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Abstrakt
Práce se zaměřuje na problematiku nepřímé vlády v Nigérii během britské koloniální správy.
Autor se zabývá tím, jaké existovaly v oblasti dnešní Nigérie původní vládní struktury, a jaký
měly vliv na proces kolonizace. Dále se zajímá o to, jakým způsobem probíhala nepřímá vláda
ve třech nigerijských historických regionech a jaké mezi nimi byly rozdíly. V neposlední řadě
si autor pokládá otázku, zdali Britové v Nigérii skutečně praktikovali nepřímou vládu nebo
nikoliv. Nejdříve je v práci představeno několik způsobů rozdělení Nigérie, poté autor
vysvětluje terminologii domorodých a anglickojazyčných názvů. Následuje kapitola popisující
proces kolonizace Nigérie Velkou Británií, a po ní již samotná analýza nepřímých vlád v
jednotlivých oblastech. V závěru autor porovnává zjištěné informace z oblastí a snaží se
nepřímou vládu v každé z nich charakterizovat.

Abstract
This thesis deals with indirect rule in Nigeria during the British colonial administration. The
author focuses on the original indigenous governing structures and their influence on the
process of colonization. Then he is interested in the way the indirect rule was being done by the
British in three Nigerian historical regions and what differences were between them. Lastly the
author asks if the British administrated Nigeria with the use of indirect rule or not. The first par
of the thesis describes numerous ways of dividing Nigeria into regions, then the author explains
the terminology of indigenous and English terms. After that follows a chapter about talking
about the process of British colonization of Nigeria and then the analysis of indirect rules in
each of the regions. In the conclusion the author compares researched information and tries to
characterise each indirect rule in its own way.
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Nigérie, nepřímá vláda, kolonialismus, Britské impérium, koloniální správa, proces
kolonizace Nigérie
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ÚVOD
Nigérie má za sebou bohatou a dlouhou historii plnou konfliktů, vzestupů a pádů říší, království a
kalifátů. Žádné období ji však nezměnilo tak jako období britské koloniální správy. Za necelých sto let
si dokázali Britové podmanit obrovské území se stovkami různých etnik a kmenů, podařilo se jim
přetvořit domorodý vládní systém k obrazu svému, a začlenit Nigérii do svého koloniálního impéria.
Tato bakalářská práce se zabývá nepřímou vládou v Nigérii během britské koloniální správy,
tím je myšleno období mezi rokem 1861 a koncem 20. let 20. století. Toto období vymezuje proces
kolonizace oblasti Nigérie Brity a postupný vývoj systému koloniální správy. Mým cílem je zjistit jakým
způsobem Britové přistupovali k zavádění nepřímé vlády ve třech nigérijských historických regionech,
protože v každém byly jiné původní vládní struktury a podmínky pro nepřímou vládu. Dále se také
zajímám o to, jaké rozdíly existovaly mezi nepřímými vládami v jednotlivých oblastech a v neposlední
řadě také jestli nepřímá vláda v Nigérii fungovala nebo nikoliv.
Co je to vůbec nepřímá vláda (indirect rule) a jak se liší od vlády přímé (direct rule)? Nepřímá
vláda je forma koloniální správy využívaná v Britském impériu od konce 19. a hlavně ve 20. století. Sir
Frederick Lugard ji implementoval a zdokonalil během svém mandátu v Protektorátu severní Nigérie
na počátku 20. století. Nepřímá vláda na rozdíl od přímé vlády nevyžaduje nahrazení původních
vládních struktur novými britskými, naopak je ponechává a koloniální režim spravuje kolonii skrze
domorodé vládce. To má dvě hlavní výhody. Zaprvé, není potřeba velkého množství britských úředníků,
jejichž platy nesmírně zatěžovaly koloniální rozpočet. Při nepřímé vládě stačilo mít v jednotlivých
provinciích a distriktech mnohem menší počet britských rezidentů (residents), kteří byli pouhými
„rádci“ náčelníků a emírů. Zadruhé, původní vládci reprezentovali koloniální režim navenek a tím mu
zaručovali legitimitu v očích domorodého obyvatelstva, které tak ke kolonialistům bylo smířlivější a
mělo menší ambice jim odporovat. Systém nepřímé vlády byl efektivní do takové míry, že se jej Britští
úředníci snažili ve 20. století uplatnit téměř v každé nové kolonii.1
Předpokládám, že existence centralizovaných a komplexních správních struktur v severní
oblasti Nigérie zde zjednodušovala zavedení nepřímé vlády. Na druhou stranu roztříštěnost a
nehomogenita mocenských struktur na jihu představovaly pro Brity velký problém. I přes to, že Britové
kolonizovali Nigérii z jihu na sever, nepomohlo jim to důkladnému seznámení se s místními poměry.
Tato problematika bude představena v kapitole zaměřené na jihovýchodní oblast.
Při výzkumu jsem čerpal informace až na jeden pramen pouze z anglických publikací. První
z nich je kniha od předního nigérijského historika Toyina Faloly A History of Nigeria, ve které se věnuje
celé historii Nigérie od prvních kultur žijících před 9000 lety až po prezidentské volby roce 2007.2 Tato

1

Kenneth J. Panton, Historical dictionary of the British Empire (London: Rowman & Littlefield, 2015), 156 a
248.
2
Toyin Falola a Matthew M. Heaton, A History of Nigeria (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
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kniha se stala kostrou celé mé práce. Druhou publikací od pana Faloly, ve které jsem našel definice a
vysvětlení mnohých mně neznámých pojmů, je Historical dictionary of Nigeria.3 Nesmím opomenout
velmi přínosný článek dalšího proslulého nigérijského historika Adiele E. Afigba, „The Warrant Chief
System in Eastern Nigeria: Direct or Indirect Rule?“, ve kterém je popsána situace nepřímé vlády
v jihovýchodní oblasti.4 Poslední knihou, o které bych se chtěl zmínit je dílo prvního nigérijského
generálního guvernéra a zkušeného britského koloniálního úředníka Sira Fredericka Lugarda The Dual
Mandate in British Western Africa.5 Tato kniha měla v podstatě sloužit jako příručka pro úspěšné
fungování nepřímé vlády v západní Africe. Lugard v ní popisuje, jak rozeznat místní vládce, jaké
instituce ustanovit, jak má samotná administrativa pracovat na denní bázi, a mnoho dalšího. Je to velmi
obsáhlé a detailně sepsané dílo. Jediným použitým českým titulem, je populárně naučná publikace
Vladimíra Klímy Nigérie – stručná historie států.6 Tuto knihu jsem použil pouze k přeložení některých
domorodých a anglických názvů, celkově je velmi stručná a pro mé účely nepoužitelná. Zbytek zdrojů
tvoří různé akademické články zabývající se dílčími tématy problematiky nepřímé vlády a nepřímé
vlády v jednotlivých oblastech.
V práci nejdříve definuji rozdělení Nigérie na tři historické oblasti, poté vysvětluji problematiku
domorodých názvů a institucí, které se objevují v anglickojazyčné literatuře. Následuje hlavní část
práce, která má dvě podkapitoly. Jako první představuji původní státní struktury a proces kolonizace
Nigérie Velkou Británií. V druhé podkapitole nazvané „Tři oblasti – tři nepřímé vlády“ detailně
analyzuji nejdříve severní, poté jihovýchodní, a nakonec jihozápadní oblast, a jednotlivá specifika tamní
nepřímé vlády. V závěrečné kapitole provádím komparaci zjištěných rozlišností a odpovídám na výše
zmíněné otázky.
V českém prostředí se problematice nepřímé vlády obecně nikdo nevěnuje, toto tvrzení platí
dvojnásobně o nepřímé vládě v oblasti Nigérie. Představení této problematiky v českém jazyce považuji
za největší přínos mé práce.

1 ZPŮSOBY ROZDĚLENÍ NIGÉRIE
V mé práci pracuji se třemi historickými oblastmi, nicméně nigérijské území lze rozčlenit několika
způsoby podle čtyř různých dělících faktorů: geografie, náboženství, etnicko-lingvistická skupina a
historický proces kolonizace.
Nigérie se nachází v západní Africe při Beninském zálivu. Sousedí se státy Benin na západě,
Niger na severu, Čad na severovýchodě a Kamerun na západě. První dělící metoda – geografická –
rozděluje Nigérii na tři části. Hranicemi jsou dvě hlavní řeky Niger a Benue. Severní oblast je od dvou

3

Toyin Falola a Ann Genova, Historical dictionary of Nigeria (Lanham, Md: Scarecrow Press, 2009).
Adiele E. Afigbo, „THE WARRANT CHIEF SYSTEM IN EASTERN NIGERIA: DIRECT OR INDIRECT
RULE?“, Journal of the Historical Society of Nigeria 3, č. 4 (1967).
5
Frederick J. D. Lugard, The dual mandate in British tropical Africa (London: W. Blackwood and sons, 1922).
6
Vladimír Klíma, Nigérie – Stručná historie států (Praha: Libri, 2003).
4
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jižních oddělena Nigerem, přitékajícím ze severozápadu a Benue, která teče z východu. Benue se vlévá
do Nigeru u města Lokoja nacházejícím se v centrální části Nigérie. Na jihu pokračující Niger dělí území
na jihozápadní a jihovýchodní oblast. Delta tohoto veletoku protíná jižní území uprostřed a ústí do
Guinejského zálivu. 7 (viz mapa 1)
Podle druhého faktoru, je Nigérie rozdělena podél západovýchodní osy na dvě rozlohou
podobné oblasti: severní a jižní. V severní oblasti žijí, muslimové a v jižní převážně křesťané. Jižní
oblast ale nebyla tak nábožensky homogenní jako ta severní, a kromě křesťanství v ní existovala i řada
domorodých náboženství.8
Dalším kritériem rozdělení je příslušnost k etniku. V Nigérii existuje něco mezi 200 a 250
různými etnicko-lingvistickými skupinami, tudíž toto kritérium musím zjednodušit.9 Přes rozmanitost
etnických skupin jsou v Nigérii čtyři dominantní. Tyto skupiny se anglicky nazývají takto: Hausa a
Fulani, Yoruba, a Igbo/Ibo.10 V mé práci budu používat české názvy těchto etnik podle názvů z knihy
Vladimíra Klímy Nigérie – stručná historie států: Fulbové a Hausové, Jorubové a Igbové.11 Nigérie je
takto rozdělena na tři oblasti. Severní oblast s populací Fulbů a Hausů vyznávajících islám na území
severně od soutoku řek Niger a Benue. Dále jihozápadní oblast, kde žijí křesťané Jorubové, jejich oblast
se nachází západně od delty Nigeru. A poslední třetí jihovýchodní oblast s dominantní populací Igbů,
též vyznávajících křesťanství, obývajících regiony východně od Delty Nigeru.
Čtvrtý faktor dělení potvrzuje rozdělení podle způsobu prvního a třetího. Historicky se Nigérie
v dnešní podobně zrodila v roce 1914, kdy byla prohlášena za Kolonii a protektorát Nigérie (Colony
and Protectorate of Nigeria). Tento státní útvar vznikl spojením tří menších protektorátů, které
korespondují s rozdělením uvedeném výše. Podrobnější informace o těchto celcích uvedu
v následujících kapitolách.12

