A D É L A M A C KO VÁ

âESKOSLOVENSKÁ KOMUNITA V EGYPTù V LETECH 1918–1938
Adéla Macková

Podchytit v˘voj celé komunity se dnes jiÏ asi nepodaﬁí, neboÈ prameny
k tomuto tématu jsou velmi kusé jak z hlediska ãasového, tak i z hlediska
sociálních vrstev dané skupiny lidí.
Záznamy o vystûhovalectví, které vedl Státní úﬁad statistick˘ na základû
poãtu vydan˘ch vystûhovaleck˘ch pasÛ a poãtu lidí, které uvádûly vystûhovalecké spoleãnosti, uvádûjí Afriku jako celek, takÏe je nemoÏné zjistit,
kolik lidí smûﬁovalo do Egypta. Jediné pouÏitelné materiály jsou ze zpráv
vyslanectví, jeÏ byly pravidelnû jednou nebo dvakrát do roka zasílány na
Ministerstvo zahraniãních vûcí. âást údajÛ lze získat i z materiálÛ Ministerstva sociální péãe, jeÏ obsahují jednotlivé statistické zprávy z pohraniãních
kontrolních stanic o pohybu obyvatelstva a dále statistické zprávy o vystûhovalectví pro období 1918–1938.Vût‰inou se v‰ak jedná o pﬁedem dané
formuláﬁe, ve kter˘ch není Egypt samostatnû uveden. âeskoslovensk˘
ústav zahraniãní si sice vedl pﬁehledy o krajanech v zahraniãí, ale nemûl
k dispozici Ïádné kompletní seznamy.
Pﬁíslu‰níci Rakouska-Uherska se v Egyptû usazovali jiÏ v pﬁedcházejících
stoletích, ale jednalo se pﬁeváÏnû o osoby nûmecky mluvící. âeskoslovenská kolonie byla zpoãátku jen asi z deseti procent tvoﬁena obãany mluvícími ãesky a slovensky. Nemûli témûﬁ Ïádnou oporu u sv˘ch nûmecky mluvících krajanÛ, kteﬁí se úzce pﬁimkli ke kolonii rakouské.
V polovinû 20. let 20. století jiÏ byla âechÛ a SlovákÛ pﬁibliÏnû polovina.
Stále se v‰ak jednalo o tak malé spoleãenství, Ïe nemohlo vytvoﬁit Ïádné
spolky ãi ‰koly a nemohlo ani finanãnû pomoci sv˘m novû pﬁíchozím krajanÛm. Svou roli zde sehrálo i jejich usazování v rÛzn˘ch ãástech Egypta
a ekonomické postavení jedincÛ. Zpravidla se nejednalo o majitele velk˘ch
firem schopné zamûstnat hÛﬁe situované krajany.
Ve zprávách, které zasílalo ãeskoslovenské vyslanectví v Káhiﬁe na Ministerstvo zahraniãních vûcí, se od poloviny 20. let 20. století objevuje zachycení velikosti místní ãeskoslovenské komunity vãetnû jejího rozdûlení
podle národnosti.Ve 30. letech 20. století mÛÏeme sledovat i pohyb jejích
ãlenÛ mezi mateﬁskou zemí a Egyptem.
âechoslováci1 se usazovali pﬁedev‰ím ve velk˘ch mûstech, Alexandrii
a Káhiﬁe. Pokud pﬁihlédneme ke zmínkám ze zpráv vyslanectví, Ïily témûﬁ
1

âechoslovákem je zde mínûn kaÏd˘ obãan âeskoslovenska.
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stabilnû po celé meziváleãné období v hlavním mûstû Egypta a v dal‰ích
men‰ích místech, jako v Port Saidu, Luxoru ãi Asuánu, pﬁibliÏnû dvû tﬁetiny
a v Alexandrii jedna tﬁetina âechoslovákÛ.
Pro 20. léta 20. století existují pouze dvû zprávy z vyslanectví o rozsahu
ãeskoslovenské komunity.2 V roce 1925 je uvádûno 244 krajanÛ, ale jiÏ pro
následující rok je to témûﬁ 400 krajanÛ.
Zpráva ãeskoslovenského vyslanectví pro rok 1925 uvádûla alespoÀ ãásteãnû národnostní sloÏení komunity. (Jednalo se o pﬁedti‰tûné formuláﬁe,
které byly ve 30.letech 20.století mírnû pozmûnûny a doplnûny údaji o pohybu a národnostním sloÏení ãeskoslovenské komunity v Egyptû. Nûkteré
zprávy z 20. let 20. století zase zmiÀují povolání âechoslovákÛ a místo pobytu.) âechÛ a SlovákÛ bylo 53, NûmcÛ 114 a „jin˘ch“ 77. Národnostní sloÏení pro rok 1926 není dochováno.
