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Posudek diplomní práce 
Martina Zelmat, Otroctví v dílech kubánských autorů první poloviny 19. století, str. 122 rkp.

  Diplomantka měla původně velké ambice prezentovat široký okruh otázek spojených s 

karibským plantážním hospodářstvím. Součástí práce měla být také otázka reflexe otroctví 

některými autory devatenáctého století. Během výzkumu si Martina Zelmat naštěstí 

uvědomila, že původní záměr nelze seriózně diplomní prací splnit a velmi racionálně zúžila 

svůj zájem na dva významné kubánské politiky první poloviny devatenáctého století 

Franciska Aranga y Parreña a José Antonia Saca, jejichž dílo měla k dispozici ve vydáních z 

padesátých a šedesátých let století dvacátého. Opírala se též o sekundární literaturu, příčemž 

mohla využít i posledních prací věnovaných oběma mluvčím kubánských kreolů.

  Práce je rozdělena do tří nejstejně rozsáhlých kapitol. První se svým zaměřením patrně 

nejvíc blíží původní diplomantčině představě a je věnována přehledu problematiky otroctví ve 

světě a na Kubě. Právě v této kapitle je pak také vidět nebezpečí příliš širokého záběru,  

autorka se nevyhnula generalizacím, které ve své obecnosti neodpovídají realitě. Na tom nic 

nemění fakt, že se Martina Zelmat zaštítila známými autoritami.  Na str. 14 např. píše, že 

likvidace plantáží cukrové třtiny na Saint Domingue využily ostatní cukrové oblasti, “hlavně 

Kubě a Brazilie, kde rapidně narostla poptávka po otrocích a v 19. století se tam dovezlo 

mnohem vice otroků než kdy předtím.” Toto tvrzení platí pro Kubu, ne však pro Brazilii, 

která byla od 16. století jak velkým producentem cukru, tak odbytištěm pro obchodníky s 

otroky. Ahistorický je pak výčet komodit, z nichž plynuly státní pokladně, z kontextu 

vyplývá, že britské, obrovké zisky. Bavlna se stává “králem” až v devatenáctém století na 

americkém jihu, kdy už ovšem tato část kontinentu nepatřila Británii, ale tvořila součást 

Spojených států. Na tabákových plantážích pak bylo otrocké práce využíváno vzhledem k 

charakteru rostliny v minimální míře. Británie potom nebyla druhou zemí, která zakázala na 

americkém kontinentě otroctví, ale obchod s otroky. Otroctví zakázalo hned několik 

latinskoamerických zemí dřive, než tak učinala až ve třicátých letech devatenáctého století 

Britanie. Na str. 20 píše pak Zelmat na jedné straně o zdvojnásobení produkce cukru na Kubě  

v letech 1740 až 1758 a klade následný úpadek do souvislosti s propuknutím Sedmileté války, 

ta ovšem začala už v roce 1756, v Americe dokonce ještě o dva roky dříve.



  Další dvě kapitoly věnovala Zelmat otroctví v díle obou výše zmiňovaných kreolských 

politiků. Zatímco první kapitolu opřela o sekundární literaturu, je druhá a třetí kapitola 

zdařilou analýzou základních děl Aranga y Parreña a Saca. V první případě analyzuje texty 

věnované obchodu s otroky a především zřejmě nejvlivnější Arangův spisek, Discurso, v 

druhém potom Sacův text La supresión del tráfico de esclavos en la isla de Cuba. Jak u 

Aranga tak u Saca vyzdvihuje v souladu s realitou jejich intelektuální kapacitu a znalost 

problematiky obchodu s otroky a otroctví, nejsem si však úplně jist, zda platí i její rezolutní 

závěr, kde považuje Saca, byť ne výslovně, za obhájce otroctví na Kubě. Posuzujeme-li 

Sacovy názory na otroctví v celém kontextu jeho díla, musíme dojít k názoru, že jeho 

zdrženlivost v otázce zrušení otroctví byla politicky motivována. Saco byl mluvčím 

reformního křídla kubánských kreolů a dobře chápal, že by abolicionismus rozhodně nezískal 

mezi ekonomickou elitou kolonie reformnímu programu mnoho stoupenců. Budoucnost 

cukerního průmyslu na Kubě byla ovšem Sacovi spjata s produkcí třtiny drobnými nájemci 

plantáží obdělávaných dříve otroky a výrobou konečného produktu v moderních továrnách 

průmyslovými dělníky.

  Můj kritický názor na autorčin závěr nic nemění na ocenění její práce. Analýzy základních 

děl obou předatvitelů kreolské elity se zhostila s úspěchem a práci proto bez výhrad 

doporučuji k obhajobě. S odkazem na svoje připomínky k první kapitole pak navrhuji 

hodnotit práci jako velmi dobrou.

V Praze, 14. září 2011.                                   Prof. Dr Josef Opatrný   