7

Falola a Genova, Historical dictionary of Nigeria, xxxi.
Falola a Heaton, A History of Nigeria, 5.
9
Ibid., 4.
10
Hausa a Fulani se někdy považují za jedno etnikum. Před a během koloniálního období v severní Nigérii
vládli Fulani, a to díky rozmachu Sokotského kalifátu Usmana dan Fodia. Ten si na začátku 19. století podrobil
četná království etnika Hausa.
Igbo a Ibo jsou dva názvy označující stejnou etnickou skipinu.
11
Klíma, Nigérie.
12
Michael Crowder, „Lugard and colonial Nigeria: towards an identity?“, History Today 36 (1986): 25.
8
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Mapa 1: Významná města a etnické skupiny v současné
Nigérii (Falola a Heaton, A History of Nigeria, xl)
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2 NÁZVOSLOVÍ ETNICKÝCH SKUPIN, DOMORODÝCH
VLÁDCŮ, A INSTITUCÍ
Nyní je na místě se věnovat názvosloví etnických skupin. V anglické literatuře se vyskytují často výrazy
jako například; Yoruba tribes, Ijaw people(s), anebo je název etnické skupiny ponechán pouze jako
podstatné jméno; the Hausa, the Efik. Je složité překládat z angličtiny výraz „people(s)“, protože jeho
český význam „lid“/„národ(y)“ v nigérijském prostoru nekoresponduje s evropskou koncepcí národa.
Některé etnické skupiny opravdu vytvořily centralizované mocné říše se sofistikovanou administrativou,
kulturou a vším, co by je definovalo jako evropský národ. Další fungovaly v rámci menších království
nebo městských států. Existovaly také skupiny, které zůstaly u původního „primitivního“ kmenového
uspořádání v rámci jedné či několika vesnic. Já budu ve své práci používat názvy etnik jako podstatné
jméno, pokud existuje jejich český přepis. V opačném případě budu psát jejich názvy anglicky a doplním
je o slova jako „kmen“, „etnikum“ nebo „etnická skupina“.
Dalším názvoslovným problémem je pojmenování vládců nigérijských státních celků. Obecně
řečeno existovaly na jihu dvě hlavní kategorie: král (king) a náčelník (chief). Tyto dva pojmy jsou v
literatuře používány zaměnitelně. Neplatilo totiž pokaždé, že by král měl větší moc než náčelník, často
tomu bylo naopak. Každé etnikum a kmen má pro svého vůdce nebo vládce vlastní název. Takto o této
problematice píše Toyin Faola ve své knize Historical Dictionary of Nigeria:
„Every language in Nigeria has its own term for chief. In Igbo it is eze; in Yoruba it is oba, with
regional variations. The head chief of Oyo, for example, was the alaafin, while his contemporary
in Ibadan was called olubadan. The people of Ijebu-Ode refer to their chief as awujale, and the
people of Ekpon use onogie.“13

Názvosloví v severních oblastech je mnohem jednodušší, jelikož v oblasti Sokotského kalifátu vládli
emírové nebo sultánové. V této práci budu uvádět domorodé názvy představitelů států s vysvětlením, že
se jedná o jejich vládce.
Poslední problematickou oblastí, co se týče názvosloví jsou názvy koloniálních institucí a
administrativních celků. České názvy britských protektorátů jsou přejaty z publikace Vladimíra Klímy
Nigérie – stručná historie států.14 Anglické názvy, které se dají jasně přeložit do češtiny bez ztráty
významu jsou v mé práci v češtině s původním názvem uvedeným v závorce. Výrazy, které se v české
literatuře buďto nevyskytují nebo by překladem ztratily na významové podstatě zůstávají v původní
formě.

13
14

Falola a Genova, Historical dictionary of Nigeria, 74.
Klíma, Nigérie – Stručná historie států.
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3 PŮVODNÍ STÁTNÍ STRUKTURY, MOTIVY A PROCES
KOLONIZACE
V této kapitole se budu věnovat původním státním strukturám, které v Nigérii existovaly před
příchodem Britů. Dále popíši způsob, kterým Evropané včele s Brity postupně zvětšovali svůj vliv na
místní vládce. Na konec, jak se suverénní místní státní celky staly součástí Britského impéria. Časový
rámec této kapitoly je mezi lety 1861 a 1914, protože tyto dva letopočty ohraničují období procesu
kolonizace Nigérie. První určuje rok, kdy Britové poprvé formálně převzali správu nad přístavním
městem Lagos a prohlásili jej za britskou korunní kolonii.15 Druhý letopočet označuje završení
kolonizace Nigérie, kdy byly dva na sobě správně nezávislé protektoráty sloučeny pod jednu
administrativu v Kolonii a protektorát Nigérie (Colony and Protectorate of Nigeria).16

3.1

Původní státní struktury

Před začátkem britské kolonizace se v Nigérii nacházelo velké množství suverénních státních celků
různé velikosti a síly. Kromě centralizovaných království, kalifátů a emirátů s jasnou mocenskou elitou
existovaly na území jižní Nigérie také nesčetné kmeny bez centralizované vlády sjednocené ve
vesnických svazech. Na následujících stranách popíši, jaké státní celky se vyskytovaly v Nigérii, a jaké
změny je potkaly během 19. století.
V roce 1804 vyhlásil muslimský učenec a reformátor Usman dan Fodio fulbského původu
džihád na hauské státy v severní oblasti. Jeho stoupenců přibývalo a svatá válka byla úspěšná. V roce
1812 sjednotil přes 30 hauských emirátů pod jednu obří říši s názvem Sokotský kalifát. Tento státní
útvar je považován za poslední „velkou říši“ v Nigérii, rozprostíral se daleko za hranice severní oblasti
dnešní Nigérie. (viz mapa 2) Kalifát přinesl změny, které v následujícím století pomohly Britům při
kolonizaci severu. Vznikla zde velmi dobře správně organizovaná mocenská struktura, každý emirát byl
řízen emírem, který se zodpovídal kalifovi v hlavním městě Sokoto. Emírové kalifovi každoročně platili
tribut. Soudní moc byla v rukou emírů, kteří se řídili striktně islámským právem. Džihád dokončil proces
islamizace v severní oblasti a tím de facto sjednotil nově islamizovaná etnika. Další změnou bylo
vystřídání etnik na pozici vládnoucí aristokracie. Stoupenci dan Fodia z řad Fulbů nahradili staré hauské
emíry. Sokotský kalifát se stal dominantním hegemonem severní oblasti na necelé jedno století, v roce
1903 jej totiž dobyly britské vojenské jednotky pod vedením Sira Fredericka Lugarda.17
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Mapa 2: Největší teritoriální rozsah Sokotského kalifátu (Falola a Heaton, A History of Nigeria, 67)
V Jihozápadní jorubské oblasti, nazývané též Yorubaland, po dlouhá staletí vládla Ojoská říše
(Oyo Empire).18 Tato říše byla založena mezi 10. a 14. stoletím a nacházela se v jihozápadní části Nigérie
ohraničená ze severu hauskými státy, pobřežím z jihu a Beninským královstvím z východu. (viz mapa 3)
Ojoská říše byla mocenským hegemonem a udržovala ambice ostatních jorubských království na uzdě.
Plnila obdobnou roli jako Sokotský kalifát v severní oblasti. Její pozice byla velmi výhodná, jelikož
fungovala jako most mezi pobřežními přístavy a severními emiráty. Jorubové byli proslulí svým
obchodnickým umem, při překupu zboží navýšili cenu za zprostředkování, a tím se jim zvýšil i zisk.
První událostí vedoucí k úpadku Oja byl zákaz prodeje otroků a přechod na tzv. legitimní obchod
(legitimate trade) vyhlášený Velkou Británií v roce 1807.19 Říše Ojo se poté začala postupně hroutit,
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jednotlivá jorubská království přestala respektovat autoritu Oja a ze severu říši ohrožovaly výpady
džihádu Sokotského kalifátu. Konečně v roce 1833 vojska emirátu Ilorin zaútočila ze severu, vypálila
hlavní město Oyo Ile, a tím byla většina severního území Ojoské říše připojena k území Ilorinu.20
Následovalo šedesátileté období tzv. Jorubských válek. Prvním ze série konfliktů nástupnických
království Ojoské říše byla válka mezi královstvími Ijaye a Ibadan. Konflikt, trvající tři roky mezi lety
1859 až 1861, se týkal nástupnictví na post alaafin (krále) po padlé říši Ojo. Vítězem se nakonec stal
Ibadan, kterému se povedlo Ijaye porazit, a toto město i vypálit.21 Chaos a války pokračovaly po další
desetiletí. Ibadan se snažil obhájit vůdčí roli v regionu, odrážeje útoky ostatních království, která často
proti silnějšímu oponentovi tvořila spojenectví. Klid se do jihozápadní oblasti vrátil až v roce 1893, kdy
britský koloniální guvernér procestoval celý Yorubaland22 a vyjednal pomocí bilaterálních smluv
s místními vládci mír mezi válčícími královstvími.23
Jihovýchodní oblast Nigérie byla na rozdíl od předchozích dvou oblastí silně decentralizovaná.
Východně od centralizovaného a rozlehlejšího Beninského království se nacházelo území
s nepřeberným množstvím malých království, městských států a kmenů. Jediným větším státním
celkem, který v jihovýchodní oblasti existoval, byla konfederace Aro. Aro byla považována za
spirituální centrum celé oblasti tzv. Igboland24 s vyhlášeným věštcem ve z Ara. Konfederace vydržela
suverénní několik desítek let. Až v roce 1901 během tzv. expedice Aro (Aro expedition) byl tento stát
dobyt britskými jednotkami, když se přesouvaly z jižního protektorátu do severního.25 Podobný osud
postihl Beninské království, které se podrobilo již v roce 1892.26

Mapa 3: Státní celky v jižní Nigérii
před britskou kolonizací. Falola a
Heaton, A History of Nigeria, 52)
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3.2

