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Streszczenie

W artykule z pogranicza nauk politycznych, historii i literaturoznawstwa, skoncentrowano się na 
wyjątkowym i znaczącym wkładzie Benjamina Disraelego w ewolucję idei imperialnej w Anglii. Cho-
ciaż Disraeli wywodził się ze skromnej rodziny żydowskich imigrantów, zyskał początkowo rozgłos 
jako ekscentryczny dandys i autor popularnych romansów. Później poświęcił się karierze politycznej, 
ale nadal pisał powieści i traktaty polityczne. Dokonał znaczących zmian w partii konserwatywnej. 
Ochrona Imperium i interesów brytyjskich na całym świecie należała do jego podstawowych prio-
rytetów. Przeciwnicy Disraelego nazywali go cynicznym awanturnikiem i politycznym szarlatanem, 
motywowanym pragnieniem spełnienia swoich osobistych ambicji. Analiza jego dokonań sugeruje 
bardziej ostrożne wnioski. Disraeli, który głęboko wierzył w potrzebę zachowania tradycji i monar-
chii, posiadał czytelny zespół poglądów i zamierzeń, które wywodziły się z jego interpretacji historii 
i obserwacji życia politycznego i społecznego Anglii. Inspirował nie tylko wyobraźnię polityczną 
przyszłych pokoleń konserwatystów, ale także przyczynił się znacząco do wprowadzenia reform spo-
łecznych w Wielkiej Brytanii i do rozkwitu Imperium Brytyjskiego. 

Słowa kluczowe: idea imperialna, retoryka imperialna, ekspansja kolonialna, Imperium Brytyjskie, 
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Benjamin Disraeli a idea imperialna

Benjamin Disraeli był nie tylko charyzmatycznym politykiem, powszechnie uważanym 
za twórcę odrodzonej partii konserwatywnej i czołowego architekta Imperium Brytyjskiego, 
ale także dość wziętym pisarzem, autorem osiemnastu powieści, które choć dzisiaj są na 
ogół mało znane, kiedyś cieszyły się dużą popularnością. Czy twórczość literacka i publi-
cystyczna Disraelego wywarła wpływ na jego aktywność polityczną i szerzej na rozwój idei 
imperialnej w Anglii? Próbą odpowiedzi na powyższe pytanie będzie zwięzła prezentacja 
genezy i ewolucji idei imperialnej oraz poglądów Disraelego na ekspansję kolonialną Anglii, 
którym dał wyraz w swoich powieściach, wystąpieniach publicznych oraz decyzjach poli-
tycznych. 

Brytyjska retoryka imperialna narodziła się w kontekście stosunków angielsko-szkoc-
kich w XVI wieku, kiedy grupa pamflecistów związanych z Henrykiem VIII przedstawiła 
argumenty dotyczące podległości Szkocji wobec Anglii1. Ze względu na to, że Szkocja mia-
ła wspólną granicę z Anglią, Henryk patrzył podejrzliwie na północnych sąsiadów, którzy 

1  D. Armitage, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 36.
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byli w dość dobrych stosunkach z Francją, głównym wrogiem Anglii. Henryk obawiał się, 
że Francja może wykorzystać Szkocję w ewentualnej wojnie przeciwko Anglii. W 1542 
roku ogłosił deklarację o słusznych przyczynach wojny ze Szkocją2, w której uzasadniał 
na podstawie pseudohistorycznej księgi Godfryda z Monmouth Historia królów brytyjskich 
(Historia Regum Britanniae) przyczyny, dla których Anglia ma prawo podporządkować so-
bie północnego sąsiada. Odpowiedź Szkotów była zaskakująco umiarkowana. Znane są tyl-
ko dwa traktaty przeciwstawiające się planom Henryka. Tłumaczyć to można tym, że ruch 
reformacyjny w Szkocji nie był zadowolony z traktatów z katolicką Francją (Auld Alliance) 
skierowanych przeciwko Anglii i szukał nowego przymierza z królem Anglii, który do-
prowadził do rozłamu z Kościołem rzymskokatolickim3. Po śmierci króla, książę Edward 
Seymour, piastujący urząd Lorda Protektora za panowania nieletniego Edwarda VI, nadal 
dążył do uzyskania hegemonii Anglii poprzez wyeliminowanie drugiej monarchii na wy-
spie. Somerset marzył o odrodzeniu starożytnego narodu brytyjskiego pod jednym berłem. 

Teoretyczne podwaliny idei imperialnej w Anglii położył także filozof Francis Bacon, 
który poświęcił temu zagadnieniu kilka traktatów i esejów. W traktacie Certain Articles or 
considerations touching the Union of the Kingdomes of England and Scotland podkreślał 
potrzebę zawarcia „bardziej doskonałej i pełnej unii”4. W innym traktacie zatytułowanym 
Considerations touching a war with Spain (1624), dedykowanym młodemu księciu Karolowi, 
Bacon nawołuje przyszłego króla Anglii i Szkocji, aby wzorem Francji i Hiszpanii stworzył 
imperium Wielkiej Brytanii5. W XVI wieku określenie „imperium” nie odnosiło się jeszcze 
do posiadłości zamorskich, lecz oznaczało suwerenną władzę państwową. Kiedy Henryk 
VIII stwierdził w 1533 roku, że Anglia jest imperium6, to po prostu chciał powiedzieć, że 
jest suwerennym państwem, niezależnym od papieża. Ale kiedy doktor John Dee, wybitny 
matematyk i astrolog elżbietański, pisał o imperium brytyjskim w traktacie The General and 
Rare Memorials Pertayning to the Perfect Arte of Navigation (1577), to miał na myśli także 
posiadłości zamorskie, które mogłyby być powiązane z Anglią przez więź lojalności wobec 
władcy7. Od czasów Henryka VII Anglia budowała konsekwentnie silną flotę, chociaż nie 
kryły się jeszcze za tym wyraźnie określone imperialne cele. W 1497 roku Henryk VII wysłał 

2  “A Declaration, conteynying the iust causes and consyderations, of this present warre with the Scottis, wherein alsoo appereth 
the trewe & right title, that the kings most royall maiesty hath to the souerayntie of Scotlande”. Patrz: J. Wormald, Mary, Queen 
of Scots: Politics, Passion and a Kingdom Lost, Tauris Parke Paperbacks, London 2001, s. 64.
3  J. Wormald, Mary…, op. cit, s. 64.
4  “But admitting that your majesty should proceed to this more perfect and entire union, wherein your majesty may say, Majus 
opus moveo […]”. F. Bacon, The Works of Francis Bacon: Baron of Verulam, Viscount St. Albans, and Lord High Chancellor 
of England, tom 3, Baynes and son, London 1824, s. 271.
5  “Your highness hath an imperial name. It was a Charles that brought the empire first into France; a Charles that brought it first 
into Spain; why should not Great Britain have its turn?”, Ibidem, s. 499.
6  “By divers sundry old authentic histories and chronicles it is manifestly declared and expressed that this realm of England 
is an empire, and so hath been accepted in the world, governed by one Supreme Head and King, having the dignity and royal 
estate of the imperial crown of the same”. The Act in Restraint of Appeals (1533), cyt. wg J.L. Wiser (red.), The Collected 
Works of Eric Voegelin: History of Political Ideas, Religion and the Rise of Modernity, tom 23, University of Missouri Press, 
Columbia, MO 1998, s. 75.
7  D. Armitage, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 47.
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Johna Cabota na wyprawę przez Atlantyk w poszukiwaniu północnego szlaku handlowego 
do Chin. Cabot prawdopodobnie dotarł do Nowej Fundlandii i Labradoru, ale jego wyprawa 
nie dała żadnego trwałego wyniku, chociaż on sam oraz jego synowie i następcy uzyskali 
rok wcześniej patent królewski przyznający im prawa do zajmowania nowych terenów jako 
gubernatorom Korony „w każdej części świata, które wcześniej były nieznane wszystkim 
chrześcijanom”8. Patent taki miał niewielkie znaczenie, ale w późniejszych czasach stanowił 
podstawę do brytyjskich roszczeń terytorialnych w Ameryce Północnej. Parlament z pew-
nością nie miał pieniędzy, żeby wspierać ekspansję kolonialną i w związku z tym przyjęła 
się ogólna zasada, że kolonie angielskie w Nowym Świecie będą powstawać jako prywatne 
przedsięwzięcia pod patronatem Korony. 

