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Úvod

Tématem mé analýzy je paraguayská válka a její vliv na tvorbu politických 

systémů regionu La Plata. Základní otázka, kterou si pokládám: „Jak paraguayská válka 

ovlivnila politické uspořádání regionu La Plata“?

Záměrně jsem ji dal přízvisko opomenutá, neboť se domnívám, že veškeré 

války, které se odehrávaly mimo teritorium Evropy a jeho nejbližšího okolí jsou 

v našich očích velice opomíjeny. Případ Paraguaye a jejího zápasu o holé přežití je 

ideálním důkazem toho, jak konflikt takto ohromného rozsahu může být zcela 

opomíjen. To byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl poněkud poodkrýt téma 

paraguayské války, která se svou velikostí a dopadem zcela vymyká častým 

regionálním půtkám v Latinské Americe. Táto válka málem zničila celý jeden národ. 

Vytvořila předpoklady pro současné ohromné zadlužení zemí jako je Brazílie a 

Argentina, které v této druhé největší jihoamerické zemi vedlo až ke státnímu bankrotu 

v nedávné minulosti. Dlouhotrvající finanční krize a vysoká zadluženost 

latinskoamerických zemí vedla četné historiky a žurnalisty za hledáním původu tohoto 

problému. Zejména levicoví jihoameričtí revizionisté během šedesátých a 

sedmdesátých let spatřovali v paraguayské válce konflikt záměrně vyprovokovaný 

Velkou Británií za účelem zadlužení Brazílie a Argentiny. Svou myšlenku dokládaly na 

faktu, že vojska Trojaliance byla téměř výhradně financována z půjček britských 

bankéřských domů. Navíc i samotný autarkní ekonomický model paraguayského 

hospodářství s malou možností vstupu zahraničního kapitálu zcela jistě nevyhovoval 

liberální myšlence volného obchodu podporované finančníky z Velké Británie.

Tato myšlenka má podle mých vlastních studijních zkušeností v Brazílii a 

Argentině velké množství přívrženců. Je častokrát vyučována na školách a mnoho lidí ji 

opravdu věří. Dle mého názoru na ni může být část pravdy, ale vznikla spíše jako 

omluva špatného hospodaření vlád po druhé světové válce a zejména jako omluva 

imperiálních snah tehdejší Brazílie a Argentiny pocitu viny, který do dnešních dnů 

vzbuzuje v jejich srdcích.

Jelikož tato myšlenka je spíše hypotézou, budu se snažit poodkrýt možné kořeny 

konfliktu. Nejprve bych chtěl Paraguay zasadit do kontextu událostí na jihoamerickém



kontinentě. Analyzovat ji v historickém rámci Jižní Ameriky a poodkrýt vývoj 

hi spánofonní části tohoto kontinentu. Dále bych se věnoval předválečným událostem 

v zemích, které budou tvořit budoucí Troj alianci a situaci v předvečer války v 

Paraguayi. Z těchto událostí přiložím zejména pozornost událostem v Uruguayi a budu 

analyzovat jakým způsobem ovlivnil konflikt mezi liberální a konzervativní koncepcí 

politiky v Uruguayi vstup zemí do války. Situaci v Argentině zřejmě v tomto období 

nejvíce charakterizuje nedávné znovusjednocení a jistá státní křehkost. Kapitolu o 

Brazílii jsem záměrně nazval „vývoj na brazilském jihu“, neboť zde je opravdu zásadní 

zejména vývoj v hraničním státě Rio Grande do Sul, který svými liberálními a 

independistickými postoji ovlivňoval politiku brazilského císařství a dokonce ji bude 

výrazně ovlivňovat i za doby republiky. Na závěr této kapitoly se budu snažit přiblížit 

události v Paraguayi a zejména co vedlo Solana Lópeze vstoupit do této války? Jaké 

byly možnosti aliancí? A zejména jakým způsobem probíhaly první akty mezi 

znepřátelenými zeměmi.

V další kapitole se budu věnovat již samotné válce, která je  symbolizována 

zprvu podpisem smlouvy o Trojalianci, kdy se spojují Brazílie, Argentina a Uruguay za 

účelem sesazení paraguayské vlády, získání sporných území a zajištění svobodné 

plavby na řekách Paraná a Paraguay. Zásadní částí smlouvy bylo vytvoření společného 

vojska, které zahájilo útočné akce na paraguayské území. Díky neuvěřitelnému 

odhodlání a hrdinství paraguayských vojáků válka trvala předlouhých 5 let. Hlavní 

válečné události se proto budu snažit rozebrat v chronologii bojů, která by měla 

poněkud zodpovědět otázku, proč nakonec válka přes ohromnou potenciální převahu 

spojenců trvala tak dlouho?

V poslední kapitole se již budu věnovat zejména následkům války. Každého 

z aktérů se budu snažit rozebrat v samostatných podkapitolách. Zvláštní pozornost budu 

věnovat zejména situaci v Brazílii, která bezesporu byla nej významnějším z aktérů 

války a zejména průběh a následky války pro ni znamenaly ohromný socio- 

ekonomicko-politický otřes. Pro snazší pochopení poválečných událostí nejprve 

připomenu její historický vývoj a upozorním na odlišnosti od svých sousedů 

s hispánskými kořeny. Dále se budu věnovat její účasti ve válce a zejména následky, 

které nechala na třech pilířích císařství. Ty se již  ihned po válce otřásly v základech, 

přesto dokázaly ještě přečkat necelé dvě dekády, než byly smeteny republikánskou
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revolucí. Situaci v Paraguayi bude zejména charakterizovat naprostý ekonomický 

rozvrat a politická nestabilita spojená s poměrně rychlým návratem к autoritářským 

praktikám. Z politického hlediska byla první desetiletí jistou polokolonií obou hlavních 

okupačních mocností zejména však Brazílie, která zde prakticky vládla do pádu 

císařství. Po této intervenční politice mocného souseda přišla doba ohromné politické 

nestability, která vyústila v 30 státních převratů během let od začátku dvacátého století 

do poloviny padesátých let. V roce 1954 byla ukončena převratem generála Alfredo 

Stroessnera, jež nastolil nepřetržitou diktaturu až do roku 1989. Doba vlády generála 

Stroessnera se pro mne stává mezníkovou, neboť až zde, více jak sto let po válce, se 

Paraguay konečně zbavuje následků této války. V roce 1975 brazilský prezident Ernesto 

Geisel a paraguayský prezident generál Stroessner podepsali smlouvu o přátelství a 

spolupráci v Asunciónu.1 Naopak Uruguay nebyla téměř nijak zasažena touto válkou. 

Paraguayské jednotky nikdy se nedostaly až na její území a kontingent vyslaných 

uruguayskou liberální vládou do konfliktu byl velice zanedbatelný. Samotná válka 

konfliktní situaci mezi oběma politickými proudy v uruguayské politice nevyřešila, 

přesto její výsledek dal moc liberálům, kteří ovládli politickou scénu. Na konec se ještě 

zaměřím na situaci v Argentině zejména jakým způsobem válka přispěla ke konečnému 

sjednocení Argentiny a vypořádání se s vnitřní federalistickou opozicí. Také 

nezapomenu zmínit, jak důležitou roli sehrála válka к nastartování ohromné 

ekonomické prosperity, které se Argentina s malými výkyvy těšila až do velké 

hospodářské krize.

Při zpracovávání tohoto tématu jsem použil analitickou a historickou metodu. 

Z faktografického hlediska jsem zejména těžil na základě svého studia na 

nej významnější a největší univerzitě Latinské Ameriky - Universidade de Säo Paulo. 

Zde jsem se zabýval zejména studiem historie a geografie regiónu. Možnost studovat a 

dokonce navštívit danou oblast mi umožnilo lépe pochopit velikost a závažnost 

konfliktu, stejně jako se seznámit s náhledem na konflikt jak od tamních historiků 

v knihovnách, tak mi umožnilo získat názor na konflikt z řad obyčejných lidí. Jak již 

jsem zmínil v našem prostředí je tato válka zcela opomíjena a neexistenci relevantních 

materiálů v českém jazyce mimo dvou knih z nakladatelství Lidové noviny (Klíma, Jan:
2 3 'Dějiny Brazílie a Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile ), které však svým

1 http://www.countrv-studies.com/paraguav/.
2 Klíma, Jan: Dějiny Brazílie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998.
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širokým záběrem nedokáží vystihnout závažnost konfliktu, ale jsou hodnotným 

materiálem pro pochopení tehdejšího období. Proto jsem zejména čerpal ze zahraniční 

literatury a zahraničních elektronických zdrojů. V zemích regionu La Plata existuje 

poměrně velké množství litertury věnující se tématu války. Velký problém těchto zdrojů 

je však jejich dobová poplatnost. Každá doba přicházela se svou interpretací. Zároveň 

každá ze zemí účastnících se konfliktu zaměstnávala celou řadu historiků obhajující 

postoj svých zemí v konfliktu. Zejména nyní po pádu vojenských režimů v Brazílii, 

Argentině a konečně i v Paraguayi v roce 1989 dochází к přeskoumávání původu a 

následků paraguayské války.

Při zpracování tohoto tématu bylo velice složité určit, který ze zdrojů je 

relevantní, a proto jsem se musel zabývat celou řadou titulů zejména brazilských a 

argentinských autorů za účelem podat, co nejvěrnější obraz války a jejich následků.

V této nelehké práci mi velice pomohla moje studijní stáž v Säo Paulu, která mi 

umožnila přístup к velkému množství literatury. Mezi nej hodnotnější zahraniční zdroje 

bych zařadil knihu Eduarda Buena Brasil uma História4, dále knihu Leóna Pomera 

Guerra do Paraguay VISÄO ESQUERDÄ5 a Juana Beveriny La guerra del Paraguay: 

(1865-1870): resumen historico6. Pro kapitolu zabývající se zejména následky války 

byla velice významná kniha nejslavněšího brazilského historika Joaquima Nabuca O 

Abolicionismo1a kniha Germána J. Bidarta Campose História política у  constitucional 

argentincř.

3
Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999.

4 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História. Editora Ática, Säo Paulo, 2003.
5 Pomer, Leon: Guerra do Paraguay VISÄO ESQUERDA. Global, Rio de Janeiro, 1980.
6 Beverina, Juan: La guerra del Paraguay: (1865-1870): resumen historico. Circulo Militar, Buenos Aires, 
1973.
7 Nabuco, Joaquim.: О Abolicionismo. Institute Progresso Editorial, Sào Paulo, 1938.
8 Bidart Campos, Germán J.: História política y constitucional argentina. EDIAR, Buenos Aires, 1976.
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1. Předválečný vývoj

Počátek 19. století vytvořil zásadní předpoklady politických a sociálních změn

na celém jihoamerickém kontinentě. S postupujícími napoleonskými válkami vedoucími

к okupaci Španělska ztrácí španělská koruna přehled o situaci v zámořských koloniích a

do mocenského popředí se dostávají četné kreolské junty, které začínají provolávat

nezávislost na Španělsku.9 První, kdo takto prohlásil nezávislost byla Kolumbie 20.

července 1810, na jihoamerickém kontinentě byla následována Chile 18. září 1810 a

Paraguayí 14. května 1811.10 Rychlost jakou ji vyhlásila Paraguay je až poněkud

zarážející, když nedisponovala žádnou revoluční armádou ani žádnými revolučními

myšlenkami. Jednalo se o zcela pragmatický krok několika příslušníků nobility, kteří již

tak mohli posílit svoje dosti silné pozice.11 Paraguay i přestože tvořila část

místokráloství Rio de La Plata, vzniklého roku 1776, si udržovala notnou dávku
12 • •nezávislosti po celou dobu španělského panování. Tento indepentismus byl založen na 

tzv. cédule13 a dále posilován zcela jiným etnickým složením od svých sousedů, 

ekonomickým modelem a taktéž svou geografickou odlehlostí vzhledem ke všem 

tehdejším centrům. Proto když v květnu 1811 byla prohlášena nezávislost, nevedlo to 

к přímému útoku na Paraguay, neboť royalistické jednotky byly zaměstnány boji 

v argentinských provincích a to zejména v Buenos Aires.14 Po vyhlášení nezávislosti 

Argentiny v roce 1816 došlo к prvním požadavkům z Buenos Aires o začlenění vzpurné 

Paraguaye zpět do vznikající federace. Tento požadavek však probíhal v době, kdy 

probíhaly operace vedoucí к osvobození strategicky a ekonomicky mnohem

9 Portugalský soused řeší bezprostřední nebezpečí napoleonských vojsk přesunutím celého svého dvora 
do Brazílie v roce 1808. Po uklidnění situace v Portugalsku se král Joäo VI. Vrací roku 1821 do 
Lisabonu, na což reaguje princ regent Pedro, a vyhlašuje nezávislost Brazílie v roce 1822. Brazilské 
císařství tak získává jako jediné nezávislost téměř mírovou cestou. 
(http://www.countrv-studies.com/brazil/.)
10 Další jihoamerické státy uvádím chronologicky podle data vyhlášení nezávislosti na španělské koruně: 
Venezuela 5. července 1811, Argentina 9. července 1816, Peru 28. července 1821, Ekvádor 24. května 
1822, Bolivie 6. srpna 1825. (https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/.)
Brazílie vyhlásila nezávislost 7. září 1822 a Uruguay vyhlásila následně nezávislost na Brazílii 25. srpna 
1825 (https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/.)
11 Cardozo, Efraim: Breve história del Paraguay. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1965, str. 32.
12 Cardozo, Efraim: Breve história del Paraguay. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1965, str. 25.
13 Cédula byla unikátním dekretem vydaným na území Jižní Ameriky, neboť dávala právo kolonistům  
zvolit si svého guvernéra.
14 Bidart Campos, Germán J.: História política y constitucional argentina. EDIAR, Buenos Aires, 1976, 
str. 96.
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důležitějšího Horního Peru15, kde byli royalisté konečně poraženi v osvobozenecké 

bitvě u Ayacucha v roce 1824, což mělo bezprostřední následek pro vytvoření poslední 

z republik -  Bolívie v roce 1825.16

Přestože došlo к osvobození všech jihoamerických zemí od španělské koruny, 

války neustaly. Každá ze vzniklých zemí hledala svou identitu a zejména své přirozené 

hranice. Nej důležitějšími body pnutí byly severní a jižní hranice Peru s pacifickým 

pobřežím Bolívie a oblast Rio de la Plata17. Zvláštní postavení Peru a Bolívie v tomto 

období můžeme zejména přičíst jejich geografické poloze, která je odsoudila až na 

závěr osvobozovacího hnutí, kdy existovaly dva proudy. Jižní proud v čele s José de 

San Martinem a regionálními vůdci jako byli Bernardo O Higgins, José Gervasio 

Artigas, či Fulgencio Yegros společně s José Gasparem Rodríguezem de Franciou. 

Severní proud byl představován zejména postavou Simona Bolívara, Franciscem de 

Mirandou a Antonio Josém de Sucre.18 Dalším nemálo důležitějším důvodem bylo, že 

se jednalo o srdce španělského koloniálního panství, ze kterého pocházela většina 

španělského bohatství, které plnilo španělskou pokladnici po celá tři století.19 Zde mám 

zejména na mysli nevyčerpatelná bohatství dolu v Cerro Rico v Potosí a nej významnější 

administrativní centrum španělských území na kontinentě -  Limu.

Druhým bodem napětí bylo již zmiňované Rio de la Plata, kde mezi sebou 

soupeřila již španělská a portugalská vojska o ovládnutí přístupu к estuariu řeky Paraná. 

Tuto teritoriální rozepři si převzaly i nově vzniklé nezávislé státy a byla konečně 

vyřešena vznikem nezávislého uruguayského státu. Přesto se tato oblast nestala oblastí 

míru. Byla zasažena celou řadou vnitřních povstání. Na straně Argentiny se jednalo o
лл # #

vystoupení provinčních caudillů proti centrální vládě v Buenos Aires a na straně 

Brazílie se jednalo zejména o revoltu farroupilha21 ve státě Rio Grande do Sul22. Tyto

15 Území dnešní Bolívie.

16 Halperín Donghi, Tulio: História da America Latina, Paz e Terra, Sao Paulo, 2005, str. 124.

17 V práci se budu držet tohoto španělského výrazu pro oblast La Plata (portugalsky nazývané Rio da 
Prata), která je  hospodářským a populačním jádrem Argentiny a Uruguaye.

18 Halperin Donghi, Tulio: História da America Latina, Paz e Terra, Sao Paulo, 2005, str. 98 -  105.

19 Halperin Donghi, Tulio: História da America Latina, Paz e Terra, Sao Paulo, 2005, str. 111.

20 V celé své práci se budu držet španělského výrazu caudillo (portugalsky caudilho), což byl termín 
používaný pro autoritativního vůdce zejména v dnešní Argentině, Uruguayi a na brazilském jihu.
21 Jinak zvaná v portugalštině Guerra dos Farrapos, českým ekvivalentem by mohla být válka otrhanců, či 
válka hadrářů. Jednalo se o secesistickou revoluci zejména ve státě Rio Grande do Sul v letech 1835 -  
1845. (Bueno, Eduardo: Brasil: uma História. Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 189.)
22 Po konečné ztrátě dnešní Uruguaye ve dvacátých letech 19. století se stát Rio Grande do Sul stal
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vnitřní problémy odváděly obě regionální mocnosti od potencionálního predátorství na 

úkor malých států regionu -  Paraguaye a Uruguaye. Zejména Paraguay čelila 

potencionálnímu nebezpečí, neboť její hranice s Argentinou nebyly garantovány žádnou 

smlouvou.23

Problém hraničních sporů, a ve dvacátých letech 19. století stále ještě živá 

myšlenka jihoamerické konfederace24, vedlo к celé řadě vojenských konfrontací, které 

pokračují až do dnešních dnů25. Nejznámější konflikty 19. století byly zejména válka 

mezi Velkou Kolumbií a Peru o severní hranici Peru. Výsledkem konfliktu bylo uznání 

hranic z dob španělského panství.26 Dalším významným konfliktem byla tzv. 

konfederační válka mezi Konfederací Peru-Bolívie proti Chile s Argentinou v letech

1836-39, která měla za následek rozpuštění konfederačního svazku. Zásadní válkou,
28která změnila rozvržení sil regionu byla tzv. pacifická válka vletech 1879 -  1884, 

která svedla mezi sebe Bolivii a Peru na jedné straně proti Chile. Chile válku jasně 

vyhrálo a získalo celé pacifické pobřeží Bolívie a část peruánského pobřeží s městy 

Arica a Tacna, která však byla na základě referenda zprostředkovaného presidentem 

Herbertem Clarkem Hooverem29 předána v roce 1929 zpět Peru.30

Nejdelší, nejkrvavější a nejničivější z válek, které ničily Jižní Ameriku v 19. 

století byla však paraguayská válka31, která začala vyhlášením války Paraguayi nejprve

nejjižnějším státem Brazílie, kterým zůstal do dnešních dnů.

23 http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/historia indiceOO.htm

24 Myšlenka Spojených Států Jihoamerických byla poprvé oficiálně představena Simonem Bolívarem na 
kongresu v Panamě v roce 1826. Mělo se jednat o konfederaci latinskoamerických republik. Přestože 
myšlenka širší konfederace nebyla úspěšná, proběhly některé pokusy o jistou integraci jako v případě 
federace Velké Kolumbie v letech 1 8 1 9 -  1830 a pozdější konfederace Peru -  Bolívie mezi lety 1836 —
1839 vzniklé na popud Andrése de Santa Cruze. (Halperín Donghi, Tulio: História da America Latina,
Paz e Terra, Sao Paulo, 2005, str. 124-125.)

25 Zatím posledním válečným konfliktem kvůli hraniční otázce byla válka mezi Peru a Ekvádorem v roce 
1995 a nebezpečným potencionálním ohniskem zůstávají nároky Venezuely na území Guayany západně 
od řeky Essequibo.
26 Halperín Donghi, Tulio: História da America Latina, Paz e Terra, Sao Paulo, 2005, str. 133.
27 Halperín Donghi, Tulio: História da America Latina, Paz e Terra, Sao Paulo, 2005, str. 135.
28 Též známá jako ledková válka, neboť o tuto surovinu, která se vyskytovala v nehostinné oblasti 
bolivijské části atacamské pouště se bojovalo. S nástupem umělých hnojiv ztratil ledek na významu, 
avšak v té době již  toto území vydalo o opravdovou perlu v podobě největšího měděného dolu světa 
Chuquicamata.

