti z vidika, da so se kolonije počasi začenjale 

zavedati, da Britanija vendarle ni več vsemogočna, hkrati pa jim je bilo veliko obljubljeno, če 

bi v vojni premagali nasprotnika. Tako se je na kolonialnih posestih začela prebujati 

nacionalna zavest, še zlasti pomembno prav v tem kontekstu pa je bilo dogajanje na Irskem, 

ki je hkrati tudi naš prvi od treh dogodkov, ki jih bomo obravnavali z vidika pomena Irske pri 

razumevanju nastanka in zatona britanskega imperija (James 1994, 319–334). 

4.1 Irska 

Irska seveda še zdaleč ni bila edina, kjer so se začeli upori proti britanski oblasti. Tudi Indija, 

Egipt, Kurdi v Iraku, Arabski polotok, Trinidad, Palestina, Jamajka, vsepovsod so se 

pojavljali takšni ali drugačni upori in nestrinjanje. Tudi doma so se vojaki uprli pošiljanju v 

Indijo, policija je stavkala. Vendar je pri tem presenetljivo dejstvo, da so Britanci v iskanju 
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skupnega krivca (angl. scapegoat) za nastalo situacijo okrivili – med drugim – predvsem 

Ruse. Ti so namreč – posebej po revoluciji leta 1917 – podpihovali nacionalna gibanja po 

vsem Bližnjem vzhodu in Indiji, saj je Lenin odločno podprl Wilsonov program štirinajstih 

točk, ki je spodbujal prav to: samoodločbo narodov. Skratka, kar zadeva Britance, so namesto 

iskanja notranjih razlogov uspešno iskali in našli tega ali onega zunanjega krivca (James 

1994, 371–373). 

Najzanimivejše dogajanje v zvezi s tem pa je potekalo na Irskem, kjer so se po več 

neuspešnih poskusih, da Ircem vendarle zagotovijo vsaj večjo avtonomijo, začele močno 

krepiti nacionalne težnje. Irci so se v tistem času množično obrnili proti stranki Sinn Fein, ki 

je zahtevala svobodo in pravico do samoodločbe, pa čeprav bi za to bilo treba poseči tudi po 

orožju in umreti. Po volitvah decembra 1918 je Sinn Fein s pomočjo drugih strank, ki so se 

zavzemale za samoodločanje, zmagala in januarja 1919 razglasila Republiko Irsko. Dogajanje 

se je nadaljevalo v leto 1920, ko so se nadaljevala tudi neuspešna pogajanja glede usode Irske. 

Na teh pogajanjih je Sinn Feins s svojo milico IRA (Irska republikanska armada) zahtevala 

popoln umik britanskih vojakov in policistov z otoka, hkrati pa Britanci na severu Irske (v 

Ulstru) niso pristali na samostojno Irsko, ki bi bila lahko katoliška. Pristali pa so na »združeno 

Irsko«, in sicer le v primeru, da ta ostane del Združenega kraljestva. V takšni ureditvi bi Irska 

imela avtonomijo z izjemo zunanje politike in obrambe, ki bi bila vodena iz Londona. Vse to 

je bilo za novo Republiko Irsko nesprejemljivo in začel se je prav poseben odpor, ki je 

nakazal to, kar nas tu zanima, torej da je imperij vendarle premagljiv (in to celo v njegovem 

središču, ne le na obrobju) (James 1994, 371–386). 

Pri tem je šlo za prav poseben način vojskovanja, ki je bil nov za imperij in Britanci niso 

imeli ustreznega odgovora nanj. Šlo je namreč za kombinacijo gverilskega in urbanega 

vojskovanja, pri čemer je IRA (na vrhuncu svojih moči in v obdobju po prvi svetovni vojni so 

imeli kakšnih 100 000 prostovoljcev) uporabljala taktiko, pri kateri borci niso nosili ne 

uniforme ne kakšnih drugih oznak. To je seveda pomenilo, da so se lahko po vsakokratnem 

napadu preprosto skrili med civiliste in jih je bilo zelo težko odkriti. Ker je šlo poleg 

gverilskega – se pravi hitrih napadov iz zasede, posameznih požigov, atentatov – hkrati še za 

urbano vojskovanje, so se lahko napadalci hitro umaknili skozi ulice, hiše, naselja. Posebej 

hitri in gibljivi so bili predvsem zato, ker jim je pomagalo civilno prebivalstvo in je – gledano 

z vidika »klasičnega« uniformiranega vojskovanja – bilo nemogoče uspešno parirati, saj je 

bilo nemogoče ločiti borca-vojaka od civilista (James 1994, 378–381).  