Podczas panowania Elżbiety I Anglicy zaczęli bardziej systematycznie poszukiwać no-
wych szlaków handlowych wzdłuż wybrzeża atlantyckiego Ameryki Północnej i penetrowa-
li przyległe terytoria. Pierwotna koncepcja elżbietańskiej ekspansji imperialnej w Nowym 
Świecie motywowana była potrzebą rozwijania handlu zamorskiego i szerzenia wiary prote-
stanckiej. Sir Francis Drake opisał ją zwięźle dwuwierszem:

Ich zyskiem jest znajomość naszej wiary, 
A naszym tego kraju dary9.

Kształtująca się za panowania Elżbiety I angielska retoryka imperialna w istocie niewiele 
się różniła od retoryki hiszpańskiej conquisty, której najwyższym celem moralnym mia-
ło być nawracanie pogan na religię chrześcijańską. W niezwykle popularnej książce Johna 
Foxe’a, znanej jako Księga męczenników (The Book of Martyrs, 1563), Anglicy są nazwa-
ni narodem wybranym, który otrzymał od Boga globalną misję szerzenia zreformowanego 
chrześcijaństwa na świecie10. 

W latach 1560-1605 angielscy żeglarze i odkrywcy John Hawkins i Francis Drake, a tak-
że Walter Raleigh, zwani „psami morskimi” (Sea Dogs), rzucili wyzwanie istniejącym mo-
nopolom kolonialnym. Grabili hiszpańskie statki i przyczynili się do osłabienia monopolu 
hiszpańskiego w handlu zamorskim. Królowa Elżbieta popierała korsarzy, gdyż czerpała 
poważne zyski z ich procederu. Żeglarze i kupcy angielscy wdrażali ideę imperialną poprzez 

8  S.H. Palmer, D. Reinhartz (red.), Essays on the History of North American Discovery and Exploration, Texas A&M University 
Press, College Station, TX 1988, s. 17.
9  “Their gain shall be the knowledge of our faith / And ours such riches as the country hath”. B.M. Gough, Gunboat Frontier: 
British Maritime Authority and Northwest Coast Indians, 1846-1890, University of British Columbia Press, Vancouver, B.C. 
1984, s. 172. Wszystkie przekłady, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą od autora pracy.
10  Foxe przytacza modlitwę przedśmiertną króla Edwarda VI: “O my Lord God, bless thy people, and save thine inheritance! 
O Lord God, save thy chosen people of England! O my Lord God, defend this realm from papistry, and maintain thy true reli-
gion; that I and my people may praise thy holy name, for thy Son Jesus Christ’s sake!” The Acts and Monuments of John Foxe: 
A new and complete Edition, tom 6, R. B. Seeley and W. Burnside, London 1838, s. 352.
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intratne zamorskie przedsięwzięcia merkantylne w obu Amerykach i Azji, a plany podboju 
nowych ziem miały znaczenie drugorzędne.

Za panowania Stuartów celem, jaki przyświecał idei imperialnej, było nie tylko zjedno-
czenie całych Wysp Brytyjskich pod jednym berłem, ale także przejęcie zwierzchnictwa koro-
ny angielskiej nad terytoriami zamorskimi, w szczególności w Ameryce Północnej i Indiach 
Zachodnich, dokąd kierowali się osadnicy angielscy i szkoccy. Ideę imperialną ze szczególną 
siłą głosili angielscy i szkoccy protestanci, którzy marzyli o stworzeniu znaczącego mocar-
stwa protestanckiego w Europie. Kaznodzieja Andrew Willet nazwał króla Jakuba I „nowym 
Dawidem”, który szczęśliwie połączył dwa narody protestanckie11. Inny kaznodzieja Joseph 
Hall, w kazaniu wygłoszonym z okazji dziesiątej rocznicy panowania Jakuba, zatytułowa-
nym An Holy Panegyrick, widział w królu nowego cesarza Konstantyna tworzącego wielkie 
imperium protestanckie12. Hall kontynuował argumentację Foxe’a o Anglii jako o narodzie 
wybranym przez Boga, który otrzymał ważną misję szerzenia prawdziwej wiary chrześci-
jańskiej pod wodzą oświeconego monarchy. Odwoływał się on do legendy arturiańskiej, 
według której Józef z Arymatei pierwszy zapoznał mieszkańców Brytanii z Ewangelią i ich 
ochrzcił, a król Henryk VIII, jako pierwszy władca chrześcijański, oderwał kościół od ciem-
nego papizmu i zrzucił Antychrysta z siodła13. 

Po śmierci króla Jakuba biskup John Williams wychwalał jego osiągnięcia, takie jak 
rozwój nauki i rękodzieła w kraju; znaczny wzrost handlu zagranicznego; utrzymanie po-
koju na pograniczu angielsko-szkockim; kolonizacja północnej Irlandii; rozbudowa mary-
narki wojennej; osadnictwo w Wirginii, Nowej Fundlandii i Nowej Anglii; handel z Indiami 
Wschodnimi; wyprawy do Persji i Chin, do państwa Mongołów i wreszcie otwarcie wszyst-
kich portów Europy, Afryki, Azji i Ameryki dla okrętów angielskich14. Kiedy jego następca 
Karol I mówił o „naszym” imperium to miał na myśli już nie tylko Anglię, Szkocję, Walię 
i Irlandię, ale również nowe kolonie angielskie w Ameryce15.

Bez silnej marynarki wojennej i handlowej oraz angielskich korsarzy nie powstałoby pierw-
sze Imperium Brytyjskie, które różniło się od dawnych imperiów terytorialnych (Imperium 
Romanum) i od współczesnych lądowych mocarstw, takich jak Święte Cesarstwo Narodu 
Rzymskiego lub imperium hiszpańskie w Ameryce tym, że jego siłą napędową był merkanty-
lizm, głoszący potrzebę uzyskania kontroli nad zasobami naturalnymi Nowego Świata. 

11  G. Parry, The Golden Age Restor’d: The Culture of the Stuart Court, 1603-42, Manchester University Press ND, Manchester 
1981, s. 231.
12  “[…] the tenth compleat year of our Constantine deserves to be solemne and Iubilar”, Ibidem, s. 233.
13  “This Kingdome (though divided from the world) was one of the first that received the Gospell. That it yielded the first 
Christian Emperor that gave peace and honour to the Church, the first and the greatest lights that shone forth in the darkest of 
poperie, and that it was the Kingdome that shooke Antichrist fully and out of the saddle”, Ibidem, s. 233.
14  “[…] all kinds of learning highly improved, manufactures at home daily invented, Trading abroad exceedingly multiplied, 
the Borders of Scotland peaceably settled, the North of Ireland religiously planted, the Navy Royall magnificently furnished, 
Virginia, New Found-land and New England peopled, the East India well traded, Persia, China and the Mogor [?Mogol] visited 
lastly, all the ports of Europe, Afrique, Asia and America to our red crosses freed and opened”, Ibidem, s. 32. 
15  J.H. Elliott, Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America 1492-1830, Yale University Press, North Yorkshire 
2006, s. 117.
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Idea imperialna nie zamarła w okresie interregnum. Lord Protektor Oliver Cromwell na-
kazał Admirałowi Robertowi Blake’owi bronić interesów angielskich na morzach przed za-
kusami Hiszpanów i Holendrów. Cromwell zlecił także opublikowanie w języku angielskim 
w roku 1652 dzieła propagandowego pióra Johna Seldena Mare clausum Seu de Dominio 
Maris (1635), w którym autor pisze o odwiecznym prawie imperium brytyjskiego do wód 
otaczających Wyspy16. W roku 1654 Anglia zawarła układ pokojowy z Holendrami, którzy 
posiadali wówczas największą flotę handlową na świecie i pośredniczyli w handlu z Anglią. 
Anglicy i Holendrzy przyczynili się znacząco do upadku hiszpańskiej hegemonii kolonial-
nej i liczyli na możliwość ekspansji handlowej w Indiach Zachodnich. Anthony Nicholl, 
członek parlamentu, pisał wtedy z optymizmem w liście do innego deputowanego Roberta 
Benneta o rodzących się możliwościach handlowych dla obu narodów17. 