Pokud jde o místo pobytu ãeskoslovensk˘ch obãanÛ3, je pro oba dva roky uvádûno pﬁibliÏnû 150 osob v Alexandrii, v Káhiﬁe stoupl poãet z 94
osob na 250. Mohlo by se jednat o nesrovnalost zpÛsobenou tím, Ïe konzulát sídlící v Alexandrii mûl jednodu‰‰í spojení s krajany v tomto mûstû
neÏ v Káhiﬁe, kam konzul jen dojíÏdûl vyﬁizovat nejdÛleÏitûj‰í vûci. Popﬁípadû mohl tak velk˘ rozdíl zapﬁíãinit i vysok˘ pﬁírÛstek zástupcÛ ãeskoslovensk˘ch firem.4
Pouze v tomto období mÛÏeme téÏ sledovat povolání âechoslovákÛ sídlících v Egyptû.V roce 1925 to bylo 130 obchodníkÛ, 47 ﬁemeslníkÛ, 16 inÏen˘rÛ a lékaﬁÛ, 16 úﬁedníkÛ, 19 hudebníkÛ a 14 domácích zamûstnancÛ.
V následujícím roce se pﬁibliÏnû o polovinu zv˘‰il poãet ﬁemeslníkÛ a domácích zamûstnancÛ, ale zÛstal zachován stav obchodníkÛ, lékaﬁÛ a inÏen˘rÛ.
Kromû poãtu ﬁemeslníkÛ a domácích zamûstnancÛ zÛstaly tyto skupiny
témûﬁ beze zmûny, coÏ vede k my‰lence, Ïe témûﬁ 100 ãeskoslovensk˘ch
pﬁíslu‰níkÛ, kteﬁí byli zahrnuti v celkovém souãtu, ale úplnû chybûli ve v˘ãtu povolání, by mohla tvoﬁit i skupina oznaãovaná ve zprávách z 30. let
20. století jako Levantinci a Îidé5, která v nûkter˘ch letech následujících
v˘znamnû zv˘‰ila poãet ãlenÛ komunity.
2
Archiv Ministerstva zahraniãních vûcí (AMZV), sekce I/I1–I2, karton ã. 68. Zprávy z âeskoslovenského vyslanectví v Káhiﬁe pro roky 1925 a 1926.
3
AMZV sekce I/I1–I2, karton ã. 68, Zpráva z vyslanectví z Káhiry za první pololetí roku 1925.
Pan Blahovsk˘ zde uvádí,Ïe ze 198 ãeskoslovensk˘ch krajanÛ jich bylo 195 ãeskoslovensk˘ch
pﬁíslu‰níkÛ.Vût‰ina ãlenÛ tamní komunity tedy mûla v Egyptû dlouhodob˘ pobyt, ale stále byla obãany âeskoslovenska.
4
Pro 20. léta 20. století se nedochovaly Ïádné zmínky o krajanech, kteﬁí do Egypta pﬁibyli, nebo se odtamtud vystûhovali.
5
JiÏ v 19. století se Levantinci uchylovali k rakouské národnosti, neboÈ pro nû bylo velmi pﬁínosné podílet se na kapitulaãních v˘hodách. Ke zv˘‰ení poãtu ãlenÛ komunity téÏ do‰lo vÏdy
najednou ve velkém poãtu a hned následující rok se stav vrátil zpût.
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Tomu nasvûdãuje i fakt, Ïe pro rok 1930 zpráva uvádí pouze 310 âechoslovákÛ.V následujících dvou letech se komunita kaÏdoroãnû zvy‰ovala pﬁibliÏnû o deset ãlenÛ. Zajímavé je, Ïe v roce 1931 pﬁibylo 7 âechÛ, takÏe se
jejich poãet v pomûru k NûmcÛm zv˘‰il ze 3/4 na 4/5. Díky zvy‰ující se expanzi ãeskoslovensk˘ch podnikÛ do Egypta pﬁib˘vali totiÏ do této zemû ve
velké míﬁe jejich ãe‰tí a sloven‰tí zamûstnanci a národnostní sloÏení komunity se zaãalo promûÀovat.To vypovídá i o snaze ãeskoslovensk˘ch v˘vozcÛ obchodovat s Egyptem pﬁímo a vyhnout se tak drahému reexportu.
