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Abstrakt  

Diplomová práca sa zameria na problematiku otroctva a jeho odraz v brazílskej 

spoločnosti a v brazílskej historiografii 20. storočia. Tento fenomén rozhodujúcim spôsobom 

ovplyvnil brazílske dejiny, spoločnosť a kultúru. Práca sa sústreďuje na osobnosť a dielo 

Gilberta Freyreho, ktorého prehodnotenie významu otroctva v brazílskych dejinách 

znamenalo významný intelektuálny prelom. Táto práca je analýzou jeho najvýznamnejších 

diel. Záverečná kapitola sa sústreďuje na Freyrove najvýznamnejšie teórie a na názory iných 

odborníkov.   

 

Abstract  

The thesis will focus on the issue of slavery and its reflection in Brazilian society and 

in Brazilian historiography of the 20th century. This phenomenon decisively affected the 

Brazilian history, society and culture. The work focuses on the personality and work of 

Gilberto Freyre, whose review of the importance of slavery in Brazilian history marked an 

important intellectual turning point. This paper is an analysis of his most important work. The 

final section focuses on the most important Freyre's theory and the opinions of other experts. 
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1. Úvod  

 Dejinný vývoj amerického kontinentu je poznačený inštitúciou otroctva, ktorá bola 

prítomná vo väčšine jeho oblastí. Najdôležitejšími oblasťami bol juhovýchod Severnej 

Ameriky, karibské ostrovy a Brazília. Rozmach pestovania cukrovej trstiny v Brazílii a 

nedostatok pracovnej sily vytvorili potrebu dovozu černošských otrokov z Afriky. Systém 

otrockej práce existoval v Brazílii skoro štyri storočia a výrazne poznamenal jej dejinný vývoj 

i formovanie brazílskeho národa a kultúry. V druhej polovici 19. storočia začali 

v celosvetovej intelektuálnej sfére naberať na význame otázky a teórie o nadradenosti 

určitých rás. Tieto teórie prenikli i do Brazílie, ktorá bola charakteristická svojou 

miešaneckou populáciou. Snaha podobať sa modernej Európe znamenala odmietanie 

afrického prvku pri formovaní brazílskej identity. Nový pohľad na túto problematiku priniesol 

v 30. rokoch 20. storočia brazílsky sociológ Gilberto Freyre, ktorý prehodnotil prínos africkej 

tradície do brazílskej kultúry a zmenil pohľad na postavenie černošského otroka v brazílskych 

dejinách. Okrem toho sformuloval teóriu o rasovej demokracii v Brazílii, ktorá sa stala 

základným pilierom hľadania riešenia rasovej problematiky po druhej svetovej vojne a ďalej 

sformuloval teóriu lusotropicalizmu, o ktorú sa opierali diktátorské režimy v Brazílii a 

Portugalsku.    

 Cieľom tejto práce je predstaviť Freyreho výskum, teórie a prínos brazílskej 

historiografii prostredníctvom analýzy jeho kľúčových diel. Freyre bol kritizovaný za 

vytvorenie obrazu ideálnej brazílskej spoločnosti na základe nehodnoverných dôkazov. Boli 

mu vyčítané nedostatky v organizácii diel a v uchopení tém, použitie neodborného jazyka, 

prílišná zaujatosť alebo predstavivosť. Pri analýze jeho diel sa pokúsim poukázať i na tieto 

nedostatky.    

 Táto diplomová práca je členená na tri hlavné celky. Prvá časť práce načrtne dejinný 

vývoj otroctva v Brazílii. Pokúsim sa priblížiť začiatky kolonizácie Brazílie, prvé kontakty 

Portugalcov s indiánskym obyvateľstvom, ich následné zotročovanie a nahradenie černochmi 

dovezenými z Afriky. Vznikol tzv. trojuholníkový obchod, z ktorého ťažili kolonizátori, 

Európania a i niektorí Afričania. Jeho hlavnou komoditou boli černošskí otroci. Pokúsim sa 

stručne načrtnúť náročnosť cesty na americký kontinent, následný predaj otroka a jeho život 

na brazílskej plantáži. Pokúsim sa ďalej priblížiť vznik abolicionistického hnutia v Brazílii a 

jednotlivé kroky k úplnému zrušeniu otroctva. Brazília bola poslednou krajinou na americkom 

kontinente, ktorá inštitúciu otroctva zrušila. Bývalí otroci to ani po získaní slobody nemali 

ľahké, štát nevenoval pozornosť ich vzdelaniu a začleneniu do spoločnosti, zároveň museli 



11 
 

čeliť konkurencii v podobe kvalifikovaných imigrantov. V tejto časti nebudem čerpať z 

Freyreho záverov, ale sústredím sa na potvrdené fakty brazílskych dejín z iných 

historiografických diel.  

 Druhá časť tejto práce sa zameria na osobu Gilberta Freyreho a na jeho tvorbu. 

Načrtnem obdobie jeho štúdia v zahraničí i cestu po Európe, ktorú podnikol. Po návrate do 

rodného Recife sa z mladého študenta stala verejne známa osoba, ktorá si svojimi názormi 

získala priazeň pernambuckej inteligencie. Freyre sa venoval regionalistickej kampani, snažil 

sa o udržanie regionálnych hodnôt a tradícií. Po zmene režimu sa rozhodol odísť do exilu, 

počas ktorého napísal knihu, ktorá preslávila jeho meno. Kniha Casa Grande e Senzala bola 

vydaná po jeho návrate a bola prvou časťou trilógie pojednávajúcej o vývoji patriarchálnej 

spoločnosti v Brazílii. Zameriam sa i na obdobie po vydaní prvého diela, na jeho ďalšie 

publikácie a na jeho politické aktivity.  

 V tejto práci rozoberiem niekoľko Freyreho diel dostupných v českých knižniciach 

vrátane trilógie o dejinnom vývoji patriarchálnej spoločnosti v Brazílii. Táto trilógia zahrňuje 

knihu Casa Grande e Senzala (1933), Sobrados e Mucambos (1936) a knihu Ordem e 

Progresso (1959). Ako ďalšie dve knihy som zvolila knihu Nordeste (1937) a Interpretação 

do Brasil (1947). Pri rozbore týchto kníh sa zameriam na okolnosti ich vzniku; pramennú 

základňu, z ktorej Freyre pri ich tvorbe čerpal a na metódy a jazyk, ktoré použil. Pokúsim sa 

priblížiť najdôležitejšie témy a celkové vyznenie každého diela. Pripojím i prijatie a kritiku 

kníh v brazílskej i celosvetovej intelektuálnej sfére.  

 Pre rozbor prvotného diela Casa Grande e Senzala som zvolila 13. vydanie 

v portugalskom jazyku z roku 1966, ktoré obsahuje i Freyreho predhovory k prvej až siedmej 

edícii. Okrem tohto vydania budem čerpať i z venezuelskej edície z roku 1977, ktorej 

predhovor napísal brazílsky antropológ Darcy Ribeiro. Aj keď sú na tom kvantitatívne 

jednotlivé časti Freyreho trilógie rovnako, rozhodla som sa tomu prvému venovať najväčší 

priestor. Pre vysvetlenie okolností vzniku tohto diela sa budem snažiť priblížiť Freyrovu 

intelektuálnu trajektóriu, hlavne autorov a teórie, ktoré ho ovplyvnili. V knihe Casa Grande e 

Senzala sa Freyre venuje veľkému množstvu tém, pokúsim sa vybrať tie najzákladnejšie a 

najviac súvisiace s problematikou otroctva a brazílskej patriarchálnej spoločnosti.  

 Druhý diel Freyreho trilógie o dejinnom vývoji patriarchálnej spoločnosti v Brazílii je 

zo sociologického hľadiska považovaný za najkvalitnejší. Freyre sa poučil zo svojej predošlej 

kritiky a snažil sa o scelenie svojich myšlienok a záverov. Pre rozbor tohto diela som použila 
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brazílsku edíciu Intérpretes do Brasil z roku 2002, ktorá v niekoľkých zväzkoch zlučuje 

významné diela brazílskej literatúry. Kniha Sobrados e Mucambos je súčasťou jej  druhého 

zväzku. Rozborom tohto diela sa pokúsim priblížiť Freyreho cieľ, ktorým bola zmena 

v usporiadaní spoločnosti. Prvý diel popisoval patriarchálnu spoločnosť v období počiatkov 

kolonizácie Brazílie až po začiatok 19. storočia. Druhý diel zachytáva spoločnosť 19. storočia 

a jej prerod v spoločnosť semipatriarchálnu až modernú. Táto zmena nastala takmer vo 

všetkých zložkách spoločnosti, v každodennom živote pánov i otrokov, v rodinných vzťahoch 

i v postavení žien. Spúšťačom tejto zmeny bola podľa Freyreho snaha o vytvorenie modernej 

Brazílie podľa európskeho vzoru. 

 Kniha Ordem e Progresso je podľa kritikov najslabším článkom Freyreho trilógie.  Pre 

jej analýzu som zvolila prvé vydanie knihy v portugalskom jazyku z roku 1959. Tretí diel sa 

zameriava na popis a vývoj spoločnosti z obdobia prerodu monarchie v republiku. Originalita 

tohto dielu tkvie v pramennej základni a metóde, ktorú Freyre použil. Kniha je akousi 

syntézou odpovedí na dotazník, ktorý autor rozoslal asi tisícke Brazílčanov v priebehu 

dvadsiatich rokov. Pokúsim sa predstaviť formu tohto dotazníku, otázky ktoré obsahoval, ale i  

charakteristiku jeho respondentov.  

 Ďalším Freyrovým dielom, ktoré som sa rozhodla analyzovať je kniha Nordeste. 

Zvolila som jej druhé vydanie v portugalskom jazyku z roku 1951. Táto kniha má iný 

charakter ako jeho predošlé diela. Freyre sám vysvetľuje, že jeho zámerom nebolo vytvoriť 

zložitú odbornú štúdiu o aspektoch severovýchodu, ale priblížiť tieto aspekty na základe jeho 

osobného vnímania. Hlavnou témou knihy je cukrová trstina a jej vplyv na životné prostredie 

a formovanie brazílskeho národa. Pokúsim sa o zhrnutie jej hlavných myšlienok.  

 V tejto práci som sa rozhodla venovať priestor i Freyreho dielu Interpretação do 

Brasil, ktoré je syntézou jeho prednášok na Univerzite v Indiane z roku 1944. Pre rozbor som 

použila druhé vydanie knihy v španielskom jazyku z roku 1964, ktoré preložil Teodoro Ortiz 

a Demetrio Aguilera-Malta. Tieto prednášky zhrňovali Freyreho doterajšiu tvorbu a poskytli 

stručný prehľad základných tém obsiahnutých v jeho trilógii i v knihe Nordeste.  

 Tretia časť tejto diplomovej práce sa zaoberá Freyreho základnými teóriami a 

debatami, ktoré vo svete vyvolali. Pokúsim sa bližšie priblížiť Freyreho teóriu o rasovej 

demokracii, podľa ktorej harmonické spolunažívanie a zbližovanie niekoľkých rás v Brazílii 

dalo za vznik spoločnosti bez rasových predsudkov. Vznikajú však otázky, či bola Brazília 

naozaj rasovo demokratická a aký bol skutočný dôvod vzniku tejto teórie? To samé platí i 
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v prípade Freyreho ďalšej teórie – lusotropicalizmu. Portugalský národ mal podľa Freyreho 

výnimočné schopnosti v adaptácii sa novému tropickému prostrediu a v spolunažívaní s inými 

etnikami. Prečo vznikla v druhej polovici 20. storočia Freyrova potreba vytvoriť pozitívny 

obraz Portugalcov? Pokúsim sa analyzovať okolnosti vzniku týchto teórií, ich prijatie a 

následnú kritiku. Podľa Freyreho bola brazílska forma otroctva tá najmiernejšia, otroci mali 

podľa neho lepšie životné podmienky a väčšiu šancu získania slobody ako v ostatných 

častiach kontinentu. Je toto tvrdenie pravdivé? V závere tejto kapitoly sa sústredím na 

pohľady ďalších odborníkov na túto tematiku, zhrniem ich postrehy a teórie.  

 

 Pri štúdiu Freyrových diel a teórií je veľmi užitočná práca brazílskej historičky Márie 

Lúcia Pallares-Burke, ktorá v roku 2005 vydala knihu Gilberto Freyre: um vitoriano dos 

trópicos. V tejto knihe detailne skúma Freyreho intelektuálne formovanie, čerpá z jeho 

osobného denníka, korešpondencie alebo z jeho osobnej knižnice. Skúma obdobie jeho štúdia 

- prednášky, ktoré navštevoval alebo kontakty, ktoré získaval. Odhaľuje jeho skúsenosti 

z Európy, ale i pocity po návrate do Brazílie a jeho angažovanosť v regionálnom hnutí.  

 Pallares-Burke je zároveň spoluautorkou knihy Gilberto Freyre: Social Theory in the 

Tropics (2008), brazílske vydanie nesie titul Repensando os trópicos: um retrato intelectual 

de Gilberto Freyre (2009), ktorú publikovala so svojím manželom, anglickým historikom 

Peterom Burke. Táto kniha je jednou z najdôležitejších publikácií pri štúdiu Freyreho tvorby. 

Obsahuje základné myšlienky z jej predošlého diela o živote a intelektuálnom formovaní 

Gilberta Freyreho, ale sústreďuje sa hlavne na obdobie po vydaní Casy Grande e Senzala. 

Táto štúdia poskytuje analýzu jeho vydaných i nevydaných diel, zameriava sa na Freyreho 

aktivity v politickej a intelektuálnej oblasti, zhrňuje jeho základné teórie.  

 Pri štúdiu života a diel Gilberta Freyreho je prínosná i tvorba brazílskeho spisovateľa  

a Freyreho priateľa Edsona Nery da Fonseca, ktorý vydal niekoľko publikácií o Freyrovom 

živote a tvorbe. Veľmi prínosná je i práca severoamerického historika Thomasa E. Skidmora, 

ktorý sa špecializuje na brazílske dejiny a ktorý publikoval niekoľko článkov o Freyrových 

dielach.    
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2. Otroctvo v Brazílii 

 Inštitúcia otroctva je súčasťou histórie ľudstva, ale na americkom kontinente dosiahla 

svojho maximálneho rozvoja. V minulosti súviselo otroctvo hlavne s vojenskými výbojmi, 

kedy sa porazení stávali otrokmi víťazov. Otroctvo bolo súčasťou spoločnosti v Mezopotámii, 

Egypte, Fenícii, antickom Grécku a Ríme, ktorého regiónom bol aj Pyrenejský polostrov. 

Otroctvo tu bolo v spoločnosti prítomné aj po páde Ríma, v období vizigótskej a maurskej 

nadvlády, ale i po reconquiste, kedy sa otrokmi stávali hlavne porazení Mauri. V období 

reconquisty vzniká v 12. storočí samostatné portugalské kráľovstvo, ktoré začína prenikať do 

Afriky. Hlavnými cieľmi portugalskej expanzie bola kresťanská vojna, teda boj proti islamu, 

nadviazanie nových obchodných stykov s africkými národmi a nájdenie cesty do Indie 

s cieľom ovládnutia obchodu s korením.
1
  

 

 2.1. Portugalská zámorská expanzia 

 V 40. rokoch 15. storočia začína byť na prvom mieste obchodný záujem. V roku 1448 

založili Portugalci na ostrove Arguin u pobrežia Mauretánie prvú pevnosť, ktorá slúžila ako 

základňa pre nákup čiernych otrokov a zlata. Už od polovice 14. storočia existoval v južnej 

Európe trh s africkými otrokmi, keďže po morovej epidémii nastal nedostatok pracovnej sily. 

Dopyt po otrokoch sa zvyšoval s pestovaním cukrovej trstiny na Madeire, Kanárskych 

ostrovoch a na Kapverdoch. Portugalci postupne prenikali južnejšie a v roku 1482 postavili 

v Elmine prvú európsku pevnosť v rovníkovej Afrike. Ďalšou základňou sa stala Luanda, 

ktorej založenie bolo reakciou na novú fázu obchodovania s otrokmi.
2
  

 Európania považovali za prípustné zotročovať afrických černochov. Rovnako sa na to 

pozerala cirkev, ktorá uznávala status otroka od narodenia a niekoľkými bulami oprávňovala 

portugalské kráľovstvo kolonizovať Afriku a podmaniť si jej obyvateľstvo. Černosi boli 

považovaní za pohanov, nemali jednotného boha, ako napríklad moslimovia, alebo židia a 

mnoho z ich náboženských praktík alebo spôsobu života boli pre Európanov neprijateľné.
3
  

 Keď v roku 1492 objavil Kolumbus v službách španielskych kráľov nový kontinent, 

došlo k stretu záujmov medzi Portugalskom a Španielskom. Aby nedošlo k ozbrojenému 

                                                           
1 
CARVALHO, Antonio Pedro de. Das origens da escravidāo moderna em Portugal. Lisabon: Tip. Universal de 

T.Q. Antunes, 1877, s. 36.  
2
 ILIFFE, John. Afrika a Afričané: Dějiny kontinentu. Prel. Kropáček Luboš. Praha: Vyšehrad, 2001, s.160-163. 

3
 CARVALHO, Antonio Pedro de, op. cit., s.43, 44.  
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konfliktu medzi týmito dvoma mocnosťami, nadviazal pápež Alexander VI. na sériu 

predošlých zmlúv o rozdelení sveta a zmluvou z Tordesillas z roku 1494 definitívne stanovil 

deliacu líniu približne 1800 km západne od Kapverd. Španielsku tak pripadla východná časť, 

teda novoobjavené územia dnešnej Ameriky a Portugalsku Afrika, Ázia a východná časť 

Južnej Ameriky, územie Brazílie. Existujú domnienky, že v období vyjednávania 

demarkačnej línie už Portugalci vedeli o existencii Brazílie. K jej brehom sa dostali v roku 

1500, nová kolónia získala názov Terra de Vera Cruz (Zem Pravého Kríža), neskôr sa ujalo 

pomenovanie Brazília podľa vzácneho dreva pau-brasil, ktoré Portugalci v zemi ťažili.
4
 

 Jedným z hlavných výsledkov objavenia Nového sveta bolo nastolenie nových 

obchodných väzieb. Spočiatku sa jednalo o uzavretý obchod, ktorého centrom bol Pyrenejský 

polostrov so Sevillou a Lisabonom ako najdôležitejšími prístavmi.
5
 Portugalci sa v roku 1498 

dostali po mori do Indie, ktorá na rozdiel od Brazílie ponúkala mnoho cenností, ale 

nachádzala sa dosť ďaleko. K Brazílii sa mohla loď doplaviť z Lisabonu za 30 - 35 dní, ale 

nebolo tu skoro nič okrem tropického dreva. Portugalská koruna Brazílii nevenovala veľkú 

pozornosť. O severovýchodné brehy Južnej Ameriky sa však začalo zaujímať Francúzsko, 

ktoré spolu s ďalšími mocnosťami neuznalo zmluvu z Tordesillas.
6
 

 

 2.2. Kolonizácia Brazílie  

 Reakciou portugalskej koruny na francúzsku okupáciu bolo vyslanie piatich lodí 

z Lisabonu v roku 1530 s cieľom obrany a osídlenia Brazílie. Výprava vedená Martimom 

Afonsom de Sousa postupne zakladala osady a rozdeľovala zem medzi dedičných vlastníkov 

do tzv. kapitanátov. Sousova výprava mala so sebou experta na pestovanie cukrovej trstiny a 

na technológiu výroby cukru, ktorý mal zistiť podmienky výroby v Brazílii. Cukor nebol 

v Európe neznámy, v 14. storočí sa cukrová trstina pestovala i na Pyrenejskom polostrove, 

avšak cukor bol stále luxusnou komoditou. Jeho veľkovýroba začala s osídľovaním Madeiry, 

Kanárskych ostrovov a pobrežia Afriky, kde sa trstine darilo a prinášala tak značné zisky. 

Najideálnejšie podmienky pre veľkovýrobu ponúkala Južná Amerika a Karibská oblasť.
7
  

                                                           
4 
KLÍMA, Jan. Brazílie. Praha: Libri, 2003, s. 13–15.  

5 
MELLAFE, Rolando. Negro slavery in Latin America. Prel. J.W.S. Judge. Berkeley: University of California 

Press, 1975, s. 13.  
6
 KLÍMA, Jan, op. cit., s. 15, 16.  

7 
Ibid, s. 16, 17.  
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 V Brazílii boli na zakladanie cukrovarov, tzv. engenhos, vhodné podmienky: úrodná 

pôda, jej veľké rozlohy a dostatočné zrážky. Plantáže boli zakladané u vodných tokov, po 

ktorých sa do cukrovarov dopravovalo palivové drevo s čerstvo nazbieranou trstinou a do 

prístavov cukor. Plantáže vznikali predovšetkým v severovýchodnej Brazílii, v pobrežnom 

pásme štátu Pernambuco a v ďalších oblastiach. V druhej polovici 16. storočia už v Brazílii 

existovalo viac ako sto cukrovarov.
8
  

 Majitelia pôdy v Brazílii chceli nadviazať na úspešnosť produkcie cukru na ostrovoch 

a africkom pobreží, avšak narazili na niekoľko komplikácií. Expanzia do Indie pozdĺž 

afrického pobrežia mala iný charakter ako v Brazílii. Portugalci tu zakladali obchodné 

pevnosti, Afriku neosídľovali. Toto zakladanie pevností nebolo tak finančne náročné a 

obchodné styky s Indiou boli pre portugalskú korunu dôležitejšie ako kolonizácia Brazílie. 

Okrem toho sa v tomto období v Brazílii nenašli žiadne náleziská drahých kovov. Pri 

kolonizácii Brazílie bol jedným z hlavných nedostatkov nízky kapitál, ďalej nedostatok 

pracovnej sily a problémy s vniknutím na medzinárodný trh s cukrom, ktorý v prvej polovici 

16. storočia ovládali talianski obchodníci z Janova a Benátok.
9
   

 Zmena nastala v 17. storočí, kedy sa obchodu s cukrom zmocnili Holanďania a 

svojimi investíciami urobili z Brazílie najvýznamnejšieho svetového producenta cukru. Tento 

rozmach plantáží trval až do konca 17. storočia, keď Holanďania presunuli svoj kapitál a 

záujem do Karibskej oblasti. V Brazílii boli v tomto období objavené bohaté ložiská zlata 

v oblasti Minas Gerais a väčšina neúspešných kolonizátorov a producentov sa presunula do 

tejto oblasti. Brazílii zlato finančne pomohlo, ale definitívne oslabilo produkciu cukru a 

ovplyvnilo cenu otrokov. Plantážnický systém úplne nezanikol, Európa naďalej požadovala 

koloniálne produkty. Okrem cukru sa v Brazílii hlavne v 18. storočí pestovala káva, kakao, 

bavlna a ryža.
10

   

 

 2.3. Zotročovanie indiánskeho obyvateľstva 

 Brazília spočiatku nebola tak prospešná ako španielske kolónie, v ktorých sa ťažili 

drahé kovy. Preto sa Lisabon pokúsil zlepšiť správne rozdelenie Brazílie a vyriešiť otázku 

pracovnej sily. Zo začiatku boli aj v Brazílii zotročovaní domorodí obyvatelia - Indiáni. 

                                                           
8
 KŘÍŽOVÁ, Markéta. Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století. Praha: NLN, 2013, s. 67.  

9
 MELLAFE, Rolando, op. cit., s. 19-22. 

10
 KŘÍŽOVÁ, Markéta, op. cit., s. 74-77.  
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Hustota domorodého obyvateľstva v Brazílii bola v porovnaní s hustotou v Mexiku alebo 

v Andách rovnako nízka ako na Antilách. Títo Indiáni žili v kmeňoch, mnohokrát to boli lovci 

a zberači, nepoznali systematickú prácu založenú na nadprodukcii. Po zotročení nečelili len 

zvýšeniu pracovnej doby a výdaju energie, zmenili sa aj ich stravovacie návyky a prichádzali 

do kontaktu s dosiaľ neznámymi chorobami, proti ktorým nemali protilátky a hromadne tak 

vymierali. Indiáni otrockú prácu vytrvalo odmietali a dochádzalo k mnohým ozbrojeným 

stretom, alebo presunom do neosídleného vnútrozemia.
11

  

 Proti zotročovaniu Indiánov v Novom svete sa postavila cirkev, v španielskej Amerike 

hájil práva Indiánov hlavne dominikán Bartolmé de las Casas a v Brazílii jezuita Antônio 

Vieira. Obaja poukazovali na právo Indiánov byť slobodnými a presadzovali dovoz čiernych 

otrokov z Afriky. Nakoniec pápež Pavol III. vydal v roku 1537 bulu Sublimis Deus, ktorá 

uznávala právo Indiánov na slobodu a zakazovala ich zotročovanie. To sa však úplne 

nezastavilo, ale nedostatok pracovnej sily kolonizátori vyriešili dovozom čiernych otrokov.
12

       

  

 2.4. Černošskí otroci v Brazílii 

 Prví černošskí otroci prišli do Ameriky hneď po jej objavení spolu s novými 

osadníkmi. Títo černosi boli prevažne sluhovia a pomocníci na lodiach. So zvyšujúcou 

produkciou kolónii a znižovaním populácie domorodého obyvateľstva začal masívny dovoz 

otrokov z Afriky.  

 

  2.4.1. Atlantický obchod z otrokmi  

 Otroctvo malo v Afrike dlhú tradíciu. Patrilo medzi bežné tresty za krádež alebo 

cudzoložstvo, veľká časť domorodcov sa do otroctva dostala po prehratom boji medzi 

rôznymi domorodými kmeňmi. To sa však zmenilo s nadviazaním obchodných väzieb 

s Portugalcami, kedy sa otroctvo neobmedzovalo už len na vojenské výboje a otroci boli 

lovení a dodávaní výmenou za európsky tovar a zbrane. Černosi privezení do Ameriky 

nepochádzali z celého afrického kontinentu, ale predovšetkým zo Západnej a sčasti aj z Južnej 

Afriky. 

                                                           
11

 MELLAFE, Rolando, op. cit., s. 17. 
12

 KLÍMA, Jan, op. cit., s. 18.  
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Priame prepravy Afričanov do Ameriky začali v roku 1532. Koncom 16. storočia 

smerovalo takmer 80 % všetkých otrokov do Brazílie, kde sa po roku 1540 rozšírili trstinové 

plantáže. V druhej polovici 17. storočia sa obchodníci orientovali stále viac na kolónie 

mocností na karibských ostrovoch, predovšetkým na anglické západoindické dŕžavy. Stále šlo 

o pomerne nízke počty. Vrcholu dosiahol vývoz Afričanov v 18. storočí, kedy Karibská 

oblasť odberala polovicu všetkých otrokov predaných do Ameriky. Celkom bolo 

transportovaných z Afriky do Ameriky približne 10 až 12 miliónov otrokov, ide ale len o 

odhad, keďže asi iba jedna tretina otrokárskych obchodných plavieb bola riadne 

zaregistrovaná v archívoch.
13

 

Vznikol tzv. trojuholníkový obchod medzi troma kontinentmi. Objavenie Ameriky 

neprinieslo bohatstvo len v podobe vzácnych kovov, ale hlavne v podobe nového 

a nevyčerpateľného trhu, ktorý sa Európanom otváral. Svetový obchod ohromne stúpal. 

V tomto trojuholníku Európania nakladali na lode svoje produkty, za ktoré dostali v Afrike 

otrokov. Tých vymenili za koloniálne produkty, ktoré následne dovážali do Európy.
14

 

Portugalským a neskôr ďalším európskym obchodníkom predávali otrokov predovšetkým 

miestni náčelníci a africkí králi. Ako výmenu dostávali najrôznejšie priemyslové predmety, 

kvalitné látky, alkohol a strelné zbrane. Otrokov zajímali vo vnútrozemí kontinentu a odvážali 

do jednotlivých prístavov na pobreží. Na tejto niekedy až dvojtisícovo - kilometrovej ceste do 

prístavu často zomreli až dve tretiny zajatcov. V prístave boli natlačení do drevených chatrčí 

a čakali na príchod lodí. Stávalo sa, že loď neprišla, alebo na nej nebolo dosť miesta, a tak 

boli zostávajúci černosi zabití.   