Dzieje Kompanii Wschodnioindyjskiej w XVIII i XIX wieku dobrze ilustrują ewolucję 
brytyjskiej ekspansji imperialnej kształtowanej doktryną merkantylizmu. Po złamaniu mo-
nopolu Hiszpanii i Portugalii w XVII wieku Holendrzy intensywnie handlowali z Dalekim 
Wschodem, ale w XVIII wieku brytyjska Kompania Wschodnioindyjska, która ustanowiła 
trzy główne siedziby w Madrasie, Bombaju i Kalkucie, zaczęła osiągać niebywałe sukcesy 
komercyjne i przyćmiła osiągnięcia Holendrów. Dysponowała nawet prywatną armią, która 
zaczęła rywalizować z regularną armią brytyjską pod względem wielkości i siły. Działania 
Roberta Clive’a, Warrena Hastingsa i Charlesa Cornwallisa doprowadziły do przekształce-
nia gigantycznego przedsiębiorstwa handlowego, jakim była Kompania Wschodnioindyjska, 
w wielkie imperium terytorialne podporządkowane Wielkiej Brytanii. W roku 1769 Clive 
chełpił się w Izbie Gmin, że w pierwszej fazie ekspansji Kompania przejęła kontrolę nad ob-
szarami większymi od łącznego terytorium Francji i Hiszpanii18. Jednak ze względu na ogło-
szone raporty o korupcji i kłopotach finansowych Kompanii Wschodnioindyjskiej w 1773 
roku rząd brytyjski został zobowiązany do przejęcia nad nią kontroli. Ustawa o Indiach 
(India Act) z następnego roku ustanowiła podwójny system nadzoru nad Indiami przez rząd 
brytyjski i Kompanię Wschodnioindyjską, w której ta ostatnia nadal miała zajmować się 
handlem i administracją w Indiach, ale ważne sprawy polityczne były rozstrzygane przez 
tajny komitet trzech dyrektorów bezpośrednio odpowiedzialnych przed rządem brytyjskim. 
System ten trwał bez znaczących zmian do roku 1858. Indie były intratnym miejscem ka-

16  “For, what true English heart will not swell, when it shall be made clear and evident (as in this book) that the sovereignty of 
the seas, flowing about this island, hath, in all times, whereof there remains any written testimony, both before the old Roman 
invasion and since, under every revolution, down to the present age, been held and acknowledged by all the world, as an in-
separable appendant of the British empire (…)”. W. Harris, An Historical and Critical Account of the Life of Oliver Cromwell, 
Longman, London 1814, s. 265.
17  “[…] you Cannot ymagine what great satisfaction itt gives to the country the very discourse of a peace with the Hollander: 
an absolute settlement with that nation will be of great advantage to this common wealth; for amity with that people would 
make those two common wealths intire masters of the whole ocean; and you might soe dispose of the trade of the whole world, 
as you please and where you please… ytt twere easily to be demonstrated how that the whole profitte of the Kings of Spaynes 
West Indies might be brought to England and Holland”. D. Armitage, “The Cromwellian Protectorate and the Languages of the 
Empire”, “The Historical Journal”, 1992, No. 35, 3, s. 535. 
18  H.V. Bowen, The Business of Empire: The East India Company and Imperial Britain, 1756-1833, Cambridge University 
Press, Cambridge 2006, s. 5.
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riery dla młodych Brytyjczyków z klas wyższych, którzy chętnie ubiegali się o zatrudnienie 
w Kompanii Wschodnioindyjskiej, ponieważ wierzyli, że misja kolonialna będzie dla nich 
niezastąpionym źródłem prestiżu, władzy i bogactwa. 

Pierwsze Imperium Brytyjskie, które powstało dzięki wysiłkom żeglarzy i kupców, za-
kończyło swoje istnienie w atmosferze porażki politycznej, militarnej i moralnej. Podróże 
kapitana Jamesa Cooka do Australii i Nowej Zelandii w 1770 roku i nowe podboje w Indiach 
po 1763 roku zapoczątkowały drugą fazę brytyjskiej ekspansji terytorialnej. Drugie Imperium 
Brytyjskie rozwijało się jednak nie na zasadach merkantylizmu, lecz według doktryny 
wolnego handlu. Imperium dawało milionom Brytyjczyków szansę na nowe, lepsze ży-
cie i dobrobyt poprzez emigrację lub pracę w administracji kolonialnej. Drugie Imperium 
Brytyjskie, utworzone przez urzędników i wojskowych, oparte było na zmodyfikowanej idei 
imperialnej, której retoryka opierała się nie na potrzebie szerzenia wiary chrześcijańskiej 
i doktrynie merkantylizmu, ale na prowadzeniu altruistycznej misji cywilizacyjnej wśród 
ludów nieoświeconych przy jednoczesnym wspieraniu interesów handlowych Anglii zgod-
nie z zasadą leseferyzmu. Granice tego rozległego Imperium, które obejmowało Kanadę, 
Karaiby, Indie, Australię i Nową Zelandię, strzegła królewska marynarka wojenna, najwięk-
sza i najpotężniejsza flota świata. 

Mimo olbrzymiej ekspansji kolonialnej w pierwszej połowie XIX wieku pojęcie „im-
perium” nabrało obcych i wrogich konotacji w Anglii, szczególnie w kręgach liberalnych. 
Kojarzyło się z despotycznym imperium Wszechrosji, dawnym imperium rzymskim lub 
imperiami kolonialnymi Hiszpanii i Portugalii, chociaż jak stwierdza Patrick Brantlinger, 
w okresie wczesno- i średniowiktoriańskim sprawy kolonii bynajmniej nie były Brytyjczykom 
obojętne19. Wprawdzie ojcowie liberalizmu Adam Smith i Jeremy Bentham ostro krytyko-
wali europejskie imperia jako systemy z gruntu niedemokratyczne, niesprawiedliwe i go-
spodarczo zacofane, a liberalna Anglia, dzięki swojej demokratycznej tradycji, wydawała się 
być naturalnym strażnikiem wolności i przeciwnikiem agresywnej i grabieżczej ekspansji 
imperialnej, to jednak idea imperialna nie poszła w zapomnienie. W roku 1828 torysowski 
polityk William Huskisson ożywił ideę imperialną, co znalazło wyraz w często przytacza-
nym cytacie z jego przemówień: „Anglia nie może pozwolić sobie na to, aby była mała”20. 

Termin „imperializm” pojawił się w języku angielskim w drugiej połowie XIX wieku, 
najpierw w znaczeniu pejoratywnym w odniesieniu do imperializmu Napoleona III, a na-
stępnie w oskarżeniach Williama Gladstone’a pod adresem imperialnej polityki Disraelego. 
Po upadku ideologii merkantylizmu, którą najgłośniej skrytykował Adam Smith, Anglicy 
początkowo nie mówili otwarcie o ekspansji terytorialnej, ale raczej o wolności handlu na 
całym świecie. Towarzyszyło im niemal zawsze w okresie panowania królowej Wiktorii 

19  “The early and middle-Victorians were far from being indifferent to ‘the colonies”. P. Brantlinger, Rule of Darkness: British 
Literature and Imperialism, 1830-1914, Cornell University Press, Ithaca 1990, s. 4.
20  “England cannot afford to be little”. J. Murray, The Speeches of the Right Honourable William Huskisson, tom III, London 
1831, s. 228.
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poczucie wyższości rasowej i szerzenia misji cywilizacyjnej wśród skolonizowanych ludów. 
Jak napisał Kazimierz Dziewanowski, „bieg dziejów w wieku XVII, XVIII, a już zwłaszcza 
XIX mógł wzbudzić w Brytyjczykach przekonanie, że są narodem wyjątkowym, szczegól-
nie umiłowanym przez Opatrzność i powołanym do wielkich celów”21. Do kolonii udawały 
się całe zastępy misjonarzy, których zadaniem było wskazać tubylcom drogi do przejścia 
ze stanu barbarzyństwa do nowoczesnej cywilizacji. Pomagać im w tym mieli ubodzy emi-
granci irlandzcy i brytyjscy, „którzy uwolnieni od groźby bezrobocia w miastach i głodowej 
egzystencji na wyjałowionych polach Irlandii i wyżyn szkockich będą mogli spożytkować 
swoją dotąd nie wykorzystaną energię do budowy nowych światów”22. Ci, którzy nie byli 
przekonani o woli Opatrzności, aby Anglicy kształtowali nowoczesny świat, odwoływali się 
do teorii Karola Darwina, którą w sposób nieuprawniony rozszerzono na stosunki społeczne. 

Wielu ludziom wydawało się wtedy prawdopodobne, że Anglicy znajdują się na naj-
wyższym szczeblu drabiny ewolucji, co miało się przejawiać w dziedzinie prawa 
i etyki, obyczajów i działalności umysłowej, a także umiejętności rządzenia, dyscy-
pliny, zdolności do poświęceń, pracowitości23. 