V roce 1933 opût dochází k velkému skoku ve velikosti komunity.Aãkoliv je pro rok 1932 uvádûn poãet 330 osob a pﬁibylo jich 22, setkáváme se
v roce 1933 s ãíslem 500.V první polovinû 30. let se poãet ÎidÛ v ãeskoslovenské kolonii pohyboval okolo 80 osob a LevantincÛ okolo 30 osob.
V roce 1933 se v‰ak jejich poãet prudce zv˘‰il na 150 a 110 osob, aby se
v roce následujícím vrátil na poãet pÛvodní.
Pro léta 1934 a 1936 je dÛleÏité zmínit velk˘ poãet osob, které novû pﬁibyly do Egypta.Vzhledem k tomu, Ïe napﬁíklad u skláﬁÛ a dal‰ích dûlníkÛ
se jednalo pouze o roãní smlouvy, nedo‰lo k Ïádnému pﬁevratnému vzrÛstu ãeskoslovenské komunity v Egyptû. Rok 1934 je zajímav˘ i tím, Ïe od
tohoto okamÏiku si âe‰i a Slováci udrÏovali prvenství oproti NûmcÛm
a v roce 1938 je pﬁev˘‰ili o 50 osob.V roce 1935 do‰lo k mírnému poklesu, kter˘ se projevil i poklesem poãtu âechÛ a SlovákÛ. Poté v‰ak poãet
âechoslovákÛ stále rostl a v roce 1938 tvoﬁilo ãeskoslovenskou komunitu
jiÏ 471 ãlenÛ, coÏ bylo o 120 ãlenÛ více neÏ v roce 1935 a více neÏ dvojnásobek jejich poãtu z roku 1925.6
AlespoÀ mal˘ náhled na Ïivot tûchto lidí nám poskytují dochované deníky cestovatelÛ a nûkolik zmínek âeskoslovenského ústavu zahraniãního,
kter˘ se pokou‰el podchytit jména a adresy krajanÛ Ïijících v zahraniãí.
I kdyÏ tato komunita nemûla Ïádn˘ oficiální spolek, mÛÏeme vysledovat
dvû dÛleÏitá centra. Jedním bylo samozﬁejmû vyslanectví v Káhiﬁe, kde se
ãást krajanÛ scházela o Vánocích nebo pﬁi v˘znaãn˘ch událostech, jakou
byla napﬁíklad náv‰tûva presidenta Tomá‰e G. Masaryka v Egyptû. Na velk˘
v˘znam vyslanectví upozorÀuje ãeskoslovensk˘ arabista a cestovatel Václav Zelenka: „Je nejen na‰ím diplomatick˘m i obchodním zastoupením
v Egyptû, je také stﬁedem a útoãi‰tûm toho malého nárÛdku krajanÛ,
jichÏ poãet se odhaduje na 200 osob. Nemusím se zmiÀovati o tom, Ïe
takové vyslanectví má velk˘ v˘znam pro representaci na‰eho státu
v kaÏdém ohledu. Diplomacie je umûním, ba ona je vûdou. Dobﬁe vedené vyslanectví dovede získati mnoho sympatie v kruzích politick˘ch,
hospodáﬁsk˘ch a kulturních.A takov˘ úﬁad je také v Káhiﬁe.“7 Pro spo6

AMZV, sekce I/I1–I2, karton ã. 68. Zprávy z âeskoslovenského vyslanectví v Káhiﬁe za léta
1930–1938. Sine.
7
Zelenka (1948).
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leãensk˘ Ïivot a udrÏení pﬁátelsk˘ch stykÛ mezi âechoslováky mûl velk˘
v˘znam pension Garden City v Káhiﬁe8,kter˘ vedli manÏelé Haisovi.V Egyptû se usadili nûkdy v polovinû 20. let 20. století a zmínky o jejich pensionu
sahají minimálnû do roku 1936. InÏen˘r a cestovatel Bohumil Holas9 se
zmiÀuje o Haisov˘ch v jednom ze sv˘ch ãlánkÛ: „V Káhirské Garden City,
zahradní ãtvrti, jest dokonce ãesk˘ pension U HaisÛ. Rodina HaisÛ,
usedlá v Egyptû jiÏ 10 let, jest vlastnû stﬁediskem ãeského Ïivlu v Káhyﬁe a ochotnû se ujímá v‰ech krajanÛ, kteﬁí – zvlá‰tû ti, kdoÏ jsou neznalí
ﬁeãi a pomûrÛ – nalézají tu skuteãn˘ domov.“ Václav Zelenka se o nûm
zmiÀuje ve své knize Káhira ve snu a probuzení: „Majitelkami pensionu
jsou paní R.Haisová a její sestra paní Z.Michálková.Jsou spolu s panem
Haisem mil˘mi spoleãníky a vytrval˘mi prÛvodci po egyptsk˘ch památkách, a to kaÏdému, kdo projeví o nû skuteãn˘ zájem.“ Povûdomí
o jejich pohostinství se ‰íﬁilo mezi ãeskoslovensk˘mi cestovateli a kaÏd˘,
kdo zavítal do Egypta, mohl poãítat s jejich pomocí. KdyÏ se v roce 1931
vypravili do Egypta sochaﬁ V. Foit a pﬁírodovûdec J. Baum10, dostalo se jim
od Haisov˘ch vﬁelého pﬁijetí.Strávili spoleãnû mnoho dní u egyptsk˘ch památek a na v˘letech.V této dobû byl v Egyptû i v˘znamn˘ ãeskoslovensk˘
egyptolog, profesor Franti‰ek Lexa a jeho Ïák, doktor Jiﬁí âern˘. I oni trávili velmi mnoho ãasu u HaisÛ a nechybûli ani na veãírcích, pﬁi kter˘ch se
setkávali s dal‰ími âechoslováky.