Vse skupaj pa se je dodatno zapletlo, ko je na položaj glavnega poveljnika za Irsko prišel 

general sir Nevil Macready, ki je ustanovil posebno enoto policije (Auxiliary Division). To je 

bila po novem enota, ki je niso sestavljali Irci, temveč predvsem Angleži, med njimi nekdanji 

borci iz prve svetovne vojne (se pravi tisti, ki so bili vajeni frontnih vojskovanj). Slednji so 

bili znani po svoji krutosti do civilnega prebivalstva pri iskanju pripadnikov IRA. Uporabljali 

so mučenja, umore ipd., v več incidentih so pobili ogromno civilistov kot odgovor (v resnici 
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kot povračilo) na napade IRE. Mešanica zelo krvavih spopadov in pogajanj je trajala vse do 

decembra 1921, ko je posredoval Winston Churchill in zagrozil, da če dogovor16  ne bo 

podpisan, bo Britanija vkorakala z vojsko in bo pogajanj konec. Irski pogajalci so dogovor 

sprejeli, nastali pa sta Irish Free State in Severna Irska, oboje pod Združenim kraljestvom. 

Irska (razen Severne Irske) je tako postala povsem samostojna šele leta 1937, vendar so bile 

posledice teh dogajanj daljnosežne (James 1994, 380–383). 

Posledice upora iz leta 1919 so bile daljnosežne predvsem v tem oziru, da so zanje slišali 

mediji in da so jih tudi čutili dobesedno po vsem imperiju, a to je bilo tudi vidno na 

formalnopravnih ravneh. Kot prvo, spremenilo se je ime imperija, zdaj je to postal »British 

Empire and Commonwealth of Nations« in ne več samo imperij. S tem je krona vendarle 

priznala določeno avtonomnost kolonijam oziroma bolje rečeno, hotela je pomiriti/pacificirati 

njihova nagnjenja v smislu, da bi šli po »irskem vzorcu« (tajne službe so imele točno takšne 

podatke). Hkrati je postalo vendarle jasno, da so Irci v nekem smislu bili »kontraimperialna 

šola«, ker so pokazali, da je z uporom (hrabrostjo, odrekanjem, samožrtvovanjem, 

organiziranjem ipd.) vendarle mogoče zlomiti britansko oblast. To je bila tista oblast, ki je do 

tedaj izključno sama postavljala vsa pravila igre, tokrat pa se je pokazalo, da imajo politično 

moč tudi domačini ter da lahko vplivajo na ta pravila igre in način prihodnjega življenja. Prav 

irski upor je zanetil dolgotrajni požar nacionalnih gibanj, ki pa se je širil od Bližnjega vzhoda 

prek Afrike pa vse tja do Indije (James 1994, 384–385). To je bila prva velika razpoka v 

imperiju, ki je počasi razpadal in razpada več ni bilo mogoče ustaviti. Pot je vodila le še 

navzdol. 

4.2 Etiopija 

Drugi »pojav« (izstopajoči dogodek), ki ga bomo obravnavali, je Etiopija. Po prvi svetovni 

vojni so velike igralke (Britanija, Francija ipd.) ustanovile Društvo narodov, ki je bila prva 

mednarodna organizacija za varnost in mir ter hkrati za razvoj narodov. Pri tem kaže imeti v 

mislih predvsem »razvoj« tistih, ki so živeli v kolonijah in protektoratih, obenem pa so nastali 

na območju predhodnih nemških kolonij in Osmanskega imperija. To pomeni tistih, ki so bili 

znotraj poraženih imperijev (Nemčija, Avstro-Ogrska, Turčija). Dve glavni državi znotraj 

Društva narodov sta bili Britanija in Francija, medtem ko ZDA niso bile v njej, so pa vendarle 

sodelovale pri njenem ustanavljanju, prav tako so kmalu izstopile Nemčija, Japonska, Italija. 

To je pomenilo, da je Društvo narodov postala zadeva zmagovalk prve svetovne vojne, torej 

tudi Britanije in Francije (v smislu poskusiti razdeliti plen poraženih/razpadlih imperijev 

Nemčije, Avstro-Ogrske in Turčije)(James 1994, 398–400). Moramo poudariti, da je bil 

ustanovitveni akt Društva narodov že eden od aktov versajske mirovne pogodbe (Benko 1997, 

187–200). 

