Britský koloniální systém

Kolonialismus a imperialismus
Oba pojmy spolu úzce souvisí. Imperialismus je v Encyklopedii moderní historii charakterizován jako „politika rozšiřování moci jednoho státu nad jinými státy či územími s cílem jejich přímého či nepřímého ovládnutí“ nebo zkráceně jako „vytváření světových říší (impérií)“. Je to proces spojený s kolonialismem, což je „expanzionistická politika evropských mocností, boj za rozdělení méně vyvinutých oblastí na sféry vlivu“. Příčin vzniku a uplatňování imperialismu je několik – za nejdůležitější jsou považovány důvody ekonomické (v koloniích jsou zdroje surovin, levné pracovní síly a odbytiště průmyslových výrobků), strategické (snaha zabránit ohrožení klíčového území tím, že se zabere území blízké, které pak slouží jako opěrný, ochranný bod – např. kvůli Indii se Británie eminentně zajímala o oblast Blízkého Východu), sociologické (řešení relativního přelidnění, možnost snazší kariéry v koloniích v armádě či správě). Zejména v počátečních obdobích je nutno počítat i s motivy dobrodružnými (zeměpisné objevy), vědeckými, misijními a obecně civilizačními. V posledních desetiletích 19. století se ke zmíněným motivům přidávají motivy prestižní. V této době převládlo mínění, že kolonie musí být atributem moderní velmoci, že pokud země nechce rezignovat na své velmocenské postavení, musí vlastnit kolonie.
Kolonialismus výrazně ovlivnil vztahy mezi evropskými státy. Mezinárodní svazky a dohody týkajíí se kolonií šly někdy napříč zavedeným systémem mezinárodních vztahů evropských a mohly jej tak zpětně ovlivnit. 

Britské impérium
Bezesporu nejmocnější koloniální říší bylo Britské impérium (proslulý název British Empire se vynořuje již v 17. století). Tohoto postavení nabývá koncem 18. století. Vrcholu své slávy dosahuje na přelomu 19. a 20. století, kdy zahrnuje ¼ obyvatel světa a 1/5 zemského povrchu. Jaroslav César dělí dějiny britské říše na 3 etapy:
	od počátků koloniálních výbojů po americkou revoluci

1783-1870
1870-1918, resp. 40. až 50. léta 20. století
Svého vedoucího postavení mezi koloniálními mocnostmi dosáhla Británie zejména díky vítězným mocenským střetům s Francií v 18. století. V tomto století se zájmy Británie soustředily na dvě oblasti: 
	Severní Amerika – zde získávají Britové roku 1763 (po vítězství v sedmileté válce) na úkor Francouzů některá území Kanady (kde už předtím měli a své osady) a na úkor Španělů Floridu a území v Karibské oblasti (Jamajka, Bermudy, Bahamy, Brotská Guayana)

Indický subkontinent – zde hrála velkou roli Východoindická společnost (East Indian Company; založená už roku 1600), která vybudováním strategických základen vpodstatě položila základy britského impéria v Asii.
Denis Judd považuje za obecný prvek/faktor imperiálního fungování spolupráci mezi britskými úřady a koloniálními elitami (domácí oligarchií). Právě zhroucení těchto zavedených vztahů v Americe bylo podle něj příčinou revoluce, po níž bylo roku 1783 Britské impérium nuceno uznat nezávislost Spojených států. Ztrátu tohoto území však nelze považovat za příliš velkou ránu pro Britské impérium, mimojiné proto, že po oddělení začal vzkvétat anglo-americký obchod. 
Austrálie
Roku 1788 Britové poprvé přistáli u břehů Austrálie. Na počátku novodobých australských dějin přitom leží jakýsi temný stín. Austrálie se totiž pro Británii stala místem pro odklad odsouzenců. Ti sem byli až do roku 1840 hromadně (a nákladně) deportováni, vznikl zde systém trestaneckých táborů (drsné podmínky, silně rozšířená homosexualita). Austrálie se také stala novou nadějí na lepší budoucnost pro ne zcela bezúhonné lidi z Británie. K tomu je třeba přičíst ještě brutální zacházení s domorodým obyvatelstvem. Jinak v Austrálii mělo velký úspěch chování ovcí (farmáři – squatteři) a zlatokopectví (zlatokopové – diggeři; velká australská zlaá horečka na počátku 50. let 19. století).
Kanada
V 1. pol. 19. století si Britové upevnili svou moc i v Kanadě, když v letech 1812-1814 zvítězili v britsko-americké válce. V průběhu dalších desetiletí pak dochází k postupnému sjednocování jednotlivých kanadských kolonií (1840 spojení Horní a Dolní Kanady, 1867 připojení Nového Brunšvicka a Nového Skotska, 1873 připojení Ostrova prince Edwarda atd.).
Jih Afriky
V roce 1815 anektovala Británie na úkor Holanďanů území u Msyu dobré naděje zvané Kapsko. Zde se nacházeli Búrové – afrikánsky mluvící evropští usedlíci. Ti pak měli s Brity poměrně napjaté vztahy. Aktem jejich odmítnutí britské nadvlády se stal tzv. velký trek v polovině 30. let. Šlo o hromadnou migraci Búrů z Kapska na sever, kde pak vzniklo několik samostatných búrských republik. Z nich Británie uznala Transvaal (1852) a Oranžský svobodný stát (1854). Británie nadále ovládala Kapsko a také Natal (od roku 1843) a předpokládala, že by časem mohlo dojít k vytvoření federace s okolními územími.
Indie
V polovině 19. století již Británie ovládala větší část indického subkontinentu (hlavně Bengálsko a Paňdžáb). V roce 1857-8 došlo k povstání sipahíů, což byli domorodí vojáci bengálské koloniální armády. Povstání, byť podporované i civilisty, nebylo příliš koordinované a bylo brutálním zákrokem Britů potlačeno. Výsledkem byla zvýšená nenávist mezi oběma rasami a hlavně změny ve správě území – roku 1858 byla zrušena Východoindická společnost, byla zřízena funkce místokrále a Indie byla rozdělena na dvě oblasti – jedna byla podřízena britské správě přímo, ve druhé byla ponechána formální svrchovanost místním vládcům. V roce 1876 byla královna Viktorie vyhlášena indickou císařovnou.