Cesta do Ameriky trvala priemerne dva až tri mesiace a černosi ju absolvovali za 

strašných podmienok. Lode, ktoré v 18. storočí používali francúzski obchodníci mali 

obyčajne dĺžku 20 metrov, šírku 6 metrov a viezli asi 300 otrokov. Na otroka pripadalo 

priemerne 0,4 m
2
. Miera úmrtnosti drasticky rástla, v tak malom a nevetranom priestore a bez 

hygieny sa šírili predovšetkým žalúdočné nemoci a dochádzalo k epidémiám. K úmrtnosti 

prispieval nedostatok stravy a vody. Utrpenie, ktorému boli otroci na lodiach vystavovaní 

viedlo mnohých k samovražde.
15

 

 

 

                                                           
13

 OPATRNÝ, Josef. Amerika v proměnách staletí. Praha: Libri, 1998, s. 410. 
14

 WILLIAMS, Eric. Capitalism and Slavery. The University of North Carolina, 1944, s. 51. 
15 

ILIFFE, John, op. cit., s. 170, 171.  
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  2.4.2. Život otroka v Brazílii 

 Väčšina otrokov bola vylodená v Bahii, ďalší putovali do Pernambuca alebo do Ria de 

Janeira, išlo predovšetkým o otrokov z Guineje a Angoly. Niektorí mali byť zamestnaní na 

kakaových a kávových plantážach, väčšina však putovala na cukrové a bavlníkové plantáže a 

do zlatých dolov. V Brazílii mohol vlastniť otrokov ktokoľvek, neboli to len majitelia 

veľkých plantáži a dolov, v priebehu 19. storočia vlastnili jedného alebo dvoch otrokov aj 

predstavitelia nižších tried. Inštitúcia otroctva nemala v Brazílii len ekonomický charakter, 

vlastník otroka mal lepšie postavenie v spoločnosti.
16

 

 Na brazílskych plantážach žili páni vo veľkých domoch, tzv. Casas grandes a otroci 

v zoskupených chatkách, tzv. Senzala. Panské sídla boli obvykle honosné, zariadené 

luxusným nábytkom, striebrom a vybraným porcelánom s exotickými záhradami. Plantáže 

boli samostatnými jednotkami, s vlastným kňazom, doktorom, holičom, učiteľom a 

hudobníkmi. Bieli plantážnici nepracovali, všetku prácu vykonávali černošskí otroci. Muži 

boli roľníci, farmári, remeselníci. Ženy pracovali v panskom sídle ako kuchárky, slúžky, 

ošetrovateľky, starali sa o deti alebo boli milenkami pána. V Brazílii bol konkubinát 

akceptovaný, jeho hlavnou príčinou bol nedostatok bielych žien, Portugalcov priťahovali 

černošské a mulatské ženy. Na väčšine plantáží hovorili otroci obecným dialektom Nago, 

ktorý bol prevažne odvodený z jazyka Yoruba. Nago obsahoval mnoho portugalských slov a 

bieli plantážnici ovládali základy tohto dialektu, ktoré im postačili ku komunikácii s otrokmi. 

Čo sa týka obliekania otrokov, väčšina z nich bola nielen zahalená, ale aj dostatočne oblečená. 

Muži si obliekali plátené košele a bavlnené nohavice, odev černošských žien sa nazýval pano 

da costa, ktorý tvorila ťažká bavlnená tkanina zviazaná okolo ramien a pása do formy šiat.
17

  

 Okrem plantáží pracovali otroci pri konštrukcii budov, mostov a ciest, slúžili 

v kostoloch, v misiách, pracovali na lodiach a v prístavných dokoch. Mnoho ľudí svojich 

otrokov dočasne prenajímalo.
18

  

 V Brazílii sa plantážnici nesnažili pretvoriť kultúru, ktorú si černosi priviezli z Afriky. 

Patrili do nej folklór, kmeňové obrady, tradičné piesne, polygamia, uctievanie predkov, 

vlastné božstvá, iniciácia v puberte, uctievanie duchov džungle, čierna mágia alebo 

čarodejníctvo. Černosi síce boli pokrstení a spolu so svojimi pánmi navštevovali kostol, ale  

                                                           
16 

CONRAD, Robert. The destruction of Brazilian slavery 1850-1888. Berkeley: University of California Press, 

1972, str. 11, 13.  
17 

RANSFORD, Oliver. The slave trade: the story of transatlantic slavery. London: John Murray, 1971, s. 160.  
18

 MELLAFE, Rolando, op. cit., s. 94, 95.  
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dochádzalo tu k náboženskému synkretizmu afrických kultov a kresťanstva, ktorý bol zo 

strany pánov tolerovaný.
19

     

 Portugalská koruna sa snažila o striktnú sociálnu kontrolu, usilujúc tak o maximálny 

ekonomický výnos a udržanie stratifikovanej spoločnosti s precíznou reguláciou vzťahu 

medzi pánom a otrokom.
20

 Zbytočná brutalita na otrokoch bola podľa zákona trestná, ale aj 

napriek tomu sa s otrokmi v Brazílii kruto zaobchádzalo. Každý akt neposlušnosti alebo 

neplnenia úloh bol trestaný. Väčšinou sa jednalo o opakované bičovanie, utínanie končatín, 

kastráciu, upaľovanie alebo trest smrti vyhladovaním.
21

  

 

  2.4.3. Boj otrokov za slobodu 

 Otrok v Brazílii, ale aj v ďalších krajinách Latinskej Ameriky mohol získať slobodu 

svojím vykúpením. Majitelia otrokov mnohokrát udelili slobodu svojim otrokom vo svojom 

testamente, alebo s nimi uzatvárali rôzne dohody, ktoré im mali zaručiť slobodu. Tieto 

dohody boli mnohokrát porušované a otroci mali právo obrátiť sa na príslušné orgány. 

K týmto súdnym procesom dochádzalo prevažne v 19. storočí, hlavne v južnej a 

juhovýchodnej oblasti Brazílie, v blízkosti veľkých miest, kde bolo jednoduchšie získať 

informácie a následne advokáta.
22

   

 Ďalším spôsobom získania slobody bol útek. Po celé storočia sa otroci, ktorým sa 

podarilo ujsť, zhromažďovali a vytvárali rozptýlené nezávislé osady po celej Latinskej 

Amerike. Niektoré z týchto osád žili v neustálom vojnovom stave a napádali priľahlé osídlené 

oblasti, ďalšie sa nachádzali v izolácii vo vzdialených a neprípustných oblastiach. Portugalci 

nazývali tieto komunity mocombos alebo quilombos a obyvatelia týchto osád sa nazývali 

cimarrones. Je známych asi desať takýchto väčších osád v Brazílii, ale len jedna z nich, 

Palmares, existovala skoro celé jedno storočie. Toto quilombo sa nachádzalo v provincii 

Alagoas na severovýchode Brazílie a bolo založené okolo roku 1606. Názov Palmares bol 

odvodený od paliem, ktoré rástli pozdĺž rieky Mundahu, ktorá osadou pretekala. Palamres 

odolávalo portugalským a holandským útokom niekoľko rokov, v roku 1678 bola dokonca 

                                                           
19 

RANSFORD, Oliver, op. cit., s. 161-163.  
20

 MELLAFE, Rolando, op. cit., s. 100.  
21 

KŘÍŽOVÁ, Markéta, op. cit., s. 147.  
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 GRINBERG, Keila. La manumisión, el género y la ley en el Brasil del siglo XIX: el proceso legal de Liberata 
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Portugalcami oficiálne uznaná jeho nezávislosť, avšak v roku 1696 bolo quilombo definitívne 

zničené. 

 Palmares tvorilo niekoľko osád, hlavná z nich mala asi 1500 obydlí. Predpokladá sa, 

že Palmares malo okolo 100 tisíc obyvateľov, vládol im kráľ Ganga – Zumba, čo znamenalo 

Veľký učiteľ. Žil v honosnej rezidencii spolu so svojou rodinou obklopený osobnými 

strážcami, úradníkmi a sudcami. Palmares bola samostatná nezávislá jednotka, väčšinu 

potravy si sami vypestovali, nadviazali obchodné styky s blízkymi portugalskými osadami, 

od ktorých získavali zbrane, muníciu a nástroje výmenou za zlato, zvieracie kože a 

poľnohospodárske produkty. Okolo osád vybudovali obranný systém. Mali dokonca aj 

vlastných černošských otrokov, ktorých získavali pri nájazdoch alebo vymieňali za produkty. 

Aj keď mali osady typu Palmares obnoviť černošskú identitu a hrdosť, vzťahovalo sa to len 

na tých jedincov, ktorí dokázali vzdorovať svojím utlačovateľom a získať slobodu útekom. 

Otroci v Palmares mali možnosť získať slobodu, ale jedine účasťou na nájazdoch, kde za seba 

ulovili náhradu.
23

    

 Existencia slobodného Palmares bola pre otrokársku Brazíliu hrozbou. Medzi rokmi 

1672 a 1678 Portugalci podnikli až osem masívnych útokov, pri ktorých zničili väčšinu obydlí 

a zabili mnoho obyvateľ, avšak tí, čo sa im podarilo utiecť do džungle sa vždy vrátili a osady 

a opevnenie znovu vybudovali. Portugalci sa rozhodli uznať v roku 1678 Palmares ako 

suverénnu enklávu v rámci Brazílie. Nástupca kráľa Zumbí obnovil boje s Portugalcami a tí si 

zavolali na pomoc oddiely paulistov.
24

 V spolupráci s týmito skúsenými oddielmi sa 

Portugalcom podarilo Palmares definitívne zničiť v roku 1696. Zničenie Palmares 

neznamenalo koniec protestu otrokov v Brazílii. Naďalej vznikali osady utečencov, na 

začiatku 19. storočia dochádzalo hlavne v Bahii k mnohým otrockým povstaniam, 

najvýznamnejšie z nich bolo neúspešné povstanie moslimských černochov v januári roku 

1835, ktorého cieľom bolo vytvorenie nezávislého islamského štátu v Brazílii. Brazílski otroci 

získali definitívnu slobodu až v roku 1888.
25
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 2.5. Abolicionizmus v Brazílii  

 V druhej polovici 19. storočia dochádzalo v Brazílii k určitej modernizácii, primárne 

však vo veľkých mestách, vnútrozemie a vidiecke oblasti zostávali takmer nedotknuté. Zmeny 

mali viac kultúrny ako ekonomický alebo sociálny charakter a mnoho z nových 

štrukturálnych zlepšení a novo zavedených metód bolo zameraných na tradičný ekonomický 

sektor. Aj napriek týmto zmenám zostala v druhej polovici 19. storočia Brazília prevažne 

poľnohospodárskou krajinou. Modernizácia a myšlienky prehodnotenia tradičného systému 

boli ohrozené hlboko zakorenenými ekonomickými, sociálnymi a kultúrnymi inštitúciami ako 

bolo otroctvo, monokultúra, množstvo nevyužitej pôdy, ekonomika orientovaná na export, 

minimálny vnútroštátny trh alebo predsudky voči manuálnej práci.
26

 

  

  2.5.1. Zrušenie obchodu s otrokmi  

 Základným krokom k zrušeniu otroctva v Latinskej Amerike bolo zrušenie obchodu 

s otrokmi Veľkou Britániou v roku 1807. Vzniká však otázka, prečo sa Británia začala 

angažovať v boji za zrušenie otroctva, keď bol tento obchod tak výnosný? Zisky z obchodu 

s otrokmi prispeli k priemyselnej revolúcii v Európe, ktorá priniesla nové produkty a 

technológie výroby. Otrocká práca už nebola tak výnosná, pretože otrok bol nekvalifikovaný 

a bolo nutné zabezpečiť mu živobytie. Zrušenie otroctva podporovalo prisťahovalectvo, nové 

pracovné miesta a hlavne trh pre odbyt európskych výrobkov, ktoré si pracovníci za svoje 

mzdy mohli odkúpiť.
27

  

 Britániu v zrušení obchodu s otrokmi nasledovali napríklad Mexiko v roku 1811 alebo 

Argentína nasledujúci rok. V Brazílii bola situácia komplikovanejšia. Medzi rokmi 1815 a 

1817 podpísala s Veľkou Britániou niekoľko dohôd o zredukovaní obchodu s otrokmi, ktoré 

mali viesť až k jeho zákazu. Po získaní nezávislosti Brazílie v roku 1822, sa Británia stala jej  

hlavným spojencom, čo pomohlo procesu vyjednávania. V roku 1826 bola podpísaná nová 

zmluva, ktorá pevne stanovila podmienky legálneho obchodu na tri roky a potvrdila dohody 

z predošlých rokov. V skutočnosti však tieto opatrenia nepriniesli definitívne zrušenie 

obchodu s otrokmi, hlavne z dôvodu vstupu Brazílie na medzinárodný obchod s kávou. Medzi 

rokmi 1820 a 1830 prudko vzrástol počet importovaných otrokov do Brazílie, legálne, či 

nelegálne, ročne približne až na 60 tisíc. V roku 1830 bol vydaný zákon, ktorý mal zaručiť 
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slobodu všetkým nelegálne dovezeným otrokom a pokuty pašerákom, avšak tento zákon sa 

veľmi nedodržoval. Britskí diplomati poukazovali na neustále porušovanie dohôd zo strany 

Brazílie, čo viedlo v roku 1850 k intervencii Británie v brazílskych teritoriálnych vodách. Na 

nátlak Británie bola Brazília prinútená prehlásiť obchod s otrokmi za nelegálny v septembri 

1850.
28

 

  

  2.5.2. Zákony oslobodzujúce otrokov v Brazílii 

 Po zákaze dovozu nových otrokov došlo v Brazílii ku kríze na pracovnom trhu. 

Majitelia otrokov sa snažili podporiť prirodzenú reprodukciu otrokov zlepšením ich 

podmienok. Otroci na plantážach a v doloch nemali ideálne podmienky pre rozmnožovanie: 

žien bolo menej ako mužov, práca bola náročná a neprimeraná k pohlaviu, fyzické tresty, 

nevhodné oblečenie, nedostatočná výživa a lekárska starostlivosť, to všetko malo za príčinu 

vysokú detskú úmrtnosť, ale aj úmrtnosť samotných otrokov. V období po roku 1850 

dochádzalo častejšie k medziregionálnemu obchodu s otrokmi. Dopyt kávy prevýšil dopyt po 

cukre a mnoho otrokov zo severovýchodu putovalo na kávové plantáže na juhu.
29

  

 Statkári začali postupne viac zamestnávať prisťahovalcov, ktorí boli mnohokrát 

kvalifikovaní a prinášali väčšie zisky. Počas vojny s Paraguayom vydala vláda v roku 1866 

zákon, ktorý oslobodil ilegálne dovezených otrokov po vydaní zákona o zrušení obchodu a 

väčšina z oslobodených otrokov putovala do armády. Abolicionisti v Brazílii sa začali 

aktívnejšie angažovať v boji za zrušenie otroctva, v marci 1870 vznikla Spoločnosť pre 

oslobodenie otrokov a na ich stranu sa postavili republikáni. Konzervatívna vláda vydala 

v roku 1871 Lei do Ventre Livre (Zákon slobodného lona), ktorý prehlasoval slobodnými deti 

otrokýň narodené po tomto dátume. Do ôsmich rokov museli zostať u svojho pána a tí sa 

potom mohli rozhodnúť, či požiadajú štát o odškodné a tieto deti prepustia, alebo si ich 

ponechajú kým dovŕšia 21 rokov.
30

  

 Snahy o zrušenie otroctva pokračovali, v 80. rokoch bola poslancom a historikom 

Joaquimom Nabucom ustanovená Brazílska spoločnosť pre boj proti otroctvu a z iniciatívy 

mulatského novinára Josého do Patrocínia vznikla Abolicionistická konfederácia. 

Abolicionisti podporovali úteky otrokov z plantáži a poskytovali im útočisko. V roku 1885 
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bol vydaný Lei dos Sexagenários (Zákon o slobode šesťdesiatročných), ktorý prepúšťal na 

slobodu za zložitých podmienok otrokov starších nad šesťdesiat rokov a ich majiteľom 

poskytoval určitú kompenzáciu. V tomto období sililo v Brazílii republikánske hnutie, ktoré 

so zrušením otroctva tlačilo na cisára Pedra II. Modernizujúca Brazília potrebovala 

kvalifikovanú slobodnú pracovnú silu a inštitúcia otroctva strácala na význame. 

V neprítomnosti cisára podpísala 13. 5. 1888 princezná - regentka Isabela Lei Áurea (Zlatý 

zákon), ktorý definitívne zrušil otroctvo v Brazílii. Nespokojní statkári sa stavali na stranu 

republikánskeho hnutia, ktoré cisára v roku 1889 zosadilo a Brazília sa stala republikou.
31

 

 

 2.6. Situácia po zrušení otroctva  

 Po oslavách zrušenia otroctva sa Brazília vrátila do každodenného života, avšak bývalí 

páni a bývalí otroci ustanovili nový vzťah založený na platenej práci, ktorá mala bývalým 

pánom priniesť nové zisky a bývalým otrokom slobodu a dôstojnosť. Realita však bola iná, 

otroctvo bolo v brazílskej spoločnosti hlboko zakorenené a hlavne v odľahlých oblastiach 

trvalo desaťročia, kým si slobodní otroci obhájili svoje nové práva. Vláda sa nesnažila zlepšiť 

podmienky bývalých otrokov, ktorým predovšetkým chýbalo vzdelanie a vlastná pôda. 

Mnoho zo slobodných otrokov zostávalo na miestach, kde sa narodilo. Naďalej pracovali na 

plantážach, ale snažili si vyjednať lepšie pracovné a životné podmienky, ďalší obsadili 

opustené plantáže a začali s vlastnou produkciou alebo putovali do veľkých miest za prácou.
32

 

 

 2.7. Trilógia Introdução à Historia da Sociedade Patriarcal no Brasil  

 O komplexnú analýzu dejín brazílskej patriarchálnej spoločnosti sa pokúsil brazílsky 

polyhistor Gilberto Freyre, ktorý sa vo svojej trilógii venuje portugalskej kolonizácii Brazílie, 

Indiánom, obchodu s černošskými otrokmi, každodennému životu otrokov a ich majiteľov, 

zrušení otroctva a následnému pádu monarchie, ďalej aspektom spoločenského života 

v období republiky a prerodu patriarchálnej spoločnosti v spoločnosť modernú. Priniesol nový 

pohľad na formovanie brazílskej identity, obhájil prínos černošského a indiánskeho prvku do 

brazílskej kultúry, vytvoril teóriu o jedinečnosti portugalskej kolonizácie a predniesol 
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myšlienku rasovej demokracie v Brazílii. V nasledujúcich kapitolách sa budem venovať 

analýze tejto trilógie a ďalších jeho diel.  
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3. Gilberto Freyre 

 Gilberto de Mello Freyre sa narodil 15. marca 1900 v Recife, v hlavnom meste štátu 

Pernambuco. Jeho rodičmi boli učiteľ a sudca Alfredo Freyre a Francisca de Mello Freyre. 

Pochádzal z tradičnej plantážnickej rodiny, ktorej korene siahali až do obdobia kolonizácie 

Brazílie.  

 

 3.1. Štúdium  

 Štúdium začal na škole Colégio Americano Gilreath v roku 1908. Počas štúdia sa 

dokonca stal šéfredaktorom školského časopisu, kde publikoval svoje prvé články a okrem 

toho dával hodiny latinčiny.
33

 Na promócii spoznal Manuela de Oliveira Limu, diplomata a 

historika, ktorého zaujal Freyreho talent a stal sa jeho mentorom. Niekoľko rokov si medzi 

sebou vymieňali listy, v ktorých mu Lima odporučil najrôznejšie knihy.
34

  

 Po úspešnom stredoškolskom štúdiu nasledoval svojho staršieho brata Ulissesa na 

Univerzitu Baylor v Texase. Freyre vo svojich sedemnástich rokoch opustil katolícku cirkev a 

konvertoval k protestantizmu. Univerzita Baylor bola podporovaná baptistickou cirkvi a mala 

uzavretú dohodu s Colégiom Gilreath.  

 Na Univerzite Baylor sa stal jeho blízkym priateľom učiteľ literatúry Dr. Andrew 

Joseph Armstrong spolu so svojou manželkou Mary. Podnecoval Freyreho záujem o 

literatúru, väčšina predmetov, ktoré Freyre na univerzite absolvoval, spadala pod katedru 

anglického jazyka a literatúry. Armstrongova výučba literatúry nebola obvyklá, nesústreďoval 

sa len na formálne literárne aspekty diel, ale hlavne na ich odraz v materiálnej kultúre. Po 

prečítaní Freyreho textov v angličtine mu odporučil požiadať o severoamerické občianstvo a 

stať sa tak  spisovateľom v angličtine. Túto myšlienku podporil aj samotný Oliveira Lima, 

Freyre však ponuku odmietol s tým, že chce písať a publikovať jedine vo svojom rodnom 

jazyku.
35
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 Výsledky Freyreho štúdia na Univerzite Baylor boli dobré, nie však výborné. Aj keď 

Freyre čítal veľa, dokonca odmietal prázdniny, aby sa mohol venovať čítaniu kníh, nevenoval 

sa dostatočne povinnému čítaniu, čo sa odrazilo na jeho známkach. Treba však prihliadnuť na 

fakt, že mu mnoho času zaberala činnosť asistenta francúzštiny a španielčiny, ďalej 

pravidelné príspevky do Diário de Pernambuco a samotný fakt štúdia v cudzom jazyku. 

Štúdium na Univerzite Baylor dokončil získaním bakalárskeho titulu v roku 1920.
36

 

 Na základe odporučenia Oliveira Limy pokračoval v magisterskom štúdiu na 

Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Navštevoval prednášky z histórie, verejného práva, 

sociológie, antropológie, angličtiny a výtvarného umenia. Prednášky z dejín sa sústreďovali 

na dejiny severoamerickej demokracie a na európsku expanziu na Západnej hemisfére. 

S problematikou Latinskej Ameriky prichádza do kontaktu až na prednáškach z verejného 

práva, ktoré sa zaoberali otázkou panamerikanizmu. Na prednáškach zo sociológie, ktoré 

viedol profesor F.H. Giddings, sa oboznámil so vznikom a rozvojom civilizácie a demokracie, 

s problémom sociálnych tried. Antropológiu ho vyučoval významný antropológ Franz Boas, 

odporca vedeckého rasizmu,
37

 ktorý teóriou o rozdieloch medzi rasou a kultúrou značne 

ovplyvnil Freyreho trajektóriu.
38

 

 Freyreho kontakty v USA záviseli na známostiach z Bayloru a na Oliveirovi Limovi. 

Ten ho napríklad predstavil profesorovi Williamovi R. Sheperdovi, ktorý u Freyreho podnietil 

záujem o štúdium dejín Latinskej Ameriky. Vďaka Dr. Armstrongovi nadviazal kontakty 

s mnohými literárnymi osobnosťami, napríklad so spisovateľmi Amy Lowellovou a 

Williamom Butler Yeatsom. Navštívil dokonca prezidenta USA Calvina Coolidga, v New 

Yorku obedoval s rodinou Rockefellerových.
39

 

 Freyre sa rozhodol dokončiť magisterské štúdium a z neznámych dôvodov 

nepokračovať v doktorskom štúdiu. Príčin mohlo byť mnoho, financie, psychické vyčerpanie 

alebo nechuť z nemožnosti nadviazať bližší kontakt s vyučujúcimi. Magisterské štúdium 

ukončil v roku 1922 obhajobou diplomovej práce Social life in Brazil in the middle of the 19th 
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century, ktorá bola neskôr publikovaná v USA i v Brazílii.
40

 Táto práca obsahuje zárodok 

jeho budúcich diel, nezameriava sa na politické dejiny zeme, sústreďuje sa na sociálny život a 

väzby v Brazílii v polovici 19. storočia, ktorého základným prvkom bola rodina.
41

    

 

 3.2. Cesta do Európy 

 Freyre chcel vždy navštíviť Európu, cesta do Európy mala dokončiť jeho štúdium v 

zahraničí, ale z dôvodu prvej svetovej vojny to bolo nemožné. 
42

 V období od augusta 1922 až 

do marca 1923 navštívil Francúzsko, Nemecko, Anglicko a Portugalsko. Aj keď už nemal 

status študenta, navštívil univerzity v Paríži a v Oxforde, kde obohatil svoju knižnicu o mnohé 

významné knihy. Dôkazom je rozličnosť bibliografických odkazov v príspevkoch, ktoré 

pravidelne zasielal do Diário de Pernambuco. V Lisabone spoznal významné osobnosti, 

napríklad historikov Joãa Lucia de Azeveda a Antónia Sardinhu.
43

  

 Počas pobytu v Európe Freyre začína vážnejšie uvažovať nad svojou budúcnosťou. 

Oliveira Lima a Armstrong mu odporučili zostať v zahraničí a stať sa spisovateľom, alebo 

učiť na nejakej univerzite. Freyre však uvažoval o návrate do Brazílie, v zahraničí, hlavne 

v USA, by ho stále považovali za imigranta. Nebolo jednoduché mať latinský pôvod 

v období, kedy severoamerický nacionalizmus a vedecký rasizmus podporovali myšlienku 

nemiešania nordickej rasy s inými rasami.
44

  

 

 3.3. Návrat do Brazílie a regionalistická kampaň 

 Do Brazílie sa vrátil v marci 1923. Už pri pobyte v Paríži uvažoval o možnosti žiť 

v São Paule, Oliveira Lima mu napísal odporúčajúce listy, ale nakoniec sa rozhodol zostať 

v Recife. Zo zahraničia pravidelne prispieval sériou článkov Da outra América do Diário de 

Pernambuco,  kde odhalil svoje dojmy z pobytu v zahraničí, čitateľom priblížil každodenné 

zvyky a tradície iných krajín, ale zároveň sa snažil Brazílčanov ,,naučiť obliekať sa, jesť, 

čítať, stavať svoje domy a záhrady, žiť v rámci svojich klimatických podmienok a miest." 
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Táto snaha mladého študenta o pretvorenie návykov spoločnosti mnohokrát vyvolávala 

v konzervatívnych kruhoch negatívne reakcie. 
45

 Aj napriek tomu s príspevkami pokračoval aj 

po návrate do Brazílie, séria článkov Artigos Numerados vychádzala každú sobotu medzi 

rokmi 1923 – 1925. 
46

  

Po návrate do Brazílie nebolo Recife mestom, ktoré si pamätal zo svojho detstva. 

Recife v tomto období prechádzalo širokým procesom transformácie, ktorá zahrňovala 

asanáciu, búranie, rozširovanie prístavu a ulíc. Táto modernizácia však nemala definovaný 

nejaký konkrétny smer, vo výstavbe nových prvkov sa presadzoval eklektistický štýl, ktorý 

bol mnohými odporcami modernizácie považovaný za vyjadrenie lacného kozmopolitizmu. 