W połowie XIX wieku John Stuart Mill, piewca liberalizmu demokratycznego, energicz-
nie poparł kolonizację ludów pozaeuropejskich. Postrzegał on ideę imperialną jako warto-
ściowy projekt polityczny, który może pomóc w rozwoju stabilnej gospodarki i demokracji 
w Wielkiej Brytanii. W Zasadach ekonomii politycznej, Mill przedstawił argumenty o za-
sadności brytyjskiej ekspansji kolonialnej. Początkowo Mill, podobnie jak Thomas Carlyle, 
uważał kolonizację jedynie jako sposób na rozwiązanie problemów przeludnienia w Wielkiej 
Brytanii, ale później twierdził, że aktywny udział rządu w działaniach kolonizacyjnych do-
tyczy przyszłych i stałych interesów cywilizacji i daleko wychodzi poza stosunkowo wąskie 
granice czysto ekonomicznych względów. Przenoszenie ludności z obszarów przeludnio-
nych do niezamieszkałych części globu należy do zadań wybitnie społecznie użytecznych, 
które najbardziej potrzebują interwencji rządu i dają najlepsze wyniki. Aby docenić korzyści 
płynące z kolonizacji, należy je odnieść nie do jednego kraju, ale do zbiorowych interesów 
ekonomicznych rodzaju ludzkiego24. 

21  K. Dziewanowski, Brzemię białego człowieka, Czytelnik, Warszawa 1989, s. 351.
22  P. Johnson, Historia Anglików, tłum. J. Mikos, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995, s. 342.
23  K. Dziewanowski, Brzemię…, op. cit., s. 352.
24  “The question of government intervention in the work of Colonization involves the future and permanent interests of civiliza-
tion itself, and far outstretches the comparatively narrow limits of purely economical considerations. But even with a view to 
those considerations alone, the removal of population from the overcrowded to the unoccupied parts of the earth’s surface is 
one of those works of eminent social usefulness, which most require, and which at the same time best repay, the intervention of 
government. To appreciate the benefits of colonization, it should be considered in its relation, not to a single country, but to the 
collective economical interests of the human race”. J.S. Mill, Principles of Political Economy (red.) J.L. Laughlin, D. Appleton 
& Co., New York 1891, s. 540-560.
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Młody Benjamin Disraeli, który dorastał w klimacie rewolucji przemysłowej i kształto-
wania się drugiego Imperium Brytyjskiego, był barwną postacią w londyńskich salonach. 
Wywodził się z rodziny żydowskich imigrantów i zanim został politykiem, zyskał rozgłos 
jako ekscentryczny dandys oraz autor popularnych powieści. Olbrzymi wpływ na rozwój in-
telektualny Disraelego wywarł jego ojciec Isaac D’Israeli, który był człowiekiem wykształco-
nym, bibliofilem i autorem poczytnych książek. Był on prawdopodobnie pierwszym brytyj-
skim Żydem, który ujawnił nieortodoksyjne podejście do tradycyjnych żydowskich ceremonii. 
Za radą przyjaciela historyka Sharona Turnera, D’Israeli zdecydował ochrzcić swoje dzieci 
w kościele anglikańskim w 1817 roku, ponieważ uważał, że tylko pełna asymilacja umożliwi 
dzieciom spokojne życie w Anglii. On sam jednak nie porzucił judaizmu, chociaż odmówił 
uczestnictwa w ceremonii inauguracji zreformowanej synagogi w Londonie. Młody Benjamin 
przejął po ojcu nie tylko żywe zainteresowanie historią i literaturą, ale także postawę, któ-
ra pozwoliła mu godzić judaistyczną koncepcję mesjanizmu z wiarą chrześcijańską. Zgodnie 
z nią wyjątkowe jednostki i narody miały do spełnienia szczególną misję w historii cywilizacji 
– odrodzenie ludzkości. Myśl ta zaprzątała Disraelego przez całe życie. 

Mimo że nie odbył studiów uniwersyteckich, zdobył dość gruntowną wiedzę dzięki bo-
gatemu księgozbiorowi ojca. Karierę literacką i polityczną Disraelego, a także jego wizję 
imperialną, należy postrzegać poprzez pryzmat ideałów romantycznych, ponieważ jego 
literacką wrażliwość ukształtowała w dużej mierze twórczość romantyków, szczególnie 
Byrona i Shelley’a25. Przeciwnicy polityczni Disraelego nazywali go cynicznym awanturni-
kiem i szarlatanem, który nie posiadał stałych i jasno określonych poglądów, a był jedynie 
motywowany pragnieniem spełnienia swoich osobistych ambicji. Jednak analiza jego twór-
czości literackiej i działalności politycznej pozwala wysunąć odmienne wnioski. Disraeli, 
który przez całe życie czuł się „arystokratycznym” Żydem, był niejako hybrydą w elitach 
intelektualnych Anglii. Kiedy rozpoczynał karierę polityczną w 1832 roku jako radykał, 
nie miał jeszcze skrystalizowanych poglądów w sprawie idei imperialnej, chociaż posiadał 
czytelny zestaw poglądów, które wywodziły się z jego interpretacji historii i romantycznego 
nacjonalizmu. Niewątpliwie podróż wschodnia, którą odbył w latach 1830-1831, okazała się 
niezmiernie ważnym doświadczeniem w życiu aspirującego pisarza i polityka. To właśnie na 
Wschodzie zrodziła się u niego, wprawdzie jeszcze dość mgliście, osobliwa idea imperialna, 
której dał później wyraz w swoich powieściach, pamfletach politycznych i przemówieniach. 

Po czwartej, nieudanej próbie dostania się do parlamentu Disraeli opublikował w grud-
niu 1835 roku swoje najważniejsze credo polityczne Windykację konstytucji angielskiej26, 
w której przedstawił własną interpretację ewolucji demokracji angielskiej, okazał szacunek 
dla tradycyjnych instytucji narodowych i Kościoła anglikańskiego, a także niechęć do oli-

25  C. Richmond, P. Smith (red), The Self-fashioning of Disraeli, 1818-1851, Cambridge University Press, Cambridge 1998,  
s. 36.
26  Disraeli the Younger, Vindication of the English Constitution in a Letter to a Noble and Learned Lord, Saunders and Otley, 
London 1835.
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garchii wigów, i wykazał niemodne wówczas zainteresowanie położeniem angielskiej klasy 
robotniczej. W Windykacji Disraeli zaproponował program ożywienia partii torysowskiej 
oraz po raz pierwszy wyraził swój stosunek do idei imperialnej. Stwierdził między innymi, 
że charakter narodowy jest taką wartością, którą nowa sekta mężów stanu w swoich pla-
nach i spekulacjach neguje lub jej nie dostrzegła27. Zainspirowany koncepcjami Henry’ego 
St. Johna, wicehrabiego Bolingbroke’a, Disraeli odnosił się krytycznie nie tylko do poli-
tyków liberalnych, ale także do niektórych torysów dążących do pomniejszenia autory-
tetu monarchii i Kościoła anglikańskiego. Nawiązując do idei imperialnej Disraeli pisze 
o Anglikach jako narodzie szczególnym i uprzywilejowanym w sferze polityki i porównuje 
ich do starożytnych Hebrajczyków, których wyjątkową tożsamość narodową ukształtowała 
religia28. Następnie przedstawia opinie o angielskich partiach politycznych. Wigowie, we-
dług Disraelego, byli zawsze partią antynarodową, ponieważ starali się zakłócić równowagę 
konstytucji angielskiej. Partię wigów, powstałą w drugiej połowie XVII wieku, cechowały 
nastroje republikańskie, a ich wzorem był ustrój Republiki Weneckiej. Wigowie dążyli do 
stworzenia oligarchii. Zaś partia torysów była według Disraelego partią narodową i demo-
kratyczną, która wspierała instytucje państwa, ponieważ zostały one utworzone dla wspól-
nego dobra. Disraeli podkreślał, że konstytucja angielska ustanowiła równość obywatel-
ską, a ponadto doprowadziła do utworzenia imperium łączącego w sobie potęgę Rzymu 
i przedsiębiorczość Kartaginy. Twórcy Anglii ukształtowali umysłowość Europy i wyci-
snęli piętno swojego geniuszu na charakterze nowego świata29. Idee polityczne wyrażone 
w Windykacji, które wykazują powinowactwo z radykalnym toryzmem Williama Cobbetta 
oraz romantycznym toryzmem Waltera Scotta, Williama Wordswortha, Samuela Taylora 
Coleridge’a i Robera Southey’a, pojawiają się wyraziście we wczesnej powieści Alroy oraz 
w cyklu trzech powieści politycznych Coningsby, Sybil i Tancred. 