Motivy a proces kolonizace

Mezi lety 1807 a 1914 prošlo celé nigérijské území velkými změnami. V této části se budu věnovat
tomu, jak se od prvních misijních záměrů přes vnucování legitimního obchodu, až po uzavírání smluv a
vojenská tažení podařilo Britům ustanovit koloniální správu. Co Brity ke kolonizaci vůbec motivovalo?
Křesťanství a jeho šíření pomocí misií bylo pro Evropany v ranné fázi kolonialismu prioritou.
První Evropané, kteří se do oblasti západní Afriky vypravili, byli portugalští obchodníci již v 15.
století.27 Usazovali se na jižním pobřeží Nigérie a zakládali tam obchodní stanice a přístavy, které jim a
dalším Evropanům sloužily jako základny buď pro misie, nebo pro průzkumné výpravy do vnitrozemí.
Křesťanství se však nedočkalo velké popularity a zůstalo rozšířené pouze na pobřeží. Rozmach samotné
víry spolu s rozsáhlejšími misijními aktivitami přišel až kolem poloviny 19. století, kdy Portugalce již
dávno vystřídali Britové. Jednou z prvních a nejvýznamnějších misijních organizací byla Church
Missionary Society, která začala svou aktivitu ve 40. letech 19. století. Společně s dalšími organizacemi
se snažila šířit křesťanství po jižní Nigérii převážně v Jorubalandu.
S křesťanstvím přišlo ruku v ruce i vzdělání, které vychovalo první poevropštěné Afričany, kteří
dále šířili evropskou „civilizovanou“ víru. Právě šíření civilizace, poznání a moderních technologií byl
argument, kterým evropské mocnosti obhajovaly kolonizaci nejen Afriky. Jedním z poevropštěných
afrických misionářů byl Samuel Ajayi Crowther, bývalý otrok, kterého osvobodila britská flotila z
pašerácké lodi. Poté byl odvezen do Sierra Leone a tam pokřtěn. Vrátil se do oblasti jižní Nigérie, kde
vedl misii do vnitrozemí a v roce 1862 se stal prvním biskupem pro oblast Nigeru. 28 Postupem času
začalo původní obyvatelstvo dvou jižních oblastí přijímat křesťanství za své, někdy obohacené o různé
prvky z původních pohanských náboženství a rituálů. Tímto způsobem vzniklo v Nigérii rozdělení na
muslimský sever a křesťanský jih.29
Kromě šíření křesťanské víry měli Britové i jiné motivy pro to, aby se začali čím dál tím
intenzivněji angažovat v Africe. Jedním z nich byl zákaz obchodu s otroky a snaha propagovat tzv.
legitimní obchod.
Zaprvé se jednalo zákaz obchodování s otroky v rámci Abolition Act z roku 1807, který
zakazoval prodej a nákup otroků v rámci Britského impéria (a v rámci oblastí, které Britové považovali
za svou sféru vlivu).30 Obchod s otroky byl pilířem ekonomik téměř všech nigérijských státních celků.
Ačkoliv tento zákon nezrušil instituci otroctví jako takovou, značně změnil ekonomickou situaci
v oblasti Beninského zálivu, ze kterého po staletí proudily tisíce otroků ročně přes Atlantik do
Ameriky.31
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Zákaz obchodu s otroky měl dva následky. Prvním bylo přesměrování pohybu otroků ze
zahraničního trhu na trh domácí. Instituce otroctví byla významnou složkou nigérijských společností
s dlouhou tradicí. Otroci nebyli pouze levná pracovní síla, mohli se stát váženými členy komunity,
zbohatnout anebo se dokonce přiženit do rodiny pána. Mohli také získat vzdělání a provozovat vlastní
podnikání.32 Druhý následek bylo zvýšení Britského vlivu na území Nigérie v návaznosti na vyžadování
legitimního obchodu. Britové si na základě výše zmiňovaného zákona vynucovali jeho dodržování silou
v rámci takzvané diplomacie dělových člunů (gunboat diplomacy). Tato strategie spočívala v tom, že
když nějaký lokální vládce exportoval ze svého města (převážně přístavní města u moře a veletoků)
otroky, Britové mu pohrozili námořním útokem. Pokud neposlechl, došlo na samotný útok, a nelegálně
obchodující přístavy byly vystaveny salvám děl britských křižníků.33
Legitimate trade neboli legitimní obchod byla forma obchodu prosazovaná v britské zahraniční
politice po zákazu obchodu s otroky. Jednalo se o postupný přechod z obchodu, který „civilizovaní“
Evropané považovali za barbarský, na poctivý obchod v duchu křesťanství, obchod s přírodními
komoditami a produkty nacházejícími se v lokálním regionu. Těmito komoditami byly v případě Nigérie
produkty z palmy olejné. Palmové produkty jako olej, tkaniny nebo nerostné suroviny zaujaly hlavní
pozici mezi nigérijskými exporty a v polovině 19. století jim dominovaly. Touto dobou již britští
obchodníci měli na pobřeží a v ústích velkých řek dobrou pozici k zakládání obchodních společností a
firem. Postupem času se obchodníci díky tvrdé a vytrvalé práci badatelů a misionářů začali přesouvat i
více do vnitrozemí. Přesun byl pozvolný a odehrával se převážně podél velkých řek. Obchodníci museli
intenzivně spolupracovat s obchodníky z řad domorodého obyvatelstva. V té době totiž Evropané
nemohli kvůli malárii a dalším tropickým nemocem jen tak cestovat do vnitrozemí. Domorodí
obchodníci svou pozici pochopili a využívali ji na maximum. Stali se z nich překupníci zboží, a jak jsem
již psal v úvodu jihozápadní oblasti a Jorubanů, tito lidé zbohatli a získali značný vliv. 34
Jak bylo uvedeno výše, šíření křesťanství a obchod byly dva hlavní hybatelé britské snahy o
jakoukoliv koloniální administrativu v Africe. Nesmíme ale opomenout i zahraničněpolitické aspekty
kolonialismu. Mám tím na mysli proslulý „Boj o Afriku“ (Scramble for Africa), období, kdy evropské
mocnosti (hlavně Velká Británie, Francie a později i Německo) spolu soupeřily o vliv a kontrolu území
v Africe. Toto soupeření vyústilo v Berlínskou konferenci o Západní Africe, která se konala mezi lety
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1884 a 1885.35 Na této konferenci si zástupci nejen těchto tří koloniálních mocností rozdělili území v
Africe a vymezili si sféry vlivu. Dále nastavili pravidla, podle kterých se měl do budoucna uznávat nárok
na území ve sféře vlivu toho či onoho státu. Pokud měla velmoc v regionu dostatečný vliv, myšleno
především obchodní, mohla toto území anektovat a koloniálně spravovat. Legitimitu koloniální správě
dávala existence obchodních dohod a protektorátních bilaterálních smluv mezi zástupcem mocnosti a
domorodou vládní entitou.36
Velká Británie po Berlínské konferenci dostala strach, že by Francie nebo Německo mohli chtít
proniknout do její sféry vlivu v oblasti řeky Niger. Francie tlačila ze severozápadu z Francouzské
západní Afriky. Poté, co Německo anektovalo Kamerun v roce 1884, nastala reálná možnost, že se
německé firmy potažmo vláda začnou tlačit na jihovýchodní pobřeží a do přístavního města Calabar.37
Britové ale byli napřed, jelikož dobou Berlínské konference se jejich firmám podařilo absolutně
ovládnout trh v deltě Nigeru a ve vnitrozemí. Menší firmy, některé i francouzské nebo německé, byly
skupovány většími britskými. Nakonec se jedna z nich, Royal Niger Company (RNC), stala více než jen
obchodní společností , když jí byly garantovány koloniální administrativní pravomoci.38
V polovině 80. let 19. století měla Velká Británie pod kontrolou téměř celé pobřeží dnešní
Nigérie a značné území ve vnitrozemí. Royal Niger Company byla britská obchodní společnost operující
v oblastech severně od soutoku Nigeru a Benue. Její aktivní roky se datují mezi lety 1886 a 1899. Nabyla
takové moci, že region ovládala jak obchodně, tak politicky. RNC měla klíčovou zásluhu na tom, že se
Velké Británii podařilo získat pod koloniální správu střední a severní státní celky v Nigérii, a vyhlásit
Protektoráty jižní Nigérie a Protektorát severní Nigérie (Protectorate of Southern Nigeria a Protectorate
of Northern Nigeria). Zakladatelem RNC byl George Goldie, obchodník, který přišel do Nigérie v roce
1877. Začal zde obchodovat s palmovým olejem a jeho obchodní společnost velmi rychle rostla.39
V roce 1879 se mu podařilo na úkor jeho obchodních konkurentů skoupit další firmy a založit
United Africa Company, která se po dalším rozšíření přejmenovala na National Africa Company v roce
1882.40 Vytvořením obchodního monopolu Goldie významně pomáhal britským zájmům v oblasti,
protože vykoupením všech francouzských firem zajistil Velké Británii právo na sféru vlivu. V 80. letech
zvýšila společnost aktivitu v podepisování obchodních a politických smluv s místními vládci, například
v roce 1885 se sultánem ze Sokota.41 RNC a Sokotský kalifát spolu poté obchodovaly. Toto všechno
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dále posilovalo britskou pozici podle pravidel Berlínské konference.42 Goldieho obchodní impérium
zničilo veškerou konkurenci v regionu a roku 1886 získalo od britské vlády chartu (licenci), která nově
přejmenované Royal Niger Company dávala značné pravomoci. RNC dostala pod přímou správu území
mezi městy Lokoja (nacházejícím se u soutoku Nigeru s Ebue) a Sokoto. Lokoja byla určena jako hlavní
město, kde měla společnost sídlo. RNC mohla udržovat ozbrojené složky, spravovat území pod ní
spadající, dohlížet na férovost obchodu a bojovat proti obchodu s otroky. (viz mapa 4)

Mapa 4: Britský vliv v Nigérii v roce
1889 (Falola a Heaton, A History of
Nigeria, 94)
Roku 1886 byla zřízena Royal Niger Constabulary, ozbrojená složka, která měla za úkol chránit
chod společnosti. Byla tvořena převážně domorodými branci, kterým veleli britští důstojníci. Royal
Niger Constabulary se také účastnila rozšiřování teritoria RNC a podmaňování si nespolupracujících
vládců.43 Smlouvy, které byly uzavírány s místními vládci legitimizovaly nárok společnosti na území.
Bombardování měst států neplnící některé články dohod se stalo běžnou praktikou již od konce 70. let.44
RNC je možné považovat v podstatě za státní celek, který společně se dvěma britskými protektoráty na
jihu ohraničoval sféru vlivu Velké Británie v Nigérii. (viz mapa 4) Bylo to oboustranně výhodné, Goldie
měl monopol na obchod a Británii správa území nestála ani penci. Nicméně RNC a Goldieho čekalo na
konci století nemilé překvapení.
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V červnu roku 1899 byla společnosti charta odvolána. Jedním z hlavních důvodů byla obří
nepopularita společnosti, kvůli jejím obchodním praktikám. Nasazovala absurdně vysoká cla, přirážky
až 100 %, a nutila obchodníky, aby si kupovali licence opravňující je provozovat byznys na jejím území.
Dalším důvodem se stala smutná příhoda s kmenem Brass, který kvůli monopolu společnosti na překup
zboží ztratil obživu, a téměř vyhladověl. Tito lidé povstali proti RNC, ale byli brutálně potlačeni.
Poslední příčinou úpadku společnosti byla podle britské vlády neschopnost ochránit severní hranice
jejího území. 45 Společnost se musela potýkat s častými útoky domorodých obchodních prostředníků,
kterým usurpovala živobytí.46 Po dlouhých jednáních s britským ministrem zahraničí pro kolonie si
Goldie vyjednal vysoké odstupné a společnost se vzdala správy území. Jižní část připadla k Niger Coast
Protectorate a v roce 1900 vznikl Protektorát jižní Nigérie. V ten samý moment bylo rozhodnuto, že ze
severního území RNC vznikne Protektorát severní Nigérie, do jehož čela byl jmenován Frederick
Lugard.47 Vzniku protektorátů a kolonií na nigérijském území se budu věnovat dále.
Britské a další evropské obchodní subjekty žádaly o nějakou autoritu, která by jim pomáhala
řešit spory mezi sebou a s místními obchodníky. Dále také žádali o ochranu před nájezdníky, kteří jim
drancovali sklady.48 Velká Británie tak v roce 1849 Brity zřídila Konzulát pro Beninský a Biaferský
záliv, kam byl britskou vládou jmenován konzul John Beecroft.49 Sídlem Konzulátu se stal přístav Lagos
na jihozápadním pobřeží.50 Pod jurisdikci konzulátu patřil pás území na pobřeží od Dahomey na západě
po Kamerun na východě. Dalším orgánem, kterým se Britové přiblížili přímé koloniální správě, se staly
tzv. soudy spravedlnosti (equity courts).51 Tyto soudy spravedlnosti byly zakládány od 50. let 19. století
především v jihovýchodní oblasti a v deltě Nigeru (např. 1849 v Království Bonny, 1850 v Calabaru,
1856 v oblasti etnika Efik). V soudech zasedali zástupci velkých britských firem a místní obchodníci
s konzulem jako předsedou. Nicméně poměr mezi zástupci firem a domorodců nebyl vyvážený, a soudy
tak většinou rozhodly ve prospěch britské firmy. 52 Podrobnosti o této instituci budou popsány
v následujících kapitolách.
Velké firmy uzavíraly s místními vládci, obchodníky a prostředníky velké množství smluv a
dohod. Dalším iniciátorem smluv byl i konzul.53 Smlouvy byly rozmanitého charakteru, ale nejčastěji
se v nich psalo o zavržení obchodu s otroky, zavedením volného obchodu a povolení misijní činnosti.54
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Ve smlouvách byly také zakotveny pojistky, které zaručovaly vymahatelnost výše uvedených podmínek.
Když nebyly některé body smlouvy plněny, Británie měla záminku použít vojenskou sílu, nejčastěji
bombardování měst z lodí.55 Jen těžko se dá zjistit, do jaké míry smlouvám afričtí vládci rozuměli, a do
jaké míry si uvědomovali implicitní následky ze smluv plynoucí.56 A. Inyang a M. Bassey se ve svém
článku domnívají, že smlouvy nebyly ničím jiným, než záminkou pro Birty k použití síly a následnému
ovládnutí území:
„The various treaties by and large made them very vulnerable and susceptible to British revenge
through military force. One might thus be tempted to assume that the essence of the treaties were
just to prepare legitimate as well as convinced moral reasons for the use of brute force and the
unavoidable temptation to usurp political and economic authority from the local subjects.“ 57