                                                 

16 Gre za sporazum med Anglijo in Irsko iz leta 1921 (Encyclopædia Britannica b. l.h).  
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Ustanovljeno Društvo narodov pa zaradi drugačnih pogledov (teženj) Britanije in Francije 

pravzaprav nikoli ni zares zaživelo. Obe sili sta želeli obdržati status, kakršnega sta imeli ob 

koncu vojne (oz. kakršen je bil dosežen z versajsko mirovno pogodbo). Poglavitna razlika je 

bila že v samem namenu, saj so, denimo, Britanci predvsem hoteli obdržati svojo Skupnost 

narodov (ki je bila sicer uradno ustanovljena nekaj let pozneje), po drugi strani pa so Francozi 

hoteli hegemonijo nad celinsko Evropo, predvsem si podrediti Nemčijo. Omenjena francoska 

politika nikakor ni ustrezala Britaniji, ki v sami Evropi ni želela nobenega hegemona. Druga 

velika razlika med Britanijo (k tej skupini so spadale še Nizozemska, Švica in skandinavske 

države) ter Francijo (Belgija, Poljska idr.) je bila v tem, da so se slednje zavzemale za 

zaščitniško vlogo (tudi z uporabo sile) Društva narodov do povojnega sistema (vezanega na 

versajsko pogodbo), medtem ko je bil položaj Britanije zaradi svoje vezanosti, predvsem na 

Skupnost narodov, drugačen in jih sama Evropa niti ni toliko zanimala ali z drugimi 

besedami, kot že omenjeno, so bili proti kateremu koli hegemonu na evropskih tleh. Prav iz 

teh razlogov pozneje niso manjšim državam (Avstrija, Čehoslovaška idr.), ki so bile tako ali 

drugače priključene Nemčiji, nudili pomoči (Benko 1997, 187–200). 

V tem kontekstu se bomo osredotočili le na en dogodek, ki je po našem mnenju 

najpomembnejši za poznejše razumevanje druge svetovne vojne, zlasti v smislu nove razpoke 

v podirajočem se tako britanskem imperiju kot celotni imperialni svetovni ureditvi. 

Po prvi svetovni vojni je bila tudi Britanija finančno precej oslabljena (že takrat so vse 

vojskujoče se evropske države – tako »zmagovalke« kot poraženke – postajale velike dolžnice 

ZDA), poleg tega so jih dodatno bremenili različni upori znotraj imperija (precej se je že 

dogajalo v Indiji, med drugim je bila izgubljena tudi Irska). Skratka, imperij je izgubljal vso 

svojo moč. Obenem je ta doba po prvi svetovni vojni (denimo trideseta leta) pomenila tudi 

nov začetek razvoja Nemčije in Italije, do podobnih procesov kot v Evropi pa je prihajalo tudi 

v Aziji, predvsem na Japonskem (James 1994, 458–462). 

Britanci so se nehote znašli pred dilemo, kako ubraniti tako velik imperij. Ob tem pa so imeli 

še dodatne pomisleke – na treh frontah so imeli izredno močne nasprotnike, medtem ko je bil 

zaveznik precej slaboten. In prav pred to dilemo so se znašli leta 1935, ko se je Italija (takrat 

že v fašizmu in pod Mussolinijem) odločila za napad na Etiopijo (Abesinija), kar je bilo v 

nasprotju z odločitvami in postulati Društva narodov. Britanija je bila tako v tistem trenutku 

pred odločitvijo, kako urediti trenutne razmere. Po eni strani se je »pričakovalo«, da bodo vsaj 

prek Društva narodov pritisnili na Italijo. Odločili so se za pomorsko blokado v Sredozemlju 

(odrezati Italijo od Afrike). Toda, ker za kaj takega v Sredozemlju niso imeli dovolj ladij, so 

morali iz Azije poklicati na pomoč del svojega ladjevja (Indija, Daljni vzhod). To pa je bilo 

nekaj, kar je Japonska razumela kot jasen znak, da Britanija več ne more braniti imperija. Če 

se fronta razpotegne od Sredozemlja (Italija) prek Osrednje Evrope (nemška vojska je leta 

1936 vkorakala v Porenje) pa vse tja do Azije, kjer je Japonska želela narediti svoj imperij, 

potem Britanija temu več ne more ustrezno parirati (James 1994, 463–466). 
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Skratka, leta 1935 je Italija napadla Etiopijo in vsi so pričakovali oster odziv Britanije. 