29 31. prezident USA, v úřadu v letech 1929-1933. (http://www.libri.cz/databaze/statv/.)

30 Halperín Donghi, Tulio: História da America Latina, Paz e Terra, Sao Paulo, 2005, str. 165.
31 PARAGUAYSKÁ VÁLKA nebo také VÁLKA TROJAL1ANCE (TROJSPOLKU, či SPOJENCTVÍ 
TŘÍ), Španělsky GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA, portugalsky GUERRA DA TRÍPLICE 
ALIANÇA (1864/65-70), nejkrvavější konflikt v latinskoamerické historii, který se uskutečnil mezi
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Brazílii a později Argentině, následována invazí na teritoria těchto dvou zemí a změnila 

se v konflikt otřesného rozsahu mezi Brazílií, Argentinou a Uruguayí za účelem 

destrukce Paraguaye. Trvala více jak pět let ( od října/listopadu 1864 do března 1870) a 

stála přibližně 300 000 životů (toto číslo je poněkud zavádějící, neboť většina vojáků 

zemřela na následky chorob a tyto ztráty jsou těžko dokladovány; současní 

demografové přicházejí s poněkud nižšími odhady, že válka stála život kolem 200 000 

lidí).32 Mimo to, válka měla hluboký dopad na ekonomické, sociální a politické 

záležitosti všech čtyř aktérů.

Ve své podstatě se jednalo o epizodu vloženou do extremně dlouhé civilní války 

mezi blancos a colorados v Uruguayi. Celý sled událostí odstartovala revoluce generála 

Venánciana Florese (ze strany colorados) proti vládě blancos prezidenta Bernarda Berra 

v dubnu 1863.33 Úspěšná revoluce byla podporována oběma dominantními mocnostmi 

regionu -  Brazílií a Argentinou, které zapříčinily zvrat statusu quo, kdy obě poprvé 

stály na jedné straně. Na nastalý stav, který ohrožoval nejen politické zájmy Paraguaye, 

ale samotnou územní integritu, se rozhodla Paraguay vstoupit do riskantní válečných 

operací, které kulminovaly invazí Brazílie a Argentiny do Paraguaye, proto válka 

troj spolku proti Paraguay i.

1.1 Kořeny války

Paraguayská válka má svoje kořeny z jistého pohledu v soupeření mezi 

Španělskem a Portugalskem v 17. a 18. století. Zejména se jednalo o snahu ovládnout 

región na východ od řeky Uruguay a také územní rozpory na hranici mezi tehdejší 

Paraguayí a Brazílií. Navíc do tohoto zápasu vstoupí na začátku 19. století další aktér a 

tím je Velká Británie, která se angažuje v letech 1806 a 1807 v Montevideu a Buenos 

Aires. Přestože se jednalo o nepříliš vydařenou vojenskou akci, Británie tímto získává 

významnou politickou a ekonomickou roli, kterou v pozdějších letech náležitě 

využije.34 V roce 1811 José Gervasio Artigas uruguayský národní hrdina a osvoboditel

Paraguayí na jedné straně a Argentinou, Brazílií a Uruguayí na straně druhé.
32 Marques, M.E. de Castro Magalhäes: Guerra do Paraguai: 130 anos depois. Relume-Dumará, Rio de 
Janeiro, 1995, str. 26.
33 Beverina, Juan: La guerra del Paraguay: (1865-1870): resumen historico. Circulo Militar, Buenos 
Aires, 1973, str. 45.

34 Abad de Santillán, Diego: História argentina. Tip. Editora Argentina, Buenos Aires, 1981, str. 108.
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zahajuje úspěšnou revoluci proti španělské nadvládě. Nezávislosti se však Provincia 

Orientál de la Rio de la Plata35 dlouho netěšila, neboť byla již  v roce 1821 anektována 

Portugalskem a připojena к Brazílii pod názvem Provincia Cisplatina. Tato anexe se 

stala trnem v oku pro nedávno nezávislé Províncías Unídas del Rio de la Plata36 

(Argentina) a zejména jejich vůdce provincií Buenos Aires. Z tohoto důvodu Spojené 

provincie podporovaly celou řadu nepokojů v Provincii Cisplatina, které vedly až
" Î 7  . .  . . . . . .

к vyhlášení nezávislosti 25. srpna 1825. Provinční vůdci vyhlásili svou vůli připojit se 

к Províncías Unídas del Rio de la Plata, na což Brazílie zareagovala válečným stavem, 

avšak během tzv. pětisetdenní války žádná ze stran konfliktu nebyla schopna ho 

rozhodnout. Tento konflikt byl vyřešen v roce 1828 smlouvou z Montevidea za 

britského zprostředkování, kdy došlo к vytvoření nezávislé republiky Uruguay jako
• • 38nárazníkového státu mezi Argentinou a Brazílií.

1.2 Vývoj v Uruguayi

Nezbytným předpokladem pro pochopení důvodů, které vedly к rozpoutání 

paraguayské války, je  porozumění politické a ekonomické situaci regionu. Tyto zásadní 

aspekty se budu snažit rozebrat zejména na příkladu Uruguaye, která se stala nechtěným 

původcem konfliktu ohromujícího rázu. Uruguay od svého vzniku po většinu 19. století 

čelila zásadnímu společensko ekonomickému problému jako sousední Argentina. Tím 

byla existence jednoho velkého centra v podobě města, zároveň přístavu, kde probíhal 

veškerý zahraniční obchod a veškeré vztahy byly založeny na kapitalistickém 

fungování. Protikladem tomuto centru byl zemědělský venkov, kde převládaly obrovské 

latifundie se svým dobytkářským průmyslem. Tento silně polarizovaný stav ve 

společnosti se odrazil v profilování politických stran a dal vzniknout stranám 

konzervativní - blancos (bílí) a liberální - color ados (červení). Blancos byli vedení 

Manuelem Oribem, který zastával práva venkova a velkostatkářů, a zasazoval se o 

ochranářskou státní politiku. Vůdcem colorados se stal Fructuoso Rivera, který naopak 

zastupoval zájmy Montevidea a volného obchodu, jež je tak nezbytný pro prosperitu

’5 V portugalštině se nazývá “Banda Oriental” (nebo Lado Oriental) Rio da Prata, v dnešní době tato 
oblast tvoří Uruguay (República Oriental del Uruguay).
36 Spojené provincie Rio Plata (portugalsky - Províncías Unidas do Rio da Prata).
j7 Blanco Acevedo, Pablo: História de la República Oriental del Uruguay. L.I.G.U., Sommer & cia.,
Montevideo, 1957, str. 67.
j8 Blanco Acevedo, Pablo: História de la República Oriental del Uruguay. L.I.G.U., Sommer & cia.,
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přístavu. Obě strany se taktéž angažovaly v politických a válečných třenicích v sousední 

Argentině. Colorados, kteří obhajovali hegemonii Montevidea zcela logicky 

podporovali unitaristy, kteří viděli Argentinu jako centralizovanou zemi s centrem 

v Buenos Aires. Naopak blancos podporovali federalisty, jejichž cílem bylo zachovat 

největší možnou míru nezávislosti pro provincie.39 Když tedy francouzské námořnictvo 

blokovalo Buenos Aires v roce 1838, přidal se prezident blancos Oribe na stranu svého 

přítele, argentinského diktátora Manuela de Rosas. Tento fakt vedl colorados a 

buenosaireské unitaristy z Montevidea к převratu za podpory Francie, který dosadil 

kandidáta colorados Fruktuosa Riveru do prezidentského postu. Oribe utekl do 

Argentiny a Rivera v následujícím roce vyhlásil válku Rosasovi, což dalo za příčinu 

vypuknutí třinácti let bojů, které historici nazývají Guerra Grande (Velká válka). V roce 

1840 se armáda unitários pokusila z uruguayského území proniknout do Argentiny 

avšak jen s malým úspěchem. Následoval Oribeho protiútok s argentinskými vojsky, 

který se zastavil až roku 1843, kdy ovládal celou Uruguay mimo Montevidea, jež 

upadlo do obležení. Po naprostém zničení Riberovi armády v bitvě u Arroyo Grande 

v roce 1842 se očekávalo, že si Oribe snadno podmaní i Montevideo, avšak tento stav se 

měl proměnit v devítileté marné obležení města, které později nazve Alexandre Dumas 

„Novou Trójou.“40 Město přežilo jen díky hrdinné obraně nově propuštěných otroků, 

unitaristických exulantů, francouzské a italské legii41 a zejména díky společné britsko -  

francouzské námořní blokádě Buenos Aires, která zároveň umožňovala zásobování 

Montevidea, a v neposlední řadě díky vstupu Brazílie na jejich straně do konfliktu. 

Když už se schylovalo к prolomení obležení, Rosasovi se podařil mistrovský 

diplomatický tah a podepsal v roce 1849 příměří s Velkou Británií resp. 1850 s Francií. 

Nyní se situace opět obrátila v neprospěch Montevidea, kterému se však vynořil nový 

spojenec v podobě guvernéra argentinské provincie Entre Ríos42 Justa Josého de

Montevideo, 1957, str.74.
39 Blanco Acevedo, Pablo: História de la República Oriental del Uruguay. L.I.G.U., Sommer & cia., 
Montevideo, 1957, str. 76-78.
40 http://www.countrv-studies.com/uruguav/ .
41 Italská legie byla mimochodem vedena Giuseppem Garibaldim, vůdčí postavou italského risorgimenta 
a účastníkem dalších vlasteneckých hnutí, které mu vynesly přezdívku „Hrdina dvou světů“. 
(http://www. 1911 encvclopedia.org/.)

42 Argentinská provincie ležící v oblasti Mezopotámie mezi řekami Paraná a Uruguay. Řeka Uruguay 
zároveň tvoří přirozenou hranici s Uruguayí.
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Urquizy, který porazil Oribeho a vytáhl proti Rosasovu Buenos Aires. Tímto tažením 

ukončil tento dlouhotrvající konflikt a donutil Rosase emigrovat.43

Výsledkem války byla závislost Uruguaye na Brazílii zpečetěna podpisem pěti 

smluv v roce 1851. Montevideo se tak chtělo, lépe řečeno muselo, odvděčit Brazílii za 

její vydatnou vojenskou a finanční pomoc, kterou poskytla zejména na sklonku války 

vládě colorados. Těchto pět smluv de facto vytvářelo věčnou alianci mezi oběma 

zeměmi a přiznávalo Brazílii nadstandardní práva na území Uruguaye. Mezi 

nej významnější patřilo právo zakročit v případě uruguayských vnitřních problémů, 

ustavení svobodné říční plavby na řece Uruguay a jejich přítocích, vyjmutí daňové 

povinnosti na export dobytka a nasoleného masa44, uznání dluhu vůči Brazílii za pomoc 

proti blancos výměnou za brazilský závazek dodatečné půjčky, ukončení hraničních 

sporů a dohodnutí se na vracení uprchlých brazilských otroků45 a kriminálníků 

z Uruguaye.46

Hned v roce 1855 však vypukl nový konflikt mezi těmito dvěma stranami, který 

kulminoval během paraguayské války. V roce 1863 vedl generál colorados Venancio 

Flores ozbrojené povstání proti vládě generála blancos Bernarda Prudencia Berra. 

Flores měl podporu Brazílie a tentokrát také Argentiny, která ho zásobovala nejen 

výzbrojí a zásobami, ale otevřeně vyslala i svůj kontingent.47 Popravdě, v letech 1863- 

64 Argentina a Brazílie poprvé stály na stejné straně při nějaké krizi v Uruguayi a 

nezamýšlely vstoupit do války -  minimálně ne mezi sebou. Z tohoto důvodu nezbývalo 

bezmocnému Berrovi hledat pomoc nikde jinde nežli u jediného možného spojence
o 48v regiónu, u Solana Lópeze. Vlastní porážka Berra se stala jedním z pretextů války.

43 http://www.countrv-studies.cotn/uruguav/ .
44 Toto daňové omezení mělo přispět zejména к rychlé obnově stavů dobytka, které byly naprosto 
zdecimovány díky válce a zároveň ukojit poptávku otrokářů z Brazílie po nasoleném masu. (Blanco 
Acevedo, Pablo: História de la República Oriental del Uruguay. L.I.G.U., Sommer & cia., Montevideo,
1957, str.81.)
45 Tento článek o navracení uprchlých otroků byl jedním ze zásadních kapitol podepsaných smluv a zcela 
jasně podkopával vnitřní právo Uruguaye, neboť na jeho území bylo zrušeno otroctví j iž  během války, 
kdy se tímto krokem snažily obě znepřátelené skupiny dostat do svých řad bývalé otroky, kteří se pak 
stali jedněmi z nejudatnějších bojovníků. (Blanco Acevedo, Pablo: História de la República Oriental del 
Uruguay. L.I.G.U., Sommer & cia., Montevideo, 1957, str.82.)
46 http://www.countrv-studies.com/uruguav/.
47 Areas, Juan Antonio: El siglo diecinueve uruguayo, 1851 -  1903. Desde la postguerra grande hasta los 
inicios de la primera presidencia de Battle y Ordoriez. La Casa del Estudiante, Montevideo, 1967, str. 59.
48 Box, Pelham Horton: Los origines de la guerra de la Triple Alianza. Ediciones Nizza, Buenos Aires,
1958, str. 44.
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1.3 Vývoj v Argentině

Po téměř jedné dekádě, kdy bylo Buenos Aires nezávislé, se provincie Rio de la 

Plata opět sjednocují. Jak se později ukáže bude to sjednocení konečné. Rozhudující 

postavou sjednocení se stane generál Bartolomé Mitre liberální guvernér Buenos Aires, 

který porazí federalistická vojska v roce 1861 v bitvě u Pavónu. V následujícím roce se 

stane prvním zvoleným prezidentem Spojené Republiky Argentinské. Pro své akce si 

získal podporu od generála Florese společně s uruguayskými colorados (liberálové).

V dubnu 1863 z tohoto důvodu podpořil Mitre Florese v jeho pokusu svrhnout vládu 

blancos (konzervativci) v Montevideu. Hlavním cílem Mitreho kroku však bylo 

garantovat, že Uruguay se nevrátí к podpoře možných reziduálních snah federalistů 

v provinciích, která by ohrožovala nově sjednocenou Argentinu pod hegemonií Buenos 

Aires.49

1.4 Vývoj na brazilském jihu

Na základě výše zmíněné smlouvy s Uruguayí z roku 1851 Brazílie během 

následující dekády enormně zvýšila svoje ekonomické a finanční zájmy, stejně tak jako 

svůj politický vliv na Uruguay. Už na konci této dekády se více jak 20 000 brazilských 

usedlíku (z velké většiny tvořených gaúchy50) usadilo společně se svými otroky v 

Uruguayi. Z Brazilců se tak stala velmi významná menšina uruguayské populace s více 

jak deseti procenty, která však vlastnila asi třicet procent půdy včetně některých 

nej lepších možných pozemků. Ostatní Brazilci, kteří se přímo neusadili využívali 

uruguayského venkova к pastvě svého dobytka.51

Ale administrativa Bernarda Prudencia Berra, zvoleného prezidentem v roce 

1860, začala zaujímat tvrdší postoj. Berro pocházel ze strany blancos a logicky tak

49 Fernandez, Jorge -  Rondina, Julio Cesar: História Argentina. UNL, Santa Fe, 2002, str. 102.
50 Gaúcho (Španělsky gaucho) -  český výraz gaučo ne zcela vystihuje tento termín. V češtině gaučo 
symbolizuje jihoamerického pasáka dobytku. Avšak ani v portugalštině symbolika tohoto slova není zcela 
zřejmá. Původně slovo gaúcho označovalo mestice žijícího na jihu Brazílie a Bandě Orientál živícího se 
dobytkářstvím. Dnes spíše označuje obyvatele nejjižnějšího státu Brazílie Rio Grande do Sul.
51 Bandeira, L.A.Moniz: O expansionismo brasileiro e a formaçâo dos Estados na Bacia da Prata. UNB,
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stranil venkovu, kde hájil zájmy dobytkám. Snažil se zejména omezit, či zakázat 

usazování Brazilců (a právo vlastnit otroky), a hledal způsob, jak kontrolovat a zdanit 

obchod odehrávající se přes hranice. Tyto kroky, které byly v příkrém rozporu se 

smlouvami uzavřenými v roce 1851, vyprovokovaly velkou nevoli mezi politickými 

elitami liberálně smýšlejícího Rio Grande do Sul.52 Politická situace však gaúchům 

přála i na celonárodní úrovni, kdy se v lednu 1864 к moci dostala liberálně -  pokroková 

vláda vedená Zacariaou Góis e Vasconcelosem, která vyhlásila otevřenou podporu 

povstání colorados započatého již  v dubnu 1863 generálem Venanciem Floresem
o • 53Barrios s tichou podporou gaúchů z Rio Grande do Sul.

Bylo to právě za těchto okolností, kdy se vláda blancos v Uruguayi obrátila na 

Paraguay jako na svého jediného možného spojence proti colorados, nyní 

podporovaných jak Argentinou tak Brazílií.

1.5 Vývoj v Paraguayi

Paraguayi, hraniční provincii místokrálovství Rio de la Plata, se podařilo 

osamostatnit se jak na Španělku, tak i na Buenos Aires již  v letech 1811-1813. Země tak 

nezůstala izolována pouze kulturně (národ mluvil převážně jazykem guarani), nýbrž i 

geograficky (do porážky Bolívie v pacifické válce na konci století byla Paraguay 

jediným latino-americkým státem bez přímého přístupu к moři). Během diktatury 

doktora Josého Gašpara Rodrígueze de Francia (1813-1840) a v menší míře (minimálně 

do dekády po 1850) i během diktatury jeho nástupce Carla Antonia Lópeze, se Paraguay 

od svých sousedů izolovala jak politicky, tak i ekonomicky. Její role však byla 

v občanských válkách a válkách zainteresovaných zemí v Rio de la Plata během první 

poloviny 19. století velice zanedbatelná. Paraguay měla velký strach a živila hlubokou 

nedůvěru ve vztahu ke svým sousedům -  mnohem větším, mnohem lidnatějším a také 

potencionálním predátorům, neboť Spojené Provincie Rio de la Plata (Argentina) a 

Brazílie si činily teritoriální nároky na její území. Argentina uznala nezávislost 

Paraguaye v roce 1852. Paraguay však měla narozdíl od těchto mocností jiný, konfliktní 

náhled, ohledně svobody plutí v říčním stému Paraguai-Paraná. Brazílie požádala

Sao Paulo, 1998, str. 71.
52 Bandeira, L.A.Moniz: O expansionismo brasileiro e a formaçâo dos Estados na Bacia da Prata. UNB, 
Sao Paulo, 1998, str. 72.
53 Bueno, Eduardo: Brasil: urna História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 194.
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Paraguay, aby dala provincii Mato Grosso přistup к řece Paraná, a tedy к Atlantiku přes 

řeku Paraguay. Argentině měla dát přístup přes řeku Paraná. Na začátku šedesátých let 

již  obě země překonaly hlavní překážky vedoucí ke konsolidaci své vnitřní jednoty a 

stability. Zejména Brazílie se nyní mohla soustředit na aktivní zahraniční politiku a jako 

téměř vždy její snaha spočívala v minimálně ekonomickém ovládnutí regiónu La Plata. 