Freyre vo svojich príspevkoch kritizoval túto nekontrolovanú modernizáciu a snahu Recife 

imitovať francúzsku urbanizáciu a zároveň poukazoval na potrebu prijatia nových myšlienok 

a smerov, ale v rámci zachovania si svojej jedinečnosti s ohľadom na tradíciu. Ako príklad 

ideálnej modernizácie mesta uvádza Oxford, ktorý si zachoval svoj tradičný charakter aj 

napriek modernizácii v podobe elektriny a ďalších vymožeností modernej doby. 
47

 

Svojimi názormi si získal priazeň pernambuckej inteligencie. Ovplyvnil intelektuálov 

svojej generácie, napríklad spisovateľov Josého Lins do Rega, Olívia Montenegra, Annibala 

Fernandesa, Luísa Jardima, ale aj intelektuálov staršej generácie, napríklad viceprezidenta 

republiky Estácia de Albuquerque Coimbru, politika Júlia Bela alebo profesora na právnickej 

fakulte v Recife Odilona Nestora de Barros Ribeira. 
48

  

 V apríli 1924 Freyre spolu s Odilonom Nestorom a Annibalom Fernandesom zakladá 

Centro Regionalista do Nordeste (Regionálne centrum severovýchodu), ktorého hlavným 

cieľom bolo hájiť ohrozené hodnoty regiónu. Okrem toho sa podieľa na mnohých aktivitách, 

kompletizuje pamätnú knihu k výročiu Diário de Pernambuco, organizuje prvý regionálny 

kongres a plánuje udalosť „Mesiac mesta Recife”. 
49
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 Freyre zahajuje kampaň, ktorá mala podporovať rozvoj autentickej brazílskej kultúry 

s odkazom na jej minulosť a tradície. Reformy sa mali týkať hlavne oblasti urbanizácie miest, 

ktoré sa chceli podobať severoamerickým a európskym mestám. Freyre kritizoval 

modernizáciu plantáži, kde vznikom veľkých fabrík zaniká tradičný vzťah majiteľa a 

zamestnancov. V roku 1925 vydáva knihu Livro do Nordeste, s ktorou však nebol spokojný, 

tak ako nebol spokojný s výsledkami svojej regionalistickej kampane. V roku 1926 sa vracia 

do USA, kde na panamerickom kongrese žurnalistov reprezentuje Diário de Pernambuco a 

kedy sa definitívne rozhodne zostať v Brazílii. Stáva sa tajomníkom pernambuckého 

guvernéra Estácia de Alburquerque Coimbry a riaditeľom periodika A Província, kde 

publikoval niekoľko článkov pod rôznymi pseudonymami.
50

 Po neúspešnej kampani sa 

rozhodol stiahnuť do ústrania a na niekoľko rokov prestal písať. Ako sám neskôr napísal 

Armstrongovi: „Desde 1926 caí num ‘Rimbaud mood’, nāo escrevi nada.” (Od roku 1926 

som spadol do tzv. Rimbaudovej nálady, nič som nenapísal.) 
51

 

 Freyre sa po návrate do Recife obklopil mnohými priateľmi, ktorí ovplyvnili vývoj 

jeho myšlienok a podľa Pallares-Burke vznikol akýsi Freyreho klan. Niektorí z nich sa stali 

významnými osobnosťami, ako napríklad spisovatelia José Lins de Rego, José Américo de 

Almeida, Manuel Bandeira, Alfonso Reyes a ďalší. Do tohto klanu patrili aj jeho spolužiaci 

z Kolumbijskej univerzity Francis Butler Simkins a Rüdiger Bilden, ktorí navštevovali 

Freyreho v Brazílii. Simkins sa venoval dejinám severoamerického juhu a Bilden otroctvu 

v Brazílii. Jeho priatelia mu okrem intelektuálneho vplyvu poskytovali pomoc pri tvorbe jeho 

kľúčového diela, kedy pre neho získavali rôzne knihy, články, organizovali výlety na 

plantáže, do kláštorov a podobne.
52

 

 Po štátnom prevrate v roku 1930 bol guvernér Estácio de Coimbra prinútený odísť do 

exilu do Portugalska a Freyre sa ho vzhľadom k nepokojnej situácii v krajine rozhodol 

nasledovať.
53

 Počas cesty do Lisabonu spoznal časť afrického kontinentu, navštívil Dakar v 

Senegale. Revolúcia z roku 1930 znamenala stret medzi tradičným a moderným systémom 
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v Brazílii a obava zo straty tradícií podnietila Freyreho k napísaniu knihy, ktorá by 

približovala nedocenenú minulosť Brazílie. Jeho diplomová práca o sociálnych aspektoch 

života v Brazílii v 19. storočí bola akýmsi predslovom ku knihe, ktorá by interpretovala celý 

proces zrodu brazílskej kultúry. Počas exilu urobil rozsiahli výskum v portugalských 

archívoch, ale takisto v USA, kde v roku 1931 prednášal na Stanfordovej univerzite a kde mal 

možnosť precestovať juhovýchodný región, kde mohol študovať mnoho prežitkov 

z predošlého otrokárskeho režimu.
54

 

 

 3.4. Kniha, ktorá preslávila Freyreho meno  

 Freyre sa vrátil z exilu v roku 1932 s cieľom nájsť vydavateľa pre svoj rukopis, ktorý 

dosiahol až šesťsto strán. Bolo to však ťažké, keďže Freyre nepublikoval ešte žiadnu knihu. 

Nakoniec uzavrel dohodu s nakladateľom Augustom Fredericom Schmidtom, existujú však 

domnienky, že musel Freyre vydanie knihy dotovať. Neskôr sa so svojím nakladateľom 

rozhneval, pretože mu nezaplatil celý honorár a dokonca publikoval i nejaké pirátske vydania. 

Aj keď Freyre nedostal celú časť honoráru, publikovanie knihy Casa Grande e Senzala mu 

priniesla slávu a táto kniha sa stala kľúčovým dielom pre jeho nasledujúce štúdie o Brazílii.
55

 

 Casa Grande e Senzala s podtitulom Formação da Familia Brasileira sob o Regime 

de Economia Patriarcal bola publikovaná 1. decembra 1933 naladateľstvom Maia & Schmidt 

v Rio de Janeiru a je prvým zväzkom trilógie s názvom Introdução à Historia da Sociedade 

Patriarcal no Brasil. Druhý zväzok Sobrados e Mucambos s podtitulom Decadencia do 

patriaracdo rural e desenvolvimento do urbano publikovala o tri roky neskôr Editora 

Nacional v São Paule. Tretí zväzok Ordem e Progresso s podtitulom Pocesso de 

Desintegração das Sociedades Patriarcal e Semipatriarcal no Brasil sob o Regime de 

Trabalho Livre vydalo až v roku 1959 nakladateľstvo José Olympio v Rio de Janeiru. Freyre 

zamýšľal napísať ešte štvrtý zväzok Jazigos e Covas Rasas s podtitulom Sepultamento e 

Comemoraçāo dos Mortos no Brasil Patriarcal e Semipatriarcal, kde by sa venoval 

pohrebným rituálom v Brazílii, tento zväzok však nikdy nenapísal. 
56

 

                                                           
54

 SKIDMORE, Thomas E., 2002, op. cit., s. 9. 
55

 Ibid, str. 9.  
56

 PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia a BURKE, Peter. Repensando os Trópicos: um retrato intelectual 

de Gilberto Freyre. São Paulo: UNESP, 2009, s. 253.    



32 
 

 Introdução à Historia da Sociedade Patriarcal no Brasil približuje proces vzniku 

brazílskej kultúry. V prvom zväzku Casa Grande e Senzala sa Freyre venuje obecnej 

charakteristike portugalskej kolonizácie, ktorej ekonomiku riadila inštitúcia otroctva, vďaka 

ktorej vznikla nová kultúra ovplyvnená európskou a africkou zložkou. Niektoré kapitoly sa 

venujú histórii a predispozícii portugalského národa ako kolonizátora v tropických oblastiach 

a ďalej prínosu indiánskych a černošských prvkov do brazílskej kultúry. V druhom zväzku 

Freyre definuje úpadok tradičného vidieckeho patriarchátu a jeho prerod v mestský, moderný. 

Popisuje zmenu postavenia otroka v modernej Brazílii. Kniha je zakončená kapitolou o 

rasovom miešaní v Brazílii. Posledný zväzok trilógie sa venuje rozpadu patriarchálnej a 

semipatriarchálnej spoločnosti v Brazílii v rámci systému voľnej pracovnej sily, popisuje 

proces prechodu od monarchie k republike na základe autobiografických dát vybraných 

Brazílčanov, ktorí sa podieľali na zrušení otroctva a na páde monarchie.
57

    

 Vydanie knihy Casa Grande e Senzala prinieslo Freyremu veľký úspech. Kniha bola 

s nadšením prijatá v Brazílii a preložená do niekoľkých svetových jazykov. Freyre predstavil 

nový koncept pohľadu na minulosť a formovanie kultúry modernej Brazílie s ohľadom na 

prítomnosť kultúrnych prvkov afrických otrokov. V nasledujúcich kapitolách sa budem 

podrobnejšie venovať aspektom jeho prínosu.  

 

 3.5. Obdobie po vydaní Casa Grande e Senzala    

 Štyridsiate roky boli pre Freyreho významné z osobného a intelektuálneho hľadiska. 

Na predmestí Apipucos v Recife kúpil starý dom, ktorý celý zrenovoval. V roku 1941 spoznal 

v Rio de Janeiru Mariu Magdalenu Guedes Pereiru, s ktorou sa v tom istom roku oženil. 

Zúčastňuje sa mnohých konferencií v Brazílii, ale i na celom svete, v Rio de Janeiru, Porto 

Alegre, Aracaju, v Recife, Salvadore de Bahia, Montevideu, Buenos Aires, v Paríži, 

Washingtone DC a prednáša na mnohých univerzitách v USA. V tomto období bolo 

publikovaných mnoho jeho ďalších kníh: Um engenheiro francês no Brasil (1940), O mundo 

que o português criou (1940), Região e tradição (1941), Ingleses (1942), Problemas 

brasileiros de antropologia (1943), Na Bahia em 1943 (1944), Perfil de Euclydes e outros 

perfis (1944), Brazil, an interpretation (1945), Sociologia: Introdução ao estudo dos seus 

princípios (1945), Ingleses no Brasil (1948).  
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 Freyre sa stal poslancom za štát Pernambuco a reprezentoval študentov na 

ústavodarnom zhromaždení v roku 1946. Prejavy z tohto zhromaždenia obsahuje kniha Quase 

política (1950). Národnému kongresu predniesol návrh o vzniku inštitúcie, ktorá by sa 

zaoberala výskumom sociálnej oblasti brazílskeho severu a severovýchodu. Tak vznikol 

v roku 1949 inštitút pomenovaný po významnom brazílskom abolicionistovi Joaquimovi 

Nabucovi (O instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais), premenovaný v roku 1980 na 

Fundação Joaquim Nabuco. V 50. rokoch sa Freyre stal riaditeľom recifskej pobočky 

výskumného centra pre vzdelávanie, ktoré založil významný brazílsky pedagóg Anísio 

Teixeira. Anísio Teixeira a Gilberto Freyre presadzovali nový vzdelávací systém, ktorý by 

bral ohľad na rozmanitosť v jednotlivých regiónoch Brazílie.
58

 

   

  3.5.1. Lusotropicalizmus   

 V knihe Casa Grande e Senzala dochádza Freyre k záveru, že portugalská kolonizácia 

Brazílie bola ideálna a to vďaka etnicko-kultúrnemu vybaveniu Portugalcov a ich 

skúsenostiam z iných tropických oblastí. Storočia kontaktu a miešania s inými etnikami na 

Pyrenejskom polostrove boli podľa Freyreho dôsledkom toho, že iberský národ, hlavne 

Portugalci, vytvorili humánnejšiu formu imperializmu, ktorý zahrňoval integráciu a miešanie 

s pôvodnými obyvateľmi Ázie, Afriky a Ameriky. Vytvoril predstavu o portugalskej adaptácii 

a rasovej tolerancii v Brazílii a v knihe O mundo que o português criou tento koncept, ktorý 

nazval lusotropicalizmus, rozšíril i na ostatné kolónie.   

 Freyreho interpretácia portugalskej formy kolonizácie bola prijatá portugalským 

diktátorským režimom Antónia de Salazara, ktorý potreboval posilniť upadajúci vplyv vo 

svojich kolóniách aj napriek tlaku zo strany medzinárodných organizácií a afrických 

liberálnych hnutí. 
59

 Vďaka Salazarovej podpore navštívil Freyre niekoľko portugalských 

kolónii v Afrike a Ázii a v roku 1953 vydal knihy Aventura e Rotina a Um Brasileiro em 

Terras Portuguesas. Z lusotropicalizmu vznikla tropicológia, ktorá sa zaoberá štúdiom 

symbiotického vzťahu európskych a tropických národov. V roku 1966 založil na 

pernambuckej univerzite tropicologický seminár, ktorý viedol až do roku 1987. 
60
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3.5.2. Spolupráca s OSN a ďalšie publikácie 

 Organizácia spojených národov požiadala Gilberta Freyreho o jeho názor na rasový 

konflikt v Južnej Afrike. Prvýkrát to bolo v roku 1954, kedy na zhromaždení OSN 

prezentoval štúdiu Elimination des conflits et tensions entre les races a neskôr v roku 1966, 

kedy na seminári o ľudských právach a apartheidu, ktorý sa konal v Brazílii, prezentoval 

ďalšiu štúdiu Race mixture and cultural interpenetration: the Brazilian example.  

 Gilberto Freyre sa stal uznávaným odborníkom v oblasti sociológie, zúčastňuje sa 

rôznych konferencií a kongresov po celom svete. Vo svojich šesťdesiatich rokoch aktívne píše 

knihy, spolupracuje s brazílskymi a zahraničnými periodikami, vyučuje v Brazílii a v 

zahraničí, zúčastňuje sa konferencií, predsedá štátnemu úradu kultúry a riadi inštitút Joaquima 

Nabucca.
61

  

 V roku 1959 vychádza v Rio de Janeiru tretí zväzok série Introdução à Historia da 

Sociedade Patriarcal no Brasil - Ordem e Progresso. Ďalej publikuje mnoho esejí 

venovaných brazílskej spoločenskej situácii, ale okrem toho píše poéziu a fiktívnu prózu. Jeho 

poetická tvorba je zhrnutá v dvoch knihách Talvez Poesía a Poesia Reunida. Jeho 

najznámejšou básňou je dlhá reflexívna báseň s názvom Bahia de Todos os Santos e de Quase 

Todos os Pecados, ktorú napísal vo svojich dvadsiatich šiestich rokoch a ktorá je považovaná 

za expresionistickú syntézu bahijského multikulturalizmu. Fiktívnu prózu tvoria tri poviedky, 

ktoré sú zhrnuté v knihe Três histórias mais ou menos inventadas.  

 V 70. rokoch vydáva Freyre ďalšie štúdie, medzi ktorými vynikli Além do apenas 

moderno (1973), O Brasileiro entre os outros hispanos (1975) a štúdia A presença do açúcar 

na formação brasileira (1975). Spolu s nimi vychádza aj súpis jeho denníkov a poznámok 

Tempo morto e outros tempos.
62

 

 

  3.5.3. Freyre a politika 

 Vydanie Freyreho prvej knihy v tridsiatych rokoch 20. storočia prinieslo akési 

znovuobjavenie Brazílie a otvorilo nové možnosti pochopenia brazílskej histórie. Tieto nové 

myšlienky sa nešírili len v akademických kruhoch, ale i v politickej oblasti. Vojenský režim 
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Getúlia Vargasa bol obdobím vrcholného nacionalizmu a patriotizmu v Brazílii. Freyre 

sympatizoval s Vargasovou tendenciou riešiť sociálnu situáciu v Brazílii, ale zároveň si bol 

vedomý negatívnych stránok jeho diktatúry. Freyreho kniha priniesla Vargasovmu režimu 

podporu uvedomenia si brazílskej identity a jej jedinečnosti, jej antirasizmu a obhajobu 

miešania rás. 
63

  

 Freyrova politická orientácia nebola vždy jednoznačná, sám seba považoval za 

nestraníckeho aj keď boli jeho názory po návrate z exilu niekedy označované až za 

extrémisticky komunistické. V 50. rokoch dochádza k Freyreho prikloneniu k pravici. Táto 

zmena je viditeľná pri jeho podpore vojenského puču z roku 1964 
64

, kedy obhajuje 

nacionalizmus a otvorene kritizuje a poukazuje na nebezpečenstvá komunizmu, ktorý je podľa 

neho antibrazílsky a nebezpečný pre ekonomickú, politickú a ideologickú  nezávislosť 

krajiny. Puč z roku 1964 bol pre Freyreho určitým hľadaním brazílskej identity a riešení 

brazílskych problémov. Po páde vojenského režimu Freyre priznal, že revolúcia nenaplnila 

jeho očakávania, ale nikdy ju otvorene neodsúdil. 
65

   

 V šesťdesiatych, sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bolo dielo Gilberta Freyreho 

z dôvodu jeho sympatií a podpory vojenského režimu v Brazílii a režimu v Portugalsku medzi 

ľavicovo orientovanými intelektuálmi a mladou generáciou kategoricky odmietané. Jeho dielo 

bolo po páde režimu mnohokrát odsudzované, označené za príliš konzervatívne, pomýlené až 

neodborné. V deväťdesiatych rokoch nastal zvrat, kedy došlo k zmene orientácie 

v brazílskych humanitných vedách a do popredia sa dostal záujem o materiálnu kultúru, 

mentalitu obyčajných ľudí, záujem o nové témy súvisiace s každodenným životom 

Brazílčanov. V tomto ohľade bol Gilberto Freyre priekupníkom nových kultúrnych dejín 

Brazílie, jeho dielo bolo znovu objavené a opäť si získalo priazeň v intelektuálnej oblasti. 
66
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  3.5.4. Osemdesiate roky  

 Freyreho osemdesiate narodeniny si aj napriek vlnám kritiky pripomenuli oslavami 

v Brazílii, ale aj v zahraničí. Freyre dostal mnoho ocenení za svoje celoživotné dielo, získal 

čestný doktorát na jedenástich svetových univerzitách vrátane Oxfordskej a Sorbonnskej.  

 V druhej polovici osemdesiatych rokov sa začal zhoršovať jeho zdravotný stav. Mal 

problémy so zažívaním, s prostatou a so srdcom. Zomrel 18. júla 1987 v nemocnici v Recife 

na zástavu srdca. Je pochovaný na cintoríne Santo Amaro v Recife.  

  

  3.5.5. Nadácia Gilberta Freyreho  

 Gilberto Freyre ešte stihol v marci roku 1987 s podporou svojej rodiny založiť svoju 

nadáciu. Tá sídli v jeho dome Santo Antonio v Apipucos, kde je zhromaždená veľká časť jeho 

kultúrneho dedičstva, jeho majetok a archív s knižnicou. Nadácia Gilberta Freyreho pokračuje 

vo Freyreho odkaze, na základe ktorého prispieva k rozvoju mnohých oblastí brazílskej 

spoločnosti. 
67

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 http://www.fgf.org.br 



37 
 

4. Casa Grande e Senzala 

 Osoba Gilberta Freyreho sa dostala do povedomia intelektuálnej brazílskej, ale aj 

celosvetovej sféry, publikovaním knihy Casa Grande e Senzala (ďalej CGS) v roku 1933, 

keď mal jej autor 33 rokov. Kniha bola mnohokrát označená za najdôležitejšie dielo brazílskej 

kultúry. Dielo, ktoré poetickou formou evokuje spomienky na predošlé spoločenské 

usporiadanie a otvára dôležitú diskusiu o teóriách hybridity a jej prínose v rámci brazílskej 

identity.
68

 Darcy Riberio vo svojom predhovore venezuelského vydania knihy označuje túto 

knihu za najdôležitejšiu z brazílskych kníh a za tú najviac brazílsku, ktorá sa snaží pravdivo 

vylíčiť predošlý spoločenský život v Brazílii. O prínose knihy hovorí: ,,Je isté, že mňa a 

všetkých,  Casa Grande e Senzala naučila mnoho vecí, ktoré sme si potrebovali uvedomiť. 

Predovšetkým nás naučila prijať náš lusitánsky a černošský pôvod, za ktorý sme sa všetci tak 

trochu hanbili.” 
69

 

  

 4.1. Okolnosti vzniku knihy  

 Freyre vo svojom predhovore k prvému vydaniu knihy sám popisuje okolnosti, ktoré 

ho podnietili k napísaniu jeho najvýznamnejšieho diela.  Knihe sa začal venovať počas exilu 

v roku 1930, kedy navštívil mesto Salvador de Bahía v Brazílii, odkiaľ sa presunul do 

Portugalska so zastávkou v africkom Senegale. V Salvadore mal možnosť prehliadnuť si 

zbierky afrobahijskeho múzea zhromaždené Nina Rodriguesom 
70

 a pri návštevách mnohých 

tradičných rodín získať poznatky o zvykoch a tradíciách patriarchálnej éry. V Lisabone strávil 

niekoľko mesiacov, počas ktorých sa venoval bádaniu v knižniciach a múzeách, 

predovšetkým v etnologickom múzeu. V roku 1931 dostal pozvanie zo Standfordovej 

univerzity, kde prednášal jeden semester ako visiting professor.  Z Kalifornie sa vrátil do New 

Yorku cez Nové Mexiko, Arizonu, Texas a tzv. deep South (oblasť Louisiany, Alabamy, 
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Mississippi, Južnej a Severnej Karolíny a Virgínie), kde patriarchálny režim vytvoril takmer 

rovnaký otrokársky systém ako v Brazílii. Freyre vysvetľuje, že práve v tejto oblasti 

monokultúra a otrocký systém práce vytvorili podobné sociálne usporiadanie, s rozdielom 

jazyka, rasy a náboženstva. Na tejto ceste ho sprevádzali bývalí spolužiaci z Kolumbijskej 

univerzity Rüdiger Bilden a Francis Butler Simkins, ktorí sa venovali štúdiu otroctva a jeho 

zrušenia a ktorým vďačí za mnohé podnety a odkazy pri tvorbe svojej najvýznamnejšej 

knihy.
71

  

 Freyre sa začal zaujímať o brazílsku kultúru a identitu v období štúdia na 

Kolumbijskej univerzite, kde navštevoval hodiny antropológie vedené Franzom Boasom.
72

 

K otázke miešanectva ho priviedla skúsenosť, pri ktorej videl v New Yorku skupinu 

mulatských brazílskych námorníkov, ktorí v ňom zanechali dojem ľudských karikatúr. Na 

Boasových hodinách pochopil význam rozdielu medzi rasou a kultúrou, naučil sa rozlišovať 

medzi následkami vzťahov čisto genetických a sociálnych, medzi vplyvom kultúrnym a 

vplyvom sociálneho prostredia.
73

  

 Je potrebné si uvedomiť, že v období Freyreho pobytu v Spojených štátoch dochádzalo 

k prehodnocovaniu ideálu asimilácie severoamerickej spoločnosti intenzívnou kampaňou 

obmedzenia imigrácie na základe euguenistických teórií podporovaných mnohými biológmi, 

psychológmi a antropológmi. Freyre spočiatku sympatizoval s týmito myšlienkami, bol hrdý 

na svojich európskych predkov a zároveň ho frustrovalo to, že je občanom krajiny 

s narastajúcou miešaneckou populáciou. Bol presvedčený o dôležitosti tzv. branqueamenta, 

príchodu prisťahovalcov bielej rasy.
74

 

 Počas magisterského štúdia Freyre pravidelne navštevoval Oliveira Limu vo 

Washingtone D.C. Jeho knižnica zahrňovala okolo 40 tisíc kníh o Latinskej Amerike. Tieto 

návštevy znamenali intelektuálny obrat vo Freyrovom myslení, sú spojované s dvoma 
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oblasťami Freyreho záujmu: socializácia brazílskeho detstva a osobitosť brazílskej identity 

vzhľadom k vzťahu medzi rasami.
75

 

 Freyreho zaujala a značne ovplyvnila kniha anglického esejistu Waltera Patera The 

Child in the House (1878), ktorej hlavný predstaviteľ Florian zisťuje, že práve jeho zážitky 

z detstva v jeho starom dome z neho urobili osobu, ktorou sa stal. Túto myšlienku podporoval 

ďalší anglický spisovateľ, George Gissing, v knihe The Pivate Papers of Henry Ryecroft 

(1903). Gissing poukazuje na to, že mnohé z vášni, naša predstavivosť, záľuby a zvyky sú 

výsledkom našich zážitkov z domu, v ktorom sme vyrastali.
76

 Freyre chcel napísať knihu, 

ktorá by zo sociologického, psychologického a antropologického hľadiska popisovala 

brazílske detstvo od koloniálnej éry až do 20. storočia.  

 Hoci sa Freyre začal venovať otázke brazílskeho detstva a odlišnosti brazílskej povahy 

v rovnaký čas, rozhodol sa tieto dve oblasti rozdeliť. Napísanie knihy, ktorá by popisovala 

vplyv zážitkov z detstva a rodného domu odložil na neskôr a začal sa zaoberať otázkou 

rasových vzťahov v Brazílii, otázkou miešania rás, ku ktorej ho priviedli Boasove prednášky. 

Miešanectvu, otroctvu a jeho zrušeniu sa mala venovať jeho diplomová práca, avšak na 

základe odporučenia Oliveira Limy tieto námety opustil a sústredil sa na popis spoločenského 

života v Brazílii v 19. storočí, ktorý čerpal z rôznych cestovateľských popisov, časopisov a 

orálnej histórie.
77

 

 CGS je syntézou Freyrových oblastí záujmu v období jeho štúdia. Vystihuje osobitosť 

brazílskej identity vzhľadom k rasovým väzbám, prínos miešania rás a formovanie 

brazílskeho národa na základe skúseností z detstva a rodného domu.   

 

 4.2. Multidisciplinarita a metódy, pramene a jazyk   

  4.2.1. Multidisciplinarita a metódy 

 CGS je monografia etnografického charakteru, ktorej zámerom bolo opísať a vysvetliť 

nový sociálne - kultúrny kontext.
78

 CGS sa však nedá čisto definovať ako historické, 
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antropologické alebo sociologické dielo. Autor zriedka popisuje udalosti chronologicky, často 

chaoticky preskakuje z jedného storočia do ďalšieho. Freyre aplikoval antropologický prístup 

priameho pozorovania detailov každodenného života, pravidelne používal sociologické 

výrazy ako napríklad subkultúra, sociálna súdržnosť alebo pohyblivosť. Jeho preferencia 

ekonomického a sociálneho výkladu je zjavná v jeho opise panského domu ako sociálneho 

systému a to v období, kedy sa historici v Brazílii, Európe alebo USA zaoberali viac 

politikou, ako sociológiou. Nezvyčajný bol i Freyreho príklon k psychológii, predovšetkým k 

Freudovej psychoanalýze, Freyre sa nebál používať termíny ako libido, masochizmus, 

sadizmus, alebo detailne popisovať sexuálne vzťahy a menštruačný cyklus žien.
79

 

 CGS je výsledkom Freyrovho dlhoročného výskumu v rôznych vedeckých oblastiach. 

Svoje závery podporuje mnohými štúdiami a teóriami z oblastí fyzickej antropológie, 

biológie, genetiky, výživy, hygieny, fyziológie, epidemiológie alebo klimatológie. Freyreho 

zvykom bola i formulácia teórií, ktorých dôkazy boli buď minimálne, alebo žiadne, ako 

napríklad teória o jedinečnosti Portugalcov ako kolonizátorov, alebo teória o výnimočnosti 

černošských otrokov privezených do Brazílie. Pokiaľ za metódy práce historika považujeme 

systematický a presný postup, v tom prípade bol Freyre jednoznačne antisystematický. Freyre 

nikdy nepoužíval konkrétny postup, riadil sa svojou intuíciou a dojmami, často skĺzal 

k špekuláciám, nesnažil sa vytvoriť presné teoretické formulácie. Opiera sa o mnohé vedecké 

diela, ale nikdy neodhaľuje svoju analýzu, ani spôsob, ktorým k záveru došiel. 
80

 

 

  4.2.2. Pramene 

 Pri tvorbe CGS použil Freyre mnoho typov primárnych prameňov. V prvom rade 

čerpal z mnohých rodinných archívov, ktoré sa zachovali v samotných panských domoch 

alebo v Pernambuckej knižnici. Patrili sem rôzne testamenty, inventáre, listy, periodiká, 

kuchárske recepty, a pod. Niektoré dokumenty boli v tej dobe už vydané, ako napríklad listy 

jezuitov alebo inkvizičné výsluchy a udania. Freyre použitie týchto prameňov spomína 

v úvode knihy, ale väčšinu z nich konkrétne v poznámkach necituje. 
81

 

 Freyre poukázal na to, že v koloniálnej Brazílii bolo nezvyčajné, aby si ľudia písali 

osobné denníky, so svojimi dôvernosťami sa vždy zverovali farárovi pri spovedi: „V Brazílii 
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spovednica pohltila osobné a rodinné tajomstvá...” 
82

 Mnoho námetov čerpal zo svojich 

spomienok a zo spomienok svojich starých rodičov a známych. V roku 1932 urobil rozhovor 

s bývalým otrokom Luizom Mulatinhom, ktorý mal v tej dobe sto rokov. Inšpiráciu mu 

poskytli i romány, ktoré popisovali život na plantáži, na niekoľkých miestach cituje román 

Memórias Póstumas de Brás Cubas (1880) autora Machada de Assis. V predhovore sa 

odvoláva na Josého de Alencara, Manuela Antonia de Almeida, Raula Pompéiu a ďalších. 

Ako dôkaz vplyvu africkej kultúry na folklór a jazyk Brazílie porovnáva tradičné portugalské 

piesne a ich novú afrobrazílsku formu.
83

  

 Ďalším významným prameňom boli pre Freyreho v tej dobe nie veľmi citované 

cestopisy: „Pre štúdium sociálnych dejín Brazílie snáď neexistuje istejší zdroj informácií ako 

zahraničné cestopisy.” 
84

  Na mnohých miestach sa odvoláva na svedectvá Jeana de Léryho, 

Hansa von Stadena, Henryho Costera a ďalších cestovateľov. Freyre nezabúda ani na zbierky 

obrazov a portrétov, ilustrácie v periodikách a v cestopisoch a na neskoršie fotografie. Prvé 

vydanie CGS bolo ilustrované Cícerom Díasom a obsahovalo päť fotografií panských domov 

so senzalami, dve fotografie mestských domov, päť fotografií patriarchálnych rodín, ďalej 

fotky tradičného nábytku, rytiny práce na plantáži a fotografiu černošky s tradičným 

turbanom. 
85

 

   

  4.2.3. Jazyk  

 CGS pritiahla pozornosť nielen svojim obsahom, ale hlavne jazykom, ktorým bola 

napísaná. Freyre použil jednoduchý, skoro hovorový štýl, ktorý bol pre 30. roky 20. storočia 

v intelektuálnej sfére nezvyčajný. Niektoré časti knihy sú síce napísané akademickým 

jazykom, časti, v ktorých sa zaoberá odbornými štúdiami a teóriami, ale väčšina knihy má 

svoj osobitý, neformálny charakter. Mnoho z jeho kritikov mu túto jazykovú nedbalosť 

vyčítalo, podľa nich dielo strácalo na intelektuálnej vážnosti a miestami malo až komický 

charakter.  
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 Freyreho štýl je plný archaizmov, afrikanizmov, idigenizmov a nových, autorom 

samým vytvorených slov. Jeho záľubou bolo vytváranie nových adverbií, ako napríklad 

aristocraticamente, patriarcalmente, mussulmanamente. Freyre schválne zamieňal slovosled, 

vytváral krátke vety bez slovies, ktorými dosiahol rytmický efekt, v mnohých pasážach 

zveličuje, preháňa, fantazíruje, používa metafory a iróniu.
86

    

 

 4.3. Členenie a tematika knihy  

 CGS je rozčlenená do piatich kapitol. Prvá sa venuje charakteristikám portugalskej 

kolonizácie Brazílie, druhá Indiánom a ich úlohe pri formovaní brazílskej spoločnosti, tretia 

definuje portugalského kolonizátora a posledné dve charakterizujú postavenie černošského 

otroka vzhľadom k sexuálnym väzbám a brazílskej rodine. Síce je kniha rozčlenená do 

konkrétnych kapitol, chýba im určitý princíp organizácie, kniha celkovo pôsobí ako voľná 

asociácia myšlienok. Freyre mnohokrát nesystematicky prechádza od jednej témy do druhej, 

na mnohých miestach sa zase k témam znovu vracia, čo si vyžaduje neustálu pozornosť 

čitateľa.  