Vendar pa je ta zaradi prej omenjenih razlogov uvedla zgolj sankcije zoper Italijo (pa še to le 

delno, saj ji, med drugim, omogoča plovbo skozi Sueški kanal), kar je v mednarodnih odnosih 

bilo razumljeno kot popolna nemoč in konec reda Društva narodov (James 1994, 465–466). 

To, da bi se dogovorili po diplomatski poti, za Britance topogledno sploh ni bil problem, saj 

je to bila že od začetka njihova težnja (glede reševanja sporov) znotraj Društva narodov 

(Benko 1997, 187–200). Medtem pa je še Nemčija zavzela Porenje in Hitler je začel 

uresničevati to, kar se je pozneje – in za nazaj – poimenovalo druga svetovna vojna. 

Britanci so zatorej poskušali razmere nadzorovati po že ustaljeni praksi in Italiji prepustili 

Etiopijo. Delali so se nevedne, češ da je Etiopija »samostojna« (in naj se sama brani), hkrati 

pa so podobno storili v primeru Francije in Nemčije, ki so ji – s svojim neukrepanjem – 

prepustili Porenje. V tem pogledu sta bila tako britanski red/mir kot tudi Društvo narodov na 

teh točkah pokončana (James 1994, 474–478). 

S tem pa so ne samo Mussolini in Hitler ter Japonska, temveč tudi številna nacionalna gibanja 

v Afriki (in drugje – kar je vse skupaj v veliki meri bilo posledica hiranja imperija) pridobili 

nov zagon, saj je dogajanje v Etiopiji bilo množično in javno razumljeno, kot da Britanci ne 

zmorejo več. In če Britanija ne zmore več, potem je prišel čas tudi zanje, da si – kot narodna, 

narodnoosvobodilna ipd. gibanja – izborijo samostojnost, tudi samostojne države. Britancem 

se je tako pripetilo, da jim je začela uhajati celo Indija, širše v Aziji pa se je Japonska 

pripravljala na svoj veliki napad v smeri lastnega imperija. V tem kontekstu lahko rečemo, da 

se je Društvo narodov izkazalo predvsem kot papirnati tiger, pokazalo pa se je tudi, da so bili 

Britanci v nekem smislu pripravljeni žrtvovati celo Azijo v primeru, da bi se lahko ubranili v 

Evropi, kar je bila zelena luč za napad Japonske (James 1994, 467–482). 

Po tem »porazu« z Etiopijo sredi tridesetih let prejšnjega stoletja se Britanci pravzaprav niso 

več pobrali. 

4.3 Avstralija 

Seveda so tajne britanske službe v tej dobi postale pozorne, še posebej na dogodke v Italiji in 

Nemčiji ter tudi na Japonskem. Zlasti so se osredotočale na razvoj njihove oborožitve, pri 

čemer so kaj hitro spoznali, da se nekdanja vojaška taktika (torej iz prve svetovne vojne) 

bistveno spreminja. Če smo v prvi svetovni vojni videli boje predvsem v smislu topništva in 

pehot ter po jarkih Evrope, je to postalo nekaj, kar se je zdaj izrazito spreminjalo. V ospredje 

so prihajala oklepna vozila in tanki ter letalstvo, ki so skupaj – v primeru, da učinkujejo 

usklajeno – lahko tvorili novost, ki so ji nemški teoretiki tiste dobe rekli tudi »Blitzkrieg«, kar 

pomeni hitro, bliskovito, udarno delovanje in napredovanje. Britanija pa je v razvoju tankov 

in oklepnikov močno zaostajala, prav tako kot tudi v letalstvu, kjer še zdaleč niso imeli dovolj 

letal, da bi branili imperij pred morebitnimi napadalci. Britancem je tako v tej dobi 
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neposredno po »etiopski krizi« (ponekod tudi prej) postalo jasno, da morebitna nova vojna 

nikakor ne bo potekala v jarkih okoli Francije, temveč da bo to bitka za britanski otok in 

britanske posesti (James 1994, 468–472).  