Pro Paraguay byl zejména nebezpečný postoj Brazílie vůči Uruguayi a vměšování se do 

její záležitostí zejména po roce 1851, kdy se z Uruguaye stala jakási polokolonie 

brazilského císařství. Zejména z tohoto důvodu začala Vláda Carla Antonia Lópeze 

s rostoucím úsilím zavádět politiku modernizace ekonomiky a armády, využívajíce 

efektivně nových technologií a britských techniků.54

Francisco Solano López, ke kterému se vláda Berra v Montevideu v červenci

1863 obrátila s žádostí o pomoc kvůli invazi Florese, se dostal к moci v Paraguayí po 

smrti svého otce v říjnu 1862. Neváhal ustanovit formální alianci s blancos (svými 

přirozenými spojenci) proti colorados (z Uruguaye), kteří nyní mohli počítat s pomocí 

jak Brazílie tak Argentiny. Během druhé poloviny tohoto roku si López začal postupně 

uvědomovat, že Argentina s Brazílii zasahují do rovnovážného statutu regiónu v Rio da 

Prata, a že dle jeho názoru ohrožují také bezpečnost, teritoriální integritu a nezávislost 

Paraguaye. Spatřil také možnost vyniknout v regiónu rozehráním nové zahraniční 

politiky podepřené novou ekonomickou a vojenskou silou Paraguaye. Na začátku roku

1864 López začal mobilizovat v předzvěsti možné války.55

Poté co veškerá diplomacie v pokusech vyřešit rozdíly s uruguayskou vládou 

ztroskotala, vydala 4. srpna 1864 administrativa Zacaria v Rio de Janeiro ultimátum 

Uruguayi s výhružkami podniknutí protiopatření v odpovědi na předchozí urážky 

,jižních“ Brazilců, tak i s přímou intervencí podporující rebelii colorados. Do Brazílie 

poslal López ultimátum 30. srpna a týkalo se jakékoli intervence do Uruguaye.56

Když bylo upozornění ignorováno a brazilské jednotky napadly 16. října 1864 

Uruguay, udělal López fatální rozhodnutí -  vyhlásil Brazílii válku. Paraguay zajala loď 

Marqués de Olinda, která mířila do Mato Grossa po řece Paraguay a v prosinci 1864 do

54 Cardozo, Efraím: Breve história del Paraguay. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1965, str. 69.
55 Box, Pelham Horton: Los origines de la guerra de la Triple Alianza. Ediciones Nizza, Buenos Aires,
1958, str. 51.
56 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 195.
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této brazilské provincie vstoupila.57 Argentina odmítla povolit paraguayským 

jednotkám, aby mohly překročit teritorium Missiones za účelem napadení Rio Grande 

do Sul a Uruguaye, a tak López vyhlásil válku i Argentině a v dubnu 1865 vstoupil do 

argentinské provincie Corrientes.58

Takto Francisco Solano López započal to, co se mělo stát paraguayskou válkou. 

Jestli jeho důvody byly racionální - vyprovokovány Brazílií a Argentinou, nezbytnou 

obranou ohrožených národních zájmů (možná opravdu obranou přežití svojí země), či 

iracionální, agresivní a expanzionistické, kterým brazilská invaze sloužila pouze jako 

záminka, či možnost к realizování své megalomanské nátury a snu o vytvoření impéria. 

Ale ať to bylo z jakéhokoli důvodu, rozhodnutí vyhlásit válku nejprve Brazílii a poté 

Argentině, se ukázalo být vážnou chybou kalkulací - chybou, která přinesla tragické 

následky pro paraguayský lid. López se pustil do riskantní hry a prohrál ji .59

López velice přecenil ekonomickou a vojenskou sílu Paraguaye. Podcenil 

potenciál brazilské vojenské moci a možnosti Brazílie pro boj. Zmýlil se v představě, že 

Argentina zůstane ve válce proti Brazílii neutrální. Z různých důvodu, jež jsem již 

předeslal, Argentina i Brazílie podpořili colorados v jejich boji proti blancos a 

argentinský prezident Mitre nevěřil, že argentinské zájmy, včetně pokračující 

nezávislosti Uruguaye, byly ohroženy tím, co považoval za rychlý operativní zásah 

Brazílie v Uruguayi, v obraně svých vlastních zájmů. López také ve svých plánech 

přecenil vnitřní rozpory v Argentině a možnost, že například Entre Ríos (stále ještě pod 

vedením Urquizy) a Corrientes zastaví vstup Argentiny do války proti Paraguayi nebo 

se v případě války postaví na stranu Paraguaye proti Buenos Aires.60

Tato Lópezova nerozvážná akce přivodila to, co opravdu ohrožovalo 

bezpečnost, či dokonce existenci jeho země - vytvoření unie mezi dvěma mocnými 

sousedy. Ani Brazílie s Argentinou neměly pádný důvod válčit s Paraguayi. Válka 

nepočítala s podporou, ani nebyla požadavkem lidu. Ve skutečnosti se ukázala 

nepopulární v obou zemích, zejména v Argentině. Ale nezbytnost bránit se proti

57 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 208.
58 Pomer, León: La guerra del Paraguay! Gran Negocio! Ediciones Calden, Buenos Aires, 1968, str. 58.
59 Marques, M.E. de Castro Magalhàes: Guerra do Paraguai: 130 anos depois. Relume-Dumará, Rio de 
Janeiro, 1995, str. 55.
60 Pomer, León: La guerra del Paraguay! Gran Negocio! Ediciones Calden, Buenos Aires, 1968, str. 72.
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paraguayské agresi nabídla oběma zemím velkou možnost vyrovnat si s Paraguayí účty, 

stejně jako ji potrestat a oslabit, a nakonec možná i zničit.

Vedoucí představitelé Brazílie a Argentiny, císař Pedro II. a prezident Mitre 

však Lópezovi nevěřili. Mimo to, Mitre uchopil tuto možnost odstranit režim, který, 

jako například blancos v Uruguayi, považoval za neustálou rozbušku odporu federalistů 

vůči Buenos Aires, neboť chtěl vytvořit z Argentiny opravdový národ. Ze svého důvodu 

císař Pedro II. využil šanci upevnit brazilskou hegemonii v regiónu (možná v celé Jižní 

Americe) a hlavně vytvořit závislost Paraguaye na Brazílii místo Argentiny.61

61 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 208.
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2. Vznik Trojaliance a naplnění jejího cíle

Brazílie, Argentina a Uruguay podepsaly 1. května 1865 smlouvu Trojaliance 

proti Paraguayí. Cíle spojenců byly:

62a) skoncovat s diktaturou Lópeze;

b) garantovat svobodnou plavbu po řekách Paraguay a Páraná;

c) získat pro Brazílii území na severovýchodě Paraguaye, na které si dávala 

nárok, a pro Argentinu území na západě a východě Paraguaye.63

Postupně jak se válka vyvíjela, stala se jak pro Brazílii, tak i pro Argentinu 

válkou civilizace proti barbarizmu, a to i přes zcela zvláštní fakt, že po osvobození 

otroků uskutečněném v USA v roce 1863 během občanské války, byla Brazílie (mimo 

španělské kolonie Portorika a Kuby, kde bylo otroctví zrušeno v roce 1873 resp. 1886)64 

jediným státem celé západní hemisféry, který měl společnost a ekonomii založenou na 

otrocké práci (kromě toho, že to byla také jediná monarchie).65

Paraguayská válka nebyla nevyhnutelná. Také nebyla nezbytná. Ale když už 

Flores jednou vyrazil z Buenos Aires ve směru Uruguay v dubnu 1863 mohlo se ji 

alespoň vyhnout: (a) kdyby Brazílie byla méně vehementní v obraně zájmů svých

Jižanů“ v Uruguayi a hlavně kdyby neintervenovala v jejich prospěch; (b) kdyby 

Argentina zůstala neutrální v konfliktu mezi Paraguay a Brazílií a úplně nej důležitěji ze 

všeho; (c) kdyby se Paraguay chovala s větší rozvahou a uvědoměním reality ve smyslu 

rozvržení mocností v regiónu a kdyby hledala pro obranu svých zájmů diplomatické 

prostředky na místo válečných.66

62 Zde je důležité podotknout, že válka byla minimálně podle smlouvy Trojaliance zaměřena proti
paraguayské vládě, nikoli však proti lidu. Proto se i ve smlouvě uvádí, že bude zachována nezávislost 
Paraguaye a také, že dojde к vytvoření jednotek spojeneckých vojsk složených z paraguayských 
emigrantů a odpůrců režimu (tzv. paraguayská legie).
(http://www.uniricado.com.br/calendario/05/tratado.htm.)
63 http://www.unificado.com.br/calendario/05/tratado.htm.
64 Elektronická encyklopedie založená na 11. vydání Encyklopedie Britannica z roku 1911, 
http://www. 1911 encvclopedia.org/.
65 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Sao Paulo, 2003, str. 208.
66 Marques, M.E. de Castro Magalhàes: Guerra do Paraguai: 130 anos depois. Relume-Dumará, Rio de 
Janeiro, 1995, str. 63.
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Uvážíme-li ohromné nerovnosti mezi oběma stranami jak ve velikosti, 

bohatství, tak populaci (tedy materiálních a lidských zdrojích jak reálných tak 

potenciálních), paraguayská válka od začátku představuje nerovný boj.

Brazílie (obyvatelstvo téměř 10 miliónů včetně mezi 1,5 až 2 milióny otroků), 

Argentina (obyvatelstvo 1,5 miliónu) a Uruguay (obyvatelstvo mezi 250 000 a 300 

000) spojily své síly proti Paraguayi (obyvatelstvo mezi 300 000 a 400 ООО).67 Co se 

týče vojenské síly, byly obě strany daleko více vyrovnané. Ve skutečnosti měla 

Paraguay na počátku války (a minimálně během prvního roku) jasnou vojenskou 

převahu. Podle znalců měla pravidelná paraguayská armáda mezi 28 000 a 57 000 muži 

a navíc rezervu o síle 20 000 až 28 000 mužů, což ve své podstatě znamená, že celá 

dospělá mužská populace byla připravena na boj. Toto číslo mělo být srovnatelné 

s argentinskou armádou o síle 25 000 až 30 000 mužů (ze kterých pouze 10 000 až 

15 000 bylo možno použít pro případ vnější války, což nám ukazuje stupeň křehkosti 

nedávno dosáhlé jednoty a stability Argentiny); s uruguayskou armádou o síle 5 000 

mužů, a Brazílie s 17 000 až 20 000 muži (mimo toho Brazílie také počítala 

s policejními sbory v provinciích a širokou rezervou téměř 200 000 mužů ve formě 

národní gardy.)68

Do konce války mobilizovala Paraguay 70 000 až 80 000 mužů. Mohla 

mobilizovat od 30 000 do 40 000 ve kterékoliv chvíli, ale po porážce u Tuyuti, v květnu 

1866, zřídka vyslala do bitevního pole více jak 20 000 mužů.69 Poté co byly 

paraguayské jednotky vyhnány z argentinského území (a nezdála se být žádná konkrétní 

možnost jejich návratu), snížila Argentina svou participaci na vojenských akcí spojenců 

tak, že na konci války měla na paraguayské půdě pouze čtyři tisíce. Uruguay plnila
70pouze symbolickou účast na šachové ploše válečných operací.

Na druhou stranu Brazílie, která pokaždé přebírala stále větší zodpovědnost, 

považujíce se za vůdce akcí -  například v srpnu 1867 bylo 40 000 až 45 000 mužů 

aliance v poli (z nichž tři čtvrtiny byli Brazilci), zvětšila svou stálou armádu na 60 000 

až 70 000 mužů během prvního roku války, třeba i za cenu násilného rukování a použití

67 Marques, M.E. de Castro Magalhäes: Guerra do Paraguai: 130 anos depois. Relume-Dumará, Rio de 
Janeiro, 1995, str. 71.
68 Marques, M.E. de Castro Magalhäes: Guerra do Paraguai: 130 anos depois. Relume-Dumará, Rio de 
Janeiro, 1995, str. 71.
69 Marques, M.E. de Castro Magalhäes: Guerra do Paraguai: 130 anos depois. Relume-Dumará, Rio de 
Janeiro, 1995, str. 72.
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otroků (kteří získali volnost výměnou za službu ve válce) a vojenských jednotek 

sestavenými dobrovolníky (Voluntários da Pátria71, kteří také zahrnovali mnoho 

svobodně narozených černochů). Předpokládá se, že během války Brazílie mobilizovala 

mezi 130 000 a 150 000 muži (pravděpodobně místo 200 000 uváděných některými 

historiky) a poměr jednotek rekrutovaných národní gardou72 spadl z 75% v roce 1866 na 

méně jak 45% v roce 1869.73

Kromě toho se Paraguay musela spolehnout na svou vlastní výzbroj a loděnice, 

naproti tomu spojenci měli přístup ke zbraním a lodím vyrobených v zahraničí. Z velké 

části pocházely z Evropy a zejména z Velké Británie, přičemž téměř pokaždé byly 

placeny z půjček z londýnského City. Díky možnosti obdržet půjčky ze zahraničí a 

zejména nejmodemější zbraně, získali spojenci již od počátku naprostou námořní 

superioritu. Tento fakt byl již patrný na začátku války už Brazílie disponovala největším 

a nejmocnějším námořnictvem v regiónu.74

2.1 Chronologie bojů

Boje by se daly rozdělit do třech fází. První charakterizovaly omezené 

paraguayské útoky do brazilského Mato Grossa v prosinci 1864 a argentinského 

Corrientes v dubnu 1865. V květnu 1865 překročila paraguayská armáda Missiones a 

napadla Rio Grande do Sul. Z počátku úspěšná invaze byla zastavena spojeneckými 

jednotkami. Paraguayci se nikdy nedostali až do Uruguaye. Paraguayský velitel, koronel 

Estigarriba, se vzdal prezidentovi Mitremu75, císaři Pedrovi II.76 a presidentu Floresovi 

vUruguaianě 14. září 1865. Paraguayské vojsko ustoupilo, překročilo řeku Paraná a 

připravilo se bránit jižní hranici země. Na konci prvního roku války byly jediné

70 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 208.
71 Dobrovolníci vlasti.
72 Guarda Nacional.
73 Marques, M.E. de Castro Magalhâes: Guerra do Paraguai: 130 anos depois. Relume-Dumará, Rio de 
Janeiro, 1995, str. 74.
74 Bueno, Eduardo: Brasil: urna História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 209.
75 Velitel spojeneckých vojsk během prvních dvou a půl let války. (Spalding, W.: A ivasäo paraguaia no 
Brasil. Companhia editora nacional, Säo Paulo, 1940, str. 52.)
76 Jednalo se o jeho jedinou návštěvu válečného území. (Spalding, W.: A ivasäo paraguaia no Brasil. 
Companhia editora nacional, Sao Paulo, 1940, str. 52.)
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paraguayské jednotky, které zůstaly na půdě spojenců, malé hrstky nacházející se 

v Mato Grosso (které pokračovalo býti druhou frontou války).77

V tomto mezidobí byla 11. června v Riachuelu na řece Paraná kousek po proudu 

od říčního přístavu Corrientes svedená jediná opravdu důležitá námořní bitva války, ve 

které císařské loďstvo zničilo paraguayskou formaci a zavedlo efektivní blokádu
78Paraguaye, která vydržela až do konce války.

Druhá a hlavní fáze (která zahrnovala různá období, ve kterých ve skutečnosti 

nebyla žádná bitva) začala, když spojenci konečně vstoupili v dubnu 1866 do Paraguaye 

a ustavili svoje hlavní ležení v Tuyuti, blízko nad soutokem řek Paraná a Paraguay. Na 

tomto místě odrazili 24. května drtivý paraguayský útok a vyhráli první velkou pozemní 

bitvu.79 Nicméně trvalo další tři měsíce než spojenecké jednotky pokračovaly proti 

proudu řeky Paraguay. Téměř okamžitě, 22. září v Curupaiti, pouze 10 dní po setkání 

mezi Mitrem a Lópezem, v Yatayti-Corá, na kterém López nabídl výhody, které 

zahrnovaly uzemní koncese, aby válka mohla skončit a Paraguay byla zachráněna a 

nikoli celkově rozdrobená a permanentně okupovaná. Tento návrh Mitre definitivně
ол

odmítl, načež spojenci utrpěli nejtěžší porážku války. Neobnovili své snahy o postup 

až do června 1867, kdy byl zahájen manévr к obklíčení námořní pevnosti Humaitá, 

která blokovala přístup к řece Paraguay a hlavnímu městu Paraguaye Asunciónu. Bylo 

potřeba ještě jednoho roku (srpen 1868) než byla Humaitá konečně obsazena a dalších

pět měsíců (leden 1869) do rozhodující porážky v bitvě Lomas Valentina (27.prosince),
• 81 ve které byla fakticky zničena paraguayská armáda.

Spojenecké sily, v současnosti tvořené zejména brazilskými jednotkami, byly od 

ledna 1868 pod velením brazilského velitele Marquêse de Caxias, který vystřídal 

argentinského prezidenta Mitreho, konečně vstoupily do Asunciónu a zdálo se, že je 

válka u konce.

Následovala však ještě třetí fáze války. López sestavil novou armádu v 

Cordillera na západ od Asunciónu a vedl guerilovou kampaň proti spojeneckým 

jednotkám, která přestože byla omezená, slavila velké úspěchy. Konečně byl poražen a

77 Spalding, W.: A ivasäo paraguaia no Brasil. Companhia editora nacional, Sao Paulo, 1940, str. 58.)
78 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 210.
79 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 210.
80 http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/historia indice00.htm.
81 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 214.
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jeho jednotky byly 16. srpna 1869 zmasakrovány v poslední velké bitvě této války v

Campo Grande.82 López však opět unikl. On a jeho irská družka, Elisa Alicia Lynch,

byli pronásledováni brazilskými jednotkami dalších šest měsíců dokud nebyl López
• 81konečně dopaden a zabit v Cerro Corá v severovýchodní Paraguayí 1 .března 1870.

2.2 Ohlednutí se po revizionistieké teorii

Jak již jsem v úvodu zmínil tématem mé práce je  analýza paraguayské války, 

nikoli ohlednutí se za hypotézami. Přesto považuji za nezbytné na tomto místě ještě 

jednou odkázat na existenci revizionistieké teorie. Tato teorie si klade jednu zásadní 

otázku: „Komu by samotná válka přinesla nejvíce užitku?“ Odpovědí pro tyto 

revizionistieké historiky není žádný z přímých aktérů války, ale je to Velká Británie. 

Odkazují na fakt, že by to nebylo poprvé, co došlo к nějakému vojenskému konfliktu, či 

politickému převratu na území Jižní Ameriky, ze kterého by Velká Británie profitovala. 

Známý je třeba případ, kdy velká Británie získávala portugalský dluh přes Brazílii ihned
84po vyhlášení Brazilského císařství, kterému se následně stala garantem.

Zcela jistě to nebylo také poprvé co Velká Británie byla odhodlána zničit model 

autonomního ekonomického vývoje vedeného státem, který pravděpodobně 

představoval nebezpečí pokroku liberálního kapitalistického modelu v regiónu a 

zejména, který bránil přísunu britského zboží a kapitálu. Přesto vědět jestli britští 

neokolonialisté stimulovali, či ne, obě země, aby vyhlásily válku Paraguayí za účelem 

otevření jediné uzavřené ekonomiky zbývající v Latinské Americe pro vyrobené 

výrobky a kapitál Britů jsou otázky, které jsem chtěl zmínit v této práci. Mým 

argumentem je, že existuje velice málo dokumentů, které by podpořily tuto 

revizionistickou tezi. Co však nelze zpochybnit je fakt, že britské půjčky Argentině a 

zejména Brazílii před a během války, stejně jako prodej britských zbraní, byly velice
• o 85důležitou kontribucí pro eventuelní vítězství spojenců nad Paraguayí.

82 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 214.
83 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 214.
84 Pomer, Leon: Guerra do Paraguay VISÄO ESQUERDA. Global, Rio de Janeiro, 1980, str. 36.
85 Pomer, Leon: Guerra do Paraguay VISÄO ESQUERDA. Global, Rio de Janeiro, 1980, str. 142.
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3. Následky války

Následky války byly ohromující. Každého z aktérů, ať již  byl výsledek války 

jakýkoliv, válka zasáhla ze socio-politického hlediska zcela zásadně a na základě 

mnohých analýz si myslím, že byla pro všechny aktéry zcela zásadním politickým 

mezníkem, který přispěl к tvorbě a formování států v laplatské oblasti. Pro nedozímost 

dalekosáhlých následků by opakování stálých faktů v celkovém souhrnu nevyznělo 

zcela přesvědčivě, a proto je nejlepší varianta rozboru následků války proveditelná 

výčtem událostí podle aktérů. Tento způsob je  vhodný zejména z důvodu, že ne každý 

ze států se účastnil války stejnou měrou a zejména, že každý stát se jiným způsobem a 

jinak dlouho vzpamatovával z následků. Zároveň mi dovoluje vnést skromnou 

charakteristiku stavu před válkou, které se následně odrážejí do poválečných událostí.