Podepisováním smluv si Velká Británie zajistila v jižní Nigérii zónu vlivu a kolem 50. let i přímou
soudní moc. Postupně si začala podmaňovat drobné domorodé městské státy a království. Při soudním
sporu dvou domorodých vládců většinou vyhrál ten, který byl více v přízni konzula. To znamená, že
plnil podmínky smluv, které s konzulátem uzavřeli. Díky tomuto se z konzula stala silná osoba, která
mohla politicky ovládat dění na území spadajícím pod konzulární správu.58

3.3

Konsolidace nigérijského území a vznik koloniální správy
Velká Británie se v průběhu 19. století stala dominantní evropskou mocností, která měla na dění

v oblasti Nigérie vliv. První přímý zásah do vnitřních záležitostí států na jihozápadě nastal v roce 1851,
kdy konzul John Beecroft nechal námořně bombardovat přístavní město Lagos pobřeží. Důvodem
britského zásahu bylo nedodržování zákazu obchodu s otroky. Lagoský oba (král) Kosoko byl nahrazen
jeho strýcem Akintoyem. Beecroft s Akintoyem dojednal zavedení exklusivní obchodní trasy mezi
Lagosem a Velkou Británií a dodržování zákazu obchodu s otroky. 59 Akintoyeovi následníci nicméně
smlouvy s Brity nedodržovali. V 50. letech 19. století stoupal i tlak ze strany Francie, která se také chtěla
v tomto regionu angažovat. Tyto dva důvody vedly k tomu, že 16. srpna 1861 donutili Britové lagoského
oba Dosunmu, aby odevzdal správu Lagosu britské koruně. Z Lagosu se tak stala britská korunní kolonie
a přímá součást britského impéria. Postupně se Britové začali prosazovat i ve vnitrozemí, kde se jim
dařilo řešit konflikty v Jorubských válkách. Poprvé vystoupili jako prostředníci v roce 1886, kdy se jim
podařilo ukončit patnáctiletou válku mezi městským státem Ibadan a koalicí tří menších států. V mírové
smlouvě se všichni signatáři zavázali, že budou své problémy řešit s lagoským guvernérem, čímž
dobrovolně omezili svou suverenitu. Konec samostatných jorubských státních celků přišel v roce 1893,
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kdy guvernér procestoval celý Yorubaland. Během této cesty byly podepsány protektorátní smlouvy
mezi Velkou Británií a představiteli domorodých států, tím vznikla Kolonie a protektorát Lagos (Colony
and Protectorate Lagos).60 Administrativně zůstal Lagos samostatný do roku 1906, kdy byl připojen
k Protektorátu jižní Nigérie (Protectorate of Southern Nigeria).61
V jihovýchodní oblasti byla situace obdobná jako v jihozápadní. Sídlem Konzulátu pro
Beninský a Biaferský záliv bylo přístavní město Calabar, nacházející se na jihovýchodním pobřeží
Nigérie. Odtamtud se šířil britský vliv v jihovýchodní oblasti Nigérie. Konzul John Beecroft byl i zde
velmi vlivná a mocná osoba. Sesazení „neposlušného“ vládce, jeho nahrazení za někoho, kdo bude
respektovat vůli Britů a bombardování měst, bylo běžnou praktikou. Dále také konzul fungoval jako
mediátor při konfliktech domorodých vládců. Další z konzulových funkcí bylo předsedání v „soudech
spravedlnosti“ (Courts of Equity), kde se řešily spory mezi domorodými obchodníky a britskými
společnostmi. Významnou obchodní společností angažující se v jihovýchodní oblasti v 80. letech 19.
století byla National Africa Company (NAC). Té se společně s konzulem Hewettem povedlo smlouvami
pro britskou korunu získat dostatečný vliv, a tak byl v duchu Berlínské konference vyhlášen v roce 1885
Oil Rivers Protectorate.62 Ten zahrnoval oblast od Calabaru na východě po deltu Nigeru na západě.63
(viz mapa 4) Na vytvoření protektorátu měla vliv také anexe Kamerunu Německem dříve v roce 1885,
Velká Británie si potřebovala upevnit pozici v Beninském a Biaferském zálivu. Sir Claude Macdonald
vytvořil protektorátní správní strukturu a stal se v roce 1891 prvním generálním konzulem (consulgeneral), kterému se zodpovídali vicekonzulové (vice-consuls). Následně Royal Niger Company, která
byla nástupnicí NAC rozšiřovala britskou sféru vlivu severně, až byl nakonec roku 1893 Oil Rivers
Protectorate rozšířen a přejmenován na Niger Coast Protectorate.64 Konečnou podobu dostal Niger
Coast Protectorate v roce 1897, kdy Britové vojensky dobyli království Benin nacházející se mezi
deltou Nigeru a lagoskou kolonií.65

3.4 Sjednocení Nigérie
Ke sjednocení britských držav v jižní Nigérii došlo na přelomu 19. a 20. století. V prosinci 1889 bylo
naplánováno vytvoření dvou nových administrativních celků v koloniální Nigérii. Na začátku roku 1900
byla RNC revokována její charta a správu nad jejím územím převzala britská koloniální administrativa.66
Na jihu vznikl Protektorát jižní Nigérie, který se skládal z území Niger Coast Protectorate a jižních
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oblastí spadajících pod správu RNC až po město Lokoja. K němu byla o šest let později 16. února 1906
připojena Kolonie a protektorát Lagos, a tato nová administrativní jednotka dostala název kolonie a
Protektorát jižní Nigérie (Colony and Protectorate of Southern Nigeria).67 Na severu byl vyhlášen
Protektorát severní Nigérie (Protectorate of Northern Nigeria), ten se skládal ze severních území RNC.
Protektorát severní Nigérie byl poté rozšiřován vojenskými taženími vedenými proti Sokotskému
kalifátu. V čele těchto výprav stál pozdější nejvyšší komisař (High Commissioner) severního
protektorátu Sir Frederick Lugard. Po pádu hlavního města Sokota v roce 1903 a poražení posledního
severského emirátu Borno v roce 1904, byla konsolidace území Protektorátu severní Nigérie
dokončena.68
K úplné amalgamaci nigérijského území pod jednu koloniální administrativu došlo v rok
vypuknutí první světové války. Hlavním důvodem sjednocení administrativ byly finanční problémy
severního protektorátu. Administrativní aparát na severu byl prodělečný a potřeboval finanční dotace
od jižního. Tomu se ekonomicky dařilo, hlavně díky pobřežnímu obchodu. Dalším důvodem bylo
ukončení nevraživosti a osobních sporů mezi jednotlivými představiteli protektorátů, kteří si
v korespondenci ne vždy vyšli vstříc a těžko se dokázali dohodnout ohledně finančních náležitostí.69 O
zdlouhavosti sjednocení obou protektorátů kvůli neshodách mezi vysokými úředníky britského impéria
píše ve svém článku Michael Crowder:
„The amalgamation of the three British territories on the Niger [...] took nearly sixteen years to
achieve because the administrators [...] often behaved more like sovereign heads of state than
servants of the same British Crown.“70

Po svém odchodu z Nigérie v roce 1906 byl Frederick Lugard povolán v roce 1912 zpět, aby dohlížel
na sjednocovací proces. Ten byl dokončen v lednu 1914 a spojením severního protektorátu s jižním
vznikla Kolonie a protektorát Nigérie (Colony and protectorate of Nigeria). Lugard se stal jejím prvním
generálním guvernérem (governor general).71
Správně byla tato nová britská kolonie rozdělena do tří administrativních podjednotek: provincii
Severní Nigérie (Northern Nigeria Province), provincii Jižní Nigérie (Southern Nigeria Province) a
provincii Lagos (Lagos Province). (viz mapa 5) První dvě z těchto podjednotek měla vlastního
viceguvernéra (lieutenant governor), kdežto na Lagos dohlížel správce (administrator), který sdílel
sekretariát s viceguvernérem Jižní Nigérie, jelikož ten také sídlil v Lagosu.72
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Mapa 5: Nigérie před sjednocením v roce
1914 (nigeria-1914, staženo 4. května 2019,
https://dilemmaxdotnet.files.wordpress.com/2
014/03/nigeria-1914.jpg)

4 TŘI OBLASTI – TŘI NEPŘÍMÉ VLÁDY
Následující kapitola bude popisovat jednotlivé oblasti a nepřímou vládou, kterou v nich Britové zavedli.
Zaměřím se na několik aspektů nepřímé vlády, které nakonec mezi sebou porovnám.
Nepřímá vláda nebyla vytvořena v Nigérii. Britští koloniální úředníci ji začali praktikovat o více
než 30 let dříve, než byla dobita severní oblast Nigérie. Prvními místy používajícími princip nepřímé
vlády byly britské državy v Asii, Jižním Pacifiku a následně i v Africe. Hlavním důvodem jejího
zavedení byl nedostatek financí na správu nebo malé množství kandidátů do úřadů.
Frederick Lugard nicméně dovedl koncept nepřímé vlády k dokonalosti, když v severní Nigérii
vytvořil efektivní vládní strukturu. Z „lugardovské“ nepřímé vlády se následně stala hlavní filozofie
Britského impéria, co se týče správy nových kolonií. Lugard tuto filosofii popisuje ve své knize vydané
roku 1922 The Dual Mandate in British Tropical Africa.73 V následující kapitole se budu zabývat
popisem nepřímých vlád v jednotlivých oblastech. Kritéria, na které se zaměřím jsou následující: skrze
jaké etnikum nebo společenskou vrstvu Britové vládli, jak se stavěli k náboženství, jak vypadala správní
struktura, a jak vypadal soudní systém.