 CGS sa venuje šiestim základným témam: domu a plantáži; patriarchálnej spoločnosti; 

detstvu; ženám; sexuálnym vzťahom; rasám a kultúre; harmónii a konfliktu. 
87

  

 

  4.3.1. Dom a plantáž  

 Pre Gilberta Freyra bol panský dom (casa grande) centrom sociálnej súdržnosti, bol 

silnejší než cirkev alebo štát, bol symbolom dominancie. Brazílsky panský dom pre neho 

znamenal symbol nového spoločenského a ekonomického usporiadania, bol pre neho 

miestom, kde vznikala nová brazílska kultúra.  

 „Panský dom cukrovaru, ktorý kolonizátor začal budovať v Brazílii v 16. storočí – 

hrubé steny z tehál, kameňa alebo vápna, pokryté slamou alebo dlažbou, veranda v prednej a 

na bočných stranách, so strechami poklesnutými tak, aby čo najviac chránili proti silnému 

slnku a tropickým dažďom – nebol žiadnou reprodukciou portugalských domov, ale novým 
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vyjadrením odpovedajúcim nášmu prostrediu...” 
88

 Konštrukcia nového typu domu 

prispôsobenému tropickému podnebiu, nový typ poľnohospodárskej produkcie a usadlý život 

na plantáži pretvoril portugalského kolonizátora v Luso-brazilca, zakladateľa nového 

sociálneho a ekonomického poriadku. Freyre ďalej vysvetľuje: „Pre pochopenie odlišnosti 

medzi Portugalcom Portugalska a Brazílie stačí porovnať jedno podlažie brazílskeho 

panského domu 16. storočia a podlažie portugalského panského domu 15. storočia.” Skoro 

jedno storočie rozdielneho spôsobu života pretransformovalo portugalského kolonizátora 

v takmer „inú rasu vyjadrujúcu sa cez nový typ domu.” 
89

 

 Panský dom spolu so senzalou reprezentovali nový ekonomický, sociálny a politický 

systém. Neboli to len príbytky pánov a otrokov, boli samostatnou jednotkou, ktorá 

vykonávala rôzne funkcie.  Panský dom bol pevnosťou, bankou, cintorínom, hostincom, 

školou, kostolom, starobincom a sirotincom. Sluhovia a otroci museli byť vždy pripravení 

chrániť panské sídlo proti vonkajšej hrozbe. Do hrubých stien sa ukrývali peniaze, šperky,  

zlato a rôzne cennosti. V kaplnke sa pochovávali zomrelí členovia rodiny. Panský dom bol 

vždy otvorený cestovateľom, ktorým poskytoval oddych a pohostenie. Deti pánov a otrokov 

boli spoločne vyučované učiteľom alebo kaplánom. 
90

 

 Panský dom v Brazílii porazil cirkev, ktorá bola obyčajne vlastníkom pozemkov. 

Veľkostatkári boli nezávislí na centrálnej vláde, sústreďovali moc vo svojich rukách a 

vlastnili veľké množstvo otrokov. Kvôli týmto prvkom bola brazílska koloniálna spoločnosť 

označovaná za feudálnu, alebo semifeudálnu.
91

  

 

  4.3.2. Patriarchálna spoločnosť 

 Freyre pri popise brazílskej koloniálnej spoločnosti používa častejšie prívlastok 

patriarchálny, ako feudálny. Jadro knihy tvorí popis patriarchálnej spoločnosti, ktorej hlavnou 

jednotkou bola rodina a ktorá bola kľúčom k pochopeniu rozdielneho rozvoja brazílskej 
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spoločnosti. Podtitul prvých vydaní knihy CGS bol Formação da Familia Brasileira sob o 

Regime de Economia Patriarcal, ktorý bol neskôr pozmenený na Introdução à Historia da 

Sociedade Patiarcal no Brasil. Patriarchát bol pre Freyreho systém sociálnych väzieb medzi 

mužmi a ženami, medzi pánmi a otrokmi, medzi dospelými a deťmi, ktorý vytváral predstavu 

o tom, že obyvatelia cukrovaru a plantáže boli jedna veľká rodina vedená pánom, 

patriarchom.
92

  

 Freyre vysvetľuje, že veľké plantáže neboli dielom portugalskej koruny, ale odvážnej 

iniciatívy prvých kolonizátorov. V prvých storočiach brazílskej kolonizácie nebol prítomný 

zložitý administratívny aparát, ktorý by obmedzoval možnosti kolonizátorov a práve preto sa 

rodina na čele s kolonizátorom stala hlavným prvkom kolonizácie: „Rodina, ...produktívna 

jednotka, kapitál, ktorý krotí pôdu, zakladá statky, kupuje otrokov, dobytok, náradie...” 
93

  

 

  4.3.3. Detstvo 

 Kniha CGS venuje pozornosť výchove detí v koloniálnej spoločnosti, a to nielen 

výchove detí kolonizátorov, ale i detí černochov a sčasti aj Indiánov. Freyre poukazoval na to, 

že pre pochopenie formovania sa brazílskej spoločnosti, je potreba priblížiť to, ako jej 

členovia vyrastali.  

 Detská úmrtnosť medzi domorodou populáciou bola od 16. storočia vysoká. Dôvodom 

bola zmena životných podmienok a kontakt s kolonizátormi. Význačná však bola detská 

úmrtnosť aj medzi deťmi kolonizátorov. Medzi príčiny patrila zlá detská hygiena, 

portugalským matkám trvalo dlho, kým sa od Indiánok a černošiek naučili nedávať deťom 

hrubé plienky v tropickom podnebí; ďalej neprimeraná strava; prenos chorôb pri dojčení, 

matky a černošky, ktoré deti kojili, boli mnohokrát nakazené pohlavnými chorobami, s čím 

súvisí i nedostatočná až neprítomná lekárska starostlivosť. Freyre poukazuje na to, že detská 

úmrtnosť bola súčasťou života na plantáži a smrť novorodenca nebola pre patriarchálnu 

rodinu tým, čím je pre rodiny dnes. 
94

  

 Dieťa pánov bolo od malička zverené do rúk černošských a indiánskych slúžok, ktoré 

ho dojčili, prebaľovali, kŕmili a uspávali tradičnými piesňami a rozprávkami. Výchova 
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chlapcov a dievčat bola rozdielna. Chlapci boli ponechaní väčšej slobode, boli aktívnejší, 

trávili viac času hraním mimo domu s deťmi otrokov, ktorí sa stali ich spoločníkmi (tzv. 

muleques) a na ktorých sa chlapci naučili vykonávať svoju neskoršiu moc. 
95

 Tieto hry mali 

väčšinou krutý až sadistický charakter, chlapci neváhali zabiť nejaké menšie zviera, alebo 

fyzicky týrať svojich spoločníkov. Brazílsky panský chlapec sa už v skorom veku nadšene 

oddával sexuálnym praktikám sadistického charakteru: „Jeho prvými obeťami boli muleques 

a domáce zvieratá; neskôr prišla černoška, alebo mulatka.” 
96

 Tomu všetkému sa prizerali 

rodičia, hlavne otec, ktorý bol hrdý na fakt, že sa z jeho syna nestane slaboch alebo dokonca 

homosexuál. Freyre hovorí o tom, že slabochmi sa stávali tí, ktorých matky a slúžky príliš 

rozmaznávali, hýčkali a držali v dome. 
97

  

 Dieťaťom bol chlapec len do veku desiatich rokov, kedy sa z neho stal dospievajúci 

mladík, ktorý sa musel chovať ako zrelý dospelý muž. Zmena nastala v obliekaní, v účese, 

v chôdzi a správaní, čím sa začal odlišovať od detí otrokov. Chlapec sa začal intenzívnejšie 

venovať štúdiu. Spočiatku sa vyučovalo doma, deti učil kaplán, alebo  mali súkromného 

učiteľa a nebolo výnimkou, že sa s nimi spoločne učili čítať a písať aj deti otrokov. Spoločná 

výučba bola typická aj pre jezuitské školy v 16. a 17. storočí. Od 18. storočia sa objavujú 

súkromné mestské školy, kam boli výlučne posielaní chlapci veľkostatkárov. Tieto školy a 

internáty boli podľa Freyreho zdrojom šikany, ponižovania a sexuálneho zneužívania zo 

strany vyučujúcich, zdrojom zlej hygieny a prenosu pohlavných chorôb: „Odraz obecnej 

tendencie k sadizmu vytvorenej v Brazílii otroctvom a zneužívaním černocha.” 
98

      

 Výchova panských dievčat bola rozdielna. Dievčatá mali byť pasívne a zdržiavať sa 

prevažne v dome, boli vychovávané k oddanosti otcovi a neskôr manželovi, akékoľvek 

prejavy nezávislosti boli potrestané. Najdôležitejším dňom v živote dievčat bol deň svätého 

prijímania. Bol pre nich významnejší, ako svadobný deň, počas prijímania sa z dokonale 

oblečených dievčat stali mladé dámy. Ich spoločníčkami a dôverníčkami boli slúžky, ktoré sa 

o nich od malička starali a ktoré ich neustále strážili. Pre dievčatá bolo takmer nemožné 

nadviazať akékoľvek vzťahy s opačným pohlavím, ako  to bolo v prípade chlapcov. Objavili 

sa ojedinelé prípady, kedy sa dievčaťu podarilo nadviazať sexuálne vzťahy s otrokom, vo 
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väčšine prípadov boli tieto vzťahy odhalené a kruto potrestané. Otrok bol vykastrovaný, alebo 

zavraždený, dcéra ihneď vydatá. 
99

  

  

  4.3.4. Ženy  

 Aj keď sa z väčšej časti CGS zaoberá mužským svetom, Freyre sa sčasti zameral aj na 

ženy, čím sa odlišuje od väčšiny historikov svojej doby. Venoval pozornosť nielen ženám 

kolonizátorov, ale i domorodým ženám a čiernym otrokyniam. 
100

  

 V Brazílii bolo zvykom, že sa dievčatá vydávali skoro, vo veku dvanástich až 

trinástich rokov. Pokiaľ sa dievča nevydalo do pätnástich rokov, rodičia bývali znepokojení. 

Manželia boli mnohokrát starší, rozdiel bol väčšinou až v desiatkach rokov a často boli 

členmi rodiny, strýcovia alebo bratranci. Svadobná hostina trvala šesť až sedem dní a 

sprevádzali ju veľké prípravy. Oslava prebehla nielen v panskom dome, ale i v senzalách, kde 

otroci tancovali tradičné africké tance. 
101

  

 Mnoho z mladých neviest zomieralo tesne po svadbe, pri prvom pôrode. Ženská 

úmrtnosť bola vysoká, dievčatá mnohokrát neboli fyzicky vyspelé a buď pri pôrode zomreli, 

alebo sa im rodili mŕtve deti. Z toho dôvodu bolo v Brazílii bežné, že sa muž oženil tri až štyri 

krát, za manželky si bral mladšie sestry, alebo sesternice prvej manželky. Freyre popisuje 

tento kolobeh ako neustálu snahu rozmnožovať sa, ktorej obeťami sa stávala mladosť a život 

mladých dievčat. Z týchto mladých manželiek sa rýchlo stávali matky rodín, ktoré vo svojich 

osemnástich rokoch dosiahli zrelosť a ktorých krása a energickosť začali upadať. 
102

     

 Brazílska historiografia vždy vyzdvihovala civilizačnú činnosť Portugalcov v trópoch, 

ale Freyre provokatívne poukazuje na to, že to boli práve Indiánky, ktoré civilizovali 

Portugalcov a to tým, že ich naučili základnej hygiene vo forme kúpeľov. 
103

 Ďalej popisuje 

organizáciu práce medzi Indiánmi, kde ženy zároveň vykonávali prácu na poli a v dome, 

starali sa o jedlo, o deti, o príbytky, vyrábali keramiku, kým muži vyrábali hudobné nástroje a 

zbrane. Podľa Freyreho bola pri kolonizácii Brazílie viac užitočná domorodá žena, ako muž, 
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Indiánka bola hodnotným zdrojom informácií a techník, ktoré slúžili k prežitiu v novom 

prostredí. 
104

   

 Aj africké ženy mali podľa Freyreho dôležitú rolu pri formovaní brazílskej rodiny, 

hlavne v oblasti sexuálnych vzťahov. Keďže portugalské mladé matky boli mnohokrát 

fyzicky nepripravené plniť rolu matky, boli to podľa Freyreho práve černošské slúžky, ktoré 

dojčili ich deti. Freyre hovorí, že slúžky boli vyberané spomedzi najlepších otrokýň senzaly, 

z tých najsilnejších, najčistotnejších, najviac christianizovaných a najkrajších. Tieto otrokyne 

boli zároveň pôrodnými babami, vychovávateľkami detí, kuchárkami, služobnými a 

milenkami pánov. 
105

        

 

  4.3.5. Sexuálne vzťahy  

 Freyre charakterizuje Portugalcov ako národ, ktorý bol vždy priťahovaní exotickými 

ženami. V období reconquisty to boli maurské ženy, v začiatkoch kolonizácie Brazílie 

Indiánky. Pre prvé storočie kolonizácie Brazílie je charakteristický nedostatok bielych žien, 

ktoré boli nahradzované práve indiánskymi ženami a ktoré tak prispeli k budovaniu brazílskej 

spoločnosti. Medzi indiánskymi kmeňmi v Brazílii boli bežné polygamické vzťahy, čoho sa 

prví kolonizátori chytili a preniesli tento prvok aj do neskoršej patriarchálnej spoločnosti. 

Týmito vzťahmi boli pohoršení jezuiti, ktorí sa v kolónii snažili nastoliť katolícku morálku a 

ktorí svojou kampaňou dosiahli toho, že mnohí s kolonizátorov si Indiánky vzali za svoje 

zákonité manželky. 
106

 

 Do kontrastu s Indiánkami stavia Freyre africké ženy: „Po tom, ako boli do týchto 

nezvyčajných podmienok v sexuálnej oblasti v Brazílii začlenené africké ženy, sa mocný hlas 

otcov Tovarišstva Ježišovho nikdy nepozdvihol v ich prospech, tak ako v prospech 

indiánskych žien.”  Dlhú dobu boli sexuálne vzťahy medzi kolonizátormi a černoškami 

otrokyňami čisto „zvieracieho” charakteru. 
107

 

 Freyre poukazuje na fakt, že africké ženy boli vždy považované za narušiteľky 

pohlavného života brazílskej spoločnosti, tým, že sexuálne zasväcovali mladých pánov. 
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Vysvetľuje však, že to neboli černošky ako také, ale otrokyne a pokiaľ neboli prítomné 

africké ženy, túto funkciu vykonávali indiánske otrokyne. 
108

 Tieto styky boli málokedy 

dobrovoľné. Pohlavné styky medzi otrokyňami a ich pánmi mali väčšinou sadistický 

charakter a tento sadizmus sa rozvíjal už v rannom veku mladého pána pri vzťahu k jeho 

mulequovi.  

 Manželky pánov na otrokyne žiarlili a práve táto žiarlivosť bola zdrojom ich krutosti 

voči otrokom. Mnoho cestovateľov popisuje túto krutosť mladých žien, nechávali pekné 

otrokyne zmrzačiť pred očami svojich manželov, ktorí však na ne väčšinou zatrpkli. Nebolo 

prípustné, aby mali manželky pohlavný styk s niekým iným, ako so svojím manželom. Tak 

ako pred svadbou boli neustále strážené slúžkami, kaplánom alebo svokrami. Freyre tvrdil, že 

zo svedectiev niektorých cestovateľov je zjavné, že sa týmto manželkám niekedy podarilo 

uniknúť a neváhali ohroziť svoju česť a život v náručí cestovateľov, ktorí panské domy 

navštevovali. 
109

      

 Výsledkom týchto pohlavných stykov boli mnohé prenosné choroby. Freyre najviac 

popisuje syfilis, ktorý sa podľa neho stal chorobou par excellence v panských domoch a 

senzalách. Prenášačkami syfilisu boli hlavne otrokyne, ktoré boli nedobrovoľne nakazené už 

v mladom veku, muži totiž verili tomu, že „očistiť” sa od syfilisu je možné stykom 

s černoškou pannou. Mladý pán sa tak nakazil už v skorom veku pri prvom pohlavnom styku 

a pokiaľ na ňom nebolo vidieť znaky syfilidity, bol okolím zosmiešňovaný. Brazília bola 

v 18. storočí mnohými cestovateľmi označená za krajinu syfilisu, v ktorej sú brazílski muži na 

túto chorobu hrdí, pretože bola dôkazom ich mužnosti. 
110

 

 

  4.3.6. Rasy a kultúra 

 Spoločnosť, ktorú Freyre vo svojej knihe popisuje, nebola len spoločnosťou 

patriarchálnou, ale tiež hybridnou, bola zmesou troch rás a ich kultúr, ktoré medzi sebou 

vzájomne prenikali. Jednotlivé kapitoly knihy sa venujú týmto trom rasám, Portugalcom 

Indiánom a černochom. 
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   4.3.6.1. Portugalci  

 Podľa Freyreho mal portugalský národ viac ako ktorýkoľvek iný predispozície 

k úspešnej kolonizácii tropických oblastí. Túto teóriu podporil dvoma argumentmi, etnickým 

pôvodom Portugalcov a geografickou polohou Portugalska. Storočia kontaktov s inými 

etnikami, hlavne s Maurmi a so židmi, a vzájomné miešanie rás, dali za vznik novému 

portugalskému národu, ktorý definoval ako „neurčitý národ medzi Afrikou a Európou.” 

Podnebie Portugalska je viac africké ako európske a práve preto mali Portugalci na rozdiel od 

iných národov vyvinutú lepšiu schopnosť aklimatizácie sa v tropických oblastiach. Okrem 

toho mali Portugalci údajne vždy záľubu v tmavých ženách, najprv nimi boli maurské ženy, 

ktoré neskôr vystriedali Indiánky a černošky. Miešaním s týmito ženami sa portugalský národ 

rozmnožil a vytvoril tak populáciu miešancov, u ktorých bola táto schopnosť aklimatizácie 

ešte rozvinutejšia.
111

   

 

   4.3.6.2. Indiáni 

 S príchodom Európanov došlo k narušeniu sociálneho a ekonomického systému 

domorodých obyvateľov Brazílie. Indiánske kmene neboli schopné tak organizovanej obrany 

ako to bolo v prípade Peru alebo Mexika, ale aj napriek tomu sa Portugalcom z dôvodu 

neprístupnosti tropického pralesa nepodarilo kolonizovať a ovládnuť celé územie Brazílie. 

Indián bol podľa Freyreho pomocníkom a sprievodcom pri kolonizovaní Brazílie, indiánska 

žena matkou a nositeľkou základných kultúrnych elementov. Integráciu Indiánov do 

koloniálnej spoločnosti podporovala jezuitská misionárska činnosť, Freyre však poukazuje na 

to, že s vytváranie indiánskych redukcií prinieslo segregáciu a devastáciu Indiánov. Indiáni 

nezvládali ťažkú prácu na cukrových plantážach a preto boli nahradení africkými otrokmi. 
112

    

 

   4.3.6.3. Černosi  

 V porovnaní s Indiánmi v Brazílii boli černosi dovezení z Afriky na vyššom vývojom 

stupni v oblasti technickej zručností a poľnohospodárstva, lepšie zvládali pobyt v teplých 

oblastiach a prácu na slnku. Černosi boli aktívnym a tvoriacim elementom brazílskej 

kolonizácie, podľa Freyreho „boli pravou rukou brazílskeho poľnohospodárstva, kým Indiáni,  
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a do určitej miery i Portugalci, boli rukou ľavou.” Černosi neboli zruční len v oblasti 

pestovania, ovládali prácu s kovmi a vynikali v chove dobytka.
113

  

 Freyre poukazuje na to, že štúdiom černošskej rasy a jej prínosom sa pred ním 

zaoberal Nina Rodrigues, ale z iného uhla pohľadu. Jeho chybou bolo podľa Freyreho to, že 

sa tomuto štúdiu nevenoval z pohľadu degradácie černochov do pozície otrokov. Černoch 

v Brazílii bol deformovaný otroctvom a monokultúrou, ktorej bol hlavným nástrojom, bol 

vykorenený zo svojho sociálneho a rodinného prostredia. Černosi nevykonávali len ťažkú 

prácu na plantáži. Mnohí získali privilégium pracovať v panskom dome, kde sa starali o chod 

domácnosti a o výchovu panských detí. Títo otroci sa stávali intímnou súčasťou panskej 

rodiny. 
114

 

 

   4.3.6.4. Prenikanie kultúrnych prvkov  

  Jednou z najdôležitejších myšlienok, ktoré Freyre vo svojej knihe predniesol, bola 

myšlienka prínosu miešania rás. V tridsiatych rokoch 20. storočia stále prevládala teória, že 

miešanie rás so sebou prinášalo určitú degradáciu, o ktorú sa opierala ideológia 

branqueamenta. Freyre vo štvrtej kapitole CGS hovorí: „Každý Brazílčan, aj ten biely 

s blonďavými vlasmi, má vo svojej duši, a keď nie v duši alebo v tele...tak vo svojom tieni, 

alebo aspoň vo svojom výraze niečo z Indiána alebo z černocha.” 
115

 V CGS Freyre popisuje 

oblasti brazílskej kultúry, ktoré vzájomné prelínanie rás ovplyvnilo.  

 Okrem formulácie teórie o jedinečnosti Portugalcov ako kolonizátorov, prináša Freyre 

vo svojej knihe i zaujímavý popis sociálnych dejín Portugalska a začiatkov kolonizácie 

Brazílie. Freyre tvrdí, že bez predošlej skúsenosti Portugalcov s Maurmi a židmi by 

kolonizácia Brazília nebola úspešná. Vďaka technickým poznatkom Maurov sa Portugalci 

naučili používať vodný mlyn a správne pestovať cukrovú trstinu, spolunažívanie týchto dvoch 

kultúr prinieslo Portugalcom dokonalejší agrárny systém. Do Brazílie sa podľa Freyreho 

dostalo mnoho prvkov maurskej morálnej i materiálnej kultúry. Patril sem napríklad láskavý 

prístup pánov k svojím otrokom, ideál tmavej a silnejšej ženy, záľuba v kúpeľoch vo vani 

a v tečúcej vode v záhradách. Podľa svedectiev niektorých cestovateľov bolo v oblasti Minas 
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Gerais a São Paula zvykom žien prikrývať si hlavu krajkou pri vstupe do kostola. Do Brazílie 

sa ďalej dostal maurský architektonický štýl, dekorácia kachličkami, alebo kulinárske umenie, 

ktoré zahrňuje záľubu v sladkom, v mäse a typický kuskus. Podľa Freyreho sa obchod 

a zámorské plavby v Portugalsku rozvíjali vďaka židovskej obchodnej a administratívnej 

aktivite a tak isto to bolo aj v prípade Brazílie, kde sa konvertiti usadzovali v prevažne 

v mestách a podporovali rozvoj obchodu. 
116

  

 V lokálnej architektúre poukazuje na to, ako sa indiánska chyža (palhoça) zlúčila 

s africkou (mocambo). V hudbe došlo k zmiešaniu katolíckych chválospevov s domorodými 

piesňami, brazílske ľudové piesne neskôr silne ovplyvnila africká kultúra. Brazílske tradičné 

pokrmy sú príbuzné indiánskym, kuchyňa severovýchodu je zase viac poznamenaná 

africkými tradíciami, ako napríklad používanie palmového oleja, papriky, banánov 

a servírovanie pokrmov na banánovom liste. Freyre prináša popis postupu prípravy 

niekoľkých tradičných afrobrazílskych pokrmov typických pre oblasť Bahie. Ďalšou 

oblasťou, v ktorej sa prejavilo prelínanie kultúr je jazyk. 
117

 Brazílska portugalčina je síce 

bohatá na indiánske pomenovania a slová, ale najviac bola ovplyvnená africkými jazykmi. 

Freyre vysvetľuje, že jazyk pánov a jazyk čiernych otrokov nezostali oddelenými v panských 

domoch a v senzalách, ale dali za vznik niečomu novému: „Náš národný jazyk je výsledkom 

prelínania oboch týchto tendencií.” 
118

 

 

  4.3.7. Harmónia a konflikt 

 Freyre prináša v CGS nový pohľad na brazílsku minulosť. Podľa neho to bola zo 

všetkých amerických spoločností práve tá brazílska, ktorá sa vytvorila na základe 

harmonických rasových vzťahov. Táto optimistická predstava koloniálnej spoločnosti 

a brazílskeho otrokárskeho systému, tzv. rasová demokracia, sa stala kľúčovou pre jeho 

neskoršie diela. Pre Freyreho pojem rasová demokracia neznamenal demokraciu politickú, 

alebo ekonomickú, ale demokratizáciu medziľudských vzťahov. Freyre si na mnohých 

miestach protirečí. Na jednej strane popisuje sadistické sklony pánov voči rodinným 

príslušníkom a otrokom, na druhej strane hovorí o ich kladnom vzťahu. Príčinou tohto 

kladného vzťahu bolo podľa Freyreho obdobie ich detstva, v ktorom boli otroci od začiatku 
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prítomní, buď ako slúžky, alebo spoločníci. V dospievajúcom veku a v dospelosti sexuálne 

vzťahy medzi pánom a otrokyňami podľa Freyreho zmenšili sociálnu priepasť medzi 

panským domom a senzalou a prispeli k zblíženiu oboch kultúr. 
119

       

 Brazílska spoločnosť bola podľa Freyreho plná protikladov. Stret niekoľkých 

vzájomne odlišných kultúr so sebou vždy prináša rozpory a konflikty, ktoré Freyre nepopiera.  

Opisuje otrocký vzdor a povstania, vzťahy medzi pánmi a otrokmi často charakterizuje ako 

sadistické, ale zároveň zdôrazňuje, že brazílska spoločnosť pri svojom formovaní ako jediná 

dosiahla rovnováhy týchto protikladov. Zlučovacia spojka „e” v názve knihy Casa Grande e 

Senzala stavia panský dom a senzalu do protikladu, ale zároveň vyjadruje ich vzájomnú 

komplementaritu. 
120

  

 

 4.4. Prijatie a kritika knihy  

 CGS mala po svojom vydaní veľký úspech. Získala si mnohých brazílskych 

intelektuálov – antropológa Roquette-Pinta, spisovateľov Monteiro Lobata, Amada, Candida, 

Edsona Neryho a ďalších. Od začiatku bola považovaná za hodnotné literárne, ale 

i sociologické revolučné dielo, ktoré objavilo skutočnú brazílsku identitu. Úspech zažila 

i v neliterárnych kruhoch, Freyreho myšlienky boli diskutované pri rozhodovaní 

o imigračných kvótach v roku 1934. V roku 1972 pomenovali podľa názvu knihy hotel 

v Recife, knihou sa inšpirovali i mnohé školy samby pri príprave karnevalových sprievodov 

a v roku 2000 zažila CGS adaptáciu v podobe dokumentárneho televízneho mini seriálu. 
121

  

 CGS sa objavila v období, kedy boli znaky afrického dedičstva v Brazílii (jedlo, šport, 

náboženstvo) vyššou triedou odmietané a kedy bol pozitívny pohľad na miešanie rás vo svete 

zložitou témou. Aj napriek tomu si kniha získala svoju priazeň i v zahraničí, predovšetkým vo 

Francúzsku, v USA a v celej Latinskej Amerike. Freyreho dielo prijali s nadšením 

spisovatelia Alfonso Reyes a Jorge Luis Borges, švajčiarsky antropológ Alfred Métraux, 

severoamerickí historici Percy Martin a Frank Tannenbaum, kubánsky sociológ Fernando 

Ortiz a ďalší zahraniční intelektuáli. Kniha bola preložená do niekoľkých jazykov, v roku 

1942 do španielčiny, v roku 1946 bola vydaná anglická verzia v USA, ďalej bola preložená do 
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francúzštiny, nemčiny, taliančiny, poľštiny, maďarčiny a v roku 2000 do rumunčiny 

a japončiny. 
122

    

 Aj napriek tomuto úspechu získala kniha mnohé kritiky. Mnohí kritizovali Freyreho 

prehnaný dôraz na sexuálne vzťahy medzi pánmi a otrokyňami, kniha bola dokonca označená 

za pornografiu. Ďalší Freyreho obvinili z antisemitizmu, jeho popis židovských zvykov má 

síce ofenzívny tón, ale stavia ich na rovnakú pozíciu s Portugalcami vzhľadom 

k prispôsobivosti sa k prostrediu a k formovaniu brazílskej spoločnosti. Freyrovi bol vyčítaný 

jeho prehnaný sentimentalizmus, zovšeobecňovanie, anekdoty, nejasné závery. CGS je 

ukončená náhle, popisom nemocí medzi otrokmi, chýba jej akýkoľvek záver, alebo zhrnutie 

hlavných myšlienok. Literárny štýl, ktorý mnohí obdivovali, bol niektorými kritikmi 

považovaní za príliš neformálny, celá kniha bol akýsi nezorganizovaný prúd myšlienok 

autora. 
123

  

 Vzhľadom k interpretácii Brazílie bola CGS kritizovaná skoro zo všetkých strán. 