3.1 Brazílie

Největším a nej významnějším hráčem laplatské oblasti je  Brazílie. Ze všech 

spojeneckých států účastnících se konfliktu nesla největší tíhu bojů. Brazílie se stala 

vojenským vítězem války. Byla to její vojska, která se na konci války téměř výhradně 

starala o veškeré vojenské operace a pronásledovala Solana Lópeze do jeho hořkého 

konce. Vojenské vítězství Brazílie nedokázala přetavit do výhod politických. Přestože 

brazilská vojska okupovala Paraguay po několik následujících let a politický vliv si 

udržela min po následující dekádu, nezískala Brazílie nic víc než bažinatou oblast na 

severu Paraguaye. Cena kterou Brazílie za tento malý pruh pustiny zaplatila byla 

ohromná. Brazílie si vytvořila ohromných dluh u londýnských bankovních domů, který 

se jí už nepodaří nikdy splatit. Její materiální i lidské ztráty byly ohromné. Fakt, že 

takovéto mocnosti rozkládající se na téměř jedné polovině území celé Jižní Ameriky, 

trvalo předlouhých 6 let porazit malou zaostalou Paraguay za ohromujících ztrát a 

nákladů, vyvolalo celou řadu otázek o samotné podstatě brazilského císařství. 

S přílivem nových myšlenek se císařství stávalo stále více nepopulární a nebýt velké 

obliby císaře zejména na začátku jeho vlády pravděpodobně by tato poslední monarchie 

v Jižní Americe dlouho nevydržela. Zlomovým bodem v jeho popularitě se stane právě 

tato nesmyslně brutální a nákladná válka. Brazílie, která se těšila největšímu politicko

ekonomickému významu v regiónu, bude v následujících dvou dekádách po válce 

procházet zcela zásadními změnami, které v její historii nemají obdoby a z tohoto
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důvodu se budu snažit rozebrat následky války o něco podrobněji než u ostatních 

aktérů. U některých z následků se budu snažit jít hlouběji к původu jejich vzniku a 

rozebrat celou řadu příčin. Nejdříve by však stálo poněkud charakterizovat tuto zemi 

s odlišným portugalským původem od ostatních aktérů a přiblížit ji skromným výčtem 

událostí, jako jsem tomu učinil v případě hispanofonních zemí. Domnívám se, že toto je 

nezbytné pro správné pochopení postojů všech zainteresovaných aktérů a zároveň 

к pochopení událostí, které předcházely samotné paraguayské válce v této zemi.

Je největší zemí Latinské Ameriky a jako jediná je lusofonní. Na základě 

smlouvy z Tordesillas v roce 1494, kde si Španělsko a Portugalsko rozdělili sféry moci, 

připadla portugalské koruně. Tehdejší velikost Brazílie byla velice omezená, ale 

zásluhou drsných a velice brutálních prospektorů a lovců otroků tzv. bandeirantes ze 

Säo Paula se velice rychle rozrostla, až dosáhla na západě hranic Peru a na jihu oblasti 

La Plata. Portugalská svrchovanost nad území Brazílie nebyla nikdy díky její rozloze 

nikterak jednoduchá. Přesto Portugalsko dokázalo odrazit francouzské a nizozemské 

nároky, stejně tak jako nikdy nepodlehlo hispánskému vlivu za doby personální unie se 

Španělském.86

Pro Brazílii, která byla vždy pouze nevyčerpatelným zdrojem surovin a 

otrockého zneužívaní práce svitla naděje poněkud paradoxně s invazí Napoleona na 

Iberský poloostrov. Tato invaze donutila emigrovat portugalskou královskou rodinu 

právě do Brazílie. Tato událost z roku 1808 zvedla prestiž Brazílie, kde téhož roku 

princ-regent Joäo zrušil omezení místní výroby a otevřel přístavy pro zahraniční 

obchod. Všechny tyto události vrcholí v roce 1815, kdy se z Brazílie stává království 

zcela rovnoprávné s Portugalskem. Nezávislost získává Brazílie v roce 1822, nikoli 

však revoluční cestou jako v okolních španělských územích, ale téměř mírovou cestou, 

kdy se princ regent Pedro odmítl vrátit do Portugalska a vyhlásil nezávislost. Dostává 

titul císaře a v roce 1824 vyhlašuje první ústavu.87 Na základě Monroeovi doktríny88 

vydané v roce 1823 se USA stávají v roce 1824 prvním státem uznávající Brazílii. Ihned
• 89pak následují Velká Británie a Portugalsko.

86 Halperin Donghi, Tulio: História da America Latina, Paz e Terra, Sao Paulo, 2005, str. 62-66.
87 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 437.
88 Monroeova doktrína vydaná roku 1823 pátým prezidentem USA Jamesem Monroem, v úřadu v letech 
1817-1825, která vyhlašovala, že evropské mocnosti by dále neměly kolonizovat, či jinak zasahovat do 
vývoje a záležitostí amerických národů. (Elektronická encyklopedie založená na 11. vydání Encyklopedie 
Britannica z roku 1911, http://www. 1911 encvclopedia.org/Л
89 Vianna, H.: Estudos de História Imperial. Companhia editora nacional, Sao Paulo, 1950, str. 173.
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Roku 1831 Pedro I. abdikuje a к moci se dostává triumvirát regentů vládnoucích 

za tehdy pětiletého Pedra II. V roce 1834 dochází к úpravě ústavy, kdy do ní byl 

zanesen prvek federalizace omezující regentství pouze na jednoho muže. Ve třicátých 

letech se v Brazílii odehrálo velké množství nepokojů a tento fakt přispěl 

к předčasnému prohlášení dospělosti Pedra II. v roce 1840, který taktéž uzavírá kapitolu 

regentství, je  zároveň i vydán zákon rušící federalismus.90

3.1.1 Doba císaře Pedra II.

Dobu císařství symbolizoval v Brazílii tak populární slogan „Uniäo e 

indústria“91. Byla to perioda dlouhého míru a stability osvíceného monarchy. Během 

této doby Brazílie přejímala celou řadu vynálezů a výdobytků industriálni společnosti. 

Po zemi se stavěly silnice a železnice. Byl položen podmořský telegrafní kabel. Po
09moři, Amazonce a Paraná se pohybovala parní plavidla.

Přes veškerá modernizační řešení však Brazílie stále zůstává zaostalou zemí, 

v níž je ekonomický systém založen na otrocké práci. Otroctví se stalo zásadní 

politickou otázkou císařství. Abolicionismus v poslední jihoamerické otrokářské zemi 

zesílil zejména po americké občanské válce a poté zejména po válce paraguayské. Jak 

se válka protahovala a jevila se velice náročnou, tak si žádala velké množství vojáků. 

Jejich nedostatek byl řešen verbováním černých otroků do armády pod příslibem 

osvobození po skončení války.93 „Tohoto si všiml jeden zděšený francouzský cestovatel 

a poznamenal že ve státě, kde se přetřásají liberální ideje, pochodují do války rekruti se 

svázanýma rukama a se spojovacím provazem kolem šíjí. “94

Za vlády císaře Pedra II. se konečně vyprofiloval i stranický systém Brazílie, 

kdy se kolem roku 1850 objevily dvě politické frakce -  konzervativci a liberálové. Obě 

dvě strany odvozovaly svůj původ od Brazilské strany, která vznikla ve 20. letech 19. 

století a stala se záštitou tehdy vznikajícího císařství. Kdekoli jinde na světě by tyto 

strany měly velice daleko od sebe, ale v Brazílii představitelé obou stran pocházeli

90 Lyra, H.: História da Queda do Império. Companhia Editora Nacional, Säo Paulo, 1964, str. 112.
91 Unie a industrie. Populárnost sloganů v Brazílii symbolizuje i dnešní republikánská vlajka, na které 
stojí em ordem e progresso, což v překladu znamená v pořádek a pokrok.
92 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 196.

93 Nabuco, J.: O Abolicionismo. Institute Progresso Editorial, Säo Paulo, 1938, str. 48.
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z téměř stejných sociálních skupin, a proto měly obě strany myšlenkově velice blízko. 

Tento fakt vyústil к vytvoření tzv. konsociaěního kabinetu v roce 1853, který zůstal u 

moci až do roku 1868 s přerušení mezi lety 1858 -  1868.95

Situace se komplikovala a monarchie slábla i přesto, že Pedro II. disponoval tzv. 

Poder Moderador96, což ve své podstatě znamenalo právo mírnit rozhodnutí brazilské 

vlády. V praxi tedy měl Pedro II. právo veta, právo rozpustit dolní komoru parlamentu 

(jediná, která byla volena) a právo vyhlásit volby dle vlastního uvážení. Tohoto práva 

Pedro II. ze své povahy neužíval, přesto zejména během paraguayské války stranil 

konzervativní straně, která za ním relativně pevně stála při završení konfliktu 

s Paraguayí. V roce 1868 však svého práva již využil, jako demonstraci síly vůči 

liberálům, kteří nesdíleli císařův názor pokračovat ve válce do bezpodmínečné 

kapitulace Paraguaye, ale chtěli vyjednávat. Císař nechal rozpustit vládu liberálů, která 

se tehdy opírala o silnou většinu v parlamentu a vyhlásil nové volby. Někteří 

nespokojení radikálové z liberální strany reagovali na Pedrovi kroky vytvořením nové 

frakce, která se v roce 1870 stala republikánskou stranou.97

Tato jistá nadstranickost vyplývající z Poder Moderador stála Pedra II. 

popularitu zejména mezi abolicionisty a radikály. Avšak největší ranou na popularitě 

byla vleklá a extremně nákladná paraguayská válka. V této době ztráty popularity
• • 98císařství se obnovuje stará myšlenka -  myšlenka republiky.

3.1.2 Republikanismus

Republikanismus byl v Brazílii starou myšlenkou již  z dob portugalské 

kolonie.99 Myšlenka se však velice zprofanovala během válek latinskoamerických států 

za nezávislost a pozdějších válkách o moc mezi různými caudilli, jako se tomu dělo 

v Argentině.100 Novým impulzem se stala paraguayská válka. Na základě 

nepopulámosti se šířila tato myšlenka jako lepšího státního zřízení, a tak 3. listopadu

94 Klíma, Jan: Dějiny Brazílie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998, str. 219.
95 Hillman, Richard S.: Understanding contemporary Latin America, L. Rienner Publishers, Boulder, 
1997, str. 141.
96 Umírftující síla.
97 Hillman, Richard S.: Understanding contemporary Latin America, L. Rienner Publishers, Boulder, 
1997, str. 142.
98 Nabuco, J.: O Abolicionismo. Instituto Progresso Editorial, Säo Paulo, 1938, str. 67.
99 Basbaum, L.: História sincera da República das origens até 1889,Rio de Janeiro, 1957, str. 121.
100 Basbaum, L.: História sincera da República das origens até 1889,Rio de Janeiro, 1957, str. 123.
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1870 dojde к ustavení republikánské strany v Rio de Janeiru101 s jasně určenými 

politickými cíly, kterými jsou: „kritika stávajícího politického zřízení císařství,

obnovení a posílení federalismu, decentralizace moci, odluce církve od státu a
f ? 102 „demokratické kontinentální solidaritě“.

Přesto je zde velice důležité ozřejmit, že v počátcích vzniku republikánské 

strany se její činnost omezovala na kritiku zřízení, nikoli však к osobě panovníka. I přes 

některé nedobré kroky, jakými bezesporu byla paraguayská válka, protěžování 

konzervatistů a neustálé zadlužování anglickým bankám, měl neustále pověst otce 

národa. Tato pověst je podpořena jeho kořeny a postoji. Byl to jediný latinskoamerický 

monarcha narozený na americké půdě. Tento původ ho předurčoval к postojům, které 

hájil. Během paraguayské války např. protestoval proti ostřelování chilského 

Valparaísa103 španělskou flotilou nebo odmítl přijmout vyslance mexického císaře 

Maxmiliána, kterého považoval za loutku evropských mocností к udržení svého vlivu 

na kontinentu.104

3.1.3 Zrušení otroctví

Abolice byla zásadní společenskou otázkou v zemi, kde ještě v roce 1884 bylo 

více jak 1, 24 milionu otroků, což představovalo více jak desetinu populace a kde 

většina ostatních obyvatel žila v pracovních podmínkách, které by se bez nadsázky daly 

nazvat otrockými.|(ъ Postoje ke zrušení otroctví byly zřejmé, neboť Brazílie se postupně 

stávala více a více hospodářsky izolovanou díky svému ekonomickému modelu. 

Problémem však bylo, že kdo mohl otroctví zrušit, byli zástupci politických stran 

v parlamentu. Členové obou politických stran jak liberální tak konzervativní pocházeli 

z velké části ze statkářských rodin a jako tací měli nejmenší zájem na zrušení něčeho, 

co vlastně vytvářelo jejich majetek. Co však hrálo abolicionistům na ruku, byly věčné 

rozbroje mezi těmito dvěma tábory, které leč politicky měly к sobě velice blízko, tak po 

lidské straně byly velice polarizované. Jistým moderátorem tehdejších třenic se stali 

byrokraté a profesionální politici ze středních vrstev, kteří přicházeli s konkrétními

101 Klíma, Jan: Dějiny Brazílie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998, str. 222.
102 Klíma, Jan: Dějiny Brazílie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998, str. 223.
103 V současnosti nejdůležitější přístav Chile.
104 Klíma, Jan: Dějiny Brazílie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998, str. 223.
105 Nabuco, J.. O Abolicionismo, Säo Paulo, 1938, str. 76.
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návrhy.106 Přes jejich veškerou snahu bylo poslední desetiletí císařství ve znamení 

politické nestability, jejíž zásadním původcem byla úmrtí ministerského předsedy 

vévody z Caxias (1880), vikomta Rio Branco (1880) a Manuela Luise Osoria (1879),

posledních věrných monarchistů.107 Díky této politické nestabilitě bylo v letech 1880 a
1 081889 vytvořeno deset vládních kabinetů a třikrát byly vyhlášeny předčasné volby. 

Neustálé uplatňování umírňujícího práva císařem a jeho neustálé vměšování se do 

politických třenic vedlo к nespokojenosti i poslední loajální monarchisty. Zde je 

důležité upozornit, že císař Pedro II. nevstupoval přímo do politických rozbrojů. 

Komunikoval s politiky zejména pomocí dopisů a osobních návštěv. Politici měli zcela 

volnou ruku při tvoření svých idejí. Panovník pouze zasáhl ve chvílích, kdy jednání se 

zdála bez břehá.109

I přestože byl panovník (jeden z nej větších vlastníků otroků) nakloněn abolici a 

válka s Paraguayí emancipovala celou černou společnost, neboť černí otroci se účastnili 

ve zbrani všech válečných operací a za tuto službu jim  byla přislíbena svoboda, rušení 

otroctví pokračovalo velice pomalu a symbolizovalo ho heslo tehdejších elit „lento, 

graduai e seguro“110. Prvním krokem к jeho zrušení byl „zákona svobodného lůna“ (Lei 

do Ventre Livre) z roku 1871, který podepsala princezna Isabela v době nepřítomnosti 

císaře Pedra II. Zákon s jistými dodatky osvobozoval nově narozené děti otrokyním, 

přesto dával otrokářům nárok na jejich práci do dosažení plnoletosti v 21 letech.111

Tento zákon byl po svém vydání oslavován jako velké vítězství liberálů. Ve 

skutečnosti se ukázal ne příliš efektivní. Nejen že si tehdejší ekonomika již  žádala 

svobodnou pracovní sílu, ale navíc docházelo к různým machinacím v porodnicích a 

daty narození. Pokud by tehdy v Brazílii zůstalo u tohoto zákona, vymizelo by otroctví 

až někdy kolem roku 1920.112 Na druhou stranu pomalé osvobozování otroků a 

neutuchající potřeba kvalifikované svobodné sily rozšířilo poptávku po evropských 

imigrantech a toto období se stává začátkem zlaté imigrační éry, kdy zprvu přicházejí 

zejména Italové na kávové plantáže v Säo Paulu, ale i celá řada jiných národností

106 http://www.country-studies.com/brazil/.
l07Elektronická encyklopedie založená na 11. vydání Encyklopedie Britannica z roku 1911, 
http://www.191 lencvclopedia.org/.
108 Bueno, Eduardo’ Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 226.
109 Taunay, A. de E.: Pedro II.. Companhia editora nacional, Sao Paulo, 1933, str. 97.

110 Pomalu, postupně a bezpečně.
111 Nabuco, J.: O Abolicionismo, Sao Paulo, 1938, str. 83.
112 http://www.countrv-studies.com/brazil/.
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čítajících přibližně 156 000 přistěhovalců za léta 1875 až 1887.113 Tato radikální 

demografická změna a zejména poptávka po námezdní pracovní sile přispěly 

к procentuálním poklesu otrocké populace z 28,2% v roce 1854 na 8,7% v roce 1886.114 

Severovýchod se s tímto nedostatkem otrocké práce vypořádal jako vždy po svém, a tak 

využil první katastrofy vsertäo115, které zasáhla obrovská vlna veder v 70. letech a 

vyprovokovala migrační flux, který se ve své podstatě nezastavil dodnes. Tito 

sertanejos116 se rozprchli po celé Brazílii a stali se kupříkladu hlavní kolonizační vlnou 

v Amazonii. Avšak ne každý se odhodlal ke strastiplné cestě do neznáma pralesa a celá 

řada jich skončila na fazendách117 velkých plantážníků cukrové třtiny zejména v Bahíi a 

Pemambucu118. '19 V celobrazilském měřítku byla demografie otroků charakterizována 

taktéž jeho postupným snižováním počtu, ať to bylo na základě rozhodnutí jejich 

majitele, který je posléze zaměstnal jako své námezdní pracovníky nebo na základě 

rozhodnutí státních úředníků, jako se tomu stalo ve státě Ceará120, na jehož území bylo 

otroctví zrušeno v roce 1883, či na základě stupňujících se útěků, které se množily
171zejména s postupným snižování lovců otroků. Tato fakta vedla к ohromnému snížení 

počtu otroků mezi lety 1884 a 1887 z 1 240 806 na 723 419 otroků.1"12 Bývalí otroci 

z nichž se stala námezdní síla, začali postupně migrovat к jihu, což je ve své podstatě 

tendence, která platí dodnes. Svou obživu nacházeli zejména na kávových plantáží státu 

Sao Paulo, neboť jejich dřívější surovina -  cukrová třtina byla zavedena na plantážích 

karibských ostrovů a jejich britští a francouzští správci preferovali import zvláštních 

zdrojů než-li z nezávislé Brazílie. Káva se stala dominantní exportní komoditou 

Brazilského císařství a tento model trval ještě po mnohá desetiletí republiky. Tato téměř 

jednostranná závislost na jedné exportní komoditě byla pro Brazílii velice tíživá, neboť 

jakýkoli výkyv v cenách se stal její ekonomice osudný. Nejvíce na tento problém však

" ’ http://www.countrv-studies.com/brazil/.
114 http://www.countrv-studies.com/brazil/.
115 Sertáo je  velice chudý semiaridní region v severovýchodní Brazílii, který je  neblaze proslaven častými 
hladomory v dobách sucha. Rozkládá se na území států Alagoas, Bahía, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí a Rio Grande do Norte.
116 Obyvatelé sertaa.
117 Fazenda je  portugalský výraz pro statek, přeneseně může být použit i pro plantáž.
118 Dva nejvýznamnější státy brazilského severovýchodu s centry ve městech Salvador resp. Recife.
119 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 229.
120 Stát na brazilském severovýchodě s centrem ve městě Fortaleza.
121 Nabuco, J.: O Abolicionismo, Säo Paulo, 1938, str. 82.
122 http://www.countrv-studies.com/brazil/.
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dopadli nedávno propuštění otroci, kteří již  tak museli pracovat na kávových plantážích
• • i 123v podmínkách nezřídka horších než před jejich osvobozením.

Z hlediska ekonomického mohlo osvobození otroků přinést mnohem více než nový 

ekonomický model, tak skvěle fungující v zemích jako byla Velká Británie, či 

Nizozemí. Osvobození znamenalo konec starání se pána o otroka. Nyní veškeré léčebné 

úhrady, ošacení, ubytování a jiné musely být hrazeny z jeho skromných příjmů. Dále 

peníze, které byly investovány na nákup otroků a jejich vydržování, mohly být 

investovány do rozvoje železnice, námořní a říční dopravy a infrastruktury jako takové. 

