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vojny.

perialismus" takových koloniálních metroPortugalskú kolon iúlní říše .j:e dnes kon•polí jako Portugalska. SaJazarův fašisticcem šedesútých lr:!t dvacátého stol,etí nejký rez1m v Portugalsku znemožňoval
větším
koloniúlníJu panstvím na světě.
získání informací potřebných k vědecké
Anglie, F!'anci:e a jin(! koloniúlní mocnosti
zůstávají
daleko Zél Portngalslcem jak
analýze, kdežto v podmínkách britské a
francouzské buržoazní demokracie existov r,ozloze svých zbylých lmloniúlttích úzevala jistá svoboda projevu a tisku i pro
mí, tak v počtu jejich obyvatolstva. Plným
antikolonialistickou opozici.
právem vyvstává otázka, jal< j(~ možné,
že se portugalská koloniál11í říše uclržnla
Ještě vzácnějším jevem pak bylo a je
v době, kdy se po druhé světovó vúlcn
vědecké zpracování problematiky porturozpadly mohutné koloniální i'íše Voli\(!
galského kolonialismu z marxisticko-leBritáni:e a Francie, kdy počátkem šedestiltinských pozic. Posledním a nejvýznamtých l:et dosáhla většina afrických zernl
llojším mezníkem v tomto směru · j·e repolitické nezávislosti.
ocmzovaná š e j n i s o v a kniha PortugalŽádná africká země se nebude moci
sk:.t) imperialžsmus u Africe po druhé suě
cítit bezpečnou, dokud na půdě ČEH'ného
LOV(;i valee.
kontinentu budou existoval pnrtugalsl<Cl
SojnJsovn rozsáhlá práce si vyžádala
kolonie, tvoi';fcl spolu s rl:islsllcl<ýrnt t'O··
ZlHt~néhn i'lfllll' ke zpracování literatury,
žimy Jihoafrlcké republiky .n Rhodésln
vztahujte! .su l\ dané tématice, jakož i ke
"svatou a.li.ancl" protl al'rlckénm nt'u·,nclllě
kritickému zhodnoceni různě zkreslených
·osvobozeneckému hnutí a proti samostatstatistik. Autor so vypořádal i s neobjekným zemrm Cerné Afciky. Blol< Portugalti.vními publikacemi apologetické ,prokosk-a, JAR a Rhodésie vytvoNl z jihu Afriloniální litera tury, většinou portugalských
ky kolonialistickou rezervaci, jejímž úkoautorů. Leningradský vědEJC o tom píše:
lem je za prvé zvěčnit koloniální zotro"Omezená hodnota vydání, vycházejících
čení domorodého afrického obyvatelstva,
v Portugalsku i když jejich autoři
za clrulié vytvořit z této rezervace pevdisponují značně větším matm·iálem, větší
nost kolonialismu a za· třetí využít této
mi možnostmi jeho opatřován f v<e srovnání
pevnosti jako výpadové základny proti sa-. se zahraničními badateli
je urč:ena
mostatným z,emím černé Afriky.
neexistencí svobody vědecké čini1osti v toGeografická odlehlost Jižní Afriky ocl
talitním státě. Všeobecná koncepce se necenter světového revolučního komunisticformuje na základě vědeckého bádání, ale
kého a dělnického hnutí a revolučního nádodatečně se vnáší z politických projevů
rodně osvobozeneckého hnutí vytváří před
A. Salazara a jeho nejbližších pomocníků.
poklady dočasného charakteru tpro realiIdeologická pozice, vyjadřující zájmy nezaci těchto plánil.
velké, privilegované verchušky v zemi,
Portugalský kolonialismus se dostal do
zbavené základních demokratických svo·středu světové pozornosti počátkem šedebod, se vydává za jedině existující, celosátých let. Progresivní světové veřejúé
národní pozici. Výzkum sociálně ekonomínění se obrátilo proti portugalské vládě
mických problémů, oplodněný •panující
diktátora Salazara v souvislosti sé zločiny
metodologií, ztrácf vědecký význam a stápři potlačování angolského národně osvová se odrůdou propagandistické činnosti."
(Str. 14.)
bozeneckého povstání v r:oce 1961.
Apologetické práce o portugalském koPřesto však až dodnes se projevuje nedostat,ek vědecké literatury analyzující
lonialismu však vycházejí i za hranicemi
Portugalska. Do tábora apologetů se řadi
portugalský kolonialismus a jeho působe
ní v jednotlivých koloniích Portqgalska,
i ~námý brazilský historik a s'ociolog Gilpa, rozdíl od vědeckých prácí zabývajících
berto F r e y r e, zakladatel koncepce tzv.
se britským a francouzským kolonialislusotl'Opžkalžsmu,
hlásající
výjimečnost
mem. Vyplývá to z ř.acly příčin. Francie
portugalské ( lusitánské) kolonizace v tropických oblastech Afriky, Asi1e a Ameriky.
a Vtelká Británie byly jak politicky, tak
i ekonomicky daleko mohutnějšími kolo- · Freyreho koncepce lusotropikalismu se.
stala teoretickou základnou oficiální dokniálními metropolemi než hospodářsky
zaostalé Portugalsko.· Pozornost byla .upře
tríny portugalského
kolonialismu,
jež
tvrdí, že metropole a kolonie tvoří jecl- ·