Niektorí Freyreho označili za marxistu, ďalší mu vyčítali nedostatok pozornosti k politickým, 

ekonomickým a náboženským otázkam. Dodnes je mu vyčítaná neschopnosť udržať sa vo 

vymedzenom období, ktorým sa mala CGS zaoberať. Freyreho zámerom bolo popísať 

koloniálnu spoločnosť medzi rokmi 1500 – 1800, ale na mnohých miestach sa venuje 

spoločnosti storočia devätnásteho. Ďalšou dôležitou kritikou CGS bol Freyreho 

provincionalizmus, interpretácia Brazílie prezentovaná v CGS je prevažne založená na 

dokladoch severovýchodného regiónu, odkiaľ Freyre pochádzal.  Aj keď Freyre poukazuje na 

to, že patriarchálne systémy v ďalších oblastiach Brazílie sa utvárali na základe systému, 

ktorý sa sformoval na cukrových plantážach severovýchodu, ostatným oblastiam nevenuje 

skoro žiadnu pozornosť. Najzávažnejšou kritikou CGS je idealizovaný obraz brazílskej 

koloniálnej spoločnosti. Freyre podľa mnohých kritikov predstavil spoločnosť založenú na 

harmonickom vzťahu medzi pánom a otrokom, spoločnosť bez rasových predsudkov, 

spoločnosť, ktorá bola iba mýtom, nie pravou históriou. Freyre však v mnohých pasážach 

popisuje sadistické chovanie pánov voči otrokom a dokonca sa zmieňuje i otrockom 

vzdore.
124

 

 Freyre bol na svoju kritiku citlivý, k novým vydaniam knihy napísal doplňujúce 

príhovory a okrem toho doplnil nové poznámky pod čiarou, v ktorých sa snažil obhájiť. 
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Postavil sa proti väčšine zo svojej kritiky, ale zároveň uznal svoj provincionalizmus 

a prisľúbil vyvarovať sa mu v nasledujúcich dielach. Napriek Freyreho tvrdeniu nezasahovať 

do obsahu knihy, bola CGS dodatočne upravovaná. Na základe doporučení doplnil knihu 

o index základných tém a citovaných autorov, doplnil ďalšie citované diela, ilustrácie, upravil 

alebo doplnil niektoré výrazy. Najviac rozšíril poznámkový aparát, niektoré jeho poznámky 

sa stali samostatnými mini esejami. 
125

    

  

 4.5. Zhrnutie  

 Gilberto Freyre je jedným z najviac diskutovaných brazílskych autorov. CGS sa stala 

jeho najvplyvnejším dielom a základom pre jeho ďalšiu tvorbu, otvorila debaty na mnohé 

témy. Medzi najdôležitejšími myšlienkami, ktoré v knihe jej autor predniesol, bol fakt, že 

moderná Brazília bola poznamenaná koloniálnym plantážnickým patriarchálnym systémom. 

Ďalej predniesol teóriu o tom, že Portugalci v porovnaní s ostatnými Európanmi, mali 

najlepšiu predispozíciu pre kolonizáciu tropických oblastí. Medzi dôležité myšlienky patrí 

argument, podľa ktorého bol otrocký systém v Brazílii najmiernejší a najláskavejší z celého 

amerického kontinentu, práve z dôvodu jedinečnosti portugalského národa, ktorý po stáročia 

koexistoval s inými národmi a nerozvinul si tak rasové predsudky. Na základe týchto faktov 

priniesol Freyre nový pohľad na formovanie brazílskej identity a na harmonické rasové 

vzťahy v modernej Brazílii. 
126

 Aj napriek vlne kritiky a značným nedostatkom je CGS 

pútavým a jedinečným dielom,  ktoré si získalo priaznivcov v celosvetovom meradle.  
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5. Sobrados e Mucambos  

 Kniha Sobrados e Mucambos (ďalej SM) je druhou časťou Freyreho trilógie 

Introdução à Historia da Sociedade Patriarcal no Brasil. Prvý krát bola vydaná v roku 1936 

v São Paulu s celým podtitulom Decadência do Patriarcado rural e Desenvolvimento 

Urbano.  

 

 5.1. Okolnosti vzniku knihy  

 Pôvodne mali byť témy obsiahnuté v SM súčasťou CGS, ale ako sa Freyre vyjadril 

v predhovore k prvej časti, pre obsiahnutie všetkých myšlienok súvisiacich s patriarchálnou 

spoločnosťou v Brazílii, bolo potrebné vytvoriť niekoľko rozsiahlejších zväzkov. Prvé 

vydanie knihy SM  nebolo veľmi rozsiahle, tematika bola rozdelená do siedmych kapitol. 

V roku 1951 však doplnil druhé vydanie o nové kapitoly, poznámky a špeciálny úvod do 

problematiky, čím sa rozsah knihy oproti prvému vydaniu zdvojnásobil. Kniha bola neskôr 

preložená do angličtiny, nemčiny a taliančiny.
127

  

 

 5.2. Metódy,  jazyk a pramene  

 Tak ako CGS je i kniha SM dielom spadajúcim do niekoľkých disciplín. Je prínosná 

sociológii, antropológii, psychológii alebo histórii. Aj napriek obrovskému rozsahu považoval 

Freyre svoje diela za eseje. V druhom diele trilógie naďalej prevláda Freyreho hovorový štýl, 

ale na rozdiel od prvej časti si je viac sebaistý, o čom svedčí menšie množstvo odkazov na 

sekundárnu literatúru. Organizácia SM je omnoho jasnejšia a pevnejšia, ale vykazuje podobné 

nedostatky ako CGS. Na túto kritiku Freyre nadviazal v predhovore k prvému vydaniu, kde 

uznal, že i v druhom diele sa na mnohých miestach opakuje, témy sa v niekoľkých kapitolách 

prelínajú a opäť chýbajú závery. V SM sa Freyre vyvaroval prílišnému experimentovaniu 

s jazykom. Prevláda síce hovorový tón, ale chýba Freyreho originálny prejav plný archaizmov 

a vlastných neologizmov, metafor a irónie, alebo zamieňania slovosledu. 
128

   

 Pri tvorbe knihy SM čerpal Freyre z rovnakej pramennej základne ako pri písaní CGS, 

ktorá zahrňovala rodinné archívy, korešpondenciu, denníky, inventáre, fotografie, náhrobky, 
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literárne romány, cestopisy alebo ľudové piesne. Opäť poukázal na mnohé odborné štúdie, 

v príhovore k prvému vydaniu ocenil hlavne prínos štúdií venujúcim sa rozvoju a urbanizácii 

miest Brazílie v 18. a 19. storočí. V knihe SM Freyre najviac čerpal z rôznych správ, 

oznámení  a inzerátov mnohých periodík. Patrili sem inzeráty ponúkajúce otrokov, 

nehnuteľnosti, nábytok, služby, knihy alebo pokrmy. Okrem písomných prameňov čerpal 

Freyre i z mnohých exkurzií, ktoré podnikol, napríklad do oblasti Minas Gerais a ďalej 

z rozhovorov zo staršou generáciou. 
129

 

 

 5.3. Členenie a tematika knihy  

 Kniha SM je rozčlenená do dvoch častí s dvanástimi kapitolami. Aj keď mala byť 

pôvodne súčasťou CGS, výrazne sa od nej odlišuje v poňatí jednotlivých kapitol. Kým v CGS 

Freyre skúma brazílsku spoločnosť prostredníctvom rás, ktoré ju sformovali, v SM kategórie, 

ktorú štrukturujú text sú duality jednoznačne kultúrneho charakteru. Je to zjavné z názvov 

kapitol, napr.: ,,Dom a ulica”; ,,Otec a syn”; ,,Žena a muž”; ,,Sobrado a mucambo”; 

,,Brazílčan a Európan”. 
130

  

 CGS je považovaná za jeho základné dielo, ktoré predstavilo Freyreho koncepciu 

založenú na troch základných elementoch – patriarchát, vzájomné prestupovanie kultúr a 

tropicalizmus. Tieto elementy sú súčasťou jeho ostatných diel vrátane druhej časti SM. Kým 

v CGS je základom plantáž spolu s patriarchálnou rodinou s takmer feudálnymi znakmi, v SM 

zobrazuje prechod pestovania monokultúry v minerálnu ťažbu, premiestnenie panských 

domov do miest, prechod koloniálnej aristokratickej spoločnosti v spoločnosť modernú, 

meštiansku. V mestách sa formovalo nové spoločenské usporiadanie, ktoré bolo tak ako 

koloniálna spoločnosť základom formovania sa brazílskej spoločnosti. Základným prvkom 

druhého dielu trilógie je zmena. Freyre zachytáva zmeny vo všetkých oblastiach brazílskej 

spoločnosti, ale zároveň poukazuje na to, že zmena nenastala zo dňa na deň. Semipatriarchát 

devätnásteho storočia bol charakteristický prekrývaním starých a nových prvkov, bol to 
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proces rozpúšťania a vstrebávania zároveň; zmena, ku ktorej došlo, bola ukotvená 

v minulosti. 
131

   

 

5.3.1. Úpadok patriarchálnej spoločnosti 

 Úpadok vidieckeho patriarchátu je priamo spojený so vzostupom mestskej kultúry 

v Brazílii. Tento proces začal s objavením ťažobných dolov a potrebou väčšej kontroly nad 

novoobjaveným bohatstvom. Prerod spoločenského usporiadania upevnil príchod kráľovskej 

rodiny a dvora do Brazílie v roku 1808.  

 Podľa Freyreho bola pre Brazíliu prvotnou skúsenosťou úpadku vidieckeho 

patriarchátu holandská nadvláda nad severovýchodnou oblasťou v prvej polovici 17. storočia. 

Holanďania boli podľa neho nositeľmi modernizácie a industrializácie, s ktorými súvisí nová 

skúsenosť života v meste, života nezávislého na veľkostatkároch. Nový administratívny 

aparát so sebou priniesol vznik nových pracovných miest a rozvíjajúci obchod novú vrstvu 

obchodníkov. Rovnaká zmena nastala i v oblasti Minas Gerais v 18. storočí, kam sa 

s objavením dolov presunul záujem koruny a podnikavých obchodníkov. Tento záujem dal za 

vznik novej spoločenskej triede bohatých meštiakov a obchodníkov, ktorí konkurovali 

doterajšiemu postaveniu a moci veľkostatkárov. Títo obchodníci a meštiaci imitovali spôsob 

života vidieckych statkárov, v mestách si stavali veľké domy – tzv. sobrados, obklopovali sa 

otrokmi, ktorí žili v tzv. mucambos a cez sobáše prenikali medzi brazílsku šľachtu. 
132

 

 Na začiatku kolonizácie Brazílie poskytovala portugalská koruna kolonizátorom 

mnohé privilégiá – politickú nadvládu a s ňou spojenú správu daní, stavieb a podobne. 

Veľkostatkári mali na svojich statkoch neobmedzenú moc a riadili sa vlastnými zákonmi. 

S rozvojom ťažobného priemyslu v Minas Gerais, s rastom miest a meštiackej vrstvy 

náklonnosť koruny voči bývalým kolonizátorom poklesla. Koruna sa začala intenzívnejšie 

zaujímať o správu a výnos kolónie, do Brazílie boli vyslaní miestokráli a komisári, posilnila 

sa funkcia polície. Intenzívnejšia kontrola priniesla mnohým veľkostatkárom finančné 

problémy, neboli schopní splácať hypotéky a dlhy a prichádzali tak o svoj majetok a 

postavenie. Synovia veľkostatkárov, vyštudovaní v Európe alebo v metropolách, tzv. 
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bachareles, magistrados, sa uchytili v mestskej správe a stali sa spojencami koruny v oslabení 

moci vlastných rodín. Freyre však zároveň zdôrazňuje,  že oslabenie a rozpad moci 

veľkostatkárov nemali tak jednoduchú formu a ani vzostup buržoáznej triedy nebol tak 

rýchly. Mnohí statkári si našli spojencov v mestskej správe a dokonca sa im podarilo zväčšiť 

svoj majetok a moc. 
133

  

 

  5.3.2. Sobrados a mucambos – každodenný život  

 Podľa Freyreho je sobrado, tak ako casa grande, určitým druhom mikrokozmu, ktorý 

odráža široké spektrum sociálnych vzťahov. Sobrado je centrom nového spoločenského 

usporiadania, ktoré znamenalo transformáciu patriarchálneho systému v modernú mestskú 

spoločnosť. Na rozdiel od panského vidieckeho sídla je sobrado situované v meste, ďaleko od 

prírody a predovšetkým konštruované na malej ploche. Nemožnosť horizontálnej rozlohy 

zmenila orientáciu na vertikálnu, sobrados dosahovali výšky niekoľkých poschodí. 

Usadzovanie v mestách znamenalo rozbitie harmónie človeka a prírody. Sobrados boli tmavé, 

zle vetrané, neorientované na ulicu, postavené podľa európskeho štýlu, čím neboli adaptované 

tropickému podnebiu. 
134

 Do protikladu k sobrados stavia Freyre mucambos, príbytky 

chudobných a otrokov, ktoré boli situované na okrajoch miest. Mucambos neboli doplnkami 

sobrados, tak ako bola senzala súčasťou casy grande. Mucambos sa viac  integrovali s 

životným prostredím, boli otvorené, vzdušné, postavené podľa vzoru indiánskych a afrických 

príbytkov. 
135

  

 Tak ako casa grande i sobrado predstavovalo pevnosť. Jeho najväčším nepriateľom 

bola ulica. Ženy opúšťali sobrados len vo výnimočných prípadoch, deti sa hrali v záhradách, 

ktoré boli ich súčasťou. Už v koloniálnej dobe vznikla postava obchodníka – tzv. mascate, 

ktorý putoval po plantážach a predával produkty každodennej potreby. V mestách sa jeho 

funkcia posilnila, s dopytom po najnovšej európskej móde pravidelne dodával znudeným 

manželkám najnovšie produkty. Aj keď manželky varili a experimentovali v kuchyni, 

v mestách sa darilo i černošským obchodníčkam s cukrovinkami, tzv. boceteiras.
136

 

Najdôležitejšou časťou dňa na plantážach, ale i v mestách bola spoločná rodinná večera. Jej 

symbolom bol jedálny stôl, vyrobený z luxusného tropického dreva jacarandá.  V casas 
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grandes mali stoly veľké rozmery, schádzali sa u nich celé generácie vrátane nečakaných 

návštevníkov. Podľa zákonov šľachty musel pán plantáže prijať akéhokoľvek cestovateľa 

v ktorúkoľvek hodinu, vyberane ho pohostiť a ponúknuť mu nocľah. Rovnaká tradícia 

spoločnej večere pokračovala i v sobrados, ale jedálny stôl bol o viac ako polovicu menší, 

život v mestách bol viac utiahnutý, menej otvorený neznámym hosťom. Najväčším tabu pre 

cestovateľa bola pánova manželka a dcéry, pokiaľ sa v dome ocitla nečakaná pánska 

návšteva, ženy sa museli schovať a podľa svedectiev cestovateľov, toto tabu pokračovalo až 

do konca devätnásteho storočia. 
137

   

 

  5.3.3. Otroci  

 Dalo by sa predpokladať, že sa majitelia plantáži a ich rodiny vďaka blízkosti 

k prírode stravovali lepšie, ako predstavitelia vyššej triedy v mestách. Freyre poukazuje na 

opak. Vzhľadom k tomu, že si statkári a obchodníci uchovávali európsky jedálniček, bolo pre 

obyvateľov miest jednoduchšie získať najvyberanejšie importované európske produkty, ako  

víno, olej, ocot, syry, alebo čaj. Na ďaleké plantáže sa obvykle dostávali menej kvalitné alebo 

sfalšované produkty. Čerstvé mäso bolo privilégiom vyššej triedy, zelenina bola považovaná 

za lacný a bezvýznamný pokrm. Situácia otrokov bola opačná, otroci v senzalách boli lepšie 

živení ako otroci v mestách. Dôvodom bola práve blízkosť k prírode a s ňou spojená 

dostupnosť výživnejších produktov, otroci v senzalách mali zvyčajne svoje políčko, na 

ktorom si pestovali zeleninu pre svoju potrebu alebo pre dodatočný predaj. Strava otrokov 

bola vyváženejšia, okrem zeleniny, ktorá bola hlavnou zložkou stravy, konzumovali i sušené 

mäso a ryby, ryžu a používali palmový olej. Ich zdravotný stav bol lepší i vďaka práci, teda 

pohybu na vzduchu a na slnku. 
138

 

 Ďalším dôvodom rozdielu zdravotného stavu a podmienok otrokov v senzalách a 

v mestách boli podľa Freyreho sociálne väzby medzi pánmi a ich otrokmi. Senzala bola 

súčasťou panského domu, vzťahy medzi pánmi a otrokmi boli podľa Freyreho osobnejšie, 

kým v mestách industrializácia práce znamenala impersonalizáciu vzťahov, otroci boli 

považovaní za stroje vykonávajúce prácu a obživu si zabezpečovali sami. Nie všetci otroci na 

plantážach mali rovnaké, podľa Freyreho ideálne podmienky. Na menších plantážach boli 

podmienky pre otrokov lepšie, páni boli mnohokrát nútení pracovať s otrokmi, čím sa 
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zmenšovala sociálna priepasť, ale pokiaľ chcel chudobný pán rýchlo zbohatnúť a postúpiť, 

snažil sa zo svojich otrokov vyťažiť maximum. Pre otrokov v mestách bolo ťažké získať 

kvalitné produkty pre svoju obživu. S urbanizáciou miest sa situácia zhoršovala, zvýšili sa 

ceny mäsa, zeleniny, mlieka, jednou z príčin bolo zníženie produkcie a väčšia spotreba. 

Mnohí plantážnici opúšťali svoje statky a putovali do miest, kde súperili o svoje postavenie 

s obchodníkmi, čím bola oslabená poľnohospodárska produkcia. Títo bývalí statkári sa na 

severovýchode zmocnili obchodu s rybami, ktoré mali byť lacnou a dostupnou obživou 

najnižšej vrstvy. 
139

 

   Aj napriek horším podmienkam sa otroci v mestách cítili nadradenejší otrokom na 

plantážach. Dôvodom bola väčšia sloboda pohybu a väčšia možnosť získania absolútnej 

slobody vykúpením. S industrializáciou výroby a s ňou spojeným vzostupom strojov sa mohli 

talentovaní otroci získaním odborných vedomostí lepšie uchytiť. Situácia však nebola až tak 

ideálna. Freyre popisuje, že i v 19. storočí sa v brazílskych mestách využívala manuálna sila 

otrokov a to prevažne v oblasti transportu, kedy už v Európe alebo v USA  používali pre 

transport vozy poháňané parou. 
140

 

 Centrom každodenného života otrokov v mestách sa stala ulica. Deti sa na ulici 

hrávali, černošky a mulatky ponúkali svoje služby, muži sa oddávali hazardným hrám. Na 

ulici sa odohrávali náboženské rituály a oslavy spojené s africkou hudbou a tancom. Tieto 

prejavy africkej kultúry začali vládnucu vrstvu v mestách znepokojovať a v 19. storočí došlo 

k prvým zákazom. Napríklad v Recife bol v roku 1831 vydaný zákaz akýchkoľvek hlasitých 

prejavov na ulici vrátane spevu. Už v koloniálnej dobe nesmel žiaden otrok vlastniť 

akúkoľvek zbraň. Kvôli tomuto zákazu sa medzi černošskou a mulatskou populáciou 

prevažne v oblasti Recife a Rio de Janeira rozvinulo unikátne bojové umenie capoeira, vďaka 

ktorému mohli jednotlivci bojovať bez použitia zbraní. Capoeira bola spočiatku iba tancom, 

ktorý bol súčasťou náboženských procesií sprevádzaných hraním na tradičné africké hudobné 

nástroje – perkusie a tamburínu. Táto séria zložitých a obratných krokov postupne prerástla 

v bojové umenie, ktoré sa stalo určitou formou iniciácie mladých a obranou proti zlodejom a 

útlaku vyššej vrstvy. I capoeira bola v 19. storočí zakázaná a jej prejavy prísne trestané. Ďalej 

boli zakázané hry a tanec na ulici, alebo obnažovanie spojené s kúpaním. Tieto zákazy boli 

výsledkom snahy vládnucej vrstvy o vytvorenie Brazílie podobajúcej sa Európe. Freyre 

poukazuje na to, že v predošlom období existovala zo strany vládnucej vrstvy väčšia 
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tolerancia voči kultúre africkej alebo indiánskej, v 19. storočí sú prejavy neeurópskych kultúr 

potlačované kultúrou európskou. 
141

 

 Jednou z príležitostí, kedy sa mohli neeurópske kultúry slobodne prejaviť, bol 

karneval. Oslavy spojené s karnevalom boli súčasťou Brazílie už v koloniálnej dobe, ale 

karneval, ako taký, sa dostal do popredia v 19. storočí. S príchodom koruny sa na kráľovskom 

dvore a v kráľovských divadlách rozmohol tanec s maskami na francúzsky a taliansky spôsob. 

Tieto tance boli súkromné a uzavreté pre najvyberanejšiu spoločnosť. V druhej polovici 

storočia sa tieto tance presunuli na ulicu, čím sa stali prístupné všetkým vrstvám 

obyvateľstva. Masky boli povinné a predstavovali slobodu vyjadrenia bez akýchkoľvek 

sankcií, ľudia mohli kričať, spievať, tancovať, zženštilí muži sa mohli bez výsmechu prezliecť 

za ženy a naopak. V semipatriarchálnej brazílskej spoločnosti plnej represií a útlaku sa podľa 

Freyreho karneval stal akýmsi aktom priznania, oslobodzovacím prostriedkom mužov, žien, 

detí, otrokov, černochov a Indiánov. 
142

        

 

  5.3.4. Vzostup slobodného mulata  

 Úpadok tradičného patriarchátu a rozvoj miest priniesol možnosť zmeny postavenia 

miešancov. Mulati a mestici, nemanželskí synovia pánov, mali väčšinou ťažko definovaný 

sociálny status, pracovali prevažne ako sluhovia v domoch, mávali síce určité privilégia, ale 

neboli plnohodnotnou súčasťou rodín svojich otcov. V mestách dostali možnosť stať sa 

pomocníkmi európskych inžinierov, mechanikov alebo remeselníkov. Podľa Freyreho 

dochádza s rozvojom strojov k zmene v sociálnej hierarchii, vzniká nová vrstva, nový typ 

muža, ktorý má technické vedomosti, kvalifikovaný mulat. 
143

      

 Inkorporácia mulata do spoločnosti so sebou priniesla demonizáciu černocha ako 

otroka. Slobodní otroci a mulati sa chceli oslobodiť od komplexu afrického otroka imitáciou 

spôsobu života bielych pánov. Zahrňovalo to oblečenie, muži nosili klobúky, rukavice, 

špicaté topánky, ženy vymenili tradičné africké oblečenie za európske šaty a klobúky, 
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imitovali strihy vlasov a fúzov, používali parfumy, vznikali dokonca tzv. mucambos – 

sobrados, luxusne zariadené mucambo s jedným poschodím. 
144

  

 

  5.3.5. Rodinné vzťahy  

 Podľa Freyreho nedošlo v sobrados k radikálnej zmene vzťahu otca k synovi a vo 

výchove.  Chlapci boli matkami a slúžkami rozmaznávaní, mali väčšiu slobodu ako dievčatá, 

ale boli zase intenzívnejšie trestaní. Otcovský sadizmus bol v období dospievania nahradený 

sadizmom učiteľov v internátoch, kam boli chlapci posielaní. Cieľom výchovy bolo potlačiť 

individualitu a čo najskôr zmeniť chlapcov v dospelých mužov, ktorí by sa podriadili vôli 

svojich otcov. V tomto bode však podľa Freyreho dochádza k zmene. Už v posledných rokoch 

koloniálneho režimu posielala koruna do Brazílie mladších guvernérov a kapitánov, ktorých  

vek poburoval vládnucu vrstvu veľkostatkárov. Táto tendencia zintenzívnela v období vlády 

cisára Pedra II., ktorý sa stal  cisárom v mladom veku a pre ktorého bola preto mladá 

generácia prirodzeným spojencom jeho politiky. Čerstvo vyštudovaní bachaleres a doutores 

obsadzovali najdôležitejšie miesta v administratíve, politike, súdnictve alebo v diplomacii, 

čím odsúvali moc a postavenie bývalých patriarchov a stávali sa ich rivalmi. Freyre hovorí: 

,,Rešpektovaným dospelým už nebol len starý patriarcha, ale tiež i jeho syn, mladý pán.” 

Patriarchát sa začal transformovať v individualizmus.
145

 Freyre túto zmenu ilustruje 

zaujímavou poznámkou o mužských fúzoch a bradách. Kým v predošlom období znamenali 

šediny a šedivá brada rešpekt a skúsenosti, nová generácia tieto šediny neuznávala, čo 

dokazuje množstvo inzerátov  poskytujúcich produkty pre ich zafarbenie. 
146

  

 

  5.3.6. Ženy 

 Freyre sa v knihe SM vracia k ženám, ich funkcii a postaveniu v spoločnosti. 

Patriarchálna spoločnosť je charakteristická výraznou odlišnosťou oboch pohlaví. Kým 

mužovi je dopriata takmer absolútna sloboda, žena sa musí otcovi, a neskôr manželovi 

podriaďovať, jej úlohou v systéme je rodiť a vychovávať potomkov. Freyre však poukazuje 

na skutočnosť, že bez žien by sa kolonizácia Brazílie nemohla uskutočniť. Tvorivé manželky 
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vytvárali pohodlie domova a života prispôsobovaním, úpravami a kombináciami hodnôt, 

ktorými sa ušľachtilé oblasti plantáži líšili od oblastí osídlených slobodnými dobrodruhmi. Aj 

keď bola žena považovanou za krehkú a umelú bytosť, mnohé energické ženy sa po smrti 

manžela dokázali o plantáže, domy a rodiny postarať samy. 
147

 

 So sťahovaním do miest a vznikom novej meštiackej vrstvy sa zmenila  i situácia žien. 