Veškeré tyto investice byly daleko více bezpečné, než investice do zemědělství, které je 

velice náchylné na výkyvy cen a poptávky ze všelijakých příčin od změny konzumních 

návyků až po špatnou úrodu.124

Během 70. let se abolicionistické snažení poněkud utlumilo zákonem o 

svobodném lůně a fungováním různých fondů na výkup otroků, stejně tak některými 

municipálními aktivitami pro jejich propuštění. Avšak na začátku osmdesátých let bylo 

vidět, že výsledky se nedostavují, a společně s upadající monarchií byl stupňován tlak 

na císaře a statkáře. Jejich výsledkem bylo zveřejnění zákona z konzervativního tábora 

Saraiva-Cotegipe (Lei dos Sexagenários) osvobozující šedesátileté otroky. Tento zákon 

se stal pro celou společnost naprosto nepřijatelným, neboť průměrná délka života 

Brazilce stěží dosahovala tohoto věku. Pokud přesto se některý otrok dožil tohoto věku,
1 ЛС

byly mu falšovány dokumenty a barveny vlasy, tak aby nemusel být propuštěn. Tento 

teatrální zákon eskaloval aboliční cítění do takové míry, že již  se nedalo nijak pozdržet, 

či zastavit. Útěky otroků se staly normální záležitostí a podzemní skupiny, které je 

podporovaly už zdaleka nemusely působit v takové ilegalitě.126 Ve chvíli, kdy 

velkostatkáři apelovali na použití armády v jejich pronásledování, armádní důstojníci 

požádali princeznu Izabelu, aby je osvobodila od pronásledování uprchlých otroků. Tato 

prosba byla vyslyšena a oficiálně deklarována polním maršálem Deodorem Fonsecou,
• • • 127 rkterý jménem armády prohlásil, že musí být abolicionistická. Po tom co stát Ceará 

prohlásil všechny otroky na svém území svobodnými, následovaly ho v jeho snažení 

další státy, kde jejich zástupci posílaly neustále petice do parlamentu v Rio de Janeiru

123 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 229.
124 Lyra, H.: História da Queda do Império. Companhia Editora Nacional, Säo Paulo, 1964, str. 137.
125 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 227.
126Nabuco, J.: O Abolicionismo, Säo Paulo, 1938, str. 91.
127 Lyra, H.: História da Queda do Império. Companhia Editora Nacional, Säo Paulo, 1964, str. 137.
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za zrušení otroctví. Brazílie byla na pokraji sociální revoluce. Tento fakt si začali

uvědomovat i velkostatkáři, a tak výsledkem byl „Zlatý zákon“ (Lei Áurea), který 13.
128května 1888 podepsala princezna regentka opět za nepřítomného Pedra II. Tento 

zákon rušil otroctví na území celé Brazílie. Ve chvíli jeho vyhlášení upadla celá Brazílie 

do radostného oslavování, které nemělo trvat dlouho. Přestože zrušení otroctví nikterak 

neochromilo ekonomiku, pouze v prvních letech o něco menší sklizeň a pár nejméně 

výkonných farem zkrachovalo, pro otroky se de facto nic nezměnilo. Neustále zůstali 

pracovat na stejných plantážích za směšné platy. Postupně byli doplňováni evropskými 

imigranty, kteří povětšinou nebyli schopní zvládat ukrutné podmínky na plantážích, a 

tak se začali stěhovat do měst, což v dnešních dnech můžeme vidět na případu jednoho 

z největších měst světa Säo Paula. Ti méně odvážní, či více znechucení se dokonce 

rozhodli pro návrat do Evropy. Nový republikánský režim, který proklamoval 

rovnostářské myšlenky, však nebyl nikdy schopný vytvořit úřad pro integraci bývalých 

otroků do společnosti, ani je nezačal scholarizovat, a tak bývalý otroci byli ponecháni 

na samém společenském dnu svému osudu, kde dodnes většina jejich potomku přežívá 

na předměstí velkých měst v tzv. favelách129.130

3.1.4 Pád císařství

Zrušení otroctví byl zcela zásadní krok, který oslabil monarchii. Císařství od 

svého vzniku stálo za podpory nej konzervativnější elementů společnosti. V oné době 

jimi byly venkovská aristokracie tvořena pány otroků, císařská armáda a katolická 

církev.

Katolickou církev si císař popudil proti sobě již  v tzv. církevní otázce v letech 

1873/75. Její kořeny sahají ke konzervativním reformám vyhlášeným na Prvním 

vatikánském koncilu svolaném papežem Piem IX. Reformy zejména měly posílit moc 

papeže, kterou již deklaroval v Sylabu z roku 1864, ve kterém odsoudil soudobé 

politické myšlení jako byl liberalismus, materialismus a racionalismus. Díky vyostřené 

politické situaci na evropském kontinentě nestačil koncil schválit všechny konstituce, a

128 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 227.
129 Brazilský výraz pro slum.
130 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 227.
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tak přijal pouze dvě -  o katolické víře a o církvi. Nej diskutabilnějšími body z konstituce
• 131se staly otázky papežského primátu a papežské neomylnosti.

Tato centralistická a unifikační doktrína však narážela na po staletí praktikované

právo portugalského krále a posléze brazilského císaře kontrolovat brazilskou církev

tzv. padroado132. Toto padroado dávalo panovníkovi kontrolu nad církví, která sloužila

jako jeho nejsilnější zbraň. Přestože již  někteří církevní činitelé propagovali

republikánské myšlenky během století, krize se naplno rozhořela až s úpadkem režimu

po paraguayské válce v polovině sedmdesátých let devatenáctého století se snahami
• 1poevropštit církvi, které byly formulovány na Prvním vatikánském koncilu.

Venkovskou aristokracii proti němu popudily zejména ekonomické problémy 

spojené s restrukturalizací hospodářství a s ním spojenou orientaci na jiné produkty 

jejichž výroba již nebyla založena na otrocké práci. Náklady na paraguayskou válku, 

která nejen odčerpala obrovské materiální a lidské zdroje, ale stala se i symbolem 

liberálních myšlenek. Avšak nej závažnějším činitelem bylo zrušení otroctví díky němuž 

přišly o veškerý zdroj levné pracovní síly a vlastní politicko-ekonomickou prestiž.134

Poslední podporou režimu byla císařská armáda, kterou paraguayská válka zcela 

jistě nejvíce zasáhla. Jejím cílem bylo získat větší autonomii, což považovala za 

legitimní nárok vzhledem к průběhu války. Armáda se s průběhem války 

profesionalizovala a soustředila zejména ve státě Rio Grande do Sul, který následně 

bude produkovat celé řady generálů ovlivňujících osudy své země. Nejdůležitějším 

aspektem války bylo pro armádu její pevné dosazení do rozhodovacích pozic ve státě, 

ve kterých se nachází dodnes. Už během války si vojenští důstojníci uvědomovali 

nedostatky ve velení, vybavení a výcviku. Ve své době, kdy republikánská myšlenka 

nebyla natolik silná, neschvalovali vinu za tento fakt na císařství, ale na civilní vládu, 

zejména pak na ministra války. Po válce však velice však velice těžko snášela nezájem 

státu o jejich nároky. Přestože armáda byla největší silou na celém kontinentě a zároveň 

jednou ze zásadních složek, které podporovaly režim, nebyla považována civilními 

elitami jako potenciální nebezpečí. Situace se zejména zhoršila s daňovými problémy na 

začátku sedmdesátých let, kdy státní pokladna se potýkala s nedostatkem peněz. Nejvíce

131 Elektronická encyklopedie založená na 11. vydání Encyklopedie Britannica z roku 1911, 
http://www. 1911 encvclopedia.org/.
Ij2 Padroado -  patronství.
133 Lyra, H.: História da Queda do Império. Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, 1964, str. 156.
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se tento nedostatek financí projevil u armády. Zejména v této době míru nebyl její 

nadbytečný početní stav zdaleka již potřeba a jakékoli finanční prostředky směřující 

jejím směrem byly brány jako nadbytečné. Tento postoj brali veteráni z války jako 

obzvláště potupný. Finanční nedostatek téměř zastavil kariémí postup v armádě, platy 

byly zmražené a důstojníci si stěžovali proti povinnosti přispívat do fondu na vdovy 

z jejich nízkých platů.135 Stále více se armáda na společenském žebříčku propadala do 

hlubin a mezera mezi civilním oligarchy se zvětšovala. Morálka a výcvik v armádě 

upadaly stejně jako snaha politických stran vyslyšet požadavky vojáků na půdě 

parlamentu týkajících se reformy armády, povinné vojenské služby, lepšího zbrojního 

vybavení a vyšších platů a společenské prestiže. Během sedmdesátých let nespokojenost 

byla brzděna různými pokusy kabinetu o nápravu věcí zejména v otázce vylepšení 

rekrutování vojáků. Přestože tento pokus byl neúspěšný, byl však považován jako snaha 

o zlepšení stavu věcí. Nejdůležitějším moderačním faktorem však byly dvě krátké vlády 

dvou tehdejších osobností brazilského politického a vojenského nebe. V letech 1875-78 

se stal již  potřetí ministerským předsedou maršál Luis Alves de Lima e Silva, Vévoda 

z Caxias a post ministra války uchopil v roce 1878 další válečný veterán a hrdina 

Manuel Luis Osório, Markýz Herval, který však již  v roce 1879 zemřel a rok poté 

zemřel i Vévoda z Caxias.136 Tak odešly dvě nej významnější a trůnu nejvíce oddané 

osobnosti Brazílie té doby. Jejich smrt znamenala mocenské přeskupení, které dosadilo 

méně monarchii oddané důstojníky do vedoucích pozic. К moci se tak dostala mladší 

generace vojáků ze středních tříd, kteří šli sloužit do armády spíše kvůli levnému 

způsobu získání vzdělaní, než za účelem vydobytí si cti a slávy jako vojenský kariérista. 

Způsob jakým se dostali do armády a poměry ve společnosti, ze které pocházeli jim 

zavdávali možnost něco změnit v konzervativních poměrech císařství a zejména otevřít 

kariémí postup dalším členům střední vrstvy. Zabývali se velice otázkou otroctví, avšak
• 147ne tak ze zcela humánních důvodů, jako spíše z důvodů omezení moci velkostatkářů. 

Výsledky této generační výměny nenechaly na sebe dlouho čekat, a tak: „Několik

důstojníků se ozvalo poprvé roku 1883 v tisku proti potlačování svobody osobnosti 

v armádě. Populární veterán Paraguayské války Sena Madeira zveřejnil své 

abolicionistické přesvědčení a tím rozpoutal řetězovou reakci. Náhle se jevilo vše

134 Lyra, H.: História da Queda do Império. Companhia Editora Nacional, Säo Paulo, 1964, str. 159.
135 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 236.
136 Elektronická encyklopedie založená na 11. vydání Encyklopedie Britannica z roku 1911, 
http://www.191 lencvclopedia.org/.
137 Lyra, H.: História da Queda do Império. Companhia Editora Nacional, Säo Paulo, 1964, str. 162.
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špatné. Generál Floriano Peixoto snil o „silné vládě m eče“, která by z  „ubohé zem ě“ 

vymýtila slabé parlamentní diskutéry, zavrhoval liberalistickou měkkost existující 

politiky. Jiní důstojníci se zhledli v nacionalistické demagogii strmě vzestupujícího 

francouzského politika Boulangera. Generalita těžce nesla, že resorty ministrů války a
? ' < 1 3 8námořnictva obsazovali civilisté. “

Tehdejší brazilské důstojnictvo bylo tvořeno třemi generacemi vojáků. Nejstarší 

generace se účastnila zmatků počátku císařství a zejména sehrála zásadní roli při 

potlačení regionálních povstání v třicátých a čtyřicátých letech devatenáctého století 

jako byly například cabanagem139, guerra dos farrapos, revolta praiera140. Dále se 

zúčastnili války proti Oribemu a Rosasovi vletech 1851-1852 a v neposlední řadě 

sehráli rozhodující roli v konfliktu s Paraguayí.141 Střední generace již  daleko lépe 

vycvičených profesionálních důstojníků se účastnila akcí během paraguayské války. 

Nejmladší generace důstojníků se vyhnula všem konfliktům, ale na druhou stranu jejich 

teoretické znalosti byly na nej vyšší úrovni. Tato generace vyrůstala v době, kdy se 

veškeré nedostatky armády staly jasně viditelnými a absence prožitků z dřívějších 

událostí jim  bránila v jejich loajálnosti к trůnu. Byli nejméně svázáni se starým 

režimem a nejvíce znechuceni poměry v armádě vedené starou generací. Nedostatek 

pokroku v mírových dobách v armádě plné veteránů z Paraguaye je stále přiváděl na 

cestu nových myšlenek, jak skoncovat se starým režimem a otevřít cestu pokroku nejen 

jim, ale celé Brazílii. Jednou z možnosti jak ventilovat svoje myšlenky a dosáhnout 

jistého vyššího postavení byla politická kariéra.142 V tehdejší brazilské politické tradici 

mohli zastávat jak vojenskou funkci, tak funkci politickou. Stávalo se tedy velice často, 

že nějaký důstojník zastával pozici ministra, prostého poslance, či úředníka, ze které 

mohl ovlivňovat politické dění a zároveň dění v armádě, neboť se nezřídka stávalo, že 

jeho politická pozice mu dovolovala se vměšovat do věcí armády a zároveň mu dávala 

právo i kritizovat důstojníky s vyšší hodností.143 Během osmdesátých let tato praktika se

138 Klíma, Jan: Dějiny Brazílie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998, str. 232.
139 Revolta probíhající mezi lety 1835 - 1840 v dnešním státě Pará, která byla způsobena zejména špatnou
sociální situací obyvatel a snížením důležitosti regiónu po vyhlášení nezávislosti.
(http://200.226.135.50/historiab/cabanagem.htm.)
140 Revolta v dnešním státě Pernambuco v letech 1848 -  1852. Ideologickou základnou tomuto hnutí byly 
požadavky evropských revolucionářů z roku 1848, nevyřešené regionální problémy a znovu oživená 
nespokojenost se vznikem a existenci Brazilského císařství, (http://200.226.135.50/historiab/revolucao- 
praieira.htm.)
141 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 237.
142 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História, Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 237.
143 http://www.country-studies.com/brazil/.
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stala natolik samozřejmou, že se stala tmem v oku civilním ministrům ve vládě. Jevila 

se jim jak rozvracečská, neboť tito důstojníci působili v čelních provinčních postech a 

mohli ovlivňovat jejich politiku, dále mohli kritizovat politiky na parlamentní a senátní 

půdě a nesporně ovlivňovali veřejné mínění na různých shromážděních, či v tisku. Celá 

situace eskalovala, když civilní ministr války se rozhodl prosadit zákon, který by 

omezoval veřejná prohlášení představitelů armády a věcech vládních. To vedlo к velké 

nevoli vedené pozdějšími zakladateli republiky polního maršála Manuel Deodoro da 

Fonseca a generála Jose Antonio Correia de Camara, 2. vikomta z Pelotas, kteří svým 

tlakem donutili ministra к odstoupení a posléze к pádu parlamentu.144 V nastalé 

kabinetní krizi frustrace sílila jak mezi důstojníky tak mezi republikány. To co původně 

měla být pouze ukázka síly požadující odstoupení parlamentu se stal republikánský 

převrat vedený maršálem Fonsecou, který odstranil císaře Pedra II.145 Jak se však již 

brzy ukázalo převrat nic nového na politickou situaci v Brazílii nevnesl. Oligarchové se 

rychle adaptovali a své kontakty a schopnosti ovládat režim si přenesli do nově vzniklé 

republiky.

Shmeme-li tedy následky války do konkrétního celku, dojdeme к závěru, že 

válka znamenala konec pro císařství a nástup republiky. Následky války totiž obrátily 

všechny tři pilíře císařství proti vlastnímu zřízení. Všechny tři problémy se vynořily 

ihned po skočení války. Díky umírňující pozici císaře a respektu к jeho osobě к převratu 

nedošlo ihned bezprostředně po válce, ale až s příchodem nové generace nerespektující 

staré hodnoty císařství až dvacet let po jejím skončení. Během těchto dvaceti let 

docházelo к postupnému formování myšlenek pozitivistů a republikánů, kteří neustávali 

v kritice brazilské politické struktury jako hlavní překážky v modernizaci. Zejména 

nejsilnější republikánské hlasy se ozývaly ze států Säo Paulo a Rio Grade do Sul jejichž 

ekonomika byla již založena na tržní bázi. Pro pěstování kávy, resp. chovu dobytka 

nebylo již třeba otrocké práce. Pád mexického císařství v roce 1867 a poválečná 

prosperita v Argentině dala další důvod průchodu federalismu a zejména republikánství 

jako státnímu zřízení.146 Republikáni považovali monarchii jako cizí prvek na 

americkém kontinentě a jako neustálý zdroj konfliktů s okolními státy. Ve svém 

manifestu vydaném v roce 1870 dokonce proklamovali, že jsou v Americe, a že by

144 Klíma, Jan: Dějiny Brazílie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998, str. 234.
145 Klíma, Jan: Dějiny Brazílie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998, str. 242.
146 Lyra, H.: História da Queda do Império. Companhia Editora Nacional, Säo Paulo, 1964, str. 144.
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chtěli být Američany.147 Liberálové taktéž požadovali hluboké sociální reformy. Jejich 

myšlenky byly založené na volném a svobodném obchodě. Z tohoto důvodů se u nich 

rozvinula abolicionistická myšlenka, která nejen osvobodí pracovní sílu která by se dala 

využit na moderních principech kontraktního zaměstnání a taktéž zrušení otroctví by 

znamenalo posílení jejich politické pozice na úkor konzervatistů. Zrušení otroctví 

nebylo jimi považováno na základě moralismu, ale z čistého pragmatismu. Zrušení by 

pro ně znamenalo zvýšení efektivity hospodářství. Liberálové taktéž bojovali proti 

nekorektním politickým a ekonomickým praktikám ustálených po staletí uvnitř země. 

Princip patrocinace a různých rodinných klanů ovládal chod státu. Tento neblahý 

ekonomický jev, který naprosto znemožňuje konkurenci, je  patrný až do dnešních dnů. 

Různé kontakty a náklonnost vlivných lidí byly totiž závažnějšími aspekty pro 

rozhodnutí než-li vlastní schopnosti.

3.2 Paraguay

Paraguayská válka znamenala pro Paraguay naprostou zkázu, která vrhla slibně 

se vyvíjející zemi o několik století zpět. V historii paraguayského území by se následky 

této války daly srovnat pouze s obdobím spojeným s příchodem Španělů. Přesto 

v novodobých dějinách takový konflikt nemá obdoby. Válka znamenala nejen 

ekonomický rozvrat, kdy zničila veškerou tehdejší existující infrastrukturu. Znamenala 

taktéž naprostou ekonomickou závislost Paraguaye na vítězných mocnostech, jež se 

změnila až za vlády diktátora generála Stroessnera, se stavbou přehrady Itaipú. Největší 

škody však napáchala po lidské stránce. Paraguay ztratila velkou část své ekonomicky 

aktivní populace a válka téměř zničila rodinné uspořádání společnosti.