4.1

Severní oblast

Oblast severní Nigérie se pod britskou kontrolu dostala de facto v roce 1903, když britské vojenské
jednotky dobyly pod vedením Sira Fredericka Lugarda Sokoto, hlavní město Sokotského kalifátu.74 Toto
území se poté stalo součástí Protektorátu severní Nigérie, jehož nejvyšším komisařem (High
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Commissioner) byl jmenován sám Frederick Lugard. Ten zde postupně implementoval systém nepřímé
vlády založený na vytváření důvěry mezi britskou administrativou a původními vládci. Jak byl tento
systém strukturován, a jakým způsobem se dařilo nepřímou vládu provozovat, bude popsáno v této
podkapitole.

4.1.1 Náboženství a vládnoucí etnikum
Britům fakt, že byl sever Nigérie muslimský, nevadil, naopak jim vyhovoval. Zaprvé, protože již měli
koloniální zkušenosti s muslimskou populací z Egypta a Indie a zadruhé, Britové považovali islám za
ideální náboženství pro Afričany, které vnímali jako podřízené Evropanům. Ve své knize The Dual
Mandate in Tropical Africa Lugard tvrdí, že islám je podřízen křesťanství, a již dosáhl svého vrcholu.
Do regionu nicméně přinesl stabilitu, kmenovou kohezi, zánik pohanských barbarských praktik a
celkově slouží dobře civilizačnímu procesu.75 Z tohoto důvodu vyhlásili Britové v severní oblasti
v podstatě náboženskou svobodu pod podmínkou, že v rámci vyznávání svého náboženství nebudou
porušovány principy civilizace a humanity, jak je definovala britská správa. Na druhou stranu bylo
emírům při skládání přísahy věrnosti britské koruně zaručeno, že po nich nebude ze strany britské
koloniální správy požadováno nic, co by šlo proti zákonům a tradicím islámu. 76 Takto zněla přísaha,
kterou tamní vládci přísahali loajalitu britské koruně:
„I swear, in the name of Allah and of Mohammed his prophet, to serve well and truly […], to
obey the laws of the Protectorate […], provided that they are not cotrary to my religion. […]
And as I carry out this oath, so may Allah judge me.“77

Lugard z počátku neomezoval misijní činnost, nicméně apeloval na misionáře, aby se soustředili
na pohanské oblasti. Pohanství bylo podle Britů barbarské, tudíž mělo být vymýceno, islám na druhou
stranu byl považován za přechodné náboženství mezi barbarstvím a křesťanskou civilizací. Co se týče
misií Lugard je toleroval pod podmínkami uvedenými výše, po jeho odchodu z pozice nejvyššího
komisaře v roce 1906 se ale přístup jeho nástupců změnil. Začali být k misionářům přímo nepřátelští a
odmítali jejich působení v severní oblasti, aby tam nepřinesli chaos a odpor muslimských skupin.
Ospravedlňovali to tím, že misijní činnost jde proti principům nepřímé vlády. Kvůli tomuto se Sudan
Interior Mission (SIM) usídlila pouze v emirátu Ilorin nacházejícím se na jihu severní oblasti. Výše na
sever byla misijní činnost SIM zakázána, protože ji britští úředníci vnímali jako ohrožení stability v
regionu.78
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Důležité pro Brity bylo najít etnikum, se kterým by mohli nepřímou vládu provozovat. Fulbové
byli ideálními kandidáty. Pomáhali Britům při postupném politickém ovládnutí severní oblasti. Proč si
Britové vybrali právě je? K tomu, aby nepřímá vláda efektivně fungovala, bylo zapotřebí společenských
vládnoucích elit. Jak jsem v předchozích kapitolách uváděl, v severní oblasti se před dobytím Brity
rozprostíral Sokotský kalifát. Ten byl dobrým základem pro ustanovení koloniální správy s nepřímou
vládou. Kalifát byl dobře územně konsolidován a existovaly v něm již před příchodem Britů
propracované správní jednotky – emiráty. Vládnoucí elitou neboli Masu Sarauta v emirátech
byli převážně Fulbové. Ti patřili do Masu Sarauta již od dob džihádu Usmana dan Fodia, tento fakt je
stavěl do výhodné pozice pro spolupráci s kolonialisty.79 Lugard ve knize The Dual Mandate tvrdí, že
ač byli Fulbové v severní Nigérii cizí rasou (alien race) vládnoucí nad většinovou hauskou populací,
bylo stále výhodnější využívat nepřímé vlády skrze je nežli se pokoušet o přímou britskou správu.
Fulbové byli Hausům blíže, znali jejich zvyky, náboženství a právní řád lépe než jakýkoliv Evropan.80
Britové považovali Fulby „civilizovanější“ než ostatní etnika v Nigérii. K tomuto názoru je
vedlo více důvodů. Fulbové byli striktními vyznavači islámu, velmi lpěli na jeho dodržování a právo
šaría pro ně bylo svaté. Některé aspekty britské náklonosti k Fulbům byly čistě rasového rázu. Vedly se
debaty o původu Fulbů, někteří tvrdili, že jsou příbuzní Arabů, kteří vznikli postupným křížením
s negroidními rasami z jihu. Jiní se domnívali, že jsou to „synové fénických otců a berberských
matek.“81 Dále se debatovalo o jejich jazyku s tím, že ho někteří zařazovali do indoevropské jazykové
rodiny, čímž Fulby přibližovali civilizovanějším evropským národům. Klíčové bylo i to, že fulbská elita
byla z velké části gramotná, to napomohlo k jejímu kladnému obrazu v britských očích. Britové neměli
v plánu nadiktovat emírům, co mají dělat s tím, že by jejich vůli pod pohrůžkou síly splnili. Naopak,
Britové chtěli využít již zaběhlých aristokratických kruhů a jejich představitelů, kteří si moc dobře
uvědomovali, co příchod kolonistů znamená. Pochopili, podle jakých pravidel nyní musí začít hrát, aby
si udrželi svou pozici, respekt a moc. Stačilo, aby vládli dál jako doposud, ale aby svým chováním nešli
proti britským záměrům.82
Nejdůležitějším kritériem, proč si Britové vybrali Fulby, byl druh islámu, který fulbská Masu
Sarauta vyznávala. Jednalo se o odnož Qadiriyya, která byla pod záštitou Bratrstva Qadiriyya. Tato
sekta byla Brity považována za umírněnou, mírumilovnou a „laxní“. Qadiriyya neměla mnoho
vzdělaných imámů, byla lokálního charakteru, a tudíž nepřebírala rušivé myšlenky a prvky ze
sousedních muslimských oblastí. Fanatismus byl něco, čeho se britská koloniální správa velmi obávala
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a to právem, jelikož jiné sekty a odnože islámu během britské koloniální vlády zorganizovaly několik
neúspěšných revolt a povstání proti Britům.83
Kvůli špatným zkušenostem z revolt a povstání se Britové v otázce náboženské svobody
zachovali pokrytecky. Navenek hlásali svobodu vyznání pro všechny odnože islámu, jenomže ve
skutečnosti byla jejich reálná politika zcela opačná. Vládnoucí Bratrstvo Qaadririyya nadřadili ostatním
odnožím a sektám, které považovali za potenciálně radikální až revoluční a nebezpečné. Mezi tyto
skupiny v britské nevoli patřily například Mahdisté, Senussiové nebo Tijinaiyya, které byly dynamičtější
než první Qaadririyya, a přejímaly ideje z ostatních částí muslimského světa. Ze strany britského
koloniálního režimu pak tyto skupiny a jejich představitelé čelili intenzivní perzekuci a šikaně. Mnoho
imámů bylo sledováno nebo i vězněno, přestože nehlásali nic protirežimního. Britové těmto skupinám
jednoduše nedůvěřovali, a proto upřednostnili statickou Qadiriyyu s jejím uzavřeným lokálním
charakterem.84

4.1.2 Správní struktura
Jak byla strukturně rozdělena správa v severní Nigérii? Názvosloví jednotlivých složek správy se
vyvíjelo s postupnými reorganizacemi spojenými se vznikem Protektorátu severní Nigérie a jeho
následovného sjednocení s jižní Nigérií. Správní struktura se ale v podstatě neměnila. Vrcholným
britským představitelem byl původně nejvyšší komisař (High Commissioner), jehož pozice byla po
sjednocení protektorátů přejmenována na viceguvernéra (Lieutenant Governor). Byl podřízen
generálnímu guvernérovi v Lagosu. Vládnutí v severní oblasti ale bylo v jeho kompetenci. Se svým
sekretariátem sídlil ve městě Kaduna.85
Hlavní složkou nepřímé vlády byl tzv. domorodý orgán (Native Authority, NA). Rezidenti
(resident) byli britští úředníci podřízení viceguvernérovi. Pod rezidentovy pravomoci spadalo několik
NA a řešil problémy týkající se vládnutí domorodých představitelů. Často se stávalo, že vládce, který
nevládl podle britské vůle, byl sesazen a nahrazen.86 Celá severní oblast/provincie se dělila na emiráty,
v každém emirátu vládl jeden NA. Emiráty byly následně děleny do distriktů (districts) a dále do
„subprovincií“ (provinces).87 Toto rozdělení však platilo jenom pro ty největší emiráty. Pokud byly
emiráty malé, spadaly pod jeden distrikt, a tak se emirát rovnal subprovincii. Když byl emirát o něco
větší, rovnal se jednomu distriktu. Mohlo se tedy stát, že jeden NA pod sebou měl více emirátů. Hlavou
každého NA byl místní vládce, nejčastěji emír nebo jiný nadřazený náčelník (paramount chief). Sultán
ze Sokota (titul) se nově stal hlavou Sokotského emirátu a tamního NA. Každá hlava NA byla
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reprezentantem britského koloniálního režimu. Vládla společně s tzv. soudní radou (judicial council),
která sdílela s vládcem soudní moc. O správní úroveň níže v distriktech byli nejvyššími domorodými
představiteli tzv. předáci distriktů (district headmen), jejichž úkolem bylo vybírání daní do „domorodé
pokladnice“ (native treasury), zadávání pracovních zakázek, a udržování zákona a pořádku. Předáky
kontrolovali britští „vedoucí distriktů“ (district officers). Nejnižší pozici měli v této správní struktuře
vůdcové vesnic (village headmen), kteří vybírali daně na lokální úrovni.88