Naslednjo težavo pa so topogledno imeli na Daljnem vzhodu, in sicer z Japonsko, saj so 

številne njihove posesti bile ravno v tem delu sveta. Japonska je v tem oziru ogrožala manjše 

britanske kolonije in otočja, najpomembneje med njimi pa Avstralijo in Novo Zelandijo, ki pa 

ravno zaradi tega nista bili več kar tako pripravljeni pošiljati svojih vojakov na evropska 

bojišča. Tudi njim je postajalo jasno, da Britanija hira in so morali postavljati svoje obrambe, 

saj se več ni bilo mogoče – kot običajno – zanesti na Britanijo in njeno mornarico. Tokrat je 

bilo jasno, da se zadeve bistveno spreminjajo: največja baza v Singapurju je bila premajhna, 

imela je premalo ladjevja in letalstva, da bi lahko ubranila morebitni napad vidno 

»prihajajoče« Japonske. Številni v Britaniji so že takrat menili, da je treba na pomoč poklicati 

ZDA, ki je bila edina, ki bi se lahko kosala z industrijsko in vojaško naraščajočo japonsko 

silo. Vendar pa je tak predlog zavrnil takratni britanski zunanji minister Anthony Eden, saj je 

vedel, da bi to pomenilo javno priznanje, da ne zmorejo več ubraniti svojega imperija (pa naj 

je bilo to Američanom še tako jasno na podladi vseh posojil in britanske zadolženosti na 

Wall-Streetu) (James 1994, 471–472). 

In ravno v enem od prihajajočih ključnih trenutkov se je kmalu pokazala nova velika razpoka 

v imperiju. Do tega je prišlo takrat, ko jih je Avstralija zaprosila za dobavo letalskih motorjev. 

Potrebovali so (kakovostne) motorje, zato da bi izdelali zadosti lastnih letal za svojo obrambo, 

a jih je Britanija zavrnila. Razlog je bil preprost – Britanija je takrat skrbela predvsem za 

lastno letalsko proizvodnjo (še daleč je bilo do spitfireja in radarja), povrhu vsega pa je dajala 

prednost drugim, denimo Grčiji in torej obrambi Sredozemlja (močno prenovljena italijanska 

mornarica, najmočnejša na tem območju francoska mornarica, a tudi nevarnost Sovjetske 

zveze na točki Indije in prek Irana ipd.). Posledica tega dogodka je bila, da je Avstralija 

zaprosila za letalske motorje ZDA in jih je tudi pridobila, in sicer skupaj z drugim orožjem, ki 

so ga naročili (ZDA so že takrat postajale – čeprav počasi in po tihem – velika tovarna 

oborožitve, kar je množično prišlo do izraza šele po Pearl Harborju) (James 1994, 472). 

Ta dogodek v zvezi z letalskimi motorji je postal prvi primer, da je kakšna kolonija – ali del 

imperija – kupila orožje, ki ni bilo britansko; s tem se je tako simbolno kot stvarno neka doba 

britanske imperialne moči dobesedno končala. Posledice so bile občutne. Prva od njih je bila, 

da ne Avstralija ne Kanada ne Irska niso več čutile potrebe po tem, da bi prišle na pomoč 

Britaniji. Zato Britancem ni preostalo nič drugega, kot prepustiti Nemčiji in Italiji, da se 

nezadržno širita (kar je Hitler dobro unovčil pri »združevanju« vseh Nemcev v Reich). 

Vendar pa so ji takrat, ko je Britanija vstopila v vojno, kolonije vendarle sledile, toda takratno 

plačilo ni bilo nič manjše, kot je bila državna samostojnost po vojni (James 1994, 473–481). 

Vendar se z drugo svetovno vojno na tem mestu ne moremo ukvarjati. Osredotočili se bomo 

na naslednji izstopajoči dogodek, do katerega je prišlo šele dobro desetletje po končani vojni. 
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4.4 Sueški prekop in konec imperija 

Ko sta leta 1947 Indija in Pakistan postala samostojna, se je počasi začelo odpirati vprašanje 

Egipta in Sueškega prekopa, ki so ga do tedaj varovali predvsem vojaki iz Indije (to je bila 

ključna povezava med Londonom in Indijo, zato je v tem oziru Suez bil zanje »del Indije«). 