Jak již bylo řečeno pro Paraguay megalomanská expedice Solana Lópeze 

znamenala naprostou zkázu po všech stránkách. V očích mnoha historiků je 

zodpovědnost za celou tuto válku pouze v jeho ambiciózních aktech, přestože již 

existovaly některé indicie, že к podobnému střetnutí dojde již za vlády jeho otce, který 

opustil politiku neutrality Josého Gašpara Rodrígueze de Francii. Carlos Antonio López 

vyhlásil válku Rosasovi už v roce 1845, aby podpořil neúspěšnou rebelii argentinské

147 Basbaum, L.: História sincera da República das origens até 1889,Rio de Janeiro, 1957, str. 92.
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14Rprovincie Corrientes . Jeho heslem se stal slogan „Nezávislost nebo smrt“ citace podie 

kterého vystupoval i v dalších zahraničních otázkách.149 Přestože v roce 1845 Lópezovi 

nehrozilo velké nebezpečí, neboť Rosas byl dosti zaměstnán Francouzi a Brity v La 

Plata, Paraguay si poprvé vyzkoušela jaké je to existovat s embargem, které se ji později 

stane osudným v samotné paraguayské válce. Lópezovi se taktéž podařilo vyprovokovat 

vztahy s Brazílií, když jim  nepomohl svrhnout Rosase v roce 1852 a vytlačil v letech 

1850 a 1855 brazilské posádky z území, která si nárokovala Paraguay. Velice nelibě 

musel nést právo volné plavby na řece Paraguay, ke kterému byl donucen Brazilci 

v roce 1858, navíc Brazílie měla i svou představu o jižních hranicích své provincie 

Mato Grosso150. S Argentinou probíhali neustálé spory o region Misiones mezi řekami 

Paraná a Uruguay, přestože po Rosasovu pádu López podepsal smlouvu s Buenos Aires 

uznávající paraguayskou nezávislost, která však ze strany Argentinců nebyla nikdy 

ratifikována.151 Svého času však tolerovali regionální hegemoni nezávislost Paraguaye 

ze zcela odlišných důvodů. Paraguay totiž sloužila jako překážka expanzionistických 

tendenci toho druhého, a proto každá ze zemí byla spokojená, když ten druhý nemohl 

ovládat dění v Paraguayi.

Po válce byla Paraguay na prahu zániku. Díky však regionální stabilitě byla 

z vůle mocností zachována. Vlastní stabilitu Paraguay opřela o základní element, na 

kterém i sama vznikla a tím je úrodná půda. Již před válkou žila většina obyvatelstva na 

venkově a podle Franciova modelu se věnovala samozásobitelskému zemědělství. 

Kultivací půdy a návratem к národním hodnotám se Paraguay pomalu snažila
• • • 1S?překlenout hrůzy války. Přestože Paraguay ztratila významnou část svého teritoria , 

pouze region Misiones byl v tehdejší době hospodářsky využíván. Navíc Bolívie se 

již pomalu začala angažovat v regionu Chaca, kde své aktivity ještě zesílí zejména po 

prohrané pacifické válce.154 Co se týče válečných reparací tak Paraguay nikdy nesplatila

148 Argentinská provincie ležící v oblasti Mezopotámie mezi řekami Paraná a Uruguay. Na jihu sousedí 
s provincií Entre Ríos a na severu ji řeka Paraná odděluje od Paraguaye.
149 http://www.countrv-studies.com/paraguav/.
150 Dnes tato hranice leží v západobrazilském státě Mato Grosso do Sul, který se vydělil v 70. letech 20. 
století ze státu Mato Grosso.
151 http://www.countrv-studies.com/paraguav/.
152 Okolo 154 000 km2 (Marques, M.E. de Castro Magalhäes: Guerra do Paraguai: 130 anos depois. 
Relume-Dumará, Rio de Janeiro, 1995, str. 182.)
153 Nyní je  to jedna ze 23. provincií Argentiny ležící v oblasti Mezopotámie mezi řekami Paraná a 
Uruguay. Na jihozápadě sousedí s provincií Corrientes, na západě s Paraguayi a na severu a východě 
s Brazílií.
154 Cardozo, Efraim: Breve história del Paraguay. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1965, str. 146.
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ani část. Přesto se vítězné mocnosti snažily přeci jenom z vítězství něco ekonomicky a 

politicky vytěžit a nechaly svá vojska v Paraguayi až do roku 1876. Tato vojska 

zabezpečovala pokojný rozprodej státního majetku a majetku lidí spojených s bývalým 

režimem (výhradně se jednalo o půdu). Tento majetek přecházel do rukou cizích 

spekulantů a dobrodruhů, kteří chladnokrevně využívali nastalého zmatku a korupce 

к vlastnímu obohacení.155

3.2.1 Dlouhá cesta к politické stabilitě

Po válce bylo potřeba zaplnit vzniklé politické vakuum, čehož se ujala tzv. 

paraguayská legie, což byla skupina emigrantů, kteří se usídlili zejména v Buenos Aires 

již od doby prvního z diktátorů Josého Gašpara Rodrígueze de Francii a zejména 

z pozdějších dob za vlád obou Lópezů. Po celou dobu diktatur vystupovali jako 

politická opozice a během paraguayské války dokonce bojovali na straně spojenců proti 

diktátorskému režimu. Tato skupina bojovníků za demokratickou vlast dostala svou 

příležitost již  v roce 1869, kdy zejména na základě brazilské pomoci, jim  bylo povoleno 

sestavit provizorní vládu. S touto vládou pak spojenci následujícího roku podepsali 

kapitulační smlouvy, které garantovaly Paraguayi nezávislost a taktéž dovolovaly 

svobodnou plavbu na vodních tocích.156 Ve stejném roce byla přijata i nová ústava, 

která se brzy ukázala být ne velice efektivní, neboť byla postavena liberálních a 

demokratických podtextech. Vymoženosti těchto systémů jako byly svobodné volby 

nebyly všemi Paraguayci zcela vřele přijaty, neboť odporovaly zvyku mít silného 

vůdce, se kterým se jako národ mohli ztotožnit a považovat ho za svého dobrodárce a 

ochránce.157 Ve stejnou chvíli nechtěly ani Brazílie ani Argentina nechat Paraguay 

s takto liberálním systémem, který by se mohl stát inspirátorem změn v jejich vlastních 

zemích. Odchod spojeneckých vojsk v roce 1876 a zejména pak vyhraná arbitráž v roce 

1878, která byla ze strany Argentiny předána prezidentovi USA Rutherford Birchard
• 158 г • • •Hayesovi, který rozhodl v j ej í neprospěch a nechal oblast mezi řekou Verde a

Pilcomayo Paraguayi, daly paraguayskému systému jistou sílu.159 Přes tyto události to

155 Beverina, Juan: La guerra del Paraguay: (1865-1870): resumen historico. Circulo Militar, Buenos 
Aires, 1973, str. 142.
156 http://www.countrv-studies.com/paraguav/.
157 http://www.countrv-studies.com/paraguav/.
158 19. prezident USA, v úřadu v letech 1877-1881. ('http://www.libri.ez/databaze/statv/.~)
159 Cardozo, Efraim: Breve história del Paraguay. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires,
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neznamenalo drastické snížení vlivu Brazílie a Argentiny na Paraguayskou politickou 

scénu, neboť na ní se vynořovaly dvě politické strany, které měly úzké svazky v obou 

zemích. Tyto strany budou známy jako colorados a azules. Rivalita mezi těmito proudy 

se datuje již к roku 1869, kdy se tyto termíny objevily na paraguayské politické scéně. 

Azules (modří) neboli liberálové a colorados (červení) neboli republikáni budou 

dominovat v příštích letech paraguayskou politickou scénu, colorados zůstanou u moci 

až do roku 1904, kdy budou svrženi liberály.160 Desetiletí bezprostředně po válce bude 

provázeno zásadním konfliktem mezi liberály a colorados, konfliktem mezi legionáři a 

bývalými následovníky Lópeze v jejímž pozadí bude určující povahu hrát míra 

intervence Brazílie resp. Argentiny. Konflikt byl postaven na jasném podtextu, kdy 

bývalí věrní režimu byli považováni za reakcionáře a nová politická elita z řad liberálů 

byla považována za zrádce a loutky cizích mocností. Situace se však zanedlouho stala 

velice nepřehledná, neboť spousta členů těchto stran přebíhala mezi oběma tábory 

z čistého pragmatismu a oportunismu.161 Přestože legionáři se zasloužili o spoustu věcí 

jako bylo zrušení otroctví a zřízení ústavní vlády. Původní čestné myšlenky legionářů 

založené na demokratických ideologiích se brzy rozplynuly pod silou tradičních hodnot

a byly vystřídány směsicí starého s novým, kdy vláda byla opřena o intriky, volby byly
• • • • • • 162 nesvobodné a z nich vzešlí prezidenti se chovali spíše jako diktátoři nežli prezidenti.

Dobu této politické nestability charakterizují nekončící řada politických 

převratů, která je až konečně přerušena diktaturou generála Alfredo Stroessnera v letech 

1954 -  1989, která s konečnou platností skoncovala se systémem, který nastolily 

okupační mocnosti po skončení paraguayské války. Ironií osudu je, že generál 

Stroessner během své vlády vytvořil ze Solana Lópeze největšího hrdinu vlasti, čímž 

však podle mnohých chtěl odvést pozornost od dalšího národního hrdiny generála 

Josého Félixe Estigarribii, vítěze z války o Gran Chaco163 a zastánce liberálních 

hodnot.164

Buenos Aires, 1965, str. 112.
160 Cardozo, Efraím: Breve história del Paraguay. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1965, str. 139.
161 Aguirre, Juan Francisco, Ernesto J. A. Maeder: Discurso historico sobre el Paraguay. Union 
académique internationale, Buenos Aires, 2003, str. 107.
162 http://www.country-studies.com/paraguay/.
163 Gran Chaco je  velice řídce osídlený teplý semiaridní nížinatý region rozprostírající se na území států 
Argentiny, Bolívie, Paraguaye a části brazilského státu Mato Grosso.
164 Aguirre, Juan Francisco, Ernesto J. A. Maeder: Discurso historico sobre el Paraguay. Union 
académique internationale, Buenos Aires, 2003, str. 119.
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3.3 Uruguay

Přestože situace v Uruguayi byla jedním z důvodů vzniku paraguayské války, 

sama se na jejím průběhu podílela velice okrajově. Do války vyslala pouze symbolický 

kontingent a soustředila se spíše na uklidnění domácí situace. Problémem Uruguaye 

nebyly pouze již výše zmiňované boje mezi blancos a colorados resp. mezi venkovem a 

metropolí, ale zejména vlastní státní určení. Uruguay byl totiž státem, který nevznikl na 

zásadě národnostního určení, či čistě na základě osvobozenecké války, ale spíše díky 

zásahu shora resp. zásahu Velké Británie. Proto můžeme pozorovat, že samotná 

Uruguay se stále ještě během války v Paraguayi hledala jako národ. Její ne zcela 

přesvědčivé působení v konfliktu můžeme hledat v občanské rozpolcenosti a akceptaci 

vlastního státoprávního uspořádání. ,Jedni horovali pro brazilehación země a s 

nostalgií vzpomínali na „zlaté časy “ brazilské nadvlády v první polovině 20. let, druzí 

toužili přivést Uruguay do bezpečnějšího přístavu argentinské konfederace. Lidé blízcí 

vznikající konzervativní straně se zase obraceli s žádostí o radu a o pomoc na evropské 

mocnosti, především na Velkou Británii, která byla za vznik nového státu 

zodpovědná. “,6S

Na konci války byly obě strany unaveny z neustálého neklidu, a proto se 

dohodly na mírovém kompromisu, který by rozdělil sféry vlivu mezi oběma 

znesvářenými stranami v zemi. Colorados měli získat pod svou kontrolu metropoli 

Montevidea a pobřežní oblasti, zatímco blancos získali pod svůj patronát celé 

zemědělské vnitrozemí. Toto rozdělení uklidnilo situaci pouze na krátký moment, neboť 

se nepodařilo vymazat caudillovský sentiment z venkova.166

Samotná válka situaci v Uruguayi příliš nezměnila přesto období, ve kterém se 

odehrávala znamenalo pro Uruguay obrovskou změnu zejména ze socio-ekonomického 

hlediska. První změnou byla přeměna hospodářství venkova, kde produkci hovězích 

kůží a soleného masa vystřídal chov ovcí produkující velice lukrativní komoditu -  vlnu. 

Další změnou byl nebývalý rozvoj Montevidea, které profitovalo svou geografickou 

polohou jako ideální přístav přes který probíhalo zásobování spojeneckých vojsk a začal 

dokonce velice konkurovat nedalekému Buenos Aires. Tato jistá prosperita vyvolala 

značnou imigraci, jež v letech 1860 -  1868 zapříčinila růst počtu obyvatel Montevidea

165 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 271.
166 Blanco Acevedo, Pablo: História de la República Oriental del Uruguay. L.I.G.U., Sommer & cia., 
Montevideo, 1957, str.83.
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z 58 ООО na 126 000. Během těchto osmi let dorazilo do země přibližně 50 000 

imigrantů zejména z jihoevropských zemí jako Itálie a Španělsko.167

3.3.1 Politický vývoj Uruguaye

Co se politické situace týče byla velice nestálá. V prvních desetiletích centrální 

síla státu byla natolik malá, že téměř kdokoli, kdo shromáždil dostatek prostředků mohl 

mu vzdorovat. Takto svou odvěkou rivalitu prezentovali zejména dva nesmiřitelní

rivalové colorados a blancos zejména díky nimž země mezi lety 1830 -  1904 zažila na
16840 ozbrojených povstání a protivládních vzpour. Samotná paraguayská válka se na 

těchto konfliktech podepsala zejména dvěma fakty. Prvním bylo velice posilněné 

postavení strany colorados a druhým neméně významným byl růst prestiže a síly státní 

armády. Oba dva tyto segmenty jasně demonstrovaly svou sílu ihned se skončením 

paraguayské války. V roce 1870 totiž vypukla slavná „Bílá revoluce“, která se stala 

pravděpodobně nej slavnější revolucí blancos к cestě za politickou participací. Byla to 

zoufalá snaha statkářů znovu získat participaci na chodu země, kterou si přivlastnili 

color ados.169 Válka skončila nakonec kompromisem, který však jak colorados opět 

získali na síle postupně vyprchal. Tato revoluce dala za vznik novému politickému 

uskupení tzv. principistas (principisté), kteří byli tvořeni přeběhlíky z obou hlavních 

politických proudů. Jednalo se zejména o lidi, kteří při neustálých revolučních 

přesunech přišli o svůj majetek, a že přesunů majetku nebylo zrovna málo během 19. 

století v Uruguayi. Zejména díky Španělům, Artigasi, Spojeným provinciím, 

Portugalcům, Brazilcům a vítězům vnitřních třenicí. Dalším, kdo se podílel na vzniku 

strany a m orálněji zastřešoval byli různí intelektuálové a jiná elita národa. Strana díky 

svým ultraliberalistickým a antietatickým myšlenkám měla rychlý vzestup, ale ještě 

strmější pád. Jehož využila druhá skupina, která velice získala na paraguayské válce a
f • 170tím byla armáda, která se dostala do čela státu na více jak deset let.

Vláda armády byla přijímána relativně pozitivně, neboť lidé byli již  unavení 

neustávajícími konflikty. Znamenala dotvoření centralizovaného aparátu, který zcela 

ochromil regionální caudille a umožnil vstup kapitalistických vztahů i na venkov. V této

167 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 290.
168 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 271.
169 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 292.
170 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 293.
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době také vznikla další politická alternativa a tou byla Strana Ústavy (Partido 

Constitucional), která se snažila opět oprášit myšlenku centristické strany, o kterou se 

již snažily principisté. Partido Constitucional mělo působit jako moderátor mezi blancos
171a colorados.

Veškeré politicko-sociální změny, které byly blíže, či vzdáleněji nastartovány 

paraguayskou válkou byly utvrzeny porážkou poslední bílé revoluce mezi lety 1897 -  

1904 přerušené pouze v jednom období tzv. Zářijovým mírem, blancos, vedení 

posledním z velkých caudillů Aparaciem Saraivou, požadovali rozšíření volebního 

práva, neboť si byli vědomi toho, že se stávajícím omezeným elektorátem s к moci nikdy 

nedostanou, a navíc chtěli proporční zastoupení politických stran v orgánech exekutivy. 

Protože však strana byla tvořena především venkovskými velkostatkáři -  caudilli, kteří 

se ke svým peonům chovali s takřka feudálním paternalismem, jejich „demokratizační 

požadavky“ zněly mnohdy poněkud falešně. Ona druhá, převážně „červená" část země, 

ohajovala princip maximálně centralizované (teritoriálně i politicky) vlády a současně
'  172reprezentovala Uruguay moderní, kapitalistickou .

3.4 Argentina

Konečně poslední aktérem, který se účastnil paraguayské války byla Argentina. 

Dle mého názoru ji můžeme označit za jediného vítěze tohoto konfliktu. Nejenže se 

konfliktu opravdu účastnila pouze v prvních dvou a půl letech, kdy spojenecká vojska 

byla pod vedením argentinského prezidenta Mitreho, ale po celou dobu války přispívala
1 74daleko nižšími stavy, než bylo ujednáno při vzniku Trojaliance. Tento fakt byl 

zejména způsoben velkou křehkostí argentinského svazku, který byl teprve nedávno 

zpečetěn vítězstvím Bartolomé Mitreho v bitvě u Pavónu. Velká část argentinského 

vojska musela zůstat v provinciích, kde musela hlídat jakékoli nepokoje, které 

nepopulární válka v Paraguayi mohla přinést. Zejména na začátku války hrozilo velké 

nebezpečí povstání caudillů. Kupříkladu samotný Solano López počítal s tím, že 

minimálně provincie Corrientes se přidá na jeho stranu proti buenosaireským 

unitaristům, a že její příklad by mohl strhnout další provincie.174 Potenciálně se jevila 

například provincie Entre Ríos pod vedením caudilla Justo Josého de Urquizy.

171 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 297.
172 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 303.
173 Pomer, León: La guerra del Paraguay! Gran Negocio! Ediciones Calden, Buenos Aires, 1968, str. 123.
174 Beverina, Juan: La guerra del Paraguay: (1865-1870): resumen historico. Circulo Militar, Buenos
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Nesmíme zapomenout, že ještě nedávná vůdčí osobnost Spojených provincií Justo José 

de Urquiza, který byl právě svržen unitaristy, by se mohl pokusit o zpětné převzetí moci 

a opětné posílení federalismu. Avšak byl to právě Urquiza, který z války profitoval 

nejvíce a díky svým zemědělským statkům, se stal záhy jedním z nejbohatších 

Argentinců pro představu cituji: ,jeho osobní majetek na konci 60. let představoval 60

000 kusů hovězího dobytka, 500 000 ovcí, 20 000 koní a více než 2 000 000 akrů 

půdy.“ 17:1 Fakt, že nejenom Urquiza, ale většina dobytkářů a zemědělců176 neuvěřitelně 

profitovali z války, je  zřejmě nadobro usmířil s centralistickým Mitreho režimem.177

Nejenom argentinští zemědělci a chovatelé, kteří zásobovali většinu 

spojeneckých vojsk vzhledem ke své geografické blízkosti a existenci snazšího 

dopravního spojení, profitovali z války. Válka znamenala i velký přínos pro hlavní 

oporu nového režimu, kterým byl přístav Buenos Aires a zejména jeho obchodnická 

třída. Buenos Aires se stalo nej významnějším zásobovacím centrem pro vojska 

spojenců a zejména s rostoucí angažovaností brazilského vojska v konfliktu přes něj 

proudilo stále více zboží a také kapitálu sloužícího к zásobování ohromného brazilského 

vojska.178

3.4.1 Hospodářský zázrak

Jak již  bylo řečeno Argentina neuvěřitelně profitovala z války, nejen že se do 

země hrnul kapitál od Brazilců, který se dal použít к rozšíření dopravní infrastruktury a 

rozvoji technologií, ale zároveň Argentina těšící se vnitřní stabilitě začíná značně 

exportovat i své produkty. To je velice důležitý fakt, když vzpomeneme, že Argentina 

v době získání nezávislosti stále ještě exportovala kolem 80 procent stříbra z dolů 

z Horního Peru a pouze 20 procent vlastní zemědělské produkce179. V době paraguayské 

války se zemědělská produkce stále ještě výhradně orientovala na hovězí dobytek, koně 

a také již  ovce. Během dvou desetiletí se velká část zemědělců společně s emigranty 

přeorientovala na pěstitelství a z Argentiny se na počátku 90. let 19. století stane 

exportní velmoc obilí a lnu. To už však probíhá zlatá éra ekonomického zázraku

Aires, 1973, str. 87.
175 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 155.
176 Nejvýznamnější skupina dobytkářů a zemědělců byla právě tvořena odbojnými caudilli.
77 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str 155.

178 Fernandez, Jorge -  Rondina, Julio César: História Argentina. UNL, Santa Fe, 2002 , str. 132.
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Argentiny, která skončí až velkou krizí v roce 1929. Dalším ekonomickým faktorem, 

který nastartoval argentinskou ekonomiku, byl vytrvalý příliv emigrantů z Evropy. 