4.1.3 Daně a soudní systém
Guvernér Lugard připravil systém přímého zdanění a zavedl ho v roce 1911.89 Část daní byla ponechána
domorodému orgánu, druhá část šla britské vládě. Když byla domorodá komunita považována za
„vyspělou“, britská správa jí ponechala až 50 % daní. Klíčovou institucí byly tzv. domorodé pokladnice
(native treasuries). V těch se měly uchovávat finance získané výběrem daní, poté se z těchto financí
financovala administrativa. Příjmy pokladnice nepocházely pouze z daní, dalším zdrojem byly pokuty
a poplatky za soudní řízení. Emíři, náčelníci, předáci, vedoucí, v podstatě každý úředník domorodého
orgánu byl placen z domorodé pokladnice. Dalšími odvětvími, která čerpala prostředky z domorodých
pokladnic, byly výstavba infrastruktury, policie, soudnictví, správa věznic a další.90
Domorodý soudní systém zaznamenal s příchodem Britů a nastolením koloniální správy
radikální změny. Hlavním motivem britské reorganizace soudnictví v severní oblasti byla sekularizace
a omezení emírových pravomocí. Britští úředníci, ač křesťané, byli zvyklí žít v sekularizovaném
systému, kde náboženství nebylo propojené se soudnictvím. V severní Nigérii tomu bylo naopak,
islámské právo a náboženství byly pevně zakořeněny v tamní mentalitě a zasahovaly do každodenního
života. Tento fakt Britové úplně nepochopili a ve snaze „civilizovat“ muslimy považovali sekularizaci
práva a náboženství za nutnost.91
Před dobytím Brity vypadala situace na území Sokotského kalifátu následovně. Emír měl jak
výkonnou, tak i zákonodárnou a soudní moc. Jelikož by ale nedělal nic jiného, než soudil, delegoval za
sebe takzvané qadi. Tito soudci soudili v emírově jméně na jakémkoliv místě; venku pod stromem, na
trhu, u lidí doma, a to buď zdarma nebo za sumu, kterou si s klienty předem domluvili. Soudní líčení
byla neoficiální, nikde se nevedly žádné záznamy.
Britové tento systém celý reorganizovali. Nechali postavit soudní síně, kde měli noví soudci
alkali řešit spory místních. Alkali nebyli jmenování emírem, nýbrž britskými úředníky, a jejich úkolem
bylo řešit primárně spory týkající se islámského práva. Britové také vyžadovali, aby z každého soudního
líčení začaly být pořizovány záznamy a protokoly. Největší pobouření ale přineslo zavedení soudních
poplatků. Od tohoto kroku si britská správa slibovala snížení množství případů, které soudy budou muset
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řešit. Poplatky byly nastaveny tak, že si nejchudší vrstva obyvatelstva nemohla dovolit soudní spor vést.
Tím pádem nebyly soudy tak zahlcené a chudí byli donuceni si své „nepodstatné spory“ řešit sami.
Poslední radikální změnou byla změna trestu hudud92 například z amputace ruky za krádež na vysokou
pokutu. Na tomto příkladu je vidět, jak se Britové snažili zbavit „barbarských nehumánních“ praktik.
Andrew E. Barnes ve své knize Making Headway: The Introduction of Western Civilization in Colonial
Northern Nigeria poukazuje na tři předpoklady, které britští úředníci vnímali jako důvod ke změně:
„[…] (1) a system of justice ideally should be impartial, (2) the system that existed in Northern
Nigeria was in fact overwhelmingly biased, and (3) the only way the system would ever become
impartial would be to place it outside the emirs’ control.“ 93

Britská správa měla pocit, že emíři, či jimi delegovaní qadi, nedokáží soudit nestranně, protože se
v jejich rukou hromadila výkonná a soudní moc. Proto došlo k reformám v soudnictví, hlavně jeho
sekularizaci. 94 Mnoho emírů vůči této reformě protestovalo a nesouhlasilo s ní. Byly jim usurpovány
tradiční pravomoci, na kterých emíři stavěli svoji legitimitu a prestiž. Například emírova moc
zákonodárná byla zakořeněna přímo muslimském náboženství.95
Nově reformované soudnictví mělo tři úrovně. Na té nejnižší byly soudy v hlavních městech
distriktů NA (Native Administration District Courts). Tam soudil místní alkali, který měl na starosti
především islámské právo a menší kriminální delikty, tím je myšlen čin, za který byla maximální sazba
dvou let vězení. Druhá, střední úroveň měla dva druhy soudů sídlících v hlavních městech emirátů. První
byl soud, kterému předsedal tzv. vrchní alkali (chief alkali), a řešil výhradně muslimské právo. Druhou
částí střední úrovně soudnictví byla již výše zmíněná emírova soudní rada (emir’s judicial council),
která se zabývala vším, co nespadalo do jurisdikce vrchního alkali. Mohla dokonce udělovat trest smrti,
ale pouze po souhlasu a podpisu guvernéra. Nejvyšší soudní instancí byl provinční soudní dvůr
(provincial judicial court). Ten měl v čele speciálního správce-rezidenta, který za sebe mohl delegovat
britské vedoucí distriktů (district officials), aby soudili místo něj. Tady je názorně ukázáno, jak se britský
systém podobal původnímu, co se delegování týče. Tento nejvyšší soudní orgán měl primárně kontrolní
funkci. Dále byl zřízen i zvláštní soudní dvůr pro Evropany, který byl ale mimo tuto strukturu.96
Jak jsem již psal, emíři nebyli se stavem věcí vůbec spokojeni a mnohokrát se snažili o navrácení
k původním poměrům nebo alespoň o nějakou změnu, která by vylepšila jejich postavení. Nakonec se
jim čekání vyplatilo, když v roce 1933 guvernér Sir Donald Cameron vydal Nařízení o domorodných
soudech (The Native Courts Ordinance). Toto nařízení měnilo postavení emírovy soudní rady vůči
soudnímu dvoru vrchního alkali, kdy se ze soudní rady stala dovolací instance druhého zmíněného.97
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Co tedy můžeme ve zkratce říci o nepřímé vládě v severní Nigérii? „Lugardovská“ nepřímá
vláda zde měla dobré podmínky, jelikož kostra Sokotského kalifátu sloužila jako dobré lešení pro
vybudování nové britské koloniální správy. Fulbská aristokracie se ukázala jako dobrý partner pro
spolupráci. Umírněná forma islámu, kterou Fulbové vyznávali, Britům zjednodušila upevnění moci.
Soudní systém byl Brity radikálně reformován, k nelibě místních vládců, i když v pozdějším období
koloniálního období přišlo z britské strany několik ústupků a reforem. Obecně se dá říct, že nebýt islámu
a sním spojenou správní strukturou emirátů, tak by se Britům nepovedlo systém nepřímé vlády vypilovat
do tak dobré podoby, že se jej po sjednocení protektorátů snažili implementovat i v jižních oblastech. A
právě tomu se bude věnovat následující kapitola.

4.2

Jihovýchodní oblast

Jihovýchodní oblast neboli Iboland/Igboland se v mnohém lišila od severní oblasti původního
Sokotského kalifátu. Od náboženství po mocenskou strukturu, mnohé překážky Britům stěžovaly
pokusy o ustanovení koloniální správy.
Jihovýchodní Nigérie se dostávala pod Britský vliv už během první poloviny 19. století, jak již
bylo popsáno v přechozích kapitolách. Obchod zde hrál větší roli než válečná tažení, až na malé výjimky
jako byla například expedice proti městu Aro. Politickoekonomickou nestabilitu v regionu způsobilo
několik změn v 2. polovině 19. století. Především ztráta obchodního monopolu domorodých
prostředníků, zákaz obchodu s otroky, nástup nezkušené generace vládců… To vše vedlo ke zvýšení
kooperace domorodého obyvatelstva s Evropany.98 Tato kapitola přiblíží první pokusy britských
konzulů o správu tohoto území skrze domorodé soudy (native courts), následné reformy v systém tzv.
poukázkových náčelníků (warrant chiefs) , a konečný kolaps tohoto systému na konci 20. let 20. století.
Označení „warrant chief“ mělo pejorativní význam, proto ve své práci budu dále používat překlad slova
„warrant“ jako „poukázka“. Dále také nastíním akademickou debatu, zdali byl systém zavedený
v jihovýchodní oblasti opravdu nepřímá vláda, či přímá.

4.2.1 Náboženství a původní vládní struktury
Na rozdíl od autokratické a centralizované mocenské struktury v emirátech severní Nigérie by se
politická situace na jihovýchodě dala popsat slovy: rozmanitá, nejednotná, roztroušená, až chaotická.
Co zde tedy bylo jednotícím prvkem? Náboženství. Díky dlouhodobé misijní činnosti bylo jihovýchodní
pobřeží Nigérie konvertováno ke křesťanství více či méně celé.
Dlouho zde neexistovala žádná silná říše, či království, které by bylo mocenským hegemonem
v oblasti. Namísto toho se zde nacházelo nesčetné množství malých království, městských států,
vesnických kmenových svazů a vesnic. Každý z těchto útvarů měl jiné politicko-mocenské zázemí.
Například etnika Ibo, Ibibio a Urhobo fungovala pod vedením vesnických rad (village councils), ve
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kterých byl „náčelník“ pouhým předsedou rady a měl jen obřadní a rituální funkci.99 Další formou vlády
byl tzv. systém domů/rodů (house system). Tento systém spočíval v tom, že u moci byli bohatí
obchodníci, kterých bylo v Igbolandu mnoho. Ti hromadili majetek a moc, až vznikly celé dynastie
těchto rodů, či domů. Ty spolu soupeřily o moc v městských státech na pobřeží. V každém rodu/domě
bylo mnoho členů, kteří v něm zastávali různé pozice. Někdo byl sluha, někdo obchodoval, někdo
pracoval na poli.100 Jak je vidět jen z těchto dvou příkladů, nemohlo být pro Brity pochopení místních
poměrů vůbec jednoduché. Britští agenti-průzkumníci měli náročnou práci rozeznat krále a náčelníky,
se kterými by mohli jednat.101 Jejich těžkou situaci shrnuje Adiele Afigbo následovně:
„[…] sometimes, when the British asked communities to produce their ‘‘chiefs,’’ the local
populations assumed that, once handed over, the chiefs were to be killed. Other communities
thought that the British were asking for tribute. In both cases, the communities pointed the British
to unimportant people, social outcasts or slaves, thereby protecting their true leaders from the
machinations of a hostile occupying force.“102

