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Diplomantku zaujala problematika otroctví v Brazílii, fenomén ovlivňující brazilské 

hospodářství, ale také společnost a kulturu po dobu více než tří století, nejen v období 

koloniálním, ale ještě dlouho po získání nezávislosti, prakticky po celou dobu císařství (do r. 

1888). Jeho stopy si země v různých podobách nese dodnes.  

   Není jen bonmotem, že na západní polokouli bylo Portugalsko první zemí, která provozovala 

transatlantický obchod s otroky, a jeho někdejší kolonie poslední, jež ho zrušila. Týká se nejen 

obchodu, ale i otroctví jako takového. Za celou éru se černošský podíl, včetně mulatů a dalších 

míšenců, významně projevil na skladbě brazilského obyvatelstva, nicméně v době formování 

moderních národních identit byl tento fakt přehlížen, “nepočítalo se” s ním, respective vznikaly 

snahy - podle principů sociálního darwinismu – dospět k tzv. vybělení rasy (branqueamento). 

Teprve v díle Gilberta Freyra (1900-1987), pohybujícího se na pomezí sociologie, antropologie a 

historie, se pohled na černošský podíl na “brazilství” proměňuje. 

   A přesně to je předmětem zájmu Denisy Töžérové. Ve své práci postupuje systematicky od 

historického nástinu uvedení otroctví do Brazílie, přes životní podmínky otroka až po zrušení 

otroctví (kap. 2, str. 14-24), od životopisného resumé studovaného autora (kap. 3, str. 26-36) k 

tematickému rozboru jeho zásadních děl a jejich zhodnocení v dobovém kontextu i z pohledu 

současnosti (kap. 4-8, str. 37-85). V této části tkví největší přínos její práce – znamenal 

především načtení mnoha skutečně velmi obsáhlých Freyrových děl a s pomocí relevantní 

sekundární literatury odhaluje a hodnotí jejich klady a zápory. Freyre je rozhodně 

neopominutelným mezníkem v brazilské historiografii, co se týče pohledu na otroctví a na černou 

složku společnosti, ale i jeho dílo má své četné limity, dané nejenom dalším vývojem vědních 

disciplin, ale mnohé jeho přístupy (soustředění na brazilský severovýchod, poněkud arbitrární 

vytváření argumentů a teorií, idealizování reality apod.) byly kritizovány již v době vydání.  



   Diplomantka přehledně pojednala o jednotlivých problémech, zasadila je do historického i 

historiografického kontextu a odkázala (v poslední kapitole 9, str. 86-94) na pojmy, které se 

začaly v návaznosti na Freyra ve vztahu k údajné výjimečnosti brazilské společnosti užívat, jako 

rasová demokracie nebo lusotropikalismus. Upozorňuje rovněž na recepci nebo kritické 

odmítnutí Freyrových premis u pozdějších badatelů. 

   Oceňuji i vysokou jazykovou úroveň, takřka absenci překlepů (a když, tak jako naschvál 

nejazykových: brazilská republika byla vyhlášena roku 1889 a nikoliv 1898 (str. 69), jde však o 

jasnou přesmyčku); Tordesillaskou smlouvu nevyhlásil papež, ale šlo o smlouvu mezi 

portugalskou a španělskou korunou navazující na předchozí – nevyhovující – papežské buly, a 

Španělsku podle ní připadla území na západ, nikoliv na východ, od sjednaného poledníku (vše 

str. 15) – jde však o ojedinělé nesrovnalosti. Poznámky i seznam literatury odpovídají 

požadované normě. 

   Töžérové práce je velmi solidním a důkladným vhledem do problematiky, který může být 

užitečný každému zájemci o brazilské dějiny nebo o dějiny otroctví obecně, který si chce učinit 

obrázek o specifikách “brazilského případu” a nevládne portugalským jazykem, nebo se nechce 

“trápit” stovkami stran Freyrových, ne vždy systematicky uspořádaných postřehů. Diplomantka 

odvedla výkon splňující plně nároky kladené na tento typ klasifikační práce. Její práci hodnotím 

známkou výborně. 

 

 

 

V Praze, 8.9.2014 

 