na k "velkému imperialismu" západních
r\gtný "portugalský prostor (espago por
mocností a zapomínalo se na "malý im-
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tugues) ". Lusotropikalismus tvrdí, že Portugalci postupovali při kolonizaci tropů
zcela· jinak než ostatní Evropané. Portugalci prý tam nejednali jako kolonialisté
a imperialisté, ale naopak ve své rasové,
náboženské a kulturní tolerantnosti vytvořili civilizaci, vhodně kombinující tropickou krev a hodnoty tropických národů
s evropskou krví a evropskými hodnotamí, zprostředkovanými těmto tropickým
národům Portugalci. Gílberto Freyre ve
svém lusotropikalismu podtrhuje "humánní" charakter portugalské kolonizace. Šejnís pak plným právem konstatuje: "Teorie
,lusotropikalismu', abstrahovaná od ekonomických motívú kolonizace a soudobých ekonomických swků, idylicky zobrazuje vztahy koloniálního vykořisťování."
(Str. 19.)
Do další, druhé skupiny prací o portugalském kolonialismu, z nichž čerpal Šejnís řadu konkrétních faktů, se řadí knihy
se širokým náz,orovým spektrem, které
sahá od požadavků "obnovení" portugalského kolonialismu přL širším připuštění
zahraničního kapitálu až po návrhy na
likvidaci koloniální moci Portugalska a
její nahraZíení pružnějšími formami koloniálního panství jiných imperialistických
zemí. Sovětský autor správně podtrhuje
význam i nebezpečnost kriticky apologetických prací R. von G e r s do r fa. Pro
zajímavost je třeba uvést, že von Gersdorf
jako mladý důstojník wehrmachtu byl
určitou dobu v sovětském zajetí. Po válce
prováděl
společenskovědní
bádání jak
v Portugalsku, tak i v portugalských koloniích. Stal se mj. i vědeckým spolupracovníkem Harv.ardské university. Von
Gersdorf svojí teoretickou činnost při
svých návštěvách "portugalské" Afriky
spojuje s praktickou činností ve prospěch
monopolistického kapitálu NSR.
Do třetí skupiny literatury o portugalských koloniích pak patří publikace antíkol.oniaHstíckého charakt,eru. Šejnis zde
vys,oce kladně hodnotí vědeckou erudici
a poctivost amerického profesora J. D uff y ho, autora mnoha prací o "portugalské Africe". V marxistické literatuře se
započalo s vědeckým zpracováváním portugalského kolonialismu v Africe poměrně
nedávno. Byla to dosud záležitost pře
vážně sovětských vědců; k nim se . svou
fundamentální monografií POrtugalské ko, lonie v Africe přidružil portugalský marxistický autor J. d e S i 1 v a. Je třeba se
rovněž zmínit o vědecko-populárních knihác:h o pórtugalském kolonialismu, jež
v rooe 1964 vyšly v Polsku, Rumunsku a
NDR a v roce 1967 v Bulharsku a če'sko
slovensku (V otrub co v a Angola v edici
"Zeměmi světa").
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Šejnisova monografie je rozdělena do
kapitol, z nichž závěrečné kapitoly
(IV a V) se zabývají rozborem mechanismu imperialistického vykořisťování portugalských kolonií, analýzou :ekonomické
a p'olitícké úlohy koloniálního státu, jakož
i rolí koloniálního kapitálu. Předcházející
tři kapitoly knihy pak věnují pozornost
postavení Portugalska a portugalských
kolonií ve světové soustavě kapitalismu.
Jestliže 'Pl'lD vztahy koloniálních metropolí·
(například Francie a Velké Británie) a jejich koloniálních území byl charakteristický bilaterální vztah nadřízenosti a podřízeností, který bylo možno geometricky
znázornit přímou úsečkou, na jejímž jednom konci byla metropole a na druhém
konci kolonie, tu v případě Portugalska
a jeho kolonií jsme svědky jiného jevu.
Portugálsko nemohlo v dúsledku své ekonomické slabostí postupovat obdobným
zpúsobem jako Francie nebo Velká Británie. A tak vztahy Portugalska a portugalských k'oloníí nelze znázornit úsečkou,
ale rovnoramenným trojúhelníkem, jehož
jednotlivými vrcholy jsou: metropole kolonie
zahraniční
imperialismus.
Avšak vzhl,edem k nejednotnosti a protikladnosti imperialismu bude přesnější hovořit spíše o mnohoúhelníku protkaném
diagonálami vzájemných vztahů.
Tyto gleneralizující zá·věry jsou pak
v recenzované práci na mnoha místech
1pei:livě a skutečně mistrně konkretiwvány. V. L. Šejnis shrnul, roztřídil a zevšeobecnil řadu faktů, charakterizujících ekonomickou a politickou situaci jednotlivých
portugalských ·kolonií v Africe, s obzvláštním zaměřením na Angolu a Mozambik. Šejnis dochází k závěrům přesvědči
vě vysvětlujícím existenci anachronického·
portugalského kolonializmu v Africe. Tento charakteristický . rys současné kontinentální situace černé Afriky má své
pěti