Panský dom plantáže a sobrado v mestách boli pevnosťami, ktoré ukrývali to najcennejšie 

vrátane žien. Kým na plantáži mala žena možnosť určitého pohybu na vzduchu, v sobrados 

jej to umožnené nebolo, ulica bola pre ženu hlavným nepriateľom. Ženy v mestách boli 

doplnkami svojich manželov, starali sa o domácnosť, o deti a vo voľnom čase sa venovali 

kultúre alebo móde. Podľa Freyreho sa zdravotný stav žien v mestách oproti plantážam 

zhoršoval. Dôvodom bolo preberanie európskych vzorov v obliekaní, ktoré neboli v súlade so 

životom v tropickej oblasti. Ženy nosili navrstvené sukne z nepriedušných materiálov, korzety 

im bránili v dýchaní. Zdravotný stav zhoršovala okrem nevhodného oblečenia i nevyvážená 

strava. Mladé dievčatá jedávali prevažne vývary, ryžovú vodu, alebo cukrovinky, vydaté ženy 

holdovali sladkostiam, čo sa odzrkadľovalo na ich postavách. Sladkosťami podľa Freyreho 

kompenzovali frustráciu, odmietanie a nevery svojich manželov. Úmrtnosť žien v mestách 

bola kvôli nevhodnej strave, oblečeniu, každodenným teplým kúpeľom a nedostatku pohybu 

na čerstvom vzduchu vysoká. Tak ako bola idealizovaná postava mŕtveho dieťaťa, ktoré bolo 

považované za anjela, tak bola v sobrados idealizovaná postava mŕtvej mladej panny. 
148

 

 So zhoršeným zdravotným stavom žien v mestách sa do popredia dostala úloha 

rodinného lekára, ktorý určitým spôsobom prevzal funkciu spovedníka. Pre ženy uzavreté 

v mestských domoch bola návšteva doktora momentom, kedy mohli byť v prítomnosti iného 

muža a od svojich otcov alebo manželov si tak mohli oddýchnuť. V doktorovi našli 

chápajúceho muža a mnohokrát i milenca, ktorému sa mohli posťažovať a zdôveriť 

s najintímnejšími problémami. 
149

     

 V patriarchálnom i semipatriarchálnom období bolo postavenie ženy v spoločnosti 

limitované. Jej funkcia bola obmedzená na aktivity spojené s domácnosťou, v mestách 

rozšírené o aktivity umelecké – návšteva divadla, hra na hudobné nástroje, tanec. Freyre 

stavia do kontrastu spoločnosť severoamerickú, kde ženy neboli len okrasnými a poslušnými 

doplnkami svojich manželov, ale s manželmi spolupracovali a nepriamo ich ovplyvňovali 
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v ich rozhodovaní. Tento nedostatok ženského prvku vo verejnom živote sa postupne menil 

úpadkom absolútnej moci patriarchov. V 19. storočí sa v Brazílii objavujú prvé spisovateľky, 

napr. Narcisa Amália alebo Cármen Dolores. Povznesenie ženy znamenalo aj jej uvedomenie 

si práva na lásku, nezávislého na príslušnosti k triede alebo rase. Mladé slečny vplyvom 

romantických diel nachádzali odvahu vzoprieť sa svojim otcom a utiecť pred dohodnutými 

sobášmi. 
150

 

 Je zaujímavé, že sa Freyre v diele SM nezaoberá situáciou predstaviteliek iných rás. 

Nedozvedáme sa nič o každodennom živote černošských alebo indiánskych slúžok a otrokýň. 

Zmieňuje sa o nich jedine v súvislosti s prostitúciou a s popisom oblečenia manželiek pánov, 

ktoré sa ornamentmi, šperkmi a dlhými vlasmi odlišovali od žien z nižších tried. 
151

 

 

  5.3.7. Reeuropeizácia  

 Podľa Freyreho bola Brazília vždy jedinečnou zmesou niekoľkých kultúr. Iberská 

tradícia nebola v Brazílii výhradne európskeho charakteru, prenieslo sa sem mnoho 

maurských, arabských, či židovských prvkov. I keď boli niektoré oblasti Brazílie ovplyvnené 

i ďalšími európskymi kultúrami (francúzskou, holandskou, alebo anglickou), intenzívna snaha 

o pretvorenie brazílskej kultúrnej tradície v tradíciu európsku, nastala s príchodom koruny 

začiatkom 19. storočia. Freyre vysvetľuje, že v tomto období sa rozvinuté oblasti Brazílie stali 

,,posadnutými očami cudzincov". Tieto ,,oči" boli očami Európy; očami rozvinutého, 

buržoázneho a industriálneho Západu, ktorého životný štýl narážal na štýl života v Brazílii. 

Brazília sa asimiláciou, imitáciou a modernizáciou začala vo všetkých oblastiach života 

reeuropeizovať. 
152

  

 So snahou podobať sa Európe súvisí i otázka branqueamenta a Freyrova teória 

o rasovej demokracii v Brazílii. Zaujímavý pohľad na tuto problematiku prináša vo svojej 

štúdii Jessé Souza, podľa ktorého vzostup spoločenského statusu miešancov v Brazílii v 19. 

storočí nesúvisel s príslušnosťou k rase, ale s osvojením si moderných hodnôt.
153

 Tejto 

problematike sa budem podrobnejšie venovať v poslednej kapitole.   
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 5.4. Prijatie a kritika diela  

 Druhý diel Freyrovej trilógie sa stal objektom kritiky od momentu jeho vydania. 

Kritika bola podobného charakteru ako kritika po vydaní CGS. Freyrovi vyčítali jeho 

impresionizmus, nemetodologický prístup, nedostatok disciplíny, prehnaný dôraz na 

malebnosť, averziu voči štatistikám a tendenciu prezentovať hypotézy a špekulácie ako 

doložené fakty. Najviac bol kritizovaný za svoj provincionalizmus. V SM síce Freyre 

niekoľkokrát zmieňuje i pomery v južnej časti Brazílie, je to však iba okrajovo. Na kritiku 

svojho provincionalizmu reagoval dosť nepresvedčivo, podľa neho bola severovýchodná 

oblasť tou autentickou Brazíliou, čo je nelogický argument pre 19. storočie, kedy oblasti Rio 

de Janeira a São Paula získavali na ekonomickej a politickej dôležitosti na úkor 

Severovýchodu. Freyre bol však pozitívne hodnotený za skutočné zachytenie úpadku 

patriarchátu a spoločenských zmien v severovýchodnej oblasti. 
154

  

 

 5.5. Zhrnutie  

 Kniha SM je podľa mňa najsilnejším článkom celej trilógie. Konceptom nadväzuje na 

CGS, ale je zjavná Freyrova snaha poučiť sa z predošlej kritiky. Kapitoly na seba logickejšie 

nadväzujú, kniha sa až tak nejaví ako voľná myšlienková asociácia, čitateľ sa intenzívne 

nestráca, ako pri čítaní prvého dielu. Freyreho zámerom bolo zachytiť zmenu patriarchálnej 

spoločnosti a jej prerod v spoločnosť modernú, čo bolo podľa mňa naplnené. Opäť sa síce 

zameral prevažne na severovýchodnú oblasť a väčšia časť diela je venovaná zmenám v živote 

vyššej spoločenskej triedy, ale i tak SM poskytuje mnoho detailov z každodenného života 

Brazílčanov v 18. - 19. storočí.  
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6. Ordem e Progresso 

 Kniha Ordem e Progresso (ďalej OP) je treťou časťou Freyrovej trilógie Introdução à 

Historia da Sociedade Patiarcal no Brasil.  Bola vydaná v roku 1959 v Rio de Janeiru 

s celým podtitulom Processo de Desintegração das Sociedades Patriarcal e Semipatriarcal 

no Brasil sob o Regime de Trabalho Livre: Aspectos de um Quase Meio Século de Transição 

do Trablho Escravo para o Trabalho Livre; e da Monarquia para a República.  

 

 6.1. Okolnosti vzniku knihy 

 Tretia časť Freyreho trilógie bola vydaná koncom päťdesiatych rokov, v období, kedy 

sa brazílski intelektuáli snažili prezentovať Brazíliu ako plne rozvinutú a modernú krajinu.  

Po nastolení demokracie v roku 1945 sa v brazílskej intelektuálnej sfére sformovali dva 

protikladné prúdy, ktoré sa snažili o presnú formuláciu brazílskej identity. Na jednej strane 

stáli obhajcovia tradície a folklóru, ktorý bol podľa nich esenciou brazílskej kultúry a identity 

a na druhej strane intelektuáli, ktorí považovali prínos ľudovej kultúry a tradície za archaický 

a nekompatibilný s modernizáciou krajiny. 
155

 Vo svojich predošlých dielach sa Freyre svojou 

obhajobou prínosu tradičných prvkov do brazílskej kultúry vždy prikláňal k folkloristickému 

smeru. Kniha OP nepôsobí ako obhajoba tohto prínosu, má skôr čisto popisný charakter. 

Freyre sa snaží uchopiť transformáciu brazílskej patriarchálnej spoločnosti v spoločnosť 

modernú, ale nezachádza do hĺbky problematiky, neanalyzuje ani nepolemizuje, zostáva iba 

na úrovni popisu.  

 

 6.2. Metóda, pramene a jazyk  

 Originalita knihy OP tkvie v pramennej základni a metóde, ktorú Freyre pri tvorbe 

knihy použil. Skoro dvadsať rokov zbieral odpovede na dotazník, ktorý rozoslal takmer 

tisícom Brazílčanov, ktorí sa narodili v období medzi rokmi 1850 až 1900 a ktorí pochádzali 

z rôznych spoločenských tried a rodín.
156
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  6.2.1. Metóda 

 Freyreho metóda dotazníku bola niečím novým a prínosným, v úvode knihy sa Freyre 

dokonca prirovnal ku spovedníkovi, ktorému respondenti zverili svoje tajomstvá. Dotazník 

rozoslal takmer tisícke Brazílčanov, naspäť obdŕžal iba tristo písomných odpovedí. 

Vysvetľuje, že mnohí sa z osobných, či politických dôvodov rozhodli na dotazník 

neodpovedať a ďalší preferovali poskytnúť iba čisto anonymný rozhovor. Niektorí 

z respondentov boli analfabeti, takže odpovede na otázky iba nadiktovali. Pri tvorbe knihy 

použil autor odpovede zo 183 dotazníkov, jednotliví respondenti sú abecedne zoradení 

v indexe, v ktorom nechýbajú základné údaje o každom respondentovi (rok a miesto 

narodenia, prípadné štúdium, pracovné zameranie a pod.). 
157

 Dotazník obsahoval celkom 17 

otázok, ktoré sa sústreďovali na rôzne aspekty života: detstvo, milostné vzťahy, školské 

prostredie, politické preferencie, športové aktivity a voľný čas, literatúru, hudba, spôsob 

obliekania, náboženské vyznanie, atď.  Freyreho zámerom bolo priblížiť to, čo bolo v tej dobe 

pre ľudí najdôležitejšie, čo na týchto ľudí vtedy najviac zapôsobilo a ako vnímali Brazíliu 

v jej procese transformácie.
158

  

 Freyreho ambíciou bolo získať odpovede jednotlivcov oboch pohlaví, predstaviteľov 

všetkých rás alebo miešancov, jednotlivcov z odlišných oblastí Brazílie, z rôznych rodín, 

profesií a vyznaní. 
159

 Podľa analýzy indexu respondentov, ktorú vytvoril Eliézer Cardoso de 

Oliveira  je však jasné, že Freyrova snaha o komplexný pohľad na problematiku nebola 

naplnená. 

 Freyre bol mnohokrát kritizovaný za svoju preferenciu severovýchodu a práve preto sa 

chcel v knihe OP podrobnejšie zamerať na centrálnu a južnú časť Brazílie. Pri analýze miesta 

narodenia respondentov je však značná prevaha severovýchodnej oblasti, kde sa narodilo až 

65 % respondentov. 29 % pochádzalo z juhovýchodnej časti Brazílie, 5 % z južnej a 1 % zo 

severu krajiny. Ani jeden respondent sa nenarodil v centrálnej oblasti Brazílie. Táto prevaha 

                                                           
157 

FREYRE, Gilberto. Ordem e progresso: Processo de Desintegraçāo das Sociedades Patriarcal e 

Semipatriarcal no Brasil...Rio de Janeiro: José Olympio Editôra, 1959, s. XXVII.  
158 

SKIDMORE, Thomas E. Gilberto Freyre and The Early Brazilian Republic: Some Notes on Methodology. 

Comparative Studies in Society and History [online]. Vol. 6, No. 4, 1964, s. 496 [cit. 9.3.2014]. Dostupný na 

World Wide Web: <http://www.jstor.org/stable/17793> 
159 

FREYRE, Gilberto, 1959, op. cit., s. XXVII.  



68 
 

severovýchodu ukazuje, že najviac odpovedí získal Freyre od svojich známych alebo 

rodinných príslušníkov. 
160

    

 Pri analýze roku narodenia je zrejmé, že až 42 % respondentov sa narodilo v dekáde 

od roku 1880. Najmenej z respondentov sa narodilo medzi rokmi 1850 a 1860 a ďalej po roku 

1890, čo značí o Freyreho snahe zamerať sa viac na staršiu generáciu.
161

 

 Čo sa týka spoločenského pôvodu respondentov je zaujímavá disproporcia príslušnosti 

k spoločenskej vrstve, až 86 % respondentov je možné zaradiť do vyššej spoločenskej triedy. 

Patrili sem právnici, sudcovia, verejní úradníci, profesori, regionálni i štátni politici, vojenskí 

príslušníci, podnikatelia, žurnalisti a ďalší. Do nižšej triedy sa radili pokladníci, krajčíri, 

robotníci a pod. Z analýzy indexu respondentov, ale i zo samotného čítania knihy je zrejmé, 

že sa skôr jedná o popis života brazílskej elity, prevažne maskulínnej, keďže zo 183 

respondentov bolo len 24 žien.  

 Z analýzy je jasné, že aj keď sa Freyre snažil o komplexné zobrazenie rozmanitosti 

brazílskej spoločnosti v období vzniku brazílskej republiky, nechtiac priblížil hodnoty vyššej 

intelektuálnej vrstvy žijúcej v severovýchodnej oblasti Brazílie.
162

   

 

  6.2.2. Pramene 

 Okrem odpovedí na dotazník, čerpal Freyre i z primárnych prameňov, ktoré použil vo 

svojich predošlých dielach. Patrili medzi ne rôzne dokumenty z rodinných archívov, dokonca 

i z archívu kráľovskej rodiny, korešpondencia Brazílčanov, ale i cudzincov žijúcich v Brazílii, 

rôzne listiny, inventáre, testamenty, ďalej osobné predmety – školské zošity, kuchárky, 

hračky, riady, porcelán, oblečenie, zbierky a pod. Významným zdrojom boli pre neho rozličné 

príspevky v novinách, ktoré sú súčasťou vydania knihy. Patrili sem rôzne inzeráty, pozvánky, 

svadobné a úmrtné oznámenia a pod. 
163

    

 Okrem primárnych prameňov získaval Freyre informácie z mnohých sekundárnych 

kníh, ktoré sa venovali tematike transformácie Brazílie v republiku a každodennému životu. 
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Okrem odborných štúdií z oblasti sociológie, politológie, biológie, architektúry, hudby a pod. 

čerpal prevažne z autobiografických diel a memoárov. Tak ako v predošlých dielach použil 

poznatky z cestopisov a diel o Brazílii napísaných zahraničnými autormi, prevažne Francúzmi 

a Angličanmi. 
164

 

 

  6.2.3. Jazyk  

 Kniha OP má v porovnaní s prvými dvoma časťami Freyreho trilógie rozličný 

charakter. Freyre sa snažil používať odborný štýl a presnú metodológiu. Náučný tón 

pretrváva, ale na rozdiel od CGS nepolemizuje, nešpekuluje, nepoužíva metafory ani iróniu, 

sústreďuje sa iba na popis a prezentáciu odpovedí z dotazníka. Aj napriek snahe o určitý 

presný postup a organizáciu pôsobí aj tretia časť trilógie ako voľná asociácia myšlienok, aj 

keď nie tak intenzívna ako v prípade CGS. 

 

 6.3. Členenie a tematika knihy  

 Kniha OP je rozčlenená do štrnástich kapitol, prvé dve sa venujú pádu monarchie a 

následnému vzniku republiky a ostatné jednotlivým aspektom života v novej republike. 

Cieľom knihy je priblíženie spoločenských zmien v období prechodu Brazílie z monarchie do 

republiky a vstupu do 20. storočia. Najvýznamnejšími z týchto zmien bol úpadok tradičnej 

patriarchálnej rodiny a jej nahradenie novými inštitúciami, vzostup bieleho a mestického 

prvku v etnickej kompozícii obyvateľstva vďaka podpore európskej imigrácie, urbanizácia 

miest spojená so znehodnotením vidieckych hodnôt a prejavy individuality obyvateľstva. 
165

   

 

  6.3.1. Pád monarchie a vznik republiky 

 V prvých dvoch kapitolách Freyre ponúka syntézu brazílskych a zahraničných článkov 

z konca 19. storočia, ktoré reagovali na pád monarchie a vznik novej republiky. Brazílska 

republika bola vyhlásená 15. novembra 1898 pomerne pokojným militantským pučom. 

Zrušením otroctva si cisár Pedro II. znepriatelil vládnucu statkársku vrstvu, ktorá sa priklonila 

na stranu republikánsky orientovaných vojenských dôstojníkov, ktorí iniciovali zosadenie 
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cisára. Revolúcia mala pacifický priebeh, podľa mnohých sa zaobišla bez akéhokoľvek násilia 

a krviprelievania a brazílsky národ spolu so svojou armádou tak dokázali, že sú 

civilizovanejší, ako ich vnímal svet. Freyre však pripomína, že skoro po celej Brazílii sa pred 

vyhlásením republiky organizovali ozbrojené skupiny bývalých černošských otrokov, tzv. 

Guarda Negra, ktorí z vďačnosti monarchii za svoju slobodu otvorene bojovali proti 

republikánskym vplyvom. Došlo i k násilným krvavým stretom, ale republikánsky 

orientovaná polícia a vojsko sa snažili situáciu ututlať. 
166

  

 V mnohých príspevkoch vyjadrili ich autori obavy zo smerovania novej republiky. 

Takmer v celej  Latinskej Amerike bol republikanizmus spojovaný s nepokojmi, 

krviprelievaním a s caudillizmom. Brazília ako monarchia týmto tendenciám odolávala  

a zakladatelia republiky sa rozhodli pokračovať v zavedenom poriadku a integrite a zamerať 

sa na celkový rozvoj krajiny. Inšpirovali sa pozitivistickým hnutím, ktorého heslo Ordem e 

Progresso (Poriadok a Pokrok) sa stalo súčasťou brazílskej politiky a novej štátnej vlajky. 
167

        

 

  6.3.2. Každodenný život v období transformácie   

 Z dotazníkov Freyre získal popis každodenného života Brazílčanov v období prerodu 

Brazílie v republiku. Približuje rôzne detské hry, školské obdobie, knihy a hudbu, módu 

a životný štýl, športy, pouličné trhy a hry, dopravné prostriedky, alebo názory ľudí na 

politiku, alebo náboženstvo. Z odpovedí respondentov je však zjavné, že sa jednalo 

predovšetkým o predstaviteľov vyššej spoločenskej triedy a pri hlbšej analýze týchto 

odpovedí je zaujímavá orientácia k európskym alebo severoamerickým vplyvom. Od začiatku 

19. storočia bola v Brazílii, predovšetkým vo väčších mestách, prítomná extrémna idealizácia 

postavy cudzinca, ktorá vyvrcholila začiatkom 20. storočia. Jeho chovanie, hlavne vo 

vysokých spoločenských kruhoch, bolo považované za nadradené domácim i iberským 

tradíciám. 
168

  

 Väčšina z mladých Brazílčanov túžila vyštudovať v Európe alebo v USA, ktoré boli 

pre nich ideálne krajiny, a ktorými sa mala Brazília inšpirovať. Mnohí si brali za manželky 

cudzinky, prevažne Francúzsky. Práve Francúzky nahradili černošky a mulatky v zasväcovaní 

mladých mužov do sexuálnej oblasti. Freyre hovorí, že na konci 19. storočia bolo zvláštne, 
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pokiaľ nemal nejaký muž sexuálne zážitky s cudzinkou. Francúzky, neskôr i Nemky, 

Maďarky, Poľky a Rusky sa stali elitnými prostitútkami, ktoré neposkytovali len sexuálne 

služby, boli zároveň umelkyňami a váženými spoločníčkami významných predstaviteľov. 
169

   

 Ďalšou oblasťou, v ktorej sa prejavila preferencia cudzincov, bola starostlivosť 

o domácnosť. Černošské a mulatské slúžky nahradili v bohatších rodinách cudzinky. Freyre 

hovorí, že pre Brazílčanov bola česť mať doma slúžky so svetlou pleťou a vlasmi. Boli medzi 

nimi z veľkej časti Nemky, neskôr i tmavšie typy – Talianky a Portugalky. Novým 

fenoménom sa stala zahraničná guvernantka pochádzajúca z Anglicka, Nemecka alebo 

Francúzska. 
170

   

 Európsky vplyv sa prejavil hlavne v oblasti kultúry, v literatúre, opere a v divadle sa 

preferovala tvorba zahraničných autorov. Freyre však nezabúda i na brazílsky prínos v oblasti 

kultúry, spomína úspechy brazílskych spisovateľov v zahraničí, či tvorbu skladateľa Carlosa 

Gomese. Vyššia trieda nakupovala oblečenie európskeho štýlu v luxusných obchodoch, ženy 

sledovali najnovšie trendy v móde a účesoch, muži si dokonca farbili bradu a vlasy. Podľa 

Freyreho nemal tento fenomén čisto estetický zmysel. Šediny a dlhá brada boli symbolom 

patriarchátu a monarchie, republika predstavovala nový poriadok, v ktorom mali muži i ženy 

prejaviť svoju vitalitu a otvorenosť novým tendenciám.
171

 

      

  6.3.4. Rasové pomery v období transformácie  

 Predstavitelia novej republiky sa rozhodli pokračovať v monarchiou zavedenom 

poriadku, ktorý zahrňoval i sociálnu oblasť. S vyhlásením republiky prišiel podľa Freyreho 

ešte intenzívnejší pocit rovnosti a mestici i mulati prenikali do najvyšších vrstiev a zastávali 

významné politické a vojenské posty. Situácia však nebola až tak ideálna, Freyre poukazuje 

na to, že sa mnohí obávali, aby nebola brazílska republika prirovnávaná k Haiti. 
172

 

 Dotazník obsahoval otázku o pohľade respondentov na zrušenie otroctva 

a kombináciou s nasledujúcou otázkou, ako by sa respondent pozeral na sobáš seba, alebo 

príbuzného s osobou tmavšej pleti, dosiahol Freyre efekt výrazného protikladu. Väčšina 

respondentov sa k zrušeniu otrockej práce stavala pozitívne a podporovala zaradenie bývalých 
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černošských otrokov do brazílskej spoločnosti, niektorí sa však vyjadrili i v tom zmysle, že 

černosi sa narodili, aby súžili bielym. Zároveň však prevažná časť respondentov odmietla 

akýkoľvek oficiálny príbuzenský vzťah s osobou tmavšej pleti. Mnohí sa vyjadrili, že síce 

nepociťujú rasové predsudky, ale Brazília potrebuje posilniť belošský prvok imigráciou 

Európanov. Zaujímavý pohľad prináša odpoveď jedného respondenta, ktorý spomína 

černošskú rodinu v oblasti Ceará, ktorá svojej dcére nedovolila vziať si belocha, práve 

z dôvodu jeho farby pleti. Tieto kontroverzné odpovede nepodporili Freyreho teóriu 

o harmonických rasových vzťahoch v Brazílii.
173

          

 

  6.3.5. Hospodársky rozvoj v období transformácie 

 Nová brazílska vláda sa snažila o rozvoj Brazílie a jej transformáciu v modernú 

pokrokovú krajinu. Už v období monarchie sa vďaka pestovaniu kávy presunulo centrum 

priemyslu a obchodu do južnej oblasti. Mnoho slobodných černochov a mladých ľudí 

putovalo na juh, alebo do oblasti Amazónie, ktorá zažívala rozkvet vďaka celosvetovému 

dopytu po prírodnom kaučuku. São Paulo zažilo svoj najväčší rozkvet vďaka prílive 

európskych prisťahovalcov, ktorí nahradili otrockú prácu prácou platenou. 
174

  

 Prítomnosť populácie schopnej utratiť svoje finančné prostriedky za produkty 

vyprodukované novovzniknutými priemyselnými odvetviami, priniesla zvrat v priemyselnej 

oblasti. Po celej Brazílii začali vznikať manufaktúry, ktoré vyrábali rôzne produkty 

každodennej potreby. Vláda sa snažila nahradiť importované produkty domácimi a zároveň 

zvýšiť export. V roku 1908 bol v Rio de Janeiru zorganizovaný národný veľtrh, ktorý 

prezentoval najkvalitnejšie výrobky brazílskych manufaktúr a priemyslu. 
175

 

 Vďaka rozkvitajúcemu priemyslu dochádzalo i k modernizácii miest a výstavbe 

nových hotelov, domov a bytov, parkov, rozširovali sa ulice a prístavy. Freyre sa síce 

všeobecne k tejto modernizácii stavia kladne, podporuje prínos nových technických 

vynálezov a rozvoj priemyslu, ale zároveň upozorňuje na stratu tradičných hodnôt 

a nemožnosť úplnej imitácie zahraničných modelov.   
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 6.4. Kritika knihy 

 Prvé dve časti Freyreho trilógie o patriarchálnej spoločnosti v Brazílii boli v období 

svojho vydania prijaté celkom pozitívne, na rozdiel od tretej časti, ktorá získala prívlastok 

„obra fora de tempo”. 
176

 OP bola publikovaná v päťdesiatych rokoch, v období, kedy bol 

hospodársky rozvoj krajiny témou číslo jeden a síce sa Freyre okrajovo zmieňuje o 

industrializácii a rozvoji, neprináša žiadnu novú teóriu, ako to bolo v prípade CGS. Aj napriek 

tomu a hlavne vďaka svojej povesti, bolo v priebehu prvých šiestich týždňov od vydania 

knihy predaných takmer desať tisíc výtlačkov. V roku 1970 bola publikovaná skrátená verzia 

knihy v angličtine, avšak plánované preklady do nemčiny a taliančiny sa neuskutočnili práve 

z dôvodu obrovského rozsahu knihy. 
177

 

 Knihe OP bol vyčítaný hlavne jej nedostatok v organizácii. Thomas Skidmore 

poukázal na nedostatky diela, kniha je podľa neho nerovnomerná, chaotická, bez akejkoľvek 

obhájiteľnej analýzy, strohá a prirovnáva ju k historickému zápisníku. Freyre bol kritizovaný 

pre svoj provincionalizmus, ktorý sa snažil vyvrátiť v predhovore k novej edícii CGS z roku 

1949 prísľubom zamerania sa na aspekty južnej a centrálnej oblasti Brazílie. Tento prísľub 

však nebol celkom naplnený, aj keď sa v OP úplne nezameriava na severovýchod, opomína 

dôležitosť imigrácie v južnej oblasti a len okrajovo zmieňuje následné spoločenské zmeny, 

ktoré so sebou priniesla. Ako sme videli, väčšina respondentov dotazníku bola zo 

severovýchodnej oblasti Brazílie a zámer autora o komplexný pohľad na patriarchálnu 

spoločnosť v Brazílii v období transformácie v republiku sa zmenil na aspekty života vyššej 

spoločenskej triedy severovýchodu.  

 

 6.5. Zhrnutie knihy   

 Kniha OP je najslabším článkom Freyreho trilógie o dejinách patriarchálnej 

spoločnosti v Brazílii. Je síce originálna v použití novej metódy vo forme dotazníku, chýba jej 

však Freyreho originálny, takmer neformálny jazyk, ktorým si získal mnohých čitateľov. 

Kniha nenaplnila ani jeho osobné očakávania, opäť sa z väčšej časti zameral na oblasť 

Severovýchodu a kvantita mu v tomto prípade nezaručila kvalitu. Aj napriek všetkým týmto 

nedostatkom je tretia časť Freyreho trilógie pôsobivou esejou, ktorá prináša nové poznatky o 
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spoločnosti, kultúre a každodennom živote v období medzi pádom monarchie a nastolením 

republiky. 
178
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7. Nordeste  

 Štyri roky po publikovaní CGS sa Freyre vrátil k niektorým jej témam v pomerne 

krátkej eseji Nordeste (ďalej NE), 
179

 s podtitulom Aspectos da Influencia da Cana sobre a 

Vida e a Paisagem do Nordeste do Brasil. Esej bola neskôr preložená do španielčiny, 

francúzštiny a taliančiny.  

 

 7.1. Okolnosti vzniku knihy 

 V knihe NE Freyre približuje historický vývoj svojho regiónu, ktorého neoddeliteľnou 

súčasťou bolo pestovanie cukru a zároveň upozorňuje na problémy, s ktorými musel región 

v dobe napísania knihy bojovať. Burke hovorí, že napísanie diela tohto charakteru bolo 

snahou upútať pozornosť prezidenta Getúlia Vargase, ktorý bol čitateľom Freyreho diel. 