Ko je Indija (in Pakistan) torej odšla, se je postavilo vprašanje, kdo jih lahko nadomesti, saj 

vojakov iz Britanije tja ni bilo mogoče poslati. Za to sta bila dva razloga: prvič, javno mnenje 

po drugi svetovni vojni ni bilo naklonjeno pošiljanju vojakov v času miru v druge države, ter 

drugič, šlo je ravno tako za nov sistem naborništva, po katerem so mladi fantje – po večini 

stari 18 let – služili vojsko in niso bili v stanju/pripravljenosti oditi v drugo državo, še manj pa 

se tam boriti za imperij. Navsezadnje Britanci niso mogli več računati na pomoč iz nekdanjih 

»belih« kolonij, saj je denimo Kanada leta 1949 stopila v zvezo Nato in zato ni mogla 

delovati zunaj zveze. Še več, Avstralija in Nova Zelandija sta leta 1951 sklenili dogovor 

ANZUS17 (Avstralija-Nova Zelandija-ZDA), po katerem jima je ZDA jamčila varnost zaradi 

dogajanj na Kitajskem in strahu pred širjenjem komunizma. Južna Afrika pa je lahko ponudila 

zgolj nekaj letalstva, saj so imeli tudi sami precej težav znotraj države in v soseščini. Ostali 

nekdanji deli imperija, denimo Indija, so šli po poti nevtralnosti, Pakistan pa se je pridružil 

Bagdadskemu sporazumu 195518 (Turčija, Irak, Pakistan in Iran). Del tega je bila sicer tudi 

Velika Britanija, vendar so glavno besedo vendarle imele ZDA, organizacija pa je bila 

namenjena predvsem preprečiti Sovjetski zvezi širjenje na Bližnji vzhod (James 1994, 527–

534). 

V zvezi s Sueškim prekopom je postajalo jasno, da Britanija ni več svetovni imperij, niti ne 

več pretirano močna velesila, čeprav je takratni premier Anthony Eden (Churchill je odstopil 

leta 1955) – navkljub ameriškemu zunanjemu ministru Dullesu, ki je Britanijo že odpisal – še 

zadnjič poskusil vzpostaviti nadzor nad Bližnjim vzhodom in Severno Afriko, kjer so 

vendarle še imeli nekaj svojih baz. Baze so takrat imeli še na Malti, Cipru, v Libiji, Adenskem 

zalivu, Iraku in Jordaniji, kjer je bil njihov kralj naklonjen Britaniji. S pomočjo ZDA so 

nameravali ustvariti nekakšno lokalno različico NATA, kar pa jim ni uspelo (saj tudi ZDA to 

ni bilo v interesu). Med tem je v Egiptu Gamal Abdel Nasser19 spodbujal k nacionalnim 

                                                 

17 Gre za ANZUS Pact iz leta 1951 (Encyclopædia Britannica b. l.i). 

18 Gre za Baghdad Pact iz leta 1955 (Encyclopædia Iranica b. l.). 

19 Gamal Abdel Nasser je bil eden oključnih mož panarabskega gibanja v 50. in 60. letih dvajsetega 

stoletja. Sam je bil namreč rojen leta 1919 in je vse svoje otroštvo ter študentska leta opazoval, kako 

Britanija ne dopusti Egiptu samostojnosti. Pa čeprav so jim to obljubljali še za časa prve svetovne 

vojne, pozneje pa seveda pozabili na to, so neko »kvazisamostojnost« dobili leta 1922. V času, v 

katerem je torej odraščal, je bilo veliko sovraštva do Britancev, kar je leta 1952 pripeljalo do 

revolucije zoper kralja Farouka. Ta je bil namreč od leta 1941 zgolj britanska marioneta, saj je moral 

(bil prisiljen, saj so mu grozili s smrtjo) imenovati premierja Mustafa el-Nahhasa, ki je bil navkljub 

sovraštvu do Britancev pomemben, saj je bil vendarle na strani zaveznikov v drugi svetovni vojni. 

Leta 1952 so v revoluciji odstavili kralja in Nasser je igral eno  ključnih vlog. Pozneje je postal 
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revolucijam znotraj arabskega sveta, kar je Britancem še bolj otežilo delo (James 1994, 573–

575).  

Britanija je s skritimi dogovarjanji sklenila dogovor s Francozi in Izraelom, da bodo napadli 

Egipt, pri čemer sta zanimivo vlogo odigrala ameriški predsednik Dwight David Eisenhower 

in ameriški državni sekretar John Foster Dulles. Prav ta dva sta Nasserju ves čas zatrjevala, da 

do napada na Egipt ne bo prišlo, hkrati pa so Britanci narobe ocenili in celo verjeli, da se 

ZDA ne bodo pretirano odzvale na napad. Tako je 29. oktobra 1956 in na presenečenje Egipta 

(zaradi informacij, ki so jih dobili od CIA in zunanjega ministrstva, oboje v rokah bratov 

Dulles) Izrael napadel prek Sinajskega polotoka. Temu je sledil ultimat Britanije in Francije, 

ki sta zahtevali (kot domnevni sili, ki se zavzemata za mir v Mediteranu in širše), da se v roku 

12 ur spopadi prenehajo. Seveda je bilo pričakovati, da do premirja ne bo prišlo (saj so se 

Egipčani branili pred letalskim napadom Izraelcev). Sledil je še napad Britanije in Francije 1. 

novembra. Temu pa je – presenetljivo – sledil poziv Združenih narodov že dan pozneje na 

pobudo ZDA, in sicer, naj se vojna takoj preneha. To pa je bilo nekaj, kar je močno 

presenetilo Britanijo in Francijo, saj nista pričakovali takega odziva, še najmanj pa od ZDA. 