Chociaż romans historyczny Alroy (1833) uchodzi za najbardziej wydumaną i nieczy-
telną powieść Disraelego, napisaną w dodatku osobliwym stylem łączącym prozę z poezją, 
zasługuje on na uwagę badacza idei imperialnej. Disraeli opisał w nim historię mesjani-
stycznego bohatera żydowskiego Dawida Alroy’a próbującego bez powodzenia stworzyć 
żydowskie imperium w XII wieku ze stolicą w Jerozolimie. Dlaczego Disraeli napisał po-
wieść o Hebrajczykach pragnąc jednocześnie rozpocząć karierę polityczną w dość ksenofo-
bicznym parlamencie angielskim? Zagadkę tę można tłumaczyć tym, iż Alroy uosabia nie 

27  “(…) national character is precisely the quality which the new sect of statesmen, in their schemes and speculations, either 
deny or overlooked”. Benjamin Disraeli (Earl of Beaconsfield), Vindication…, op. cit., s. 16.
28  “Thus the English in politics are as the old Hebrews in religion, a favoured and peculiar people”. Ibidem, s. 205.
29  “That Constitution, my Lord, established civil equality in a rude age, and anticipated by centuries, in its beneficent practice, 
the sublime theories of modern philosophy: having made us equal, it has kept us free. If it have united equality with freedom, 
so also has it connected freedom with glory. It has established an empire which combines the durability of Rome with the 
adventure of Carthage. It has, at the same time, secured us the most skilful agriculture, the most extended commerce, the most 
ingenious manufactures, victorious armies, and invincible fleets. Nor has the intellectual might of England, under its fostering 
auspices, been less distinguished than its imperial spirit, its manly heart, or its national energy. The authors of England have 
formed the mind of Europe, and stamped the breathing impression of their genius on the vigorous character of a new world”. 
Ibidem, s. 208.
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tylko alter ego romantycznego autora, jako potencjalnego lidera w obcym kraju, ale również 
symbolizuje silnego przywódcę–wizjonera, który przywróci narodowi tradycyjne wartości 
i obyczaje. W Alroy Disraeli ukazał transformację bohatera, który próbuje przejść ze świata 
mistycznej wyobraźni do świata realnej polityki. Misja Alroy’a polega na rozbudzeniu świa-
domości narodowej Izraelitów w celu stworzenia wielkiego imperium żydowskiego. W po-
dobny sposób kilka lat później Disraeli widział zadania stojące przed członkami „Młodej 
Anglii”, grupy konserwatystów w parlamencie, którzy dążyli do odnowy partii torysów 
i przy jej pomocy pragnęli przywrócić wielkość imperialną narodu. Należy tu podkreślić, 
że Alroy opowiadał się za pokojowym stylem rządzenia imperium, wolnym od uprzedzeń 
religijnych i hegemonii nacji zwycięskiej nad podporządkowanymi narodami. 

Powszechne imperium nie może być zbudowane na sekciarskich uprzedzeniach i wy-
łącznych prawach. […] Musimy działać koncyliacyjnie. Należy coś zrobić, aby zwią-
zały się losy podbitych z naszymi losami zdobywców30. 

Disraeli był mistrzem powieści politycznej. Właściwie to on wymyślił ten gatunek li-
teracki, a jego wczesne powieści są w dużej mierze fikcyjnymi kreacjami ambitnego, ale 
sfrustrowanego młodzieńca, który nie znalazł jeszcze swojego miejsca w społeczeństwie 
i oddaje się fantazjom geopolitycznym. Patrick Brantlinger zauważył, że „Alroy jest cudow-
nym marzeniem na jawie o władzy imperialnej bardzo ambitnego młodego człowieka, jak 
również bardzo specyficznym przyczynkiem do romantycznego mediewalizmu”31. W epo-
ce wiktoriańskiej romantyczny mediewalizm oznaczał sentymentalną idealizację paternali-
stycznego średniowiecza w stylu powieści Waltera Scotta, która służyła do krytyki współ-
czesnego społeczeństwa. Powieści Disraelego zawierają wiele odniesień do romantycznego 
mediewalizmu przepełnionego marzeniami o miłości, heroizmie i buncie przeciwko zmate-
rializowanemu społeczeństwu wyznającemu etykę liberalną i utylitarystyczną. Powieści te 
są w istocie moralnymi przypowieściami młodego człowieka rozdartego między literaturą 
i polityką. W kategoriach psychoanalizy freudowskiej Alroy odzwierciedla fantazje autora 
o jego pragnieniu zdobycia władzy i uznania. W warstwie ideologicznej Alroy ma wiele 
wspólnego z później opublikowaną trzecią częścią trylogii o „Młodej Anglii”, zatytułowa-
ną Tankred albo Nowa Krucjata (1847)32. W sposób alegoryczny Disraeli ujawnia niektóre 
ze swoich własnych ideałów politycznych i etycznych, takie jak szacunek do tradycji oraz 

30  “Universal empire must not be founded on sectarian prejudices and exclusive rights.[…] We must conciliate. Something 
must be done to bind the conquered to our conquering fortunes”. B. Disraeli, Alroy, Routledge, Warnes and Routledge, London, 
1859, s. 121.
31  “Alroy is the gorgeous daydream of imperial power of an extremely ambitious young man, as well as a highly idiosyn-
cratic contribution to romantic medievalism”. P. Brantlinger, Rule of Darkness: British Literature and Imperialism, 1830-1914, 
Cornnell University Press, Ithaca 1990, s. 148.
32  D. Benjamin (Earl of Beaconsfield), Tancred, Or the New Crusade, Kessinger Publishing, Whitefish, MT 2004.
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paternalistycznej hierarchii politycznej i społecznej, a także niechęć do racjonalizmu i utyli-
taryzmu. Jednocześnie przedstawia swoją oryginalną wizję imperium. 

Tankred, idealistyczny przedstawiciel „Młodej Anglii”, udaje się do Ziemi Świętej w po-
szukiwaniu „wielkiej tajemnicy Azji”, a także własnej tożsamości. W powieści tej Disraeli 
łączy w przedziwny sposób politykę z religią, kiedy przewiduje wielką przyszłość Imperium 
Brytyjskiego fantazjując o zastąpieniu imperium osmańskiego rządami Anglii na Bliskim 
Wschodzie33. Kiedy emir Libanu Fakredeen przedstawia Tankredowi zaskakującą propozy-
cję, aby królowa Wiktoria przeniosła swoją stolicę do Indii, Disraeli ukazuje w pełni swoją 
utopijną ideę imperialną. 

Należy realizować plan portugalski na wielką skalę; zrezygnować z waszego mało waż-
nego i wyczerpanego położenia geograficznego na rzecz rozległego i bogatego imperium. 
Niech Królowa Anglii zbierze wielką flotę, niech zabezpieczy cały swój skarbiec, kru-
szec, złoto w sztabach oraz drogocenną broń; niech towarzyszy jej cały dwór oraz znaczni 
ludzie i niech przeniesie siedzibę swojego imperium z Londynu do Delhi. Znajdzie tam 
już gotowe olbrzymie imperium, pierwszorzędną armię, a także wielkie dochody34.

O ile idea imperialna Tudorów i Stuartów opierała się na przekonaniu o szczególnej roli 
narodu angielskiego w krzewieniu prawdziwej wiary chrześcijańskiej, w Tankredzie Disraeli 
odwołuje się po raz pierwszy do retoryki rasowej. Sidonia, tajemniczy, charyzmatyczny 
Żyd, prawdopodobnie alter ego Disraelego, stwierdza enigmatycznie: „Wszystko jest rasą 
i nie ma żadnej innej prawdy”35. Sidonia, podobnie jak Disraeli, jest przekonany o wyższości 
rasy żydowskiej, która wydała największego prawodawcę Mojżesza, największego mędrca 
i władcę Salomona i największego reformatora Jezusa. Retoryka Disraelego wyprzedziła 
teorię rasistowską Josepha Arthura de Gobineau, który uzależniał rozwój społeczeństw od 
czystości rasy i wrodzonych zdolności. Z Tankreda wynika, że Disraeli miał podobne prze-
konania i uważał, że cywilizacje upadają z powodu mieszania się ras, a w rasie anglosaskiej 
dostrzegał olbrzymi potencjał, który pozwoli jej zbudować światowe imperium pod warun-
kiem, że Anglicy odzyskają swoją judeochrześcijańską tożsamość. Marzeniem Disraelego 
w Tankredzie było zatem stworzenie nowoczesnego imperium integrującego Zachód ze 
Wschodem dzięki pragmatyzmowi Anglików i duchowości semickiego Orientu36. 