Emigranti se brzy uvedli jako zdatná pracovní síla. Do své nové vlasti si přiváželi sebou 

majetek společně s celou řadu pokrokových idejí, nových technologií, odhodlání začít 

nový život a zejména chuť pracovat a zasloužit si lepší podmínky života než v Evropě. 

Čerstvá pracovní síla spojená zejména s britským kapitálem rozvíjela ekonomiku 

naprosto udivujícím tempem. Železnice, která protkala všechny kouty Argentinské 

republiky se stala synonymem pokroku. Obrovský hospodářský vzestup se odrazil i do

závistivého pohledu stagnujících velmocí, a tak se třeba ještě do konce 30. let ve Francii
• * 1  80 181 používalo přirovnání „riche comme un Argentin“ .

3.4.2 Konečné sjednocení Argentiny

Paraguayská válka však nepřispěla pouze po stránce ekonomické ke konsolidaci

Argentiny. Její zásadní přínos leží zejména v politické rovině, kdy konečně završila

sjednocení země. Mitre a jeho spojenci využili válečného stavu, ve kterém se země

nacházela ke konečnému skoncování s vnitřní opozicí. Ze strany lidí Mitreho režimu

docházelo к celé řadě provokací vyvolávajících odpor mezi caudilli, kteří však byli

v omezených regionálních srážkách poraženi a Argentina byla jako celek silnější než-li 
182kdykoliv předtím.

Docházím к přesvědčení vstup Argentiny do paraguayské války byl naprosto

geniálním tahem výjimečného státníka Bartolomé Mitreho, který zajistil konečné

sjednocení Argentiny včetně sporného regionu Misiones, který okupovala paraguayská

vojska v roce 1834 a udržela ho až do paraguayské války díky politické nestabilitě a
18̂  . . .  •vnitřním konfliktům v Argentině. Je až neuvěřitelné si představit čeho všeho Mitre

dosáhl, když vzpomeneme, že se Argentina v roce 1854 dokonce rozpadla. V tomto

roce totiž vůdce federalistů Urquiza se stal prezidentem nového státního celku

Argentinské konfederace (Confederación Argentina) tvořené 13 provinciemi. Hlavním

městem nového útvaru se stalo Concepcion del Uruguay v Urquizově provincii Enre

179 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 126.
180 Bohatý jako Argentinec, Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha, 1999, str. 6.
181 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 5-6.
182 http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/historia indiceOO.htm.
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Ríos. Na nastalý stav odpověděli předáci Liberální strany (Partido Liberal) z Buenos 

Aires přerušením veškerých styků s novým státem a vyhlášením nezávislosti pod vedení 

svého guvernéra.184 Nastalý stav mnoho stability do regiónu nepřinesl a mezi oběma 

státy docházelo к častým ekonomickým a válečným konfrontacím. Soupeřící politiku 

ukončilo až rázné vystoupení buenosaireského guvernéra Mitreho, který zvítězil v bitvě
• * 1 8 5u Pavónu roku 1861 a opět tak sjednotil Argentinu. ' Samotné vítězství by

pravděpodobně nemělo dlouhého trvání jako předešlá vítězství Urquizy, pokud by ho

nedoprovázel kompromis. Provincie se totiž i nadále bránily vládě Buenos Aires, ale

pokud tomu tak skutečně bylo začaly velice rychle hospodářsky strádat. Metropole si

uvědomovala, že její sobecké chování a pohrdání chudšími provinciemi spojené

s neochotou podělit se o lukrativní zahraničního obchod nepovedou к vytvoření

stabilního a centralizovaného státu. Na základě tohoto kompromisu byla vytvořena nová

ústava, která obsahovala oba konštituční prvky. Zájmy unitaristů hájil prezident se svým

velice silným postavením a právem intervenovat v provinciích a zároveň ve vágně

definovaných případech ohrožení země mohl vládnout téměř neomezeně. Zájmy

federalistů byly zaručeny zakotvením federálního uspořádání státu a zřízením

dvoukomorového parlamentu, jehož horní komora měla hájit zájmy provincií. Veškerá
• 186konštituční snaha byla stvrzená změnou názvu státu na República Argentina.

1 přes snahu autorů konstituce o relativně smírný text pro oba tábory došlo ještě 

к dalším povstáním zejména Vicente Peňaleze, známého jako el Chacho, které bylo 

poraženo v roce 1863. V roce 1866 vedl federalistické povstání Chachův pobočník 

Felipe Varela a posledním velkým federalistickým caudillem se stal Ricardo López 

Jordán, který vedl povstání mezi lety 1870 -  1874. Porážkou Jordána bylo zakončeno 

dlouhotrvající období občanských válek, které byly produkty ambiciózních regionálních
• 187vůdců a sobecké dominance Buenos Aires.

Toto poslední caudillistické povstání bylo poraženo již novým prezidentem, 

kterým se v roce 1868 stal Domingo Faustino Sarmiento. Tento prezident nejenže se 

dokázal vypořádat s posledníma dvěma hrozbami hrozícími Argentině v podobě Solana 

Lópeze a Ricarda Lópeze Jordana, ale dokázal i usmířit velkou část provinčních a

183 Fernandez, Jorge -  Rondina, Julio Cesar: História Argentina. UNL, Santa Fe, 2002, str. 102.
184 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 150.
185 Fernandez, Jorge -  Rondina, Julio Cesar: História Argentina. UNL, Santa Fe, 2002, str. 102.
186 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 152.
187 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 154.
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buenosaireských politiků, které zastřešil do nově vznikající politické strany -  Národní
188autonomistické strany (Partido Autonomista Nacional, PAN). Tato strana se poté 

stane dominantním politickým aktérem. Sílu PAN potvrdí v nadcházejících 

prezidentských volbách její kandidát Nicolás Avellaneda, který jasně porazí nedávného 

hrdinu bojů s Paraguayci Mitreho. „Podle argentinských historiků právě Avellandou 

končí období tzv. historických prezidentů, epocha politického i sociálního přechodu 

mezi „ epickou “ a moderní Argentinou, mezi Argentinou samouků a akademiků, mezi
o o ŕ  ŕ  ŕ 189Argentinou provinčních caudillů a politiků se státnickým formátem. “

Závěr

188 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 155.
189 Chalupa, Jiří: Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1999, str. 156.
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Paraguayská válka byla největším a nejkrvavějším konfliktem latino-americké 

historie a zároveň zcela zásadní měrou ovlivnila politické uspořádání regionu La Plata.

Její původ můžeme hledat již  v konfliktech španělské a portugalské koruny o 

oblast La Plata a Misiones. Nově vzniklé státy na tomto území převzaly tento konflikt a 

můžeme říct, že tato válka se stala jedním ze základních státotvorných činitelů v oblasti. 

Paraguay od svého vyhlášení nezávislosti v roce 1811, stejně jako Uruguay od roku 

1828 plnily funkci nárazníkových států mezi dvěma mlýnskými kameny, kterými bylo 

tehdejší Brazilské císařství a teprve se formující Argentinská republika. V době 

vyhlášení nezávislosti měla Uruguay jednu nespornou výhodu a tím byla Velká Británie 

jako zprostředkovatel smlouvy a zároveň garant jejího dodržování. Přestože smlouva o 

nezávislosti Uruguaye byla do značné míry porušena dvoustranou smlouvou s Brazílii 

v roce 1851, která zaručovala brazilskému císařství značné výhody na území Uruguaye, 

nikdy již  nedošlo к pochybnostem o nezávislosti Uruguaye. Paraguay bohužel toto štěstí 

neměla. Vznikla vlastně jednostranným vyhlášením nezávislosti na koruně a taktéž na 

Spojených provinciích. Tato nezávislost nebyla smluvně ošetřena mezi těmito dvěma 

státy až do roku 1852, kdy po pádu Rosasova režimu došlo к podpisu smlouvy 

zaručující jižní hranici Paraguaye. Smlouva však nikdy nenabyla platnosti, neboť nebyla 

ratifikována ze strany Buenos Aires.190

Z ekonomického pohledu došlo к významným změnám po vyhlášení 

nezávislosti jihoamerických států. Monopol španělských a portugalských přístavů byl 

nyní vystřídán monopolem zejména britských přístavů, který však byl doplněn čilou 

investičních politikou finančníků z londýnského City, kteří vytušili ohromný potenciál 

regionu. Z ekonomického hlediska Britové doslova ovládali celý región. Pokud se 

politická situace na kontinentě nevyvíjela podle jejich představ využívali zejména 

politického a ekonomického nátlaku. Neváhali však použít i síly, aby otevřeli cestu 

svobodnému obchodu jako tomu bylo v případě války s Rosasovým režimem. Právě 

neexistence svobodného obchodu na řece Paraná a Paraguay, kde autarkní režim 

autokratických vládců Paraguaye bránil jakémukoli pronikání zahraničního kapitálu a 

zboží (mimo zbraní), vedl Brazílii a Velkou Británii ke konfliktu s Paraguayi.

190 Fernandez, Jorge -  Rondina, Julio César: História Argentina. UNL, Santa Fe, 2002, str. 142.
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Záminkou pro samotný konflikt se stala občanská válka mezi colorados a 

blancos, kteří ve snaze rozhodnout konflikt pro sebe se obraceli na sousedy v regiónu. 

Colorados však měli v dané situaci v regiónu daleko lépe nakloněnou situaci a mohli 

proto poprvé v dějinách spoléhat na pomoc jak Brazílie tak Argentiny. Naproti tomu 

situace blancos se jevila kritická a jediným jejím spojencem zůstal autoritativní režim 

paraguayského Solana Lópeze. Ten využil situace pro průchod svých 

expanzionistických snah a zároveň ke garantování nezpochybnitelné paraguayské 

autonomie. Jeho neuvážený tah spojený sjeho pyšným megalomanstvím ho přivedl do 

konfliktu proti všem aktérům v regiónu, kteří se proti němu spojily 1. května 1865 

smlouvou o Trojalianci.191

Válka se měla stát rychlou vojenskou akcí, která měla za účel zejména svrhnout 

paraguayský režim, garantovat svobodnou plavbu na řekách Paraná a Paraguay a vyřešit 

hraniční spory. Na začátku války Mitre dokonce prohlásil, že spojenci budou
i пл

v Asunciónu během šesti měsíců . Ve skutečnosti bylo třeba téměř čtyř let než se 

spojenci dostali do paraguayského hlavního města a další rok než brazilská vojska 

konečně zneškodnila Solana Lópeze se zbytkem jeho guerillových vojsk. Vysvětlení 

můžeme nalézt zejména na straně spojenců nebo lépe na straně Brazílie, která po 

prvním roce vedla válku více, či méně prakticky sama. Brazilská vláda čelila 

obrovským logistickým problémům. Nejprve zorganizovat svoje kontingenty, posléze 

transportovat je přes tisíce kilometrů jak po zemi tak po moři a řekách a konečně 

zásobovat jednotky. Zničit skvěle vybudované pozemní a námořní pevnosti Paraguaye 

nebylo nic lehkého. Ale také nemůžeme nevidět, že spojenečtí velitelé, včetně 

brazilských, téměř zcela postrádali taktické a strategické vlohy.

Díky své nákladnosti a jisté nesmyslnosti se stala válka záhy velmi nepopulární 

ve všech účastnících se státech. Zejména nepopulární byla v Argentině, kde někteří 

caudillové Paraguay považovali za spřátelenou zemi a odsuzovali Buenos Aires za to, 

že Argentina stojí na stejné straně jako Brazílie ve válečném konfliktu. V této situaci 

bylo pro argentinského prezidenta Mitreho velice těžké obhajovat válečný postoj. 

Nejlépe ho vystihuje jeho zpráva ze Senátu z 1. května 1868:

191 http://www.unificado.coni.br/calendario/05/tratado.htm.
192 „en seis meses en Asuncion“, http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/6/6-036.htm.
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Esta guerra que nosotros no hemos buscado, no hemos deseado (...) era fatalmente 

inevitable рог la naturaleza del poder despótico e irresponsable del gobierno de 

Paraguay, que constituía una amenaza perpetua de sus vecinos рог la aglomeración de 

elementos militares que concentraba en su territorio, militarizando su población en 

masa para perturbar nuestra paz, fomentando nuestras divisiones; por las cuestiones 

econômicas sobre la libertad de la navegación de los rios y  del comercio a que habia 

dado origen su politica restrictiva y  exclusivista; y  finalmente, por la reivindicación de 

nuestros limites légitimes y  naturales (...).193

Válka trvala tak dlouho nejen proto, že spojenci se potýkali s celou řadou 

problémů, ale zároveň paraguayské jednotky a posléze celý paraguayský lid zůstaly po 

celou dobu konfliktu věrné Lópezovi a bojovaly s neuvěřitelnou houževnatostí, přestože 

López díky svým záchvatům domnělé konspirace neváhal stáhnout ruku na vlastní 

rodinu. Na konci války nešlo už tolik o samotný konflikt jako o národní přežití. 

Heroická obrana Paraguayců ostře narážela na odhodlání spojenců vést válku až do 

hořkého konce a zároveň vysvětluje, proč válka byla tak krvavou konfrontací.

V poslední kapitole jsem se zejména pokusil vysvětlit, jak válka zasáhla do 

vývoje jednotlivých jejích aktérů. Největší pozornost jsem věnoval Brazílii, neboť si 

myslím, že následky války byly pro tohoto nej většího aktéra naprosto ohromující a 

znamenaly naprosté podkopání legitimity tehdejšího císařství. Brazílii taktéž patří 

hlavní zásluha na porážce paraguayského režimu, neboť vynaložila největší lidské i 

materiální náklady na válečné úsilí. Brazílie získala na Paraguayi celé území, o které 

vedla spor mezi řekou Apa a řekou Branco. A samotná Paraguay dokonce více než 

Uruguay byla nyní konečně pod vlivem a kontrolou Brazílie. Cena války nechala 

obrovskou skvrnu na brazilských veřejných financích. Ale tato stejná válka také 

stimulovala brazilský průmysl (textilní průmysl, který dodával uniformy vojákům,

193 Mitre, Bartolomé: "Mensaje presidencial al Congreso Nacional", Diario de Sesiones de la Honorable 
Cámara de Senadores de la Nación, Buenos Aires, 1. května 1868, cit. z “Polémica publica sobre la 
Guerra del Paraguay”, op. cit., str. 274, převzato z http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/6/6-036.htm. 
Český překlad:

Tato válka, kterou jsme nevyprovokovali, kterou jsme si nepřáli (...) byla nešťastně nevyhnutelná 
z povahy despotické moci a nezodpovědnosti paraguayské vlády, která představovala stálé nebezpečí pro 
své sousedy kvůli hromadění vojenských elementů, které hromadila na svém území, hromadně 
militarizovala své obyvatelstvo pro narušení našeho míru, podněcovala naše hranice;kvůli ekonomickým 
důvodům týkajících se svobody plutí na řekách a obchodu, které byly způsobeny je jí omezující a 
exkluzivistickou politikou; a konečně kvůli nárokování našich zákonných a přirozených hranic (...).
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zbrojní průmysl a v neposlední řadě zemědělství a zpracovatelský průmysl pro 

potravinové zásobování atd.) a svým způsobem zapříčinila modernizaci infrastruktury 

země.

Rekrutování, výcvik, zásobování oblečením, zbraněmi a vůbec doprava zboží 

armádě na takovou vzdálenost vytvořily organizační předpoklady v teprve vyvíjejícím 

se brazilském státě. Válka také vyostřila různými způsoby sociální napětí, které nakonec 

vedlo к sociální reformě. Dosti významným způsobem v květnu 1867 zasáhlo 

prohlášení císaře Pedra II., že po válce budou vykonána opatření ve smyslu emancipace 

brazilských otroků.194 Ve skutečnosti to byla příprava půdy pro to, co se mělo stát Lei 

do Ventre Livre (1871)195 , nej důležitější legislativní úprava, která vedla ke konečnému 

zrušení otroctví v roce 1888. Válka také podpořila diskusi o politické reformě v Brazílii. 

Nebylo náhodou, že v posledním roce války se zrodila Partido Republicano (1870)196. 

Konečně válka vytvořila poprvé v brazilské historii moderní profesionální armádu, která 

byla připravena rozehrát svou roli na politické scéně. Své role se chopila nová generace 

vojáků přesně 20 let po vstupu spojeneckých vojsk do paraguayského hlavního města 

Asunciónu v roce 1869, a tak odstranili poslední monarchii v Jižní Americe. Monarchie 

byla však již mrtvá po delší dobu a zejména postava císaře ji udržela ještě po 

následujících 20 let. Pokud by tu nebyl unifikující faktor císaře, tak by monarchie padla 

již po válce. Takto musela počkat ještě dalších dvacet let, kdy po zrušení otroctví v roce 

1888 ztratila podporu i posledního pilíře její moci. Vítězství Brazílie v této válce by se 

dalo přirovnat к vítězství Pyrrho vu, neboť jeho ohromná cena podkopala všechny tři 

pilíře brazilského císřství. Císař, nejen že si proti sobě popudil církev, venkovskou 

aristokracii využívající otrocké práce, ale konečně i císařskou armádu, která vzala do 

svých rukou moc v roce 1889 a prohlásila Brazílii za republiku.

Válka byla pro Paraguay téměř absolutní katastrofou. Nakonec v souladu se 

smlouvou o Trojalianci přežila jako nezávislý stát i přestože byla po válce ještě dlouhou 

dobu okupována zejména brazilskými vojsky. Tato vojska měla zejména dohlížet na 

poklidný rozprodej všeho, co v Paraguayi ještě zbylo (zcela výhradně se jednalo o 

pozemky) a měla pomoci bránit nový režim před tlaky reakcionářů. Nej extrémnějšímu 

následku války, tedy naprostému rozdrobení země se podařilo vyhnout zejména díky

194 Bueno, Eduardo: Brasil: uma História. Editora Ática, Säo Paulo, 2003, str. 226.

195 „Zákon svobodného lůna“ osvobozoval děti otroků.
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rivalitě mezi vítězi, přesto došlo к výraznému zmenšení území. Paraguay taktéž měla 

platit ohromné válečné reparace jako náhradu vzešlých škod. Nikdy však nesplatila ani 

část svého závazku. Paraguay byla na kolenou. Jediné, co Paraguaycům zůstalo a 

dokonce se ještě  zvětšilo, je  národní hrdost.191

Paraguayská ekonomika byla v ruinách, její produkční základny a infrastruktura 

byly zničeny. Její první kroky к oživení se obracely к zahraničí přes širší obchod a 

přímější integraci se světovou ekonomikou, které vedly к postupnému oživení. 

Obrovské reparace byly uvaleny vítězi, ačkoli byly revidovány (ne v případě Brazílie až 

do druhé světové války), nikdy se nezačaly splácet, protože jednoduše nebylo z čeho. 

Co zůstalo z paraguayské armády byly jednotky postrádající zbraně a famózní a mocné 

námořní pevnosti, které zůstaly nastálo nepoužívané. Brazilské jednotky (a některé 

argentinské) zůstaly na svých pozicích v Paraguayi téměř celou dekádu po skončení 

války.

Uruguay se účastnila konfliktu pouze okrajově a byla relativně nedůležitým a 

velice málo zasaženým aktérem války. Samotná válka velice málo ovlivnila situaci 

v samotné Uruguayi. Mezi nej významnější patří konečný přechod moci na stranu 

colorados, přesto však vnitřní politická rozdělenost zůstává i nadále řešena zbraněmi. 

Válka se nakonec na Uruguayi odrazila velice pozitivně zejména po ekonomické 

stránce, kdy bylo Montevideo používáno spojenci (Brazilci) zajeden ze dvou hlavních 

zásobovacích přístavů (druhým bylo samozřejmě Buenos Aires). Ohromný ekonomický 

rozvoj uruguayské Metropole se pozitivně odrazil do naprosté politické převahy jeho 

zastupitelů -  liberálů.