V Káhiﬁe existovala dokonce i ãeská restaurace, kterou vlastnil pan Rudolf Koneãn˘.11
Jak to vypadalo v dal‰ích mûstech se mÛÏeme jen dohadovat.V Alexandrii existovalo napojení krajanÛ na konsulát a podle zpráv z vyslanectví víme, Ïe v˘raznou osobou se stal jiÏ ve 20. létech 20. století lékaﬁ Jiﬁí Guth.
8

Cestovatel a jazykozpytec Václav Zelenka, kter˘ byl v Egyptû ve 30. a 40. letech ãtyﬁikrát, vûnuje ve své knize, Káhira ve snu a probuzení, âechoslovákÛm celou samostatnou kapitolu. Za
hlavní centra spoleãenského Ïivota povaÏuje pﬁedev‰ím ãeskoslovenské vyslanectví, Pension
Garden City, klub Lidice a BaÈovy závody. Klub Lidice vznikl aÏ v roce 1943 na popud generála Ingra. SlouÏil k propagaci ãeského jména v Egyptû, v jeho sále se poﬁádaly pﬁedná‰ky, debatní veãery a vyuãovala se zde ãe‰tina. Pro pﬁibliÏnû 100 ãlenÛ byla k dispozici knihovna
a ãítárna.UdrÏoval téÏ styky s vlastí a byl zaloÏen fond pro podporu nové v˘stavby Lidic.„Dal‰ím ostrovem káhirsk˘ch âechÛ jsou BaÈovy závody v Bulaqu“ […] „Naleznete tam na‰e
lidi, v prvé ﬁadû pana ﬁeditele BlaÏka“ […] „Jsou vesmûs ãinní v projevech ãeského Ïivota
v Káhiﬁe. Jim podléhají ãetné filiálky nejen v tomto mûstû, ale i v mnoha jin˘ch místech
Egypta. Prodávají se v nich v˘robky domácí i zahraniãní, mezi nimiÏ i ãeskoslovenské.“
9
Státní ústﬁední archiv (SÚA), fond MZV – V˘stﬁiÏkov˘ archiv (VA) I., karton ã. 1638,Veãer, ze
dne 15. prosince 1934. Nadpis se na v˘stﬁiÏku nenachází. Svou cestu do Egypta popsal B. Holas v knize In‰alláh. Cesta modrého vozu tﬁemi svûtadíly, vydané v roce 1944 v Praze.
10
Baum (1957), Foit (1932).
11
SÚA, fond âeskoslovensk˘ ústav zahraniãní (âÚZ), karton ã. 32. Dopis od âÚZ ze dne 1. ﬁíjna 1938 pro Zemskou centrálu práce. Pan Valach, kter˘ Ïil od svého narození na Blízkém v˘chodû a velkou ãást svého Ïivota strávil v Egyptû, se vrátil do âeskoslovenska a âÚZ ho poÏádal o seznam krajanÛ, se kter˘mi se setkal.
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V men‰ích mûstech Ïilo jen malé procento ãeskoslovensk˘ch obãanÛ
a zprávy o nich se objevují jen velmi ojedinûle. Napﬁíklad V. Foit a J. Baum
se pﬁi své cestû do Horního Egypta setkali v Asuánu s panem Zemanem
a jeho chotí. Byl to zámoÏn˘ statkáﬁ, kter˘ si zde léãil nemocné ledviny.
V‰iml si poznávací znaãky jejich vozu a po celou dobu pobytu je zval na
obûd i veãeﬁi a podnikal s nimi v˘lety do okolí. Dal‰ího krajana potkali
v malém mûsteãku Atbaﬁe v Súdánu. Pan Lukavsk˘ zde pracoval ve velk˘ch
Ïelezniãních dílnách, po kter˘ch je ochotnû provedl a pomohl jim obstarat
jídlo a v˘bavu na dal‰í cestu.