Vláda sa totiž v tej dobe sústreďovala predovšetkým na južnú oblasť Brazílie a pri riešení 

problémov nebrala ohľad na rozdielny charakter jednotlivých regiónov. 
180

  

  

 7.2. Pramene a jazyk 

 V predhovore knihy Freyre vysvetľuje, že zámerom tejto eseje nebolo vytvoriť zložitú 

odbornú štúdiu o aspektoch severovýchodu, ale priblížiť tieto aspekty na základe zmyslového 

vnímania autora. Freyre tak reaguje na kritiku jeho predošlých diel, v ktorých mu bol vyčítaný 

prílišný impresionizmus. I pri písaní tejto knihy čerpal z rôznych regionálnych archívov a 

štatistík úradov, z inzerátov, fotografií, cestopisov, ľudových piesní alebo z kuchárok. Ďalej 

absolvoval niekoľko exkurzií po cukrových plantážach a získané poznatky konzultoval 

s hospodárskymi technikmi, geografmi a ďalšími odborníkmi. Prvé vydanie knihy obsahovalo 

kresby významného brazílskeho básnika Manuela Bandeiry. 
181

  

 Kniha NE je napísaná jednoduchým niekedy až poetickým jazykom. Má rozdielny 

charakter ako CGS a SM, Freyre neprináša žiadnu hlbšiu analýzu, nešpekuluje, ničím 
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nešokuje. Jednotlivé myšlienky na seba logicky nadväzujú, čitateľ sa nestráca ako 

v predošlých dielach.   

 

 7.3. Členenie a tematika knihy 

 V úvode knihy Freyre poukazuje na fakt, že existujú minimálne dva typy 

severovýchodu – agrárny, alebo pobrežný, ktorého súčasťou je pestovanie cukrovej trstiny a 

dobytkársky, oblasť nazývaná sertâo, ktorá má úplne iný klimatický i sociálny charakter. 
182

 

Kniha NE sa zameriava na agrárny typ a na vplyv pestovania cukrovej trstiny na životné 

prostredie oblasti. 
183

 Je rozdelená do šiestich kapitol, ktoré popisujú vzťah medzi trstinou a 

pôdou, ďalej vodnými zdrojmi, lesom, zvieratami a človekom. 

 

  7.3.1. Trstina vo vzťahu k pôde, vodným zdrojom a lesu  

 Podľa Freyreho bola dejinami a základom celej Brazílie v období jej formovania sa 

cukrová trstina spolu s cukrom. Kvalita pôdneho typu severovýchodu massapê (černozem) 

umožnila civilizačný proces, kolonizátor sa hneď usadil v pobrežnej oblasti a začal 

s monokultúrnym plantážnictvom. Kvalita pôdy nebola jedinou príčinou úspešnej kolonizácie 

severovýchodu, napomáhalo jej niekoľko okolností: geografická poloha, teda blízkosť 

s Európou a Afrikou, ďalej skúsení portugalskí kolonizátori, ako napríklad osoba Duarta 

Coelha a agrárne orientovaní africkí otroci. 
184

  

 Úspešné pestovanie trstiny by nebolo možné bez vodných zdrojov. Portugalci 

zakladali plantáže v nížinách, v blízkosti vodných tokov. Rieky sa stali súčasťou 

každodenného života osadníkov, boli spojnicami medzi jednotlivými plantážami a 

pobrežnými prístavmi. Podľa svedectiev mnohých cestovateľov boli osadníci posadnutí 

kúpeľmi, celé rodiny vrátane otrokov sa oddávali kúpeľom dva až trikrát denne. Vzťahy 
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medzi osadníkmi a riekami však neboli vždy idylické, pri silných dažďoch mali rieky 

deštruktívny charakter. 
185

  

 Portugalskí kolonizátori získavali pôdu vypaľovaním lesného porastu a ťažbou dreva. 

Freyre hovorí: ,,Príroda je vo svojej podstate rôzna. Človek rozbíja harmóniu, ktorá je závislá 

ne tejto rôznosti, tým, že jednu jedinú rastlinu oceňuje viac ako ostatné...To je tragédia 

monokultúry.” 
186

 Freyre ďalej vysvetľuje, že cukrová trstina v Brazílii nebola votrelcom, ako 

napríklad zajac v Austrálii, a že sa výborne adaptovala klimatickým podmienkam a 

prostrediu. Tragédiou pre neho bola chamtivosť Portugalcov a iných národov, ktorí pod 

vidinou rýchleho zbohatnutia neváhali narušiť ekologický systém Brazílie.  

 Do kontrastu s Portugalcami stavia Freyre afrických otrokov, ktorí sa po úteku do 

pralesa adaptovali prostrediu a tak ako Indiáni, vytvorili osady v harmónii s prírodou. 

Portugalci sa podľa Freyreho vzdialili prírode, o čom svedčí napríklad ich neznalosť 

pralesných rastlín a ich účinkov, ale zároveň poukazuje na to, že práve oni boli nositeľmi 

civilizácie Brazílie. 
187

    

 

  7.3.2. Trstina vo vzťahu k zvieratám a človeku  

 Monokultúra pestovania trstiny spravila z portugalského kolonizátora šľachtica a 

degradovala Indiána a černocha na pozíciu otroka. Najdôležitejšími zvieratami spojenými 

s pestovaním trstiny sa stali kôň a býk, kôň ako symbol nadradenosti a býk ako symbol 

pracujúceho otroka.  

 Podľa Freyreho bola osoba pána domu bez koňa nekompletná, pán bol pre neho 

zosobnením starogréckeho kentaura, na koni vykonával svoju moc, pozoroval a trestal 

pracujúcich otrokov, chránil svoje územie. Kôň a žena boli pre neho na rovnakej úrovni. Bol 

starostlivo vybraný z toho najlepšieho plemena a dostávalo sa mu luxusnej starostlivosti. Bez 

afrických otrokov by kolonizácia Brazílie spojená s pestovaním cukrovej trstiny nebola 
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možná. Pomocníkom otrokov pri práci sa stal býk, ktorý bol v porovnaní s koňom užitočnejší, 

odolnejší chorobám a ťažkej práci a nevyžadoval náročnú starostlivosť. 
188

  

 Okrem koňa a býka menuje Freyre ďalšie zvieratá, ktoré boli súčasťou každodenného 

života na plantáži a poukazuje na rozdiel medzi statkármi a tzv. bandeirantes v stravovacích 

návykoch. Statkári konzumovali plodiny a zvieratá dovezené z Portugalska, až postupom času 

nechali do svojej kuchyne preniknúť africké a indiánske prvky, keď to bandeirantes sa od 

začiatku asimilovali prostrediu a podľa potreby upravili i svoje stravovanie. 
189

 

 Cukor sa stal súčasťou každodenného života Brazílčanov, ktorí na ňom neboli závislí 

len z ekonomického hľadiska, ale i z hľadiska fyziologického. V panských domoch sa 

preferovali sladené pokrmy – koláče, torty, marmelády, atď. Mnohí pripisujú obezitu a 

pokazené zuby mladých slečien v panských domoch záľube v cukre. Freyre však poukazuje 

na to, že i otroci konzumovali veľké množstvo sladkých pokrmov, a že k obezite slečien 

prispelo podľa neho mnoho iných faktorov, ako napríklad obmedzovanie pohybu na plantáži, 

neustála kontrola a usadlý život v dome. 
190

    

 I v tejto eseji sa Freyre vracia k téme miešania rás. Spočiatku sa Portugalci 

z nedostatku bielych žien miešali s Indiánkami, po príchode portugalských žien sa rodiny 

formovali endogamne na základe príbuzenských vzťahov. Dočasná holandská nadvláda 

priniesla severovýchodu židovský prvok, ktorý je viditeľný v priezviskách mnohých rodín. 

Najdožitejším prvkom je prvok africký. Miešanie medzi niekoľkými rasami dalo za vznik 

brazílskemu mesticovi (o cabra do Nordeste), ktorý má z 50 %  africký pôvod, zo 40 % 

indiánsky a z 10 % európsky. Brazílsky mestic severovýchodu je podľa Freyreho aj napriek 

nižšiemu vzrastu a príslušnosti k nižšej spoločenskej triede mnohokrát heroizovaný pre svoju 

silu, pracovitosť, odolnosť a oddanosť. Mestici a mulati si pre svoje kvality získali uznanie 

pánov a mnohokrát sa im podarilo postúpiť na spoločenskom rebríčku. 
191

    

 Zmena vo vzťahu pána a pracujúcich nastala po zrušení otroctva a s nástupom 

industrializácie. Komercializácia plantáži vytvorila sieť moderných tovární, v ktorých 

pracujúci neprichádzali do kontaktu so svojimi zamestnávateľmi a výrazne sa zhoršili ich 

pracovné podmienky. Industrializácia okrem toho priniesla zhoršenie zdravotného stavu 

obyvateľstva, vyčerpávanie prírodných zdrojov, znečistenie krajiny a oslabenie emotívneho 
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prvku obyvateľstva. Recife sa vzdalo svojej regionálnej jedinečnosti v snahe podobať sa 

európskym mestám. Freyre sa nesnaží glorifikovať patriarchálne obdobie, portugalských 

kolonizátorov prirovnal ku conquistadorom, ktorý pod vidinou rýchleho zbohatnutia neváhali 

monokultúrou deformovať životné prostredie. Novodobí továrnici sa snažia dosiahnuť toho 

istého, avšak bez rozmýšľania neváhajú ešte viac deformovať už deformované. 
192

   

 

 7.4. Kritika a zhrnutie knihy 

 Freyre v predhovore k španielskemu vydaniu reagoval na kritiku svojej knihy. 

Pripomenul, že jeho snahou nebolo sformulovať reformy, ktoré by vyriešili problémy regiónu, 

alebo oslavovať bývalých pestovateľov cukru, ale že sa snažil o vytvorenie obrazu 

severovýchodu na základe svojich dojmov a poskytnúť tak nový pohľad na vzťah cukrovej 

trstiny a životného prostredia regiónu. 
193

  

 Kniha NE sa od Freyreho predošlých diel líšila hlavne v dvoch aspektoch. Na rozdiel 

od CGS a SM, je v NE krajina hlavnou postavou diela, Freyre sa sústreďuje na ekologický 

systém, na jeho štruktúru a zmeny. Ďalším rozdielnym aspektom je Freyreho dôraz na 

negatívne dôsledky pestovania trstiny. Knihy CGS a SM sa vyznačovali rovnováhou, v NE je 

pre Freyreho monokultúrne pestovanie tragédiou, ktorá znamenala zničenie pralesa, eróziu 

pôdy, znečistenie riek a útlak otrokov. V predošlých dielach pôsobí Freyre ako tradicionalista, 

v NE sa vracia do obdobia svojho návratu do Brazílie, kedy neváhal kritizovať a reformovať 

zabehnuté pomery. Aj napriek negatívnym dôsledkom pestovania cukrovej trstiny ako 

monokultúry Freyre poukazuje na jej pozitívny prínos vo formovaní brazílskych hodnôt a 

identity. 
194
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8. Interpretação do Brasil  

 V roku 1944 Freyre prednášal na univerzite v severoamerickom Indianapolise a 

syntéza týchto prednášok bola publikovaná v roku 1945 pod názvom Brazil: an 

interpretation. V roku 1947 bola publikovaná v Brazílii pod názvom Interpretação do Brasil, 

a postupne bola preložená do španielčiny, taliančiny a ďalších jazykov. Tieto prednášky 

zhrňovali jeho doterajšiu tvorbu a poskytli stručný pohľad na témy, ktorými sa zaoberal 

v dielach CGS a SM, alebo v knihe NE, obsahovali i zárodok tém z tretej časti trilógie OP.   

 

 8.1. Členenie a tematika knihy 

 Kniha je rozdelená do šiestich kapitol, ktoré sa venujú európskym koreňom Brazílie, 

brazílskym hraniciam a živote na plantáži, jednote a diverzite regiónov Brazílie, etnickej a 

sociálnej oblasti modernej Brazílie, brazílskej zahraničnej politike, kultúre, geografickej 

situácii a modernej literatúre. Na rozdiel od Freyreho predošlých diel sú tieto prednášky 

detailne zorganizované a tematicky usporiadané.  

 

  8.1.1. Európske korene Brazílie 

 Freyre zhrňuje základné myšlienky o charaktere portugalského národa formulované 

v CGS. Poukazuje na to, že pri analýze európskych koreňov Brazílie je potrebné zohľadniť 

geografickú a klimatickú situáciu Pyrenejského polostrova a vzájomné ovplyvňovanie kultúr. 

Brazílske korene nie sú len európske, ale i africké; z náboženského hľadiska nielen 

kresťanské, ale i moslimské a židovské; agrárne, ale zároveň obchodné, industriálne a 

militantné. Portugalský agrárny systém sa rozvinul vďaka maurským poznatkom a vďaka 

obchodnej a administratívnej schopnosti židov sa z Portugalska stala obchodná veľmoc. Tento 

koncept bol prenesený i do Brazílie, kde Portugalci založili trstinové plantáže, ktorých 

výsledný produkt bol obchodnými spoločnosťami, mnohokrát vedenými židovskými 

konvertitami, dodávaný do Európy. Freyre upozorňuje i na fakt, že Portugalci boli zvyknutí 

na prítomnosť afrických otrokov ešte pred objavením Brazílie a spolunažívanie a vzájomná 

výmena medzi niekoľkými kultúrami vytvorili z Portugalcov jedinečných kolonizátorov, 

národ schopný asimilovať sa  akémukoľvek prostrediu. Podľa Freyreho bol portugalský národ 
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modernými mocnosťami mnohokrát zosmiešňovaný a práve preto je potrebné znova 

prehodnotiť portugalskú kontribúciu súčasnej modernej civilizácii. 
195

        

 

  8.1.2. Hranice a plantáže Brazílie  

 V druhej kapitole prináša Freyre nový pohľad na formovanie sa hraníc Brazílie 

z hľadiska dvoch prelínajúcich sa tendencií – vertikálnej a horizontálnej. Predstaviteľmi 

vertikálnej tendencie boli plantážnici, ktorí sa usadili v pobrežnej oblasti Brazílie. Začali 

s monokultúrnym plantážnictvom, ktoré vyžadovalo nadmernú pracovnú silu, tú získali 

využívaním indiánskych a černošských otrokov dovezených z Afriky. Sídlom panskej rodiny 

sa stala Casa grande, ktorá mala väčšiu moc ako sídlo štátnej správy. Príbytky otrokov sa 

označovali Senzala. Casa grande bola symbolom dominancie. Plantážnici si väčšinou 

uchovali svoje postavenie z Portugalska a žili rovnakým luxusným životom ako vo svojej 

vlasti. Súčasťou panského sídla bol vlastný kostol alebo kaplnka a miestny kaplán bol 

oddanejší plantážnikovi ako biskupovi. Podľa Freyra toto uznávanie nadradenej moci 

plantážnika vysvetľuje nedostatočnú veľkoleposť brazílskych katedrál a neustály stret 

s jezuitami, ktorí túto nadradenosť odmietali.   

 Predstaviteľmi horizontálnej tendencie boli nomádski muži (bandeirantes, paulistas), 

ktorí sa vyznačovali individualizmom a dobrodružným duchom. Títo muži postupovali na juh, 

sever a hlavne na západ krajiny, kde hľadali zlato alebo Indiánov, ktorých potom predávali 

plantážnikom ako otrokov. Na rozdiel od skupiny plantážnikov, žili títo muži jednoduchým 

životom podobným životu Indiánov. Väčšina z nich neboli čistokrvní Portugalci, ale miešanci 

Portugalcov a Indiánok. Vďaka týmto miešancom prestala byť kolonizácia Brazílie čisto 

európska, začal tak proces autokolonizácie. Mnohí z týchto mužov sa z výprav nevrátili, 

zostali vo vnútrozemí, kde zakladali osady a mestá, hľadali zlato a drahokamy a bránili 

územie proti prenikaniu Španielov.  

 Podľa Freyreho stoja za vznikom etnickej a sociálnej demokracie obe tendencie 

osídľovania Brazílie. Tento typ demokracie bol priamym výsledkom nomádskeho života a 

druhotným dôsledkom plantáží, kde tiež dochádzalo k miešaniu rás. Plantážnický a 

monarchistický systém zamedzili v Brazílii vznik sociálnych priehrad, každý, vrátane 

otrokov, tak mohol získať lepšie postavenie. Oba systémy boli skôr spojením demokratických 
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a aristokratických tendencií než prejavom despotizmu, autokracie a diktátorstva. Tým 

vysvetľuje Freyre neprítomnosť typického hispanoamerického caudillizmu v Brazílii. 

Plantážnický a monarchistický systém sa navzájom neutralizovali a rešpektovali, z čoho 

vznikla demokratická Brazília. 
196

   

 

  8.1.3. Brazílska regionálna jednota a diverzita 

 Freyre sa od svojho návratu do Brazílie po štúdiách intenzívne venoval otázke 

regionalizmu. Vysvetľuje, že pre mnohých regionalizmus predstavuje určitú formu 

kontrakolonizácie, protikladnú tendenciu voči tendencii nacionálnej a kozmopolitnej. Pre 

dosiahnutie ideálu je však potrebné zohľadniť a skombinovať všetky tri typy kultúrneho 

vplyvu: regionálny, nacionálny a nadnárodný alebo kozmopolitný. Podľa Freyreho Brazília 

tento ideál takmer dosiahla, aj napriek niekoľkým tendenciám pretvoriť Brazíliu na základe 

zahraničných modelov.  

 Medzi tieto snahy patril vplyv severoamerického industriálneho kapitalizmu, ktorého 

ideou bola teória o tom, že čo bolo dobré pre Severoameričanov, bolo dobré i pre ostatné 

národy kontinentu. V tomto prípade však neboli zohľadnené špecifické znaky a potreby 

jednotlivých regiónov a Freyre túto situáciu ilustruje obdobím na začiatku 19. storočia, kedy 

boli do Brazílie importované anglické produkty, ktoré neboli vhodné a kompatibilné 

s klimatickým prostredím a potrebami kupujúcich. Patrili sem napríklad hrubé kabáty, 

kožušiny, ohrievače či korčule. Podľa Freyreho je svet rozdelený na dve oblasti: imperiálny 

a koloniálny, kam sú importované produkty a myšlienky imperiálneho sveta bez akéhokoľvek 

zohľadnenia prostredia, dejín, etnickej a sociálnej kompozície obyvateľstva a ich potrieb. 

 Pri vytvorení brazílskej republiky v roku 1889 sa jej zakladatelia inšpirovali 

severoamerickou ústavou. Jednou z importovaných myšlienok bola teória individuality 

jednotlivých štátov v rámci federatívnej republiky. Táto individualita znamenala určitý 

kolaps, pretože sa z jednotlivých štátov stali politickí rivali a nebola tak dosiahnutá harmónia 

v regionálnom rozvoji. Tento model je podľa Freyreho karikatúrou zdravého a tvorivého 

regionalizmu. Pre dosiahnutie jednoty a zároveň zachovania diverzity regiónov je potrebné 

zamerať sa naopak na sociálnu a nie politickú sféru, kde si síce jednotlivé štáty zachovajú 
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svoju podriadenosť štátu a svoju správnu autonómiu, ale pri riešení problémov bude dôraz 

kladený na kultúrnu a sociálnu rôznosť oblasti. 
197

      

 

  8.1.4. Etnická a sociálna oblasť modernej Brazílie 

 Freyre sa vracia k teórii o rasovej demokracii, ktorú formuloval vo svojej prvej knihe 

CGS, podľa ktorej spolunažívanie troch rás a ich vzájomná kultúrna výmena vytvorili 

modernú demokratickú Brazíliu. Akceptuje však, že v Brazílii boli a stále sú prítomné určité 

predsudky, avšak viac charakteru sociálneho ako rasového. Podľa neho stojí za ich vznikom 

bezprostredná situácia po zrušení otroctva, kedy sa predstavitelia novej republiky nevenovali 

otázke bývalých otrokov. Sústredili sa prevažne na ekonomický rozvoj a pokrok krajiny 

a zanedbali tak transformáciu bývalých otrokov do systému platenej práce. Freyre poukazuje 

na fakt, že v Brazílii bol vždy dôležitejší sociálny status ako príslušnosť k rase a mnohým 

bývalým čiernym otrokom a ich potomkom sa podarilo získať dôležité postavenie. Rozdiel 

etnických a sociálnych vzťahov v Brazílii ilustruje na príklade severoamerických 

prisťahovalcov, ktorí po zrušení otroctva v USA putovali do Brazílie za vidinou svojho 

predošlého života. V Brazílii sa však museli zbaviť svojich rasových predsudkov voči 

černochom a mesticom, ktorí mnohokrát vykonávali dôležité funkcie.  

 Podľa Freyreho sú hodnoty zdedené od Portugalcov - jazyk, náboženstvo a rasová 

tolerancia – základom brazílskej spoločnosti, do ktorého neustále prenikajú a asimilujú sa 

určité hodnoty a charakteristiky iných subkultúr. Aj napriek náznakom segregácie týchto 

subkultúr na základe európskeho a severoamerického vplyvu sa väčšina Brazílčanov podľa 

Freyreho stavia k tejto vzájomnej kultúrnej výmene pozitívne a akceptuje tak svoju 

identitu.
198

      

 

  8.1.5. Zahraničná politika a etnická, kultúrna a geografická situácia      

  V tejto kapitole Freyre opäť poukazuje na rozdielnu etnickú a sociálnu situáciu 

v Brazílii, kde bolo vždy možné získať lepšie postavenie v spoločnosti bez ohľadu na rasovú 

príslušnosť. Rasovú demokraciu v Brazílii prirovnáva k Sovietskemu zväzu, ktorý bol na 
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rozdiel od segregačnej politiky USA otvorený voči iným rasám a vzájomnej kultúrnej 

výmene. Aj keď našla Brazília v USA niekoľkokrát svojho spojenca, podľa Freyreho USA 

dosiahlo len demokraciu politickú, a preto sa budú intelektuáli Brazílie, ale i ostatných 

latinskoamerických zemí, myšlienkovo prikláňať viac k Sovietskemu zväzu. Brazília sa 

zbavila svojej koloniálnej politiky pestovania a exportovania monokultúr a začala rozvíjať i 

ostatné priemyselné odvetvia, čo ovplyvnilo jej zahraničnú politiku. Obrovský výrobný 

potenciál a geografická poloha zvýšili brazílsky export a kontakty s inými štátmi. Brazília by 

sa tak podľa Freyreho mala stať nositeľom a priekupníkom rasovej demokracie a prispieť k 

rozvoju moderného ľudstva. 
199

         

 

    8.1.6. Moderná literatúra a sociálne problémy 

 Vo svojich kľúčových dielach Freyre čerpal i z literárnej a umeleckej brazílskej 

tvorby, ktorá bola mnohokrát vyjadrením sociálnej kritiky a odboja. Freyre poukazuje na to, 

že satira a kritika spoločenských a politických problémov v Brazílii boli prítomné od začiatku 

jej kolonizácie. Boli zjavné v ľudových piesňach a veršoch, vo výzdobe kostolov 

a v zobrazovaní svätcov, dokonca i v pomenovaní sladkostí, ktoré predávali mníšky na trhoch 

a ktoré by mnohých ortodoxných katolíkov pohoršovali (napr. tejadas celestiales, cabello de 

ángel, vientres de monja). Podľa Freyreho bol jedným z prvotných kritikov brazílskej 

spoločnosti mulatský sochár Aleijadinho, ktorý svojimi sochami zdobil kostoly oblasti Minas 

Gerais v 18. storočí. Jeho prehnaný satirický a sarkastický spôsob zobrazenia rímskych 

úradníkov a vojakov, ktorí prenasledovali Krista, bol podľa Freyreho preneseným zobrazením 

ctižiadostivých portugalských úradníkov, vojakov a mníchov, ktorých pritiahla do oblasti 

Minas Gerais vidina rýchleho zbohatnutia.
200

  

 Satira a záujem o politické a spoločenské problémy sú súčasťou brazílskej literárnej 

tvorby. Už v 17. storočí interpretoval spoločenské pomery v Bahii básnik Gregório de Matos, 

ale ich najintenzívnejšia kritika sa prejavila v dielach autorov v období prechodu do 20. 

storočia. Pre mnohých autorov bola Európa ideálom a snažili sa prezentovať Brazíliu podobnú 

európskemu modelu a bez akýchkoľvek sociálnych alebo rasových problémov, avšak táto 

prehnaná imitácia vytvárala v Brazílčanoch pocit menejcennosti. Príchod modernistického 
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a regionalistického hnutia bol podľa Freyreho prelomom v brazílskej kultúre, začiatkom novej 

tvorby, ktorá priniesla Brazílčanom ich dôstojnosť a pochopenie ich jedinečnosti. 
201

  

 

 8.2. Zhrnutie knihy 

 Kniha Interpretaçâo do Brasil je syntézou Freyreho prednášok a zhrnutím základných 

tém, ktorým sa venoval vo svojej predošlej tvorbe. Spojnicou týchto jednotlivých prednášok 

je otázka rasy a rovnocennosti medzi rasami. Problematika rasových predsudkov, 

diskriminácie a segregácie bola v období publikovania prednášok aktuálna v celosvetovom 

meradle, a práve preto sa Freyre snažil predstaviť Brazíliu ako modernú krajinu, ktorej 

obyvatelia pochopili svoju jedinečnú identitu vytvorenú na báze miešania rás a zbavili sa tak 

prebytočných rasových predsudkov. Brazília by sa mala stať priekopníkom v oblasti rasovej 

demokracie a inšpiráciou pre ostatné národy v hľadaní svojej identity.     
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9. Freyreho teórie a nimi inšpirované debaty 

 Vydanie prvej časti Freyreho trilógie o patriarchálnej spoločnosti v Brazílii znamenalo 

prelom v brazílskej historiografii a podnietilo prehodnotiť význam otroctva v brazílskych 

dejinách. Freyre vytvoril predstavu o ideálnom spolunažívaní pánov a ich otrokov, ktoré 

prisudzoval jedinečným vlastnostiam portugalského národa. Otrokársky systém v Brazílii bol 

podľa neho ten najmiernejší, miešanie medzi rasami založené na absencii rasových 

predsudkov viedlo k vytvoreniu jedinečnej brazílskej spoločnosti. Jeho názory podnietili vo 

svetovej i v brazílskej intelektuálnej sfére debaty o skutočnom charaktere brazílskeho ale i 

ďalších otrokárskych systémov. V nasledujúcich podkapitolách zhrniem Freyreho základné 

teórie – rasovú demokraciu a lusotropicalizmus a priblížim postoje niektorých 

severoamerických historikov k charakteru otrokárskych režimov na americkom kontinente. 

Boli Freyreho teórie pravdivé, alebo vznikli pre určité potreby politických režimov v Brazílii 

a Portugalsku? Naozaj bol brazílsky model otrokárskeho systému ten najmiernejší?   

  

 9.1. Rasová demokracia 

 Pojem rasa sa v brazílskej intelektuálnej sfére začal častejšie prejednávať koncom 19. 

storočia, kedy do Brazílie začali prenikať teórie upozorňujúce na možné riziká miešania 

medzi rasami. Pre väčšinu európskych vedcov a teoretikov znamenalo miešanie s tzv. nižšími 

rasami degeneráciu. V tomto období vznikli v Brazílii dva protikladné smery. Sociológ 

Euclides da Cunha,  historik Sílvio Romero a ďalší  miešanie rás oceňovali a považovali ho za 

jedinečnosť brazílskej identity. Ďalší intelektuáli, spojení hlavne s fakultami medicíny, ako 

napr. Nina Rodrigues, považovali miešanie rás za degeneráciu národa. Černošský prvok pre 

nich reprezentoval necivilizovanú časť rozvíjajúcej sa brazílskej kultúry. 
202

  

 Kým koncom 19. storočia spolu koexistovali tieto dve tendencie, v prvej polovici 20. 

storočia sa intelektuáli začali prikláňať k prvému smeru. Zaslúžil sa o to Gilberto Freyre, pre 

ktorého bolo miešanie rás a prelínanie rôznych kultúrnych prvkov pozitívne a zároveň bolo 

základom formovania brazílskej identity.  Freyre tento proces označil pojmom ,,sociálna 

demokratizácia”, neskôr preferoval výrazy ,,etnická demokracia” alebo ,,rasová demokracia”. 