Posledním z aktérů války byla Argentina. Na základě mé analýzy ji můžeme 

považovat za jediného vítěze této války (pokud uvažujeme pouze přímé aktéry). Dle 

mého názoru byl vstup do války geniální Mitreho myšlenkou za účelem konečného 

sjednocení země. Během války využil článků z ústavy, které mu dávaly v případě 

ohrožení téměř neomezenou moc, kterou následně využil při konstituování celo- 

argentinské armády, kterou zejména používal к potlačení vnitřní opozice. Území, které 

Argentina získala zůstalo sice za jejím  očekáváním, neboť vychytralá brazilská

196 Republikánská strana.
197 Ceuppens, Henry D.: Paraguay: un paraiso perdido? : pasado, presente y futuro del Paraguay. Editora 
Litocolor, Asuncion, 2001, str. 75.
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diplomacie udržela Argentinu mimo region severního Chaca, ale přesto se ji konečně 

podařilo získat Misiones a centrální Chaco až po řeku Pilcomayo. Argentině se taktéž 

podařilo zlikvidovat paraguayskou vládu, která byla pokaždé silnější a potencionálně 

expanzionistická v rasově velice smíšené severní Argentině, která má národnostně blíže 

spíše к Paraguayi. Zejména se ji podařilo zabránit neustálému vměšování se Paraguaye 

do politiky severních provincií a její podpoře separatistických caudillů proti centrální 

vládě. V konečném účtování válka pozitivně přispěla národní konsolidaci a hlavní 

odbojné regiony Entre Ríos a Corrientes zůstaly v unii. Naopak z války dokonce 

profitovaly, což zvíšilo dosud velice křehkou loajalitu vůči Buenos Aires. S koncem 

války byla poražena poslední povstání odbojných caudillů a Buenos Aires bylo přijato 

jako neoddiskutovatelné hlavní město spojené Argentinské republiky. Argentinská 

národní identita vyšla z války významně posílena. Půda byla připravena na významné 

ekonomické, sociální a politické transformace, které z Argentiny vytvořily jednu 

z nej bohatších zemí světa v následujících desetiletích.
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Rezumé

Paraguayská válka byla největším a nejkrvavějším vojenským konfliktem latino- 

americké historie a zároveň zcela zásadní měrou ovlivnila politické uspořádání regionu 

La Plata. Záměrně jsem ji dal přízvisko opomenutá, neboť se domnívám, že veškeré 

války, které se odehrávaly mimo teritorium Evropy a jeho nej bližšího okolí jsou 

v našich očích velice opomíjeny. Případ Paraguaye a jejího zápasu o holé přežití je 

ideálním důkazem toho, jak konflikt takto ohromného rozsahu může být zcela 

opomíjen. To byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl poněkud poodkrýt téma 

paraguayské války, která se svou velikostí a dopadem zcela vymyká častým 

regionálním půtkám v Latinské Americe, neboť tato válka málem zničila celý jeden 

národ.

V mé práci bych se nejdříve chtěl zabývat situací, která předcházela válce. 

Představit vývoj jednotlivých zemí v regionu La Plata a hlavně popsat situaci 

v Uruguayi, která se stala záminkou válečného konfliktu. Dále bych se chtěl věnovat 

ustavení Trojaliance a samotné chronologii bojů. Na závěr shrnu veškeré příčiny, které 

válka způsobila na jednotlivých aktérech. Zejména zvláštní pozornost budu věnovat 

situaci v Brazílii, kde válka vyprovokovala celou řadu změn, které vedly až к pádu 

císařství a vytvoření republiky. Dale se zaměřím na Paraguay, kterou válka naprosto 

zničila jak po stránce lidské tak ekonomické. Válka znamenala naprostý obrat ve slibně 

se jevícím vývoji Paraguaye a vrhla ji ekonomicky o několik století zpět. Z těchto 

následků se země nevzpamatovala do dnešních dnů a zůstává jednou z nejméně 

rozvinutých zemí Latinské Ameriky. Následně budu analyzovat, jakým způsobem válka 

potvrdila pozice liberálů v Uruguayi. Na závěr se zaměřím na fakt, jak Argentiská 

republika využila vstupu do války к dokončení sjednocení země a potlačení veškerého 

odbojného federalismu na svém území, stejně tak jak válka přispěla к nastartování 

ekonomického rozkvětu země.
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Resumo

A Guerra do Paraguai foi о maior e mais sangrento conflito armado 

internacionál que tomou a conta na história Americana. Mais por sua grande dištancia 

dos centras principals mundiais, é esta guerra muito desconhecida. Principalente na 

Europa que passou por muitos conflitos sao os outras acontecimentos um pouco 

agraviados. Por isso gostaria de apresentar e analisar a Guerra do Paraguai de uma vista 

diferente do leitor Europeu.

No meu trabalho gostaria de apresentar primero a situaçào antes da guerra. 

Caracterizar о diferente desenvolvimento dos paises da Bacia do Rio da Prata e as 

origens da Guerra com maior focalizaçào da situçâo no Uruguay. Depois vou apresentar 

a cronologia do conflito entre a Triplice Aliança e о governo paraguaio. No final vou 

mostrar tudo о que a guerra provocou nos actores principals. Vou analizar со то  a 

guerra provocou a caida do governo Imperial no Brasil e deu a oportinidade para 

criaçào do Partido Republicano e о golpe militar que marcou nova época da república. 

Como a derrota do Paraguai marcou uma reviravolta decisiva na sua história e tomou a 

ser um dos menos desenvolvidos paises da América do Sul. E no final vou também 

analisar a situaçào da Repúlica Argentina que utilisou о pretexto da guerra para finalizar 

a unificaçâo do seu territorio.
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http://www. unificado. com, br/calendario/05/tratado. htm

Brasilescola - Největší brazilský vzdělávací portál 

http://www. brasilescola. com/historiab/guerra-paraguai. htm

Universidade Federal Fluminense - stránka je adaptace originální práce vyšlé 

v Imprensa Universitária da Universidade Federal Fluminense, Holocauste sul- 

americano; 1864 - 1870, a destruiçào do Paraguai, 1999. 

http://www. uff.br/comunicacao/holocausto/index. html
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Stránka venovaná rozvoji kultury v Brazílii 

http://www. culturabrasil. ors/parasuai. htm 

http://www, culturabrasil. ors/suerradoparasuai. htm

Stránky brazilské poslanecké sněmovny

http://www2. camara. sov. br/conheca/historia/camaral80/materias/mat 14. ht ml 

http://www.camara.iiov.br/internet/iornalcumara/materia. asp?codMat=7365&codjor=

The World Factbook zpracovaný od amreické Central Intelligence Agency. 

https://www. cia, sov/cia/publicat ions/fact book/

La Universidad del СЕМА -  stránka je  založena na práci História de las Relaciones 

Exterior es Argentinas

http://www. cema. edu. ar/ceies/ars-rree/historia indiceOO. htm

Paraguayský informační web

http://www. infóluque. com, py/historia/mlopez. htm

Státy a jejich představitelé 

http://www. libri. cz/databaze/staty/
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Prílohy

Příloha č.l

Smlouva k vzniku Trojaliance v portugalském originále:

Tratado de Tríplice Aliança

O governo de Sua Majestade o Imperador do Brasil, o govemo da República Argentina 

e o governo da República Oriental do Uruguai;

Os dois primeiros em guerra com o governo da República do Paraguai, por lhe ter este 

declarado de fato, e o terceiro em estado de hostilidade e vendo ameaçada a sua 

segurança interna pelo dito governo, o qual violou a fé pública, tratados solenes e os 

usos intemacionais das naçôes civilizadas e cometeu atos injustificáveis, depois de 

haver perturbado as relaçôes com seus vizinhos pelos maiores abusos e atentados;

Persuadidos de que a paz, segurança e prosperidade de suas respectivas naçôes se 

tomam impossíveis, enquanto existir о atual governo do Paraguai e que é uma 

necessidade imperiosa, reclamada pelos mais elevados interesses, fazer desaparecer 

aquele govemo, respeitando-se a soberania, independência e integridade territorial da 

República do Paraguai;

Resolveram com esta intençào, celebrar um tratado de aliança ofensiva e defensiva e, 

para esse fim, nomearam seus plenipotenciários, a saber;

Sua Majestade о Imperador do Brasil ao Exmo. Sr. Dr. Francisco Otaviano de Almeida 

Rosa, do seu Conselho, Deputado à Assembléia Gérai Legislativa e oficial da Imperial 

Ordem da Rosa;

S. Exa. o Presidente da República Argentina ao Exmo. Sr. Dr. Dom Rufíno de Elizalde, 

seu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros;

S. Exa. o Govemador Provisório da República Oriental do Uruguai ao Exmo. Sr. Dr. 

Dom Carios de Castro, seu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros;

Os quais, depois de terem trocado seus respectivos podereš, que foram achados em boa 

e devida ordem, concordaram no seguinte:
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Art. 1° Sua Majestade о Imperador do Brasil, a República Argentina e a República 

Oriental do Uruguai, se unem em aliança ofensiva e defensiva na guerra promovida pelo 

governo do Paraguai.

Art. 2° Os aliados concorreräo com todos meios de guerra de que possam dispor, em 

terra ou nos rios, со то  julgarem necessário.

Art. 3° Devendo começar as operaçôes da guerra no território da República Argentina 

ou na parte do território paraguaio que é limítrofe com aquele, o comando-em-chefe e 

direçào dos exércitos aliados ficam confiados ao Presidente da mesma República, 

General em Chefe do Exército Argentino, Brigadeiro-Coronel D. Bartolomeu Mitre.

Embora as partes contratantes estejam convencidas de que näo mudará o terreno das 

operaçôes da guerra, todavia para salvar os direitos soberanos das très naçôes firmam 

desde já  o principio da reciprocidade para о comando-em-chefe, caso as ditas operaçôes 

se houverem de transpassar para o território brasileiro ou oriental.

As forças maritimas dos aliados fícaräo sob о imediato comando do Vice-Almirante 

Visconde de Tamandaré, Comandante-Chefe da Esquadra de Sua Majestade о 

Imperador do Brasil.

As forças terrestres de Sua Majestade о Imperador do Brasil formaräo um exército 

debaixo das imediatas ordens do seu General em Chefe Brigadeiro Manuel Luis Osôrio.

As forças terrestres da República Oriental do Uruguai, uma divisào das forças 

brasileiras e outra das forças argentinas, que designarem seus respectivos chefes 

superiores, formaräo um exército às ordens imediatas do Governo Provisôrio da 

República Oriental do Uruguai, Brigadeiro-General D. Venâncio Flores.

Art. 4° A ordem e economia militar dos exércitos aliados dependerâo unicamente de 

seus prôprios chefes.

As despesas de saldo, subsistência, muniçôes de guerra, armamento, vestuário e meios 

de mobilizaçào das tropas aliadas serào feitas à custa dos respectivos Estados.

Ari. 5° As altas partes contratantes prestar-se-ào mutuamente, em caso de necessidade, 

todos os auxilios ou elementos de guerra que disponham, na forma que ajustarem.
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Art. 6° Os aliados comprometem solenemente a nâo deporem as armas senäo de comum 

acordo, e somente depois de derribada a autoridade do atual govemo do Paraguai, bem 

со то  a nâo negociarem separadamente com о inimigo comum. nem celebrarem tratados 

de paz, trégua ou armisticio, nem convençâo alguma para suspender ou fíndar a guerra, 

senäo de perfeito acordo de todos.

Art. 7° Nâo sendo a guerra contra о povo do Paraguai e sim contra o seu govemo, os 

aliados poderäo admitir em uma legiâo paraguaia os cidadàos dessa nacionalidade que 

queiram concorrer para derribar о dito govemo e lhes daräo os elementos necessários, 

na forma e с о т  as condiçôes que ajustarem.

Art. 8° Os aliados se obrigam a respeitar a independência, soberania e integridade 

territorial da República do Paraguai. Em conseqüência, o povo paraguaio poderá 

escolher о govemo e instituiçôes que lhe aprouverem, nào podendo incorporarse a 

nenhum dos aliados nem pedir о seu protetorado со т о  conseqüência dessa guerra.

Art. 9° A independência, soberania e integridade da República do Paraguai estào 

garantidos coletivamente de acordo с о т  о artigo antecedente pelas altas partes 

contratantes durante o periodo de cinco anos.

Art. 10° Concordam entre si as partes contratantes que as fraquezas, privilégios ou 

concessôes que obtenham do governo do Paraguai hào de ser comuns a todos eles, 

gratuitamente, se forem gratuites, ou с о т  a mesma compensaçào se forem condicionais.

Art. 11° Derribado о atual govemo da República do Paraguai, os aliados farâo os 

ajustes necessários с о т  a autoridade que ali se constituir para assegurar a livre 

navegaçâo dos rios Paraná e do Paraguai, de sorte que os regulamentos ou leis daquela 

República nào possam estorvar, entorpecer ou onerar о trânsito e a navegaçâo direta dos 

navios mercantes e de guerra dos Estados aliados, dirigindo-se para seus territórios 

respectivos ou para território que nào pertença ao Paraguai; e tomarâo as garantias 

convenientes para efetividade daqueles ajustes sob a base de que os regulamentos de 

polícia fluvial, quer para aqueles dois rios, quer para о rio Umguai, serâo feitos de 

comum acordo entre os aliados e os demais ribeirinhos, que dentro do prazo que 

ajustarem os ditos aliados aderirem ao convite que lhes será dirigido.

Art. 12° Os aliados reservam-se combinar entre si os meios adequados à conduçâo da 

paz с о т  a República do Paraguai, depois de derrubado о atual govemo.
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Art. 13° Os aliados nomearäo oportunamente os plenipotenciários para a celebraçào dos 

ajustes, convençôes ou tratados que se tenham de fazer с о т  о govemo que se 

estabelecer no Paraguai.

Art. 14° Os aliados exigirào desse govemo о pagamento das despesas de guerra que se 

viram obrigados a aceitar, bem с о то  reparaçâo e indenizaçào dos danos e prejuizos às 

suas propriedades públicas e particulares e às pessoas de seus concidadâos, em expressa 

declaraçào de guerra; e dos danos e prejuizos verificados posteriormente с о т  violaçào 

dos principios que regem о direito da guerra.

A República Oriental do Uruguai exigirá também uma indenizaçào proprocional aos 

danos e prejuizos que lhe causa о govemo do Paraguai pela guerra que se obriga a 

entrar para defender sua segurança ameaçada por aquele govemo.

Art. 15° Em uma convençào especial se marcará о modo e forma de liquidar e pagar a 

divida procedente das causas mencionadas.

Art. 16° Para evitar as dissensôes e guerras que trazem consigo as questôes de limite, 

fica estabelecido que os aliados exigirào do govemo do Paraguai que célébré с о т  os 

respectivos govemos tratados definitivos de limites sob as seguintes bases:

О Império do Brasil se dividirá da República do Paraguai:

Do lado do Paraná, pelo primeiro rio abaixo do salto das Sete Quedas, que, segundo a 

recente carta de Mouchez, é o lgurei, e da foz do lgurei e por ele acima a procurar as 

suas nascentes;

Do lado da margem esquerda do Paraguai, pelo rio Apa, desde a foz até às suas 

nascentes;

No interior, pelo cume da serra de Maracaju, sendo as vertentes de leste e do Brasil e as 

oeste do Paraguai e tirandose da mesma serra linhas as mais retas em direçào às 

nascentes do Apa e do lgurei.

A República Argentina será dividida do Paraguai pelos rios Paraná e Paraguai, a 

encontrar os limites с о т  о Império do Brasil, sendo estes do lado da margem direita do 

rio Paraguai e Baia Negra.
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Art. 17° Os aliados se garantem reciprocamente o fiel cumprimento dos convénios, 

ajustes e tratados que se devem celebrar com o govemo que se tem de estabelecer na 

República do Paraguai, em virtude do que foi concordado no présente tratado de 

aliança, o quai fícará sempře em toda sua força e vigor pra o fim de que estas 

estipulaçôes sejam respeitadas e executadas pela República do Paraguai.

Para conseguir esse resultado, concordam que, no caso em que uma das altas partes 

contratantes nào possa obter do govemo do Paraguai о cumprimento do ajustado, ou no 

caso em que este governo tente anular as estipulaçôes ajustadas com os aliados, os 

outras empregarào ativamente seus esforços para fazê-las respeitar.

Se estes esforços forem inúteis, os aliados concorrerào com todos os seus meios para 

fazer efetiva a execuçào daquelas estipulaçôes.

Art. 18° Esse tratado se conservera secreto até que se consiga о fim principal da aliança.

Art. 19° As estipulaçôes desse tratado, que nào dependem do poder legislativo para 

serem ratificadas, começarào a vigorar desde que seja aprovado pelos govemos 

repectivos e as outras desde a troca das ratificaçôes, que terá lugar dentro do prazo de 

quarenta dias, contados da data do mesmo tratado, ou antes, se for possivel, que se fará 

na cidade de Buenos Aires.

Em testemunho do que nós, abaixo assinados, plenipotenciários de Sua Majestade о 

Imperador do Brasil, de S. Exa. o Sr. Presidente da República Argentina e de S. Exa. о 

Sr. Govemador Provisório da República Oriental do Uruguai, em virtude de nossos 

plenos podereš, assinamos о présente tratado e lhe fïzemos por nossos selos.

Cidade de Buenos Aires, 1° de maio do ano do nascimento de Nosso Senhor, de 1865.

Francisco Otaviano de Almeida Rosa

Rufino de Elizalde

Carlos de Castro

(Zdroj : http://www.unificado.com.br/calendario/05/tratado.htm).
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Příloha č.2

Mapa Paraguaye a sousedních států z Johnsonova New Illustrated Atlas, 1862

(Zdroj : http://www.serqueira.com.br/mapas).

http://www.serqueira.com.br/mapas


Příloha č.3

Mapa znázorňující hlavní události paraguayské války:

(Zdroj: http://www.er-saguier.org/pdfs/Tomo_09/TripleAlianza.JPG)

66

http://www.er-saguier.org/pdfs/Tomo_09/TripleAlianza.JPG


Príloha č.4

Mapa znázorňující hlavní bitvy paraguayské války včetně dat a územní změny:

(Zdroj: http://pt.wikipedia.0rg/wiki/Imagem:Krigsteater_trippelalliansekrigen.png)
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Příloha č.4

Graf znázorňující paraguayské ztráty na obyvatelstvu během války Trojaliance uvedené 

podle příčiny. Levý graf je založen na nejnižším procentuálním odhadu a pravý naopak 

na nej vyšším:

MINIMUM - 8-7% MAXIMUM - 18 K

Legend
EZ MILITARY 
ВО CHOLERA 
E 3 YELLOW FEVER 
ES OTHER DISEASE 
■  MIGRATION 
ЕВ LOSS OF TERRITORY

Pozn.: Ačkoli data ohledně ztrát populace bývají velice přehnána -  dokonce se uvádí 

50% předválečné populace (většinou zvětšena), což by mělo být 200 000, 300 000 nebo 

dokonce půl miliónu mrtvých -  novější odhady uvádějí 15% až 20% (dokonce i méně) 

z předválečné populace, tedy přibližně 50 000 až 80 000 mrtvých jak na bitevním poli, 

tak díky nemocím (spalničky, neštovice, žlutá zimnice, cholera). I tyto nižší údaje 

znamenají ohromné procentuální úbytky na standardní moderní válku.

(Zdroj: Reber, Vera Blinn: The Demographics of Paraguay: A Reinterpretation o f the 

Grea Great War, 1864-70, The Hispanic American Historical Review, 1998, Vol. 68, 

No. 2., str. 289-319.)
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Příloha č.5

Data mapující ztráty Troj aliance 

Brazílie

Celkové ztráty se pohybovaly kolem 25 000 až 50 000 v bojích navýšené ztrátami 

z důsledku různých nemocí ( ačkoli jich bylo pravděpodobně mnohem méně než je číslo 

100 000 někdy zmiňované).

Argentina

Během válečných let 1865-1870 Argentina ztratila (možná s nadsázkou) přibližně 

18 000 mužů na bitevním poli, dalších 5 000 ve vnitřních bojí vyprovokovaných válkou 

a 12 000 na epidemii cholery.

Uruguay

Uruguayci vyslali do bojů přibližně 5000 mužů, ze kterých se více jak 3000 tisíce 

nevrátilo. Přestože početně tvořili nejmenší kontingent jejich procentuální ztráty byly 

největší.

(Zdroj: Marques, M.E. de Castro Magalhäes: Guerra do Paraguai: 130 anos depois. 

Relume-Dumará, Rio de Janeiro, 1995)
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