4.2.2 Nové správní instituce v jihovýchodní oblasti v letech 1854–1914
Britský konzul pro Beninský a Biaferský záliv John Beecroft nechal zřídit pět let od svého jmenování
roku 1854 Soud spravedlnosti ve městě Bonny (Court of equity in Bonny). Složení tohoto správního
orgánu bylo následující. Předsedal mu britský konzul, který řešil spory, a tím udržoval zákon a pořádek.
Zbytek soudu byl obsazen zástupci z řad evropských a afrických obchodníků. Soud spravedlnosti měl
soudní, zákonodárnou i výkonnou moc. Podobné soudy byly později zakládány i v dalších městech.
Konec soudů spravedlnosti přišel v roce 1885 s vyhlášením Oil Rivers Protectorate a britská
administrativa hledala novou formu správního orgánu.103
Nový konzul Hewett se musel vypořádat s politickým bojem dvou velkých soupeřících
rodů/domů o moc v Bonny. Nechal sestavit náčelnickou radu (chief council), která měla tento spor
rozsoudit, a následně v oblasti vládnout. Radu tvořilo pět nejvlivnějších náčelníků nebo vůdců
rodů/domů. Na rozdíl od předešlých soudů spravedlnosti zde, kromě konzula. nezasedali žádní
Evropané. Ten měl právo veta na jakékoliv rozhodnutí a akci rady. Náčelnická rada měla zákonodárnou,
soudní i výkonnou moc a vládla pouze v Bonny a jeho nejbližším okolí. 104
V roce 1887 nastala v oblasti okolo Bonny další krize. Král z města Opobo jménem Jaja, bohatý
obchodník exportující palmový olej, na který měl monopol, se dostal do sporu s Brity. Ti po něm
požadovali dodržování protektorátních smluv, ve kterých byl zakotven volný obchod. Nakonec byl pro
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nedodržení smluvních podmínek král Jaja sesazen a deportován, což způsobilo menší politickou krizi.105
Tuto krizi se snažil konzul H. H. Johnston vyřešit následovně. Nechal ustanovit vládní radu (Governing
Council), které sám předsedal. Dalšími členy byli evropský místopředseda a tajemník, tři afričtí
náčelníci, čtyři evropští obchodníci a v neposlední řadě ex officio člen nejvýše postavený námořní
důstojník v oblasti. Tato rada se měla scházet jednou týdně a podměty na ní domluvené měly být předány
úřadu konzula. Úkolem rady byla správa města, regulace daní a řešení drobných sporů. Nicméně britské
„ministerstvo zahraničí“ (Foreign Office) považovalo založení rady jako překročení pravomocí konzula
Johnstona a tento krok zamítlo.106
Když se v 90. letech 19. století stal konzulem Sir Claude Macdonald, vznikla v jihovýchodní
oblasti základní struktura pro budoucí „systém poukázkových náčelníků“ (warrant chief system).
Macdonald nechal zřídit instituci domorodých soudů (native courts) ty se dělily na dva druhy. První
domorodá rada (native council) se nacházela v administrativních středicích a předsedali jí Evropané.
Druhým druhem domorodých soudů byly tzv. nižší soudy (minor courts), které sídlily mimo hlavní
města v odlehlých lokalitách. Zasedali v nich místní náčelníci a vůdcové. První domorodá rada byla
založena roku 1892 ve Starém Calabaru pod názvem Nejvyšší soud domorodé rady Starého Calabaru
(High Court of the Native Council of Old Calabar). Předsedou v něm byl sám konzul. Jednalo se o
prvoinstanční soud, který také fungoval jako dovolací soud nižších soudů (minor courts). Další soudy
byly založeny v Bonny, a městech Buguma a Degema. Macdonaldův nástupce Ralph Moore v tomto
trendu pokračoval a kolem roku 1914 byl systém domorodých soudů rozšířen po celé jihovýchodní
Nigérii.107
Problémem systému domorodých soudů byl ten, že neměly jakýkoliv legální podklad. Každý
soud se nazýval jinak, měl jiný počet členů, a celkově v systému panoval zmatek. Tento problém konzul
Moore vyřešil nejdříve tím, že každý člen soudu musel mít od roku 1899 listinu s oprávněním (warrant)
a rok na to vydal tzv. Proklamaci o domorodých soudech (The Native Courts Proclamation). Jednalo se
o první legální dokument, který upravoval podmínky vzniku a chodu lokálních vládních orgánů. Díky
proklamaci byl již zaběhlý dvoustupňový systém upraven následovně. V domorodých radách (native
councils) zasedali předseda s místopředsedou oba Evropané, tři náčelníci a host z distriktu nebo vesnice,
o kterých se na zasedání jednalo. Nižší soudy (minor courts) zaznamenaly změnu pouze v tom, že jeho
předseda měl být čtyřikrát ročně volen ostatními členy. Všichni domorodí členové těchto institucí museli
mít oprávnění (warrant). Kvůli tomu se systému, který začal od roku 1899 platit, říkalo „systém
poukázkových náčelníků“ (warrant chief system). Obě výše zmíněné instituce měly vytvářet a řídit se
zákony v souladu s domorodým právem, které ale nebylo v rozkolu s „moralitou a humanitou“. Kromě
soudní a zákonodárné měly také výkonnou moc.108
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V několika následujících letech provedl konzul Moor několik dalších důležitých úprav
správního systému. V roce 1901 vydal „Proklamaci o vládě rodů/domů“ (House Rule Proclamation),
kterou se snažil ochránit a upevnit postavení náčelníků – hlav těchto rodů/domů –, kteří byli v podstatě
náčelníky ve městech a vesnicích. V proklamaci se psalo o tom, že hlava domu má právo na větší
kontrolu jeho podřízených, může jakéhokoliv člena domu perzekuovat v případě jeho útěku, a pokud
bude nějaký člen domu nalezen při pokusu o útěk, úřady jej vrátí zpět.
Druhým důležitým nařízením byla „Proklamace o cestách a potocích“ (Roads and Creeks
Proclamation) z roku 1903. Tento dokument posiloval náčelnické pravomoci. Dával jim za úkol správu
komunikací (silnic a vodních cest) nacházejících se na jejich území s tím, že byli oprávněni si na tyto
práce povolat prosté obyvatele na dobu nepřesahující šest dní za čtvrtletí.
Moore také nechal zřídit místní pokladnice, ze kterých šly prostředky na stavbu infrastruktury
a platy členů domorodých soudů. Příjmy pokladnice přicházely ze soudních poplatků a pokut. Vznik
místních pokladnic byl velmi důležitým krokem, jelikož její existence v očích mnoha britských úředníků
podmiňovala koncept nepřímé vlády, protože jenom tehdy, když má místní samospráva vlastní
prostředky, tak je samostatná.109 Sjednocení jižních protektorátů v Kolonii a protektorát jižní Nigérie
v roce 1906 nepřineslo žádnou zásadní administrativní reformu. Změnil se pouze vztah domorodých
soudů a Nejvyššího soudu (Supreme Court), domorodé byly nejvyššímu nově podřízené.110 Takto
systém poukázkových náčelníků fungoval až do příchodu Fredericka Lugarda v roce 1914.

4.2.3 Jihovýchodní oblast za Lugarda od roku 1914
Když se Frederick Lugard stal generálním guvernérem nově sjednocené Nigérie, dal si za cíl představit
systém nepřímé vlády ze severní oblasti i na jihu Nigérie. Měl za to, že jím vyvinutý systém byl ten
nejlepší a jediný způsob, jak vládnout Afričanům. Poté, co si nechal zanalyzovat systém fungující
v Igbolandu, narazil na několik problémů, které chtěl vyřešit.
Domorodé soudy byly podřízeny Bejvyššímu soudu, to se Lugardovi nelíbilo. Stejně tak mu
vadila přítomnost britských úředníků v radách a to, jaké pravomoci rada měla. Všechny tyto nedostatky
mělo vyřešit „Nařízení o domorodých soudech“ (Native Courts Ordinance) z roku 1914. Domorodé
soudy již nespadaly pod Nejvyšší soud a veškerý evropský personál byl nahrazen Afričany. Afigbo
popisuje reformu soudního systému a reakci britských úředníků z jihu následovně:
„Under the Northern Nigerian system people tried and sentenced to imprisonment in the Native
Court served their terms not in the District but in the Native Administration prisons. Therefore
to complete his reform of the Eastern Nigerian local judicial system Lugard attempted in 1914
to establish Native Administration prisons in the region but was thwarted by the resistance to the
scheme of the political officers stationed there.“111
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Nejradikálnější změnu nicméně přinesl rok 1916, kdy se Lugard pokusil přenést systém
„domorodých orgánů“ (Native Authority, NA) ze severní oblasti na jih. Vydal „Proklamaci o
domorodých orgánech“ (Native Authority Proclamation), která zaváděla systém NA známý ze severních
provincií. Lugard přikázal svým podřízeným rezidentům, aby našli ve svých distriktech „nadřazené
náčelníky“ (Paramount chiefs), kteří by se staly hlavami NA. Nadřazené náčelníky se však podařilo
najít jenom ve městech Onitsha a Calabar, zbylí britští úředníci odmítli jmenovat pouze jednoho člověka
a v místních novinách ohlásili celé domorodé rady za nové NA. 112 Na tomto příkladu se opět ukazuje,
že britští úředníci na jihu nechtěli akceptovat Lugardovu podobu nepřímé vlády, a byli spokojení se
stavem věcí, tak jak byl před jeho příchodem.
Lugard měl plán na vyřešení nedostatku nadřazených náčelníků. Kde to šlo, chtěl nechat vzdělat
syny méně významných náčelníků a silných vůdců, a vytvořit z nich nové vůdce, kteří by byli vhodní
pro systém nepřímé vlády po severním vzoru. Tento plán se však nikdy neuskutečnil kvůli škrtům
v rozpočtu spojenými s první světovou válkou.
Systém poukázkových náčelníků měl mnohé problémy, proto si nechal Lugard udělat další
analýzu místních poměrů. Ze zprávy vyšlo několik závěrů, které navrhovaly následující změny:
sjednocení kmenů a etnik pod jeden domorodý soud, doposud se stávalo, že jeden kmen spadal pod dva
i více soudy; prověřit legitimitu stávajících poukázkových náčelníků a nahrazení zbohatlíků bez
dědičného práva legitimními náčelníky; a uznání všech vůdců měst s tím, že vůdce hlavního města
daného kmene nebo etnika se stane automaticky nadřazeným náčelníkem. Nicméně provedení těchto
zásadních reforem by bylo velmi náročné, a tak se uskutečnily jen z části.113
Lugard zastával následující ideologii: „Bez daní nemůže být žádná pokladnice a bez pokladnice
nemůže existovat žádná eventuální šance na samosprávu.“114 O tom byl přesvědčen díky svému
působení v severním protektorátu, kde se mu tato praktika osvědčila. Proto se již od svého nástupu do
úřadu snažil přímé daně zavádět. To se ale nesetkalo s velkým pochopením u místních a mezi lety 1914
až 1929 proběhlo v jihovýchodní Nigérii několik povstání a revolt proti zdanění.115 Nejvýznamnějším
povstáním bylo povstání ve městě Aba v roce 1929 též nazývané „Ženská válka v Abě“ (Aba Women’s
War). Muži byli daněni v této oblasti již od roku 1926, objevila se ale fáma, že i ženy by měly platit
daně. Protesty přerostly v násilnosti a několik desítek žen bylo při potyčkách s policií zabito a další
zraněny.116 Systém poukázkových náčelníků postupně upadal. Události v Abě znamenaly jeho úplný
konec a nástup demokratizace samospráv v jihovýchodní oblasti.117
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Dodnes se vedou debaty o tom, zdali byl systém v jihovýchodní oblasti Nigérie přímá, či
nepřímá vláda. Adiele Afigbo tvrdí, že hlavní problém byl v tom, jak vnímali nepřímou vládu britští
úředníci ze severu a ti z jihu. Dá se říci, že ti ze severu v čele s Lugardem pohlíželi na jižní systém skrze
prsty, jelikož byli bytostně přesvědčeni, že pouze a jedině severní systém je ten správný a univerzálně
použitelný. Ještě před sjednocením existovalo mezi severní a jižní administrativou obří napětí, rivalita
a neshody.118 Problémem bylo, že severní úředníci provádějící průzkum a analýzu jižního systému,
neznali tamní poměry a politickou situaci. Proto také byly často jejich zprávy přehnaně kritické. Jedním
z bodů, který severní úředníci kritizovali byla neexistence domorodých pokladnic (native tresuries),
které byly na severu. Celkově systém poukázkových náčelníků nevyhovoval měřítkům nepřímé vlády
severní oblasti. I kdyby systém zavedený na jihu nebyl nepřímou vládou, tak se o to minimálně zprvu
snažil, i přes to, že neměl tak příznivé podmínky jako na severu.119