33  P. Brantlinger, “Disraeli and Orientalism”, C. Richmond and P. Smith (wyd.), The Self-fashioning of Disraeli, 1818-1851, 
Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 90. 
34  “You must perform the Portuguese scheme on a grand scale; quit a petty and exhausted position for a vast and prolific empire. 
Let the Queen of England collect a great fleet, let her stow away all her treasure, bullion, gold plate, and precious arms; be ac-
companied by all her court and chief people, and transfer the seat of her empire from London to Delhi. There she will find an 
immense empire ready made, a first rate army, and a large revenue”. B. Disraeli, Tancred…, op. cit., s. 225.
35  “All is race; there is no other truth”. B. Disraeli, Ibidem, s. 128. 
36  Disraeli nie widział szczególnej różnicy między Hebrajczykami i Arabami. Tych ostatnich nazywał „Żydami na koniu”. 
(“Arabs are only Jews on horseback”), R. Blake, Disraeli, Eyre & Spottiswode Publishers, London 1967, s. 204.
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W 1842 roku Disraeli, jako torysowski backbencher po raz pierwszy zabrał głos w spra-
wie imperium. W zjadliwej krytyce rządu po klęsce w pierwszej wojnie afgańskiej ostrzegł, 
że Rosja stanowi poważne zagrożenie dla Imperium Brytyjskiego, a Indie określił jako inte-
gralną część Imperium i dlatego proponował, aby problemy Kompanii Wschodnioindyjskiej 
w Azji Środkowej były rozwiązywane bezpośrednio przez rząd brytyjski37. Disraeli, jako 
mąż stanu, zawsze stał mocno na gruncie Realpolitik, która odrzuca wpływ czynników ide-
owych lub moralnych na decyzje polityczne. Jako przywódca opozycji w parlamencie w la-
tach 1846-1852 sprzeciwiał się wraz ze swoim ugrupowaniem wszelkim inicjatywom usta-
wodawczym wigów, uważając dość cynicznie, że obowiązkiem opozycji jest nie zgadzać 
się z decyzjami partii rządzącej. Paradoksalnie, jako polityk przed rokiem 1872 Disraeli był 
dość sceptyczny co do znaczenia ekonomicznego kolonii dla Anglii. Kiedy torysi doszli na 
krótko do władzy w 1852 roku, będąc kanclerzem skarbu, pisał zjadliwie o koloniach jako 
o kamieniu młyńskim u szyi Anglików38. Podczas rewolty sipajów w 1857 roku przeciwko 
Kompanii Wschodnioindyjskiej, Disraeli, jako jeden z nielicznych członków Izby Gmin, 
wyraził w trzygodzinnym wystąpieniu zrozumienie dla skarg Hindusów i postulował zbada-
nie ich niezadowolenia z rządów brytyjskich. Stwierdził, że Wielka Brytania zdobyła Indie 
w taki sam sposób jak Wilhelm Orański zdobył koronę angielską, tylko po to, aby uchronić 
miejscową ludność od tyranii i przejąć opiekę nad jej religią i mieniem39. We wspomnia-
nym wystąpieniu Disraeli przeciwstawiał się także próbom westernizacji Indii i nawraca-
nia Hindusów na wiarę chrześcijańską przez liczne misje religijne przybywające z Anglii. 
Będąc zdecydowanym przeciwnikiem Kompanii Wschodnioindyjskiej Disraeli uważał, że 
Indie powinny znaleźć się pod bezpośrednią kontrolą Korony Brytyjskiej, ponieważ same 
nie będą w stanie rozwiązać swoich wewnętrznych konfliktów. Nastąpiło to w roku 1858, 
kiedy parlament uchwalił ustawę pozbawiającą Kompanię Wschodnioindyjską kontroli ad-
ministracyjnej nad Indiami. Radę dyrektorów zniesiono, a w jej miejsce wprowadzono bez-
pośrednio podległy rządowi brytyjskiemu Urząd do spraw Indii (India Office) oraz nadano 
gubernatorowi Indii tytuł wicekróla40. Disraeli zaczął wdrażać politykę imperialną w spo-
sób bardziej spektakularny podczas kampanii abisyńskiej 1867 roku. Jako kanclerz skarbu 
w rządzie lorda Derby i przewodniczący Izby Gmin nawoływał do wysłania ekspedycji mi-
litarnej w celu ratowania brytyjskich jeńców w Abisynii. Interwencja, zakończona uwolnie-

37  S. Mahajan, British Foreign Policy, 1874-1914: The Role of India, Routledge, London 2002, s. 35.
38  “These wretched colonies will all be independent too in a few years & are a millstone round our necks”. B. Disraeli (Earl 
of Beaconsfield), Letters: 1852-1856, J.A.W. Gunn, M.G. Wiebe (red.), University of Toronto Press, Toronto, 1997, s. 113.
39  “But still our conquest of India in the main has been a conquest of India only in the same sense in which William of Orange 
conquered England. We have been called in – this happened very frequently in the earlier periods of our Indian history – by 
populations suffering under tyranny, and we have entered those kingdoms and principalities to protect their religion and their 
property. It will be found in that wonderful progress of human events which the formation of our Indian empire presents that 
our occupation of any country has been preceded by a solemn proclamation and concluded by a sacred treaty, in which we 
undertook to respect and maintain inviolate the rights and privileges, the laws and customs, the property and religion of the 
people, whose affairs we were about to administer. Such was the principle upon which our Indian empire was founded; and it is 
a proud as well as a politic passage in the history of Englishmen, that principle has been until late years religiously observed”. 
Hansard Record, Debates 27 July 1857, tom 147, s. 447 (tekst dostępny online).
40  The Government of India Act (An Act for the better government of India), 2 August, 1858.
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niem brytyjskiego konsula i kilku dyplomatów przetrzymywanych w więzieniu przez króla 
Teodora, zwiększyła prestiż Wielkiej Brytanii na bliskim Wschodzie i Afryce, i utwierdziła 
Anglików w przekonaniu o słuszności idei imperialnej.

W latach siedemdziesiątych XIX wieku Disraeli wskrzesił ideę imperialną, czyniąc 
ją jednym z zasadniczych priorytetów kampanii wyborczej kierowanej przez siebie partii 
konserwatywnej. W dniu 24 czerwca 1872 roku podczas przemówienia w Crystal Palace 
Disraeli określił trzy wielkie cele tej partii: utrzymanie tradycyjnych brytyjskich instytucji, 
zachowanie imperium i reformy społeczne. Disraeli zastosował wówczas efektowny zabieg 
socjotechniczny, którego celem było nie tylko spopularyzowanie idei imperialnej wśród 
wszystkich warstw społecznych, ale także zwrócenie uwagi na to, że to partia konserwatyw-
na jest zdecydowana na ekspansję kolonialną, która przyniesie pożytek całemu społeczeń-
stwu brytyjskiemu. 

 
Nie jest to wcale sprawa błaha. Idzie bowiem o to, czy zadowolicie się życiem wy-
godnym w Anglii kształtowanej i urabianej na wzór zasad kontynentalnych, którą 
w efekcie spotka los, na jaki zasłużyła, czy też pragniecie, by stała się wielkim kra-
jem, imperialnym krajem, krajem w którym wasi synowie sięgać będą po wybitne 
stanowiska i cieszyć się będą nie tylko szacunkiem swoich współplemieńców, ale 
także poważaniem całego świata41. 

Disraeli przedstawił partię konserwatywną jako zwolennika idei imperialnej, strażnika 
tradycji i honoru narodowego i ostoi „dżentelmeńskiego kapitalizmu”, a partię liberalną 
oskarżył o przenoszenie zasad liberalnych z kontynentu i defetyzm. Według Disraelego kon-
serwatyści dążą do zachowania tradycyjnych narodowych instytucji, takich jak monarchia 
i kościół anglikański, a także do podniesienia poziomu życia robotników oraz utrzymania im-
perium, które liberałowie chcą zniszczyć42. Disraeli był zawziętym przeciwnikiem Williama 
Gladstone’a, wielokrotnego premiera rządu, początkowo konserwatywnego torysa, później 
liberalnego wiga. Głównym elementem kampanii wyborczej Disraelego w 1872 roku było 
niedoceniane przez Gladstone’a i wigów znaczenia kolonii. Jako lider opozycji Disraeli ata-
kował liberałów i premiera Gladstone’a, którzy nie popierali polityki imperialnej. Należy 
podkreślić, że Disraeli nie był bezkrytycznym zwolennikiem ekspansji kolonialnej. Jako 
kanclerz skarbu często wzywał do cięć w wydatkach kolonialnych, zwłaszcza w zakresie 
obrony imperium. Niemniej jednak, w końcu zdał sobie sprawę, że większość Brytyjczyków 
jest dumna z powiększającego się Imperium i że mógłby wykorzystać tę kwestię w walce 
wyborczej przeciwko liberałom, zwłaszcza po rozszerzeniu prawa wyborczego. 