Obenem pa so se Britanci soočali še s težavami doma, saj je lokalna javnost vojno sprejela 

negativno. Verjeli so namreč, da je Britanija s svojim imperijem pravzaprav neki nosilec 

moralnih vrednot oziroma da so nekaj posebnega, zdaj pa jih je mednarodna javnost – od 

ZDA do Avstralije (tako torej znotraj anglosaškega sveta) in širše – obsodila, da želijo z vojno 

ohraniti imperij. Poleg tega se je pripetilo še nekaj zanimivega, kajti številne države so začele 

umikati denar iz Britanije oziroma njihovih obveznic. To pa je bilo tisto, kar je Britanijo 

prisililo, da je za denarno pomoč (bila je v velikih finančnih stiskah tudi zaradi tečaja funta) 

zaprosila IMF. Vendar so imele tam – še posebej v finančnih ustanovah – poglavitno besedo 

ZDA, ki so najprej zahtevale umik vojske iz Egipta, šele nato bi ponudile pomoč. Britanija je 

tako navkljub vojaški zmagi nad Egiptom postala dejanski poraženec in hkrati močno 

ponižana pred ZDA (James 1994, 573–588). 

In prav ta dogodek je pomenil tudi tisti »dejanski konec« britanskega imperija, ki je na 

vrhuncu moči bil največji imperij na svetu. Rekli so mu tudi imperij, nad katerim sonce nikoli 

ne zaide. 

                                                                                                                                                         
predsednik Egipta in med drugim podržavil Sueški prekop. Med drugim je tudi zelo pomemben človek 

pri poznejši organizaciji Neuvrščenih in hkrati ključni mož panarabskega gibanja, ki pa je z njegovo 

smrtjo zamrlo (Abdel-Nasser b. l.). 
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5 SKLEP 

Cilj naloge je bil pokazati, kako je majhni Angliji uspelo postati velikanski (britanski) 

imperij, ki je bil največji na svetu, saj je obsegal četrtino kopnega na Zemlji. 

Hipoteza je bila, da je šlo pri uspehu vzpostavitve imperija za edinstveno kombinacijo 

bančnega sistema, prostega trga in izkoriščanja kolonij. Kot nam je uspelo dokazati, je bilo 

tako, saj je bančni sistem omogočal kreditiranje trgovcev in še pomembneje države 

(kraljevin), ne da bi to neposredno vplivalo na davkoplačevalce. Točno v tem je bila locirana 

ključna razlika z denimo Francijo kot največjim tekmecem, a to velja tudi za številne druge 

imperije tiste dobe. Vendar ta bančni sistem – in s tem sistem financiranja – ni bil angleška 

iznajdba, temveč dokaj zapletena »zadeva«, ki sega precej globoko v zgodovino, v 

srednjeveške Benetke in Genovo. Iz teh mediteranskih srednjeveških mest (principatov v večji 

meri), ki so bili hkrati »morski imperiji«, se je vzorec – tudi bančništva – selil na območje 

današnje Nizozemske in šele od tu v London (od tukaj pomen Antwerpna, Amsterdama ipd., 

kot pristanišč, a še bolj kot bančnih – tudi diamantnih – središč trgovanja) (Farrell 2013, 215–

223). Tu je pomembno dodati vsaj to, da čeprav je govora o tem, da britanskega imperija »ni 

več« (v smislu ozemelj, vojaško-državno ipd.), ta vendarle v določeni meri in v nekaterih 

drugih ozirih še zmeraj obstaja, in to ravno na področju bančništva.  

London City namreč še danes velja za finančno središče sveta, predvsem na področju 

utajevanja davkov, saj so prav otoki v Karibih (in drugje), ki so še danes del britanskega 

čezoceanskega ozemlja, največje davčne oaze. Povedano drugače: britanski imperij je še 

vedno prisoten, vendar tokrat ne več v ozemeljskem in vojaškem smislu – kar smo spremljali 

skozi magistrsko nalogo –, temveč v finančnem. 