4.3 Jihozápadní oblast
Jihozápadní oblast zvaná též Yorubaland, podle majoritní etnické skupiny, která tam žije, se dostala pod
přímý britský vliv v 2. polovině 19. století. Okupace Jorubů byla v podstatě mírumilovná, založená na
podepisování protektorátních smluv a dohod.120 Jedinou výjimkou byla válka s etnikem Ijebu v roce
1892. Britové na království zaútočili, protože nedodržovalo dohodu o zákazu lidských obětí a volném
obchodu. Dominantním náboženstvím zde bylo stejně jako ve zbytku jižní Nigérie křesťanství.121

4.3.1 Původní vládní struktury
Jediné místo v Nigérii, kde Britové vládli oficiálně přímo, byla od roku 1861 Kolonie Lagos. Zaprvé, se
jednalo o korunní kolonii (crown colony), a tudíž i o přímou součást Britského království. Zadruhé
populace Lagosu nebyla tak početná, aby se nedala ovládat přímo. Každopádně i jorubské elity hrály
důležitou roli jako poradci guvernéra.122
Podmínky pro přímou vládu nebyly v Jorubalandu příznivé. Nedostatek britských úředníků,
velké riziko tropických nemocí, enormní nepoměr koloniálních úředníků vůči domorodému
obyvatelstvu, a velmi špatná komunikační infrastruktura přímou vládu znemožňovaly. Nepřímá vláda
se tak zdála mnohem schůdnější. Byly tu pro ni na rozdíl od jihovýchodní oblasti mnohem lepší
podmínky, jelikož již od dob říše Ojo zde existovala větší království a městské státy s centralizovanou
vládou. V čele každého takového státního celku byl oba (jorubský král) spolu s jeho radou.123 Byl to
systém podobný severním soudním radám s emíry.
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4.3.2 První britské zásahy a reformy začátku 19. století
První změna starých pořádků nastala v roce 1897 kdy lagoský konzul H. McCallum reorganizoval radu
ve městě Ibadan v tzv. radu náčelníků (council of chiefs). Nově v ní měl místo i britský rezident. Ten
plnil pouze poradní funkci.124 Další reforma proběhla přímo v Lagosu o dva roky později, během které
nástupce McCalluma guvernér William MacGregor chtěl ukončit zmatek ve správě jorubských držav, a
tak nejdříve zavedl pozici tzv. cestujících komisařů (travelling commissioners). Ti projížděli
Jorubalandem, kontrolovali domorodé správní orgány a kde žádné nebyly, zakládali domorodé orgány
(NA), stejné, jaké již byly představeny v předchozích kapitolách. Guvernérovým cílem bylo zahrnutí
domorodých elit do správně vládnoucího procesu.125
MacGregor vydal své „Nařízení o domorodých radách“ (Native Councils Ordinance) v říjnu
roku 1901, které podobně, jako jemu příbuzné dokumenty ve zbylých protektorátech, legálně
vymezovalo a organizovalo strukturu domorodé samosprávy. Nechal vytvořit dvě celo-koloniální
(myšleno pouze pro Kolonii Lagos) správní tělesa. Legislativní radu (Legislative Council) a centrální
domorodou radu (Central Native Council), ve které byli zástupci tradičních domorodých elit a které
předsedal sám guvernér. Tato dvě tělesa měla za úkol guvernérovi radit v záležitostech jorubského práva
a zvyků.
Na lokální úrovni fungovaly následující instituce. Vrcholek pomyslné pyramidy tvořily
provinční domorodé rady a domorodé rady distriktů (Provincial Native Councils a District Native
Councils). Guvernér se vždy poradil s místními představiteli o tom, kdo v nich bude zasedat. Poté se
s náčelníky shodl na jednom zástupci, který byl jmenován předsedou. V radách zasedal také jeden
zástupce Britů, ten měl ale pouze dozorčí a poradní funkci. Nejnižším správním orgánem byly vesnické
domorodé rady (Village Native Councils), ty byly zakládány podle Nařízení buď guvernérem nebo
dvěma nadřazenými radami.126
V roce 1906 byla Kolonie a protektorát Lagos sjednocena s Protektorátem jižní Nigérie
v Kolonii a protektorát jižní Nigérie. Co se administrativy týče, jediná změna nastala roku 1908, kdy
guvernér Walter Egerton přesvědčil jorubské krále (oba), aby podřídili své soudnictví Nejvyššímu
soudu. Žádné další změny až do nástupu Fredericka Lugarda nenastaly.127 Všechny ostatní reformy poté
proběhly stejně jako v jihovýchodní oblasti.
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ZÁVĚR
Britové postupovali při kolonizaci Nigérie systematicky a racionálně. Museli být schopní přizpůsobit
své kolonizační praktiky podmínkám panujícím v jednotlivých oblastem.. Nepřímá vláda jako systém
koloniální správy nebyla v Nigérii vynalezena nýbrž zdokonalena. Její „lugardovská“ verze se stala
„modlou“ všech britských koloniálních úředníků během 20. století. Provozovali ale Britové ve všech
třech oblastech Nigérie opravdu nepřímou vládu? Já si troufám tvrdit, že ano. Ač mezi jednotlivými
regiony existovaly diametrální rozdíly.
Nejdříve se zaměřím na to, jaké podmínky zlehčovaly nebo naopak ztěžovaly Britům ovládnutí
jednotlivých oblastí. Z příkladů severní a jihozápadní oblasti je patrné, že existence centralizovaných
státních struktur je nejdůležitějším faktorem pro úspěšné zavedení nepřímé vlády. Pokud v oblasti
existuje autokratická mocenská struktura, která má jasně určeného vůdce, je pak již z definice nepřímé
vlády zřejmé, že pokus o vládnutí skrze domorodého panovníka bude úspěšný. Emíři severní oblasti a
jorubští oba představovali pro Brity klíčové spojence, bez kterých by se kolonizátoři neobešli.
Na druhou stranu chaotická politická situace v jihovýchodní oblasti donutila Brity přizpůsobit
nepřímou vládu tamním podmínkám. Bylo velmi obtížné najít jakékoliv „nadřazené náčelníky“, a tak
museli britští úředníci někoho vybrat. Nedostatečná znalost místních poměrů vedla k fatálním chybám,
kdy byly za náčelníka označeny osoby nemající žádný vliv nebo dokonce v krajních případech i
vyhnanci a zločinci. V jihovýchodní oblasti byl zaveden „systém poukázkových náčelníků“, který nebyl
nepřímou vládou „lugardovského“ typu, nicméně se jednalo o jediný možný systém, který tam za daných
podmínek mohl fungovat. O tom se po roce 1914 přesvědčil i sám Lugard, když se za každou cenu snažil
„našroubovat“ severní model nepřímé vlády na jihovýchodní oblast, a zjistil, že to není bez její
modifikace možné.
Obecně se dá tvrdit, že nepřímé vlády severní a jihozápadní oblasti byly „lugardovského“ typu,
kdežto ta v jihovýchodní oblasti byla hybridem nepřímé vlády s prvky vlády přímé. Příkladem může být
fakt, že britští zástupci zasedali v domorodých radách, a dokonce jim i předsedali. V oblastech, kde
neexistovala žádná domorodá samospráva ji museli uměle vytvořit. Tyto praktiky by byly na ustálených
dvorech jorubských oba a emírů nemyslitelné. Evropané tam měli pouze poradní a kontrolní funkce.
Musí být zmíněno také to, že podle některých kritiků nepřímé vlády tento systém usurpoval
domorodým vládcům moc a udělal z nich pouhé loutky koloniálního režimu. Já s tímto tvrzením
souhlasím napůl. Je pravda, že britští úředníci měli možnost domorodého vládce sesadit a nahradit, a
často tak činili. Nicméně pokud se náčelník nebo král neprovinil proti pravidlům, na kterých se s Brity
domluvil, mohl vládnout v podstatě bez omezení stejně jako před příchodem kolonizátorů.
Britové se snažili do soudního systému ve všech třech oblastech přinést prvky evropského práva.
Nezapomínali ale na to, jak je důležité ponechat aktivní i původní zvykové domorodé právo. To ale
museli upravit, aby se v něm nevyskytovaly nehumánní praktiky jako například amputace končetin za
krádeže a podobně. Další velkou reformou soudnictví bylo přesunutí soudních institucí do budov
31

speciálně vybudovaných pro tento účel. V severní oblasti došlo k sekularizaci soudní moci od
zákonodárné a výkonné, když bylo emírovi odebráno právo soudit a nominovat soudce. Toto byl asi
největší britský zásah do práv emírů na severu.
Hlavní ideou britské kolonizační mise v Nigérii a Africe jako takové bylo přinést civilizaci
„primitivnímu“ obyvatelstvu. Chtěli toho docílit také nepřímou vládou. Primárním argumentem bylo,
že když budou domorodí vůdci vládnout sami s britskými úředníky jako poradci, přiblíží se tím
civilizačně Evropanům. Právě proto, aby domorodí vládci vládnout sami, bylo zakládání domorodých
pokladnic tak důležité. Díky nezávislosti domorodých samospráv na koloniálním rozpočtu mohli
Britové uskutečňovat své cíle. Například celkovou industrializaci země a konstrukci infrastruktury, která
byla na velmi žalostné úrovni. Výstavba škol a edukace Nigérijců se stala také velmi významnou
inovací, za kterou můžou Nigérijci děkovat hlavně misijním organizacím.
Je třeba ale mít na paměti, že to všechno Britové nedělali z „dobré vůle“. Sami moc dobře věděli,
že je Nigérie zemí bohatou na exotické plodiny a nerostné suroviny, hlavně poté, co byla v jihovýchodní
Nigérii objevena ropa. Tento oboustranně výhodný vztah nazval Frederick Lugard The Dual Mandate.
Kolonialismus 19. a 20. století byl také poháněn touhou velmocí mít co největší impérium. Velké
impérium se rovná mezinárodní prestiž.
Relikty způsobu kolonizace a vnitřního administrativního dělení přetrvávají v Nigérii dodnes.
Bylo by to zajímavé téma možného dalšího výzkumu. Nepřímá vláda, která v Nigérii byla uplatňována,
upevnila už tak silnou pozici tradičních vládců, kteří mají i dnes značný společenský vliv, i když už ne
politický. Nigérie v podobě, jakou ji známe dnes by nikdy nevznikla nebýt britského kolonialismu se
vším, co Evropané do Afriky přinesli. Já hodnotím období britské koloniální správy v Nigérii celkově
pozitivně, i když pokrok a civilizace byly někdy vykoupeny strádáním, krví a životy domorodých
obyvatel.
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