Zmíněné čtyři oblasti tvořily ekonomickou základnu Britského impéria. Indie byla vždy považována za „perlu říše“ a Kanada, Austrálie s Novým Zélandem a jih Afriky měly zvláštní postavení jakožto kolonie s bílým obyvatelstvem. Ostatní území získaná jinde měla spíše strategický význam.
2. polovina 19. století
Imperialismus se začal výrazně prosazovat od 70. let 19. století, a to u všech světových mocností. Vedle tradičních koloniálních mocností Velké Británie, Francie a Ruska jsou na vzestupu mocnosti nové – Spojené státy, Japonsko, sjednocené Německo a Itálie, ale třeba i Belgie. Probíhá tzv. závod o rozdělení zbytku světa mezi tyto mocnosti. V Británii se v této době střídají vlády konzervativní a liberální. Britská zahraniční politika je označována za politiku „skvělé izolace“ (splendid isolation), kterou lze charakterizovat jako taktiku nevázat se spojeneckými smlouvami s žádnou jinou mocností. 
Další území Británie
Británii patřilo území v Karibské oblasti, Gibraltar, Malta, ostrov Helgoland v Severním moři, Singapur, ostrovy v Tichomoří (Fidži, Tongo, Cookovy ostrovy, severovýchod Nové Guineje). V 80. a 90. letech se pozornost mocností soustředila na Afriku. V roce 1882 provedla Británie vojenskou intervenci do Egypta. Jeho ovládnutí znamenalo i zisk z jihu sousedícího Súdánu (po porážce odbojných mahdístických sil a po vyřešení tzv. fašodské krize z roku 1898, kdy se Britové střetli u Fašody s francouzskými jednotkami, které však nakonec ustoupily). V Africe dále Británie získala: Britské Somálsko, Keňu, Ugandu, Zanzibar, Severní a Jižní Rhodesii (území, která předtím vpodstatě individuálním úsilím vytvořil milionář Cecil Rhodes), Njasko, Bečuánsko, část Nigérie a Zlatého pobřeží, Oranžský svobodný stát a Transvaal. O oba posledně jmenované státy se bojovalo v búrské válce v letech 1899-1902. První rok války znamenal velké úspěchy Britů, pak však následovaly dva roky zdlouhavého boje proti několika búrským komandům vedoucím gerilovou válku.

Organizace Britského impéria na konci století
byla dosti komplikovaná, jeho části byly různorodé:
	autonomní kolonie (dominia) – Kanada, Kapsko (1910 vzniká Jihoafrická unie), Austrálie, Nový Zéland – uznávaly za panovníka britskou královnu, v rukou Britů byla obrana a zahraniční politika, jinak však šlo o samostatné státy

Indie – rozdělena na dvě oblasti – viz dříve
závislá území – změť různorodých držav:
	korunní kolonie – např. Cejlon, Jamajka, Trinidad – spravovány ministerstvem kolonií prostřednictvím guvernéra
protektoráty – např. Uganda, Njasko – spravovány většinou ministerstvem zahraničí, často přetrval vliv místních institucí
chráněné státy – např. Tongo, Egypt – domorodí panovníci si zde zachovali vládu, ale podléhali doporučením britského zmocněnce, fakticky tedy také spadaly do kompetence ministerstva zahraničí
výsadní území – např. Severní a Jižní Rhodesie – zde vládly výsadní společnosti (často obchodní)
V roce 1897 se velkou událostí stala oslava diamantového výročí královny Viktorie (60 let na trůnu). Oslava byla pojata jako manifestace hrdosti Britů na své impérium. Pompézní akce se měly stát prostředkem zdůraznění britských úspěchů. Faktem ovšem bylo, že Británie už v této době ztratila vedoucí postavení mezi mocnostmi a zejména hospodářství bylo v poklesu. 
Počínaje rokem 1887 se celkem pravidelně konaly tzv. koloniální (později imperiální) kolonie za účasti zástupců Británie a autonomních kolonií. Jejich rozhodnutí ale měla dost malou váhu, protože pro konečné uplatnění musala být přijata zákonodárnými sbory jednotlivých kolonií. Navíc opravdu významné politické záležitosti zde byly nechávány stranou. Konference tedy pořádány spíš pro vnější dojem souladu Británie a kolonií, měly spíš symbolický než praktický význam.
Velkou změnu Britského impéria způsobila samozřejmě první světová válka – a to jak co do vnitřní struktury (statut jednotlivých území), tak co do velikosti (ztráta některých a zisk jiných území). 