Tyto a následující pﬁíklady dobﬁe poslouÏí k objasnûní otázky, proã se
ãlovûk ze stﬁední Evropy vydal na cestu do Egypta a rozhodl se tam usadit.
Jak jiÏ bylo zmínûno, vût‰inu tvoﬁili obchodníci, kteﬁí zprostﬁedkovávali obchodování zahraniãních firem s Egyptem, a ﬁemeslníci.Vzdûlaní lidé, jako
inÏen˘ﬁi a lékaﬁi, mûli velkou ‰anci zaloÏit si zde soukromou praxi.V Karlov˘ch Varech si EgypÈané z vy‰‰ích kruhÛ najímali hospodynû. Mnoho
moÏností zde mûli i hudebníci. Pan Hüttel získal napﬁíklad místo hudebního ﬁeditele evropského hudebního oddûlení v Egyptském státním rozhlase.12 Pan RÛÏiãka se stal ﬁeditelem hudební ‰koly v Káhiﬁe.13 Nesmíme téÏ
opomenout osoby spjaté s ãeskoslovensk˘mi zastupitelsk˘mi úﬁady a osoby vyslané Exportním ústavem, které mûly v Egyptû získávat a pﬁedávat
zku‰enosti o místním trhu a hledat moÏnosti odbytu pro ãeskoslovenské
zboÏí.
V˘znamnou ãást komunity tvoﬁili téÏ zástupci ãeskoslovensk˘ch firem,
kteﬁí se v Egyptû snaÏili získat odbyti‰tû pro jejich v˘robky. Nûkteré firmy
si dokonce v Káhiﬁe a v Alexandrii zakládaly poboãky a zﬁizovaly tam své
obchody.14
MÛÏeme sem zaﬁadit také âechoslováky, kteﬁí se do Egypta pﬁijeli léãit,
pravdûpodobnû se v‰ak, stejnû jako u manÏelÛ Zemanov˘ch, jednalo o zámoÏné obãany, kteﬁí zde Ïili z na‰etﬁen˘ch úspor.
âeskoslovenská komunita v Egyptû byla samozﬁejmû velmi málo poãetná oproti ãeskoslovensk˘m komunitám v evropsk˘ch zemích, Spojen˘ch
státech americk˘ch ãi ve státech JiÏní Ameriky, ale i pﬁesto se v jejím rám12

SÚA, MZV-VA I., karton ã. 1638. Národní politika ze dne 16. kvûtna 1934. Úspûch ãeskoslovenské hudby v Egyptû. Profesor Hüttel byl znám˘ skladatel a propagátor ãeskoslovenské
hudby v Egyptû.V Alexandrii zaloÏil a ﬁídil symfonick˘ orchestr.
13
SÚA, fond âÚZ, karton ã. 32, dopis âÚZ ze dne 1. ﬁíjna 1936 pro Zemskou centrálu práce.
14
AMZV, sekce V., karton ã. 484. Politická zpráva z Alexandrie ze dne 7. ledna 1938, ã. 43/1938.
Zpráva se zmiÀuje o tom, Ïe se nûkolik ãeskoslovensk˘ch obãanÛ nachází ve filiálkách firem
BaÈa a Roln˘.Ve své knize Káhira ve snu a probuzení se o filiálkách ãeskoslovensk˘ch firem
zmiÀuje i Václav Zelenka. Jmenuje firmy BaÈa, Roln˘ a praÏskou obchodní akciovou spoleãnost Centrokomise. Pronikání na zahraniãní trhy bylo velmi dÛleÏité pro ãeskoslovensk˘ export, kter˘ se tak stával nezávisl˘m na reexportu pﬁes tﬁetí zemi, kterou by v tomto pﬁípadû
byla Velká Británie ãi Nûmecko.
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ci lidé scházeli pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech, pûstovali svÛj mateﬁsk˘ jazyk
a z darÛ, které ti lépe situovaní odvádûli do podpÛrného fondu na vyslanectví, podporovali ty nejpotﬁebnûj‰í. Celkovû mÛÏeme tuto skupinu lidí charakterizovat jako skupinu stﬁedostavovskou. Její sloÏení vypl˘valo z potﬁeb
egyptského státu, kter˘ mûl nedostatek vzdûlan˘ch lidí – zamûstnání zde
snáze nalézali lékaﬁi, obchodní zamûstnanci ãi vysoce kvalifikovaní dûlníci.
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