Podľa Freyreho bola Brazília v minulosti i v súčasnosti neobvykle demokratická, nie však 
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v politickom alebo ekonomickom zmysle, ale v sociálnej oblasti, podľa neho bola a je 

demokratická v oblasti medziľudských vzťahov. To čo odlišovalo brazílsku spoločnosť 

nebola podľa Freyreho sloboda alebo rovnosť, ale vzájomné zbližovanie. K tomuto 

zbližovaniu dochádzalo medzi deťmi pánov a otrokov pri spoločných hrách, alebo medzi 

pánmi a otrokyňami. 
203

 

 Freyreho pilotné dielo podporujúce myšlienku rasovej demokracie Casa Grande e 

Senzala bolo vydané v roku 1933, v období absencie politickej demokracie v Brazílii alebo 

Portugalsku. Freyreho zámerom bolo rozlíšenie luso-brazílskej tradície od tradície nacisticko- 

fašistickej medzi ostatnými demokratickými štátmi. Snažil sa dokázať, že aj napriek existencii 

autokratických režimov Vargasa a Salazara, je luso-brazílska kultúra nie len miešanecká, ale 

odmieta akékoľvek prejavy etnickej čistoty charakteristické pre režimy v Nemecku a 

v Taliansku v tomto období. V sociálnej oblasti boli brazílsky i portugalský režim 

demokratické, pretože podporovali sociálnu mobilitu jedincov z rôznych rás a kultúr. 
204

     

    Po druhej svetovej vojne vznikla vo svete potreba pochopenia holokaustu spojeného 

s rasovou nadradenosťou. V roku 1949 bola Brazília vybraná UNESCOm ako vzor pre 

štúdium harmonických rasových vzťahov. Výber Brazílie bol práve motivovaný všeobecne 

rozšírenou mienkou o jej rasovej demokracii v kontraste so segregačnou severoamerickou a 

juhoafrickou tendenciou. Rasová harmónia v Brazílii mala byť inšpiráciou a základom pre 

vytvorenie univerzálneho riešenia problematiky rasových vzťahov vo svete. 
205

  

 

  9.1.1. Projekt UNESCO  

 Výskumný projekt, ktorý mal za úlohu analyzovať rasovú demokraciu v Brazílii a 

priniesť univerzálne riešenie pre harmonické spolunažívanie niekoľkých rás mal spočiatku 

riadiť antropológ Arthur Ramos, odborník v oblasti štúdia africkej kultúry v Brazílii. Po jeho 

predčasnej smrti prevzal vedúce postavenie projektu v Brazílii francúzsky sociológ Roger 
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Bastide, ktorý sa venoval štúdiu afro-brazílskeho náboženstva. Bastide bol síce 

obdivovateľom Freyreho teórií, ale po dokončení výskumu dospel so svojím týmom k úplne 

odlišným záverom. 

 Na projekte sa podieľali prevažne sociológovia a antropológovia z Univerzity v São 

Paule (USP), Florestan Fernandes, Octávio Ianni a Fernando Henrique Cardoso. Skupina 

z USP zamerala svoj výskum na južnú oblasť Brazílie, ktorú Freyre vo svojich dielach 

vynechával. Ďalšiu skupinu viedol severoamerický antropológ Charles Wagley spolu s 

brazílskym doktorom Thales de Azevedom, ktorí sa zamerali na oblasť Bahíe. Wagleyho 

skupina dospela k podobným záverom ako Freyre, s výnimkou Marvina Harrisa, ktorý 

poukázal na iný koncept demokracie v bahíjskej oblasti. 
206

 

 Marvin Harris dospel k záveru, že v oblasti Bahíe sa harmonické spolunažívanie nedá 

definovať výrazom rasová demokracia. Toto spolunažívanie nie je založené na koncepte rasy, 

ale na koncepte príslušnosti k spoločenskej triede. Podľa Harrisa v Brazílii nerozhoduje o 

postavení jedinca jeho farba pleti, ale jeho úroveň vzdelania a ekonomický úspech, ktoré 

znamenajú postup na spoločenskom rebríčku. Harris uznáva, že v Brazílii existuje i určitá 

diskriminácia, ale odmieta rasovú príslušnosť ako jej základ. 
207

  

 Skupina z USP došla k podobným záverom. Výsledky ich výskumu priniesli 

pesimistickejší obraz brazílskej spoločnosti. Florestan Fernandes sa zameral na spoločensko-

ekonomické podmienky černošskej populácie v modrenej spoločnosti rozdelenej do 

spoločenských tried. Poukázal na určité rasové predsudky, ktoré sa však odvíjali od 

zakorenenej predstavy, podľa ktorej boli černosi a mulati v Brazílii vždy predurčení 

k manuálnej práci. Zmena statusu z otroka na slobodného pracovníka bol ťažkým procesom. 

Po zrušení otroctva neboli bývalí otroci nijak kompenzovaní, štát im neposkytol potrebné 

vzdelanie a navyše museli hlavne v oblasti São Paula konkurovať európskym imigrantom. 

Imigranti boli na pracovnom trhu viac žiadanejší, ich mentalita bola považovaná za modernú 

a progresívnu. Bývalí otroci boli poznačení dôsledkami otrockého systému: degradovaný 

pojem práce, nedisciplinovaný život, rozvrátené rodiny a nerešpektovanie spoločenských 

noriem. Podľa Fernandesa sa po zrušení otroctva ocitli černosi a mulati na najnižšom stupni 

spoločenského rebríčku.  
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 Podľa Fernandesa bolo po zrušení otroctva najprv potrebné začleniť bývalých otrokov 

do triednej spoločnosti. Pojmy ,,černoch” a ,,mulat” boli priamo spojované s pojmom ,,otrok”, 

najnižším sociálnym statusom. Zároveň však poukazuje na akýsi začarovaný kruh. 

Z výsledkov výskumu vyplynulo, že rasové predsudky existovali i v Brazílii, ale neboli čisto 

biologického charakteru, boli viac spojované s konceptom sociálneho statusu. Prístup bielej 

populácie k černochom a mulatom sa odvíjal od ich postupu na spoločenskom rebríčku, ale 

tento postup nebol ľahký a bol často zamedzovaný. Určitá zmena nastala podľa Fernandesa 

v období po roku 1930, kedy boli v rozvíjajúcom sa São Paule vytvorené nové pracovné 

príležitosti v stavebnom priemysle. Černosi a mulati už boli viac asimilovaní a konkurencie 

schopní. 
208

 

 Z dotazníkov, ktoré Bastide a jeho skupina použili v oblasti São Paula v 50. rokoch 

vyplynulo, že rasové predsudky boli v triednej spoločnosti São Paula prítomné, ale zároveň 

boli určitým tabu z dôvodu všeobecnej idealizácie Brazílie ako krajiny s rasovou 

demokraciou. Z výskumu vyplynulo, že sever a juh Brazílie boli v prístupe k afro-brazílskej 

zložke spoločnosti diametrálne odlišné a bolo nemožné aplikovať výsledky z jedného regiónu 

na celú oblasť Brazílie. 
209

   

 

 9.2. Lusotropicalizmus 

 Miešanie rás je vo Freyrovej koncepcii spojené s myšlienkou rasovej demokracie a 

lusotropicalizmom. V CGS popisuje Freyre portugalský režim v Brazílii ako jemnejší, menej 

násilný a flexibilnejší na rozdiel od koloniálnych režimov Británie, Holandska, Francúzska 

alebo Španielska. Podľa Freyreho bolo pre Portugalcov jednoduchšie prežiť v tropickej 

oblasti, pretože z klimatického hľadiska bolo podnebie Portugalska bližšie Afrike ako Európe. 

K tejto schopnosti pridal schopnosť lepšieho prispôsobenia sa lokálnym zvyklostiam a 

absenciu rasových predsudkov, ktorá viedla k miešaniu rás a k vytvoreniu obrazu o 

miernejšom otrokárskom systéme.    

 Tieto myšlienky sa hodili portugalskému diktátorovi Antóniovi de Salazarovi, ktorý 

pozval v 50. rokoch Freyreho na návštevu Portugalska a jeho kolónii v Afrike. Počas tohto 
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pobytu Freyre pre svoju teóriu vytvoril pojem lusotropicalizmus, ktorý sa stal oficiálnou 

obhajobou Salazarovej politiky v koloniálnej Afrike. Pallares-Burke poukazuje na určitý fakt, 

ktorý sa portugalské autority rozhodli ignorovať. Freyreho teória o jedinečnosti Portugalska 

prednesená v CGS sa vzťahovala na Portugalcov z obdobia objavných plavieb a prvého 

storočia kolonizácie Brazílie. Ich schopnosť prispôsobenia a ďalšie ,,výnimočné” schopnosti 

vymizli podľa Freyreho už na konci 16. storočia a moderní Portugalci podľa neho už len 

parazitovali na svojej dávnej minulosti. Svoje slová sa rozhodol ignorovať i samotný 

Freyre.
210

 

 Koncept lusotropicalizmu bol všeobecne odmietaný nie len odporcami portugalského 

koloniálneho režimu, ale i intelektuálmi vo svete. Proti konceptu lusotropicalizmu sa otvorene 

postavil Marvin Harris, ktorý strávil rok v Mozambiku a upozornil na nemožnosť 

porovnávania rasových vzťahov v Brazílii so vzťahmi v Afrike. Poukázal na segregáciu 

černochov, krutosť portugalského režimu a na vytváranie akéhosi ,,ideálneho obrazu” pre 

návštevníkov kolónií.
211

 Z Freyrovej ignorácie vlastných slov a zmeny postoja 

k ,,modernému” portugalskému národu je zrejmé, že teória lusotropicalizmu bola 

sformulovaná pre politické potreby a obhajobu salazarovského režimu.  

 

 9.3. Otrokársky systém v Brazílii – ten najmiernejší?  

 Freyre publikovaním CGS rozpútal v intelektuálnej sfére debatu o charaktere 

jednotlivých otrokárskych systémov v Amerike. Z jeho teórií vyplývalo, že v Brazílii bol 

vďaka jedinečnosti portugalského národa otrokársky systém najmiernejší, otroci mali mať 

lepšie životné podmienky a toto ,,ideálne” spolunažívanie pánov a otrokov viedlo po zrušení 

otroctva k vytvoreniu harmonickej spoločnosti bez rasových predsudkov. Bol otrokársky 

systém v Brazílii ten najmiernejší? Ako sa k Freyrovemu idealizovanému obrazu postavili 

historici v iných krajinách? Následne zhrniem niektoré postoje Franka Tannenbauma, 

Marvina Harrisa, Davida Briona Davisa a Eguena D. Genovese.  
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  9.3.1. Frank Tannenbaum  

 Severoamerický historik a sociológ Frank Tannenbaum sa prikláňal k Freyreho 

názorom. Podľa neho bola forma otrokárskeho systému v Latinskej Amerike miernejšia ako 

v USA z dôvodu existencie inštitúcie otroctva na Pyrenejskom polostrove a takisto z dôvodu 

dlhoročnej tradície spolunažívania s inými etnikami. Otrok nebol považovaný za majetok, ale 

za ľudskú bytosť chránenú zákonom, mohol sa vykúpiť a získať tak slobodu. Zároveň bol 

katolíckym náboženstvom považovaný za rovnocennú bytosť. Tannenbaum hovorí, že to 

neznamená, že by otrokárske systémy v Latinskej Amerike neboli kruté. Ale že krutosť voči 

otrokom bola zahrnutá v zákonníku, zabitie otroka bolo považované za vraždu. Podľa 

Tannenbauma fakt, že bol otrok považovaný za ľudskú bytosť, viedol k častejšiemu 

prepúšťaniu z otroctva.  

 Tieto fakty tvoria podľa Tannenbauma základ odlišnosti charakteru anglosaskej a 

latinskoamerickej spoločnosti. Tieto skutočnosti však neznamenali, že v Latinskej Amerike 

neexistovali predsudky voči Indiánom alebo černochom. Podľa neho neboli tieto predsudky 

spojené s príslušnosťou k rase, ale s príslušnosťou k spoločenskej triede. Každý mulat či 

Indián mohol preniknúť do vyššej spoločenskej triedy, mohol sa stať kongresmanom, 

dokonca i prezidentom krajiny. V prípade černocha bol podľa Tannenbauma tak vysoký 

postup takmer nemožný. Do kontrastu stavia  USA (s výnimkou juhu), kde mali byť 

podmienky slobodných černochov lepšie z dôvodu existencie silnej černošskej komunity. 

Postup na spoločenskom rebríčku bol pre černocha možný, ale iba v rámci komunity. 
212

       

 

  9.3.2. Marvin Harris 

 Severoamerický antropológ Marvin Harris sa stavia proti názorom Gilberta Freyreho a 

Franka Tannenbauma. Kritizuje Freyrov koncept lusotropicalizmu, ktorý podľa neho vznikol 

pre potrebu obhajoby krutých činov salazarovského Portugalska v Afrike. Harris ďalej 

upozorňuje na rozdiel medzi Freyrem a Tannenbaumom v prezentácii miešania medzi rasami. 

Podľa Freyreho bol tento proces charakteristický pre Brazíliu, pretože Portugalci nemali 

rasové predsudky, ale podľa Tannenbauma dochádzalo spočiatku k miešaniu medzi rasami 

v USA v rovnakej miere ako v Brazílii. Harris vysvetľuje, že miešanie medzi rasami sa 
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neodvíja od toho, či majú kolonisti rasové predsudky,  ale od fyzickej potreby. To, že v USA 

neskôr vznikli určité zákony zakazujúce sobáše medzi ,,bielymi” a ,,čiernymi” len 

potvrdzovalo existenciu silnej fyzickej príťažlivosti medzi rasami a ak sa na miešanie 

pozeráme z pohľadu rasových predsudkov, tieto zákony podľa Harrisa len potvrdzujú, že 

mnoho z anglických kolonistov tieto predsudky nemalo. Ale zároveň hovorí, že Angličania, 

Španieli, Portugalci a ďalší určité predsudky voči černošskej kultúre museli mať. Príčinou bol 

podľa neho etnocentrizmus, ktorý je charakteristický skoro pre všetky kultúrne skupiny.  

 Podľa Harrisa je strata času venovať sa porovnávaniu životných podmienok otrokov 

v Latinskej Amerike a USA, pretože neexistujú hodnoverné zdroje. Každý vlastník otrokov 

bol presvedčený o tom, že jeho otroci sa majú najlepšie. Okrem toho poukazuje na Freyrovo 

protirečenie, i keď v CGS poskytol idealizovaný obraz spolunažívania na plantáži, 

v niektorých jej pasážach popisuje kruté zaobchádzanie pánov s otrokmi. Harris vysvetľuje, 

že je jedno kde sa otroci nachádzali, vždy mali status otroka, s ktorým sa nestotožňovali. 

V USA i v Brazílii dochádzalo zo strany otrokov k samovraždám, k vraždám svojich pánov, 

k útekom a revoltám. 
213

 

 

  9.3.3. David Brion Davis  

 Severoamerický historik Davis sa zaoberal otázkou rasových predsudkov v Latinskej 

Amerike a v USA. Kým v Latinskej Amerike bolo miešanie medzi rasami považované za 

akýsi ,,krok k bieleniu”, v britských kolóniách sa na rasové miešanie pozeralo negatívne, 

mulat bol právne klasifikovaný ako černoch. Tieto rozdiely podľa Davisa súviseli 

s náboženstvom, morálnymi hodnotami, sociálnou stratifikáciou a s podielom bielych žien 

medzi koloniálnou populáciou.
214

  

 Davis sa stavia proti Freyreho teórii o miernejšom otrokárskom systéme v Brazílii. 

Hovorí o svedectvách krutosti a sadizmu otrokárov v Brazílii a o nefunkčnosti zákonov o 

ochrane otrokov. To, že Portugalci černošských otrokov pokrstili, neznamenalo, že ich 

považovali za rovnocenné ľudské bytosti. Svedčia o tom otrasné podmienky prevozu z Afriky 
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a následný proces predaja. Davis ďalej spomína prípady, kedy plantážnici v Brazílii neváhali 

rozdeliť rodiny, alebo poskytnúť mladé otrokyne ako prostitútky, z čoho profitovali. 

 Davis však pripúšťa, že sa podmienky otrokov v Brazílii líšili v záležitosti od regiónu 

alebo storočia, ale nepovažuje Freyreho predstavu ideálu za skutočnú. Brazília bola podľa 

neho peklom pre otrokov, situácia sa nezlepšila ani v 19. storočí, v období kávového boomu. 

Davis spomína výsledky projektu UNESCO, ktoré poukázali na to, že v tejto oblasti mali 

otrokári i rasové predsudky voči černochom a mulatom. Spomína taktiež ich neschopnosť 

pripraviť ich na slobodu a začleniť ich do spoločenského systému.  

  Podľa Davisa otrokárske systémy Severnej a Južnej Ameriky vykazovali podobné 

charakteristické črty. Bez ohľadu na variácie v rámci každej kolónie súvisiace s prostredím, 

ekonomickými podmienkami, sociálnymi inštitúciami a osobnosťami majiteľov otrokov, 

černošský otrok bol vždy považovaný za mobilný a prevoditeľný majetok, ktorého práca a 

život boli riadené jeho majiteľom. 
215

 

  

  9.3.4. Eugene D. Genovese  

 Historik Eugene D. Genovese vysvetľuje, prečo je nemožné použiť komparatívnu 

metódu v hľadaní najmiernejšej formy otrockého systému. Vysvetľuje, že je potrebné si 

uvedomiť, že slovné spojenie ,,zaobchádzanie s otrokmi” zahrňuje aspoň tri rôzne významy:  

1. Podmienky každodenného života: patrí sem kvantita a kvalita stravy, oblečenie, bývanie, 

dĺžka pracovnej doby a všeobecné pracovné podmienky.  

2. Životné podmienky: táto kategória zahrňuje rodinné istoty, možnosti nezávislého sociálneho 

a náboženského života, kultúrny rozvoj.  

3. Možnosť získania slobody a občianstva.   

 Genovese poukazuje na to, že v oblasti amerického juhu mohli mať otroci lepšie 

podmienky z hľadiska prvého bodu. V Brazílii zase z hľadiska bodov druhého a tretieho na 

základe tvrdení Freyreho alebo Tannenbauma. Práve v tomto tkvie rozdielnosť názorov 

jednotlivých bádateľov, komparatívnu metódu je podľa Genovesa možné použiť v rámci 
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konkrétnejších špecifických charakteristík a je potrebné si dopredu vymedziť pojmy a 

zohľadniť všetky okolnosti.  

 Svoje tvrdenie ilustruje na príklade stravovania. V USA majitelia otrokov zaisťovali 

svojim otrokom pravidelnú stravu. Otroci v Britskej Západnej Indii a ďalších kolóniách si 

svoju stravu pestovali na vyhradených políčkach. Otroci v USA sa mali lepšie z hľadiska 

bodu č. 1, ich strava bola pravidelná, v rovnakom objeme a zostalo im viac voľného času. 

Otroci v iných kolóniách sa zase mali lepšie v rámci bodu č. 2. Vytvorili si zmysel pre 

súkromný majetok, svoje produkty často predávali na trhoch, kde si vytvárali silné sociálne 

väzby a zároveň mali určitú slobodu a nezávislosť. 
216

  

 Ako ďalší príklad uvádza ekonomické podmienky a bezpečnosť práce. V Brazílii bola 

vyššia miera pracovných úrazov. Genovese konštatuje, že pokiaľ by sme porovnávali túto 

mieru úrazov v Brazílii s nízkou mierou v Louisiane, výsledkom by bolo, že bezpečnosť práce 

otrokov v Brazílii bola horšia a preto mali ťažšie podmienky pri práci. Genovese však 

upozorňuje na fakt, že je treba zohľadniť to, že plantáže v Louisiane vznikli neskôr ako 

v Brazílii a za úplne iných podmienok. Plantážnici už boli vybavení bezpečnejšími a 

efektívnejšími strojmi, preto je pri porovnávaní potrebné zohľadňovať všetky okolnosti 

vrátane časového obdobia. 
217
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10. Záver  

Inštitúcia otroctva je súčasťou histórie ľudstva, ale na americkom kontinente dosiahla 

svojho maximálneho rozvoja. Brazília bola jednou z najdôležitejších oblastí, otroctvo v nej 

bolo oficiálne zrušené až v roku 1888. Systém otrockej práce výrazne poznamenal jej dejinný 

vývoj, ale i formovanie brazílskeho národa a kultúry. Tento fakt sa mnohí intelektuáli v snahe 

podobať sa modernej Európe rozhodli ignorovať. Nový pohľad na túto tematiku priniesol 

začiatkom 20. storočia Gilberto Freyre, ktorý zmenil pohľad na černošského otroka. Táto 

práca sa snažila o uchopenie tejto zmeny prostredníctvom analýzy Freyreho hlavných diel.    

V prvej časti som sa pokúsila o veľmi stručný prehľad vývoja otroctva v Brazílii. 

Portugalci so sebou do Brazílie priniesli cukrovú trstinu, ktorej sa v tropickej oblasti pomerne 

dobre darilo. Spočiatku sa pre prácu na novozaložených plantážach využívala indiánska sila. 

Zmena životných podmienok a kontakt s novými chorobami znamenali znižovanie počtu 

Indiánov a potrebu nájdenia novej pracovnej sily.  So zvyšujúcou produkciou kolónií začal 

masívny dovoz černošských otrokov z Afriky. Život otrokov v Brazílii nebol podľa brazílskej 

historiografie jednoduchý, svedčí o tom množstvo útekov, či existencia nezávislých 

černošských osád. Cesta k definitívnemu zrušeniu otroctva v Brazílii bola veľmi dlhá 

a situácia otrokov nebola ideálna ani po získaní slobody. Štát im nevenoval veľkú pozornosť 

a bolo pre nich ťažké konkurovať kvalifikovaným imigrantom.  

Druhá časť práce sa zamerala na osobu Gilberta Freyreho a na analýzu jeho hlavných 

diel. Freyre sa o problematiku otroctva a jeho vplyvu na formovanie brazílskeho národa začal 

zaujímať už počas vysokoškolského štúdia. Jeho diplomová práca bola zárodkom jeho 

budúcich diel, sústredil sa na sociálny život a väzby v Brazílii v polovici 19. storočia. Po 

návrate zo štúdií sa Freyre začal aktívne angažovať v regionalistickom hnutí. Nesúhlasil so 

snahou modernizácie krajiny na základe európskeho alebo severoamerického vzoru, 

podporoval modernizáciu v rámci zachovania si brazílskej jedinečnosti s ohľadom na tradíciu. 

Regionalistická kampaň však nenaplnila jeho očakávania a preto sa rozhodol stiahnuť do 

ústrania. Po štátnom prevrate v roku 1930 sa rozhodol opustiť Brazíliu a v exile začal 

pracovať na svojom najvýznamnejšom diele.  

Freyre sa začal zaujímať o brazílsku kultúru a identitu už v období štúdia na 

Kolumbijskej univerzite. Spočiatku sympatizoval s teóriami o nadradenosti určitých rás 

a s ideológiou branqueamenta, bol hrdý na svojich európskych predkov a podporoval príchod 

európskych prisťahovalcov do Brazílie. Jeho myslenie výrazne ovplyvnili prednášky 
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antropológa Franza Boasa a návštevy knižnice Oliveira Limy. Freyre pochopil význam 

rozdielu medzi rasou a kultúrou, začal sa zaoberať otázkou miešania rás a jeho prínosom pri 

formovaní brazílskej identity. K týmto myšlienkam sa vrátil v období svojho exilu, kedy 

napísal pilotné dielo trilógie o charaktere brazílskej patriarchálnej spoločnosti – knihu Casa 

Grande e Senzala.  

V tejto práci som sa snažila o komplexnú analýzu tejto knihy. Táto kniha sa stala jeho 

najvplyvnejším dielom a základom pre jeho ďalšiu tvorbu, otvorila debaty na mnohé témy. Aj 

napriek veľkému úspechu vykazovala CGS značné nedostatky po formálnej i obsahovej 

stránke. Dielo sa nedá charakterizovať ako čisto historické či sociologické. Freyre nepoužil 

konkrétny postup, riadil sa svojou intuíciou a dojmami. V úvode definuje svoju pramennú 

základňu, ale väčšinu z prameňov vo svojich poznámkach necituje. Kniha je napísaná 

prevažne hovorovým jazykom, ktorý je plný archaizmov, afrikanizmov, indigenizmov 

a nových, autorom vytvorených slov. I keď je CGS rozčlenená do niekoľkých kapitol, chýba 

im určitý princíp organizácie a kniha tak pôsobí ako voľná asociácia myšlienok. Spojka ,,e” 

v názve knihy stavia casu grande a senzalu na rovnakú úroveň. Podľa môjho názoru by bolo 

vzhľadom k obsahu knihy vhodnejšie použiť spojku ,,com”. Freyre senzale ako takej 

nevenuje skoro žiadnu pozornosť. Popisuje síce vzťahy medzi pánmi a otrokmi, venuje sa 

i každodennému životu otrokov na plantáži, ich pôvodu, alebo tradíciám, ale celkovo dielo 

pôsobí ako popis patriarchálnej spoločnosti a života portugalských kolonizátorov v Brazílii.  

V druhej časti trilógie Sobrados e Mucambos sa Freyre poučil zo svojej predošlej 

kritiky. Snažila som sa poukázať na rozdiely medzi prvým a druhým dielom. Kniha SM je 

lepšie zorganizovaná, jednotlivé kapitoly na seba logickejšie nadväzujú, prevláda síce 

hovorový štýl, ale autor sa vyhýba prílišnému experimentovaniu. Druhý diel považujem za 

najkvalitnejší z celej trilógie. Freyre si v úvode vytýčil cieľ – zachytiť zmenu v patriarchálnej 

spoločnosti a jej prerod v spoločnosť modernú, ktorý bol podľa mňa naplnený. Na rozdiel od 

CGS sa v knihe SM vo veľkej miere venuje charakteristike mucambos a popisu každodenného 

života a situácie otrokov.   

Tretia časť Freyreho trilógie o patriarchálnej spoločnosti, kniha Ordem e Progresso, je 

podľa mňa najslabším článkom a bolo takmer nemožné ju dočítať. Cieľom knihy bolo 

priniesť detailný popis brazílskej spoločnosti v období pádu monarchie a prerodu v republiku. 

Pri tvorbe knihy čerpal Freyre z dotazníka, ktorý rozoslal asi tisícke Brazílčanov v priebehu 

niekoľkých rokov. Pokúsila som sa o analýzu tohto dotazníka i o charakteristiku jeho 

respondentov. Freyremu bol vždy vyčítaný jeho provincionalizmus a zo skladby respondentov 
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je jednoznačné, že sa mu nevyhol ani v tomto diele. Kniha je z väčšej časti syntézou odpovedí 

na dotazník, je chaotická a nelogicky zorganizovaná. Okrem toho jej chýba Freyreho 

originálny neformálny štýl, ktorý mu v predošlých dielach zaručil určitú príťažlivosť zo 

strany čitateľov. Pokúsila som sa o zhrnutie základných tém knihy a snažila som sa poukázať 

na rasové pomery v období transformácie a na postoje respondentov, ktoré boli v rozpore 

s Freyreho teóriou o rasovej demokracii v Brazílii.     

V tejto práci som sa pokúsila i o analýzu jeho ďalších diel, knihy Nordeste 

a Interpretação do Brasil. Kniha NE má svoj špecifický charakter. Je napísaná jednoduchým, 

až poetickým jazykom. Freyre v nej vyjadruje svoje pocity, krajina je hlavnou postavou diela, 

sústreďuje sa na ekologický systém a význam cukrovej trstiny. Kniha IB je zhrnutím 

základných tém jeho predošlých diel. Bola vydaná v období po druhej svetovej vojne, kedy 

vznikla vo svete potreba pochopenia holokaustu spojeného s rasovou nadradenosťou. Na tento 

problém som sa snažila poukázať v tretej časti tejto práce. 

V CGS Freyre sformuloval teóriu o rasovej demokracii v Brazílii. Brazília sa tak mala 

stať vzorom pri hľadaní univerzálneho riešenia problematiky rasových vzťahov. Výskumný 

projekt UNESCO túto teóriu vyvrátil a poukázal na prítomnosť rasových predsudkov 

v Brazílii. Zároveň som sa snažila poukázať na skutočný dôvod vzniku tejto teórie, ktorým 

bola Freyreho snaha o rozlíšenie luso-brazílskej tradície od tradície nacisticko-fašistickej. 

I Freyreho ďalšia teória, teória lusotropicalizmu, mala politický charakter. Teória 

o jedinečnosti portugalskej kolonizácie sa stala oficiálnou obhajobou Salazarovej politiky 

v koloniálnej Afrike aj napriek určitým pasážam z CGS, ktoré sa rozhodol ignorovať 

i samotný Freyre. V závere poslednej kapitoly som sa snažila priniesť odpoveď na otázku, či 

bola brazílska forma otroctva v porovnaní s ďalšími oblasťami skutočne tou najmiernejšou. 

Predstavila som koncepcie niekoľkých severoamerických odborníkov, z ktorých je zrejmé, že 

Freyrova ideálna predstava spolunažívania pánov a otrokov v Brazílii sa nedá považovať za 

hodnovernú.  

Gilbero Freyre je považovaný za jedného z najdôležitejších intelektuálov Brazílie. 

Prehodnotil prínos africkej tradície do brazílskej kultúry a zmenil pohľad na postavenie 

černošského otroka v brazílskych dejinách. Pri čítaní jeho diel je však potrebné získať si 

určitý nadhľad a nespadnúť do jeho idealizovanej predstavy. Aj keď boli jeho teórie 

vyvrátené, myslím si, že sú jeho diela pri štúdiu formovania brazílskej spoločnosti a identity 

veľmi prínosné.      
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