41  Cyt. wg P. Johnson, Historia Anglików, op. cit., s. 345.
42  P.J. Cain, A.G. Hopkins, British Imperialism, 1688-2000, Pearson Education, Harlow 2002, s. 188.
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Chodzi mi o to, że ludność Anglii, a zwłaszcza klasa robotnicza Anglii, jest dumna 
z przynależności do wielkiego kraju i pragnie utrzymać jego wielkość – że jest dumna 
z przynależności do imperialnego kraju i jest zdecydowana utrzymać swoje imperium 
– i powszechnie uważa, że wielkość i imperium Anglii należy przypisać starodawnym 
instytucjom tej ziemi43.

Przemówienie w Crystal Palace miało zasadnicze znaczenie dla kariery politycznej 
Disraelego i partii konserwatywnej. Przyczyniło się do zwycięstwa konserwatystów w wy-
borach parlamentarnych i zapowiadało nadchodzącą erę nowego imperializmu w czwar-
tym ćwierćwieczu XIX wieku. Po wygranych wyborach w 1872 roku ochrona i umacnianie 
Imperium i interesów brytyjskich na całym świecie należały do priorytetów polityki zagra-
nicznej Disraelego. Najlepszym tego przykładem była kwestia egipska. Kanał Sueski, zbu-
dowany w 1869 roku (głównie dzięki kapitałowi francuskiemu), umożliwiał wygodny do-
stęp do Oceanu Indyjskiego i Indii. W 1875 roku około trzy piąte okrętów przepływających 
przez kanał należało do Wielkiej Brytanii i Disraeli szybko zorientował się, że w żywotnym 
interesie Imperium leży kontrola nad Kanałem Sueskim. Dokonując majstersztyku politycz-
nego pożyczył od barona Rothschilda, bez wiedzy i zgody Parlamentu, 4 miliony funtów po-
trzebnych na zakup przez rząd brytyjski 40 procent akcji zbankrutowanego kedywa Egiptu. 
Cztery miliony funtów stanowiło niewielką ceną za strategiczne korzyści, które przypadły 
Brytyjczykom. Mimo że pozostałe 60% udziałów w spółce Kanału Sueskiego znajdowało 
się w rękach francuskich akcjonariuszy, Wielka Brytania uzyskała kontrolę nad najkrótszą 
drogą do Indii. Podczas swoich rządów w latach 1874-1880 Disraeli szczególnie propago-
wał rozwój Imperium Brytyjskiego w oparciu o potencjał subkontynentu indyjskiego. 

W roku 1876 Disraeli przedstawił parlamentowi projekt ustawy o tytułach królewskich. 
Zaproponował dodanie do licznych tytułów królowej Wiktorii tytułu cesarzowej Indii. 
Pomysł ten omawiano już w 1858 roku, kiedy rząd wydał proklamację do mieszkańców 
Indii ogłaszając zakończenie działalności Kompanii Wschodnioindyjskiej i przejęcie admi-
nistracji nad Indiami przez Koronę. Wiktoria od pewnego czasu myślała o takim tytule, 
ponieważ ze względów protokolarnych czuła się nierówna wobec cesarzy Austrii, Niemiec 
i Rosji, a nawet swojej najstarszej córki, także Wiktorii, cesarzowej Niemiec zamężnej 
z Fryderykiem III Hohenzollernem. Chociaż krytycy twierdzili, że tytuł „cesarzowa” jest 
niezgodny z angielską tradycją, Disraeli przytoczył dowody, na to że już królowę Elżbietę I 
obdarzano tytułem cesarskim44. W odpowiedzi na krytykę Disraeli argumentował, że ty-

43  “I mean that the people of England, and especially the working classes of England, are proud of belonging to a great country, 
and wish to maintain its greatness – that they are proud of belonging to an Imperial country and are resolved to maintain, if 
they can, their empire – that they believe, on the whole, that the greatness and the empire of England are to be attributed to the 
ancient institutions of the land”. Cyt. wg B. Harlow, M. Carter (red.), Imperialism & Orientalism: A Documentary Sourcebook, 
Wiley-Blackwell, Oxford 1999, s. 380.
44  Selected Speeches of the Late Right Honourabe Earl of Beaconsfield. T.E. Kebbel (red.), tom 2, Longmans, Green, & Co., 
London 1882, s. 231-39. 
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tuł cesarzowej wywrze dobre wrażenie na Hindusach, którzy mają mistyczny stosunek do 
monarchii, ponieważ żyli w przeszłości pod panowaniem wielu cesarzy – zarówno hindu-
skich jak i muzułmańskich – do czasu rozwiązania dynastii mogulskiej przez Brytyjczyków 
w 1858 roku. Zapewnił nadto, że proponowany tytuł został zaprojektowany przede wszyst-
kim do użytku w Indiach, a nie w Wielkiej Brytanii i że będzie służył jako symbol jedności 
dla Hindusów i trwałej podległości wobec Korony brytyjskiej. Długie panowanie Wiktorii 
przyniosło urzeczywistnienie idei imperialnej, a Indie, jak stwierdził Disraeli, są „perłą 
w koronie brytyjskiej”.

Rok 1878 przyniósł kolejny wzrost napięcia na Bałkanach po tym, jak Rosjanie wkro-
czyli na terytorium Turcji. Królowa Wiktoria, chociaż nie miała dużego wpływu na politykę 
zagraniczną, dążyła do wojny z Rosją45, a posłuszny jej Disraeli wysłał kontyngent wojsk 
imperialnych z Indii na Maltę w celu ewentualnego przejęcia Cypru. Jednak wkrótce kom-
promis został osiągnięty na zwołanym z inicjatywy kanclerza Bismarcka kongresie berliń-
skim w celu zrewidowania niekorzystnego dla Wielkiej Brytanii i Austro-Węgier traktatu 
ze San Stefano z 3 marca tegoż samego roku, w wyniku którego miała powstać Wielka 
Bułgaria pod protektoratem rosyjskim. Zaniepokojony rosyjską hegemonią we wschodniej 
części Morza Śródziemnego Disraeli zdecydował się na mocy tajnego układu między Wielką 
Brytanią i Turcją (z 4 czerwca 1878 roku) na przejęcie kontroli nad Cyprem, strategicznie 
ważnej wyspy na Morzu Śródziemnym, którą planował przekształcić w wojskową i morską 
fortecę do obrony interesów brytyjskich na Bliskim Wschodzie. W rezultacie Disraeli ogra-
niczył wpływy rosyjskie na Bałkanach i – jak przekonywał wiwatujące tłumy – przywiózł 
„pokój z honorem” a także nowy nabytek Cypr46.

Lata 1879/80 były niefortunne dla rządu Disraelego. Gospodarka weszła w okres głę-
bokiej depresji, a zmniejszenie wpływów podatkowych zmusiło rząd do uciekania się do 
pożyczek w celu pokrycia deficytu budżetowego. Co gorsza, operacje wojskowe przeciwko 
Afgańczykom i Zulusom, wynikające z działań podejmowanych przez lokalnych urzędni-
ków brytyjskich, przyniosły kompromitujące porażki, za które premier Disraeli musiał wziąć 
odpowiedzialność. Gladstone znakomicie wykorzystał rosnące niezadowolenie społeczeń-
stwa ostro krytykując politykę zagraniczną i imperialną Disraelego w Turcji, Afganistanie 
i Afryce Południowej. Disraeli kontratakował w charakterystyczny dla siebie sposób, twier-
dząc, że liberałowie bez skrupułów sprzymierzyli się z odradzającym się irlandzkim nacjo-
nalizmem i opracowali zdradziecki spisek, aby osłabiać Imperium. To jednak w niewielkim 
stopniu wywarło wrażenie na opinii publicznej i w wyborach powszechnych w 1880 roku 
liberałowie wrócili do władzy, a Disraeli podał się do dymisji. Wkrótce jego stan zdrowia 
gwałtownie się pogorszył i 19 kwietnia 1881 roku nastąpił jego zgon w Londynie. Królowa 
ze względów protokolarnych nie mogła uczestniczyć w pogrzebie, ale odwiedziła jego grób 

45  Wiktoria miała wówczas powiedzieć: „Ach, gdyby tylko królowa była mężczyzną, poszłaby i spuściła tym Rosjanom po-
rządne lanie!” Cyt. wg M. Misztal, Królowa Wiktoria, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2010, s. 281. 
46  J.K. Walton, Disraeli, Routledge, London 1990, s. 32.
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później i zleciła wzniesienie pomnika z wizerunkiem Disraelego w kościele, w pobliżu jego 
posiadłości w Hughenden. Był to jedyny przypadek, kiedy panujący monarcha wzniósł po-
mnik swojemu poddanemu.