Da bi poskusili podpreti hipotezo o uspehu britanskega imperija, smo predstavili pet 

pomembnih ozemelj (ponekod sestavljeno iz več kolonij) in zasebnih družb, ki so nad temi 

ozemlji imele monopol. Kot smo lahko videli, so te družbe imele tudi pravice menedžirati s 

temi ozemlji, torej postavljati guvernerje in druge uradnike, s čimer so imele pravico 

postavljati zakone ter s tem vladati tamkajšnjemu prebivalstvu. To, da bi neko zasebno 

podjetje imelo tako pristojnost in moč nad nekim ozemljem (to so premogli le še Nizozemci), 

je v zgodovini precej redko videno. Vse to je pripeljalo do ekstremnih izkoriščanj tako 

ozemlja, tamkajšnjih surovin kot tudi prebivalcev. Prav to menedžiranje kolonij kot zasebnih 

ozemelj z zasebno vojsko in policijo, a vse skupaj pod zaščito države (naj si bo to Anglija ali 

pozneje britanski imperij), je naredilo imperij nekaj posebnega ter vrednega študija in 

predstavitve. Navsezadnje je to tudi tisto, kar me je najbolj spodbudilo k raziskavi. 

Če na kratko povzamemo, lahko zapišemo, da je tako vzponu, menedžiranju kot padcu 

imperija botrovalo precej dejavnikov, ki smo jim – zgolj nekaterim – skušali slediti skozi 

nalogo. Eden od pomembnejših je bil vsekakor religija (protestantizem v primerjavi s 

katolicizmom), ki je zelo pomembna pri razumevanju določenih odločitev oziroma poteka 
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dogodkov. Tako med drugim vidimo, da je kolonializem v Severni Ameriki zaznamoval 

predvsem puritanizem (vsaj v prvi ključni fazi), pozneje je obdobje moralnih vrednot 

zaznamovalo evangelijstvo, čez čas pa je v Afriki imel pomembno vlogo še kalvinizem. 

V nadaljevanju smo skušali predstaviti še evolucijo imperija skozi zgodovino in na kratko 

opisati pet različnih razvojnih obdobij, skozi katera se je imperij spreminjal. 

Pri začetku konca imperija smo obravnavali štiri izstopajoče »dogodke«, ki so bodisi 

neposredno bodisi na ravni simbolike nakazali na počasen zaton imperija. S tem smo želeli 

prikazati še obširnost problematike, s katero so se morali ukvarjati takratni državni voditelji in 

diplomati ter – navsezadnje – tudi prvi možje velikih podjetij, ki so jih krmilila. Dogodki, s 

katerimi smo se ukvarjali, so se vlekli skozi kar nekaj desetletij in potekali čez celotno 

zemeljsko oblo. Razlog za to je preprost: ko govorimo o britanskem imperiju, imamo opraviti 

s svetovnimi, globalnimi dogodki, ki zadevajo ves svet in tudi razumevanje celotne 

globalizacije. 

Seveda pa je prav zaradi obširnosti, tako ozemeljske kot siceršnje – imperij je zajemal namreč 

skorajda vse celine sveta –, navsezadnje tudi časovne, saj se vse skupaj »vleče« več kot 300 

let, v nekem smislu razumljivo, da je ravno to hkrati predstavljalo tudi raziskovalni izziv in 

omejitve, ki so nam stale na poti.  

Točno to je bil razlog, da smo v nalogi namerno izpustili precej pomembnih dogodkov 

(podatkov, imen ipd.), ki jih v tako bogati zgodovini ne manjka, kot tudi določena območja 

sveta. Prav tukaj pa je nakazana možnost za nadaljevanje raziskovanja in pisanja v zvezi z 

naslovno tematiko, saj britanski imperij ponuja še dosti prostora za to. Še zlasti bi bilo 

zanimivo raziskovati v smeri številnih otokov, na primer v Pacifiku, kjer bi skupaj z 

Avstralijo in Novo Zelandijo lahko odkrili marsikaj zanimivega. Podobno velja tudi na drugi 

strani, kjer izstopa območje Karibov s svojim takratnim suženjstvom, plantažami in 

proizvodnjo predvsem sladkorja ter ruma. A žal vsega ni mogoče zaobjeti v tako kratko 

nalogo. 
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