Chociaż po utracie Indii (w 1947 roku) oraz innych ważnych kolonii idea imperialna sta-
ła się anachroniczna, to dzieje Imperium pozostają znaczącym elementem narracji narodo-
wej Brytyjczyków. Imperium nadal żyje w filmie, powieści postkolonialnej oraz w licznych 
badaniach naukowych. Uczestnicy dyskursu o Imperium są podzieleni w opiniach o inten-
cjach i skutkach brytyjskiej ekspansji kolonialnej. Jedni uważają, że Imperium wyzwoli-
ło u Anglików rasizm, szowinizm i ksenofobię (Edward Said), a inni z kolei (m. in. Niall 
Ferguson) są zdania, że to właśnie Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat oparty na 
wysokowydajnym przemyśle, handlu, transporcie i komunikacji, w którym poczesne zna-
czenie ma demokracja, opinia publiczna i prawa człowieka. 

Chociaż Edward Said w swojej głośnej książce Orientalizm (1978) nazwał Disraelego 
emblematycznym imperialistą i głównym propagandzistą imperium, wielu historyków 
nie dostrzegło szczególnego wpływu Disraelego na brytyjską ekspansję imperialną47. Czy 
Disraeli przyczynił się w znaczący sposób do rozkwitu Imperium Brytyjskiego, które 
w swoim zenicie obejmowało ponad jedną piątą obszaru całego świata z ponad jedną czwar-
tą ludności? Z przeprowadzonych wyżej wywodów nie wynika, że Disraeli dokonał radykal-
nej zmiany w polityce imperialnej Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że idea imperialna nigdy 
nie przybrała jasno określonych form instytucjonalnych i była często realizowana ad hoc 
przez Anglików. Disraeli, dzięki swojej błyskotliwej retoryce i kilku trafnym posunięciom 
politycznym, dodał jedynie impetu ekspansji imperialnej. W swoich wystąpieniach proim-
perialnych zawsze podkreślał z dumą wielkość i wyjątkowość narodu angielskiego oraz dą-
żenie partii konserwatywnej do utrwalenia jedności narodowej i poparcia dla monarchii, co 
charakteryzowała wówczas nastawienie wielu Brytyjczyków niezależnie od pochodzenia 
klasowego i społecznego. André Maurois stwierdził, że „doktryna imperialistyczna głoszona 
około roku 1875 przez Disraelego stawała się religią narodową”48. Można przytoczyć wiele 
argumentów przemawiających za tezą, że Disraeli zręcznie wykorzystywał ideę imperialną 
do promocji partii konserwatywnej i siebie samego. Niewątpliwie dostrzegł w propagowa-
niu polityki imperialnej sposób na zdobycie popularności wśród nowych wyborców z kla-
sy robotniczej, a w sprawach zagranicznych zawsze zabiegał przede wszystkim o utrzy-
manie pozycji Wielkiej Brytanii jako potęgi imperialnej, co zyskało mu uznanie królowej 
i szerokich kręgów społeczeństwa. Jak stwierdził jego biograf Paul Smith, Disraeli wzniósł 
chorągiew imperium w 1872 roku na fundamencie konsolidacyjnym, a nie ekspansjoni-
stycznym. Posługiwał się ideą imperialną jako inspirującą wizją i retorycznym zaklęciem, 
ale jako premier nie wykazywał szczególnego zainteresowania ekspansją imperialną. Do 

47  O ambiwalentnej postawie Disraelego w sprawie ekspansji imperialnej pisali miedzy innymi, Robert Blake, Disraeli (1960), 
s. 523-4; Freda Harcourt, “Disraeli’s Imperialism, 1866-68: A Question of Timing”, “Historical Journal”, 1980, No. 23, 1.
48  Cyt. wg K. Dziewanowski, Brzemię białego człowieka, s. 356.

Zeszyty-naukowe-39_2015.indd   20 2015-04-30   11:04:00



ANDRZEJ DINIEJKO 21

rozwoju Imperium nie przyczynił się zatem imperializm Disraelego, ale – paradoksalnie – 
zbyt luźny nadzór nad własnym gabinetem49. Disraeli konsekwentnie kontynuował politykę 
Palmerstona wobec Rosji i Turcji oraz dążył do tego, aby Wielka Brytania była postrzegana 
jako mocarstwo światowe. Nie posiadał jednak jasno określonej wizji sfederowania narodów 
Imperium Brytyjskiego. Retoryka imperialna zawarta zarówno w powieściach jak i przemó-
wieniach Disraelego pomogła w przyszłości takim zwolennikom idei imperialnej jak lord 
Salisbury i Randolph Churchill wykorzystać te pomysły do własnych celów imperialnych. 

Nie ma wątpliwości, że istnienie Imperium przyniosło zyski i bogactwo znacznej czę-
ści brytyjskiego społeczeństwa. Idea imperialna przeniknęła do świadomości milionów 
Brytyjczyków i dała im prestiżową pozycję wśród innych narodów, co wręcz potwierdza-
ło ich złudne przekonanie o swojej wyższości rasowej. Wpływ Wielkiej Brytanii na ży-
cie w koloniach okazał się znaczący i długotrwały. Byłe brytyjskie kolonie zachowały do 
dziś nie tylko wiele swoich instytucji według modelu westminsterskiego, ale także przejęły 
niektóre zwyczaje brytyjskie. Kultura brytyjska stała się atrakcyjna dla skolonizowanych 
narodów, a wiara w wartości, jakie niosło Imperium, trwała wśród Brytyjczyków do końca 
jego istnienia. Na ogół Brytyjczycy myśleli o idei imperialnej jako o pozytywnej sile, która 
przyczynia się nie tylko do gospodarczego i politycznego rozwoju ich kraju, lecz także służy 
„mniej cywilizowanym” ludom. 

Imperium pomogło Brytanii utrzymać się jako potęga militarna na równi z wielkimi mo-
carstwami, takimi jak Niemcy i Rosja. Pod koniec XIX wieku jednak Imperium Brytyjskie 
służyło już tylko jako listek figowy do ukrycia malejącej siły gospodarczej i wojskowej 
Wielkiej Brytanii. Torysi, których można by określić jako oportunistycznych imperialistów, 
wykorzystywali ideę imperialną w walce wyborczej, chociaż kontynuatorami ekspansji im-
perialnej byli w rzeczywistości liberałowie, którzy doszli do władzy w końcu XIX wieku. 

Chociaż idea imperialna Disraelego, oparta na przekonaniu o „wielkości” Anglii, nie ma 
dzisiaj już szczególnego znaczenia dla współczesnego społeczeństwa brytyjskiego, jej twór-
ca nadal fascynuje swoją osobowością. Być może wynika to z tego, że jego romantyczny 
konserwatyzm stał się atrakcyjny w dobie kryzysu wartości i tradycji. 
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Benjamin Disraeli and the Imperial Idea

Summary

This article, which is in the borderland of political science, history and literary studies, focuses 
on Benjamin Disraeli’s unique and significant contribution to the evolution of the imperial idea. Al-
though Disraeli descended from a modest family of Jewish immigrants, he first gained notoriety as an 
eccentric dandy and author of popular romances. Later he devoted himself to political career, but still 
wrote novels and political tracts. He made significant changes in the Conservative Party. Protection 
of the British Empire and its interests throughout the world belonged to his fundamental priorities. 
Opponents of Disraeli called him a cynical adventurer and political charlatan, motivated by the desire 
to fulfil his personal ambitions. An analysis of his achievements suggests a more cautious conclusion. 
Disraeli, who deeply believed in the need to preserve the tradition and monarchy, had a clear set of 
views and plans that came from his interpretation of history and observation of the political and social 
life of England. He inspired not only the political imagination of future generations of conservatives, 
but contributed significantly to the introduction of social reforms in Britain and to the flowering of 
the British Empire.

Key words: imperial idea, imperial rhetoric, colonial expansion, British Empire, Benjamin Disraeli, 
conservatism, social engineering, national narrative, imperialism.
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