vnitřní

i vnější příčiny.

Vnitřní

příčiny :existence portugalského kolonialismu v Africe záleží jednak ,
v ekonomické slabosti Portugalska, dále
ve vzájemné pódmíněnosti lokálních ma".
lých imperialismů v jižní části černéh')
kantinen.tu (Jihoafrická republika, Rhodésie a Portugalsko se svými koloniemi) a
konečně ve výhodnosti existence portngalské]J.o kolonialismu pro neokolonialisty.
Za prvé. Portugalsko jako ekonomicky
i· sociálně zaostalá země s fašistickým re"
žimem si· ne může dovolit dekolonizaci,
j.ako -tomu bylo v případě anglických,.
francouzských a dokonce i belgických kolonií. Jestliže Velká Británi,e, Francie a
Belgie dokáží obhájit ve svých bývalých
afrických koloniích své ekonomické zájmy

tugalských koloniích provádějí pocl rouš-metodami neokolonialismu, tj. f,ormamí
kou po.rtugalského kolonialismu, a ten
ekonomického nátlaku na africké země
se pak stává terčem ostré kritiky. Jestliže
formálně politicky
nezávislé, pak tornu
pro USA, Velkou Británii či Francii existutak jest jednak v důsledku mohutných
hospodářs!<ých pozic bývalých metropolí
jt: pi'i rozpadu koloniální soustavy imperlll I ismu určité východisko v podobě neov příslušných afrických zemích, jednak
lwloninlismu, pak toto řešení nepřipadá
v důsl,edku existence africké vládnoucí
v t'IVIillll v případě lokálních imperialismů
"elity", vychované .a setrvávající v přátel
ském duchu ví'lčl bývalým metropolím.
v l AH u mwclésii, jakož i portugalského
Portugalsko si při své ekonomické slabosti
iillflOI'illlisntu v Angole a Mozambiku. Šejnevybudovalo dostatečně silné pozice porttls o tom 1píf\r:: "V politice všech imperialislicl{ýt:lt sl(!({\ v Africe jsou přítomny
tugalského kapitálu v "portugalské" Afridv<': londt!liCil, vzájemně spojené, avšak
ce a na rozdíl od jiných koloniálních
rozclflnó: nový a starý kolonialismus,
metropolí (především Francie a Velké Bri"pi'U7.1J(l I'Oilgovťtrd" a "ultra". Pře v 1 átánie) si nevytvořilo silnou a oddanou
cl a 1 í c 1 lOildtonc1 v politice hlavních imvrstvu africké "elity", jíž by předalo do
perialisllcl<ýc\1 1.1llll'l se stává neokoloniarukou vládu v procesu dekolonizace při
lismus, jnho?. ohj,oldivnírn základem je hluvyhlášení nezávislé Angoly, Mozambiku
bo kú C! 1< n 11 o 111 I r: k (I z ú v i. s l o s t zemí
a Guineje. Portugalsko si tedy musí držet
hospodářské pozice, umožňující mu kolo"třetJho sv/Hn" nn vyvinutých kapitalisniální vykořisťování jeho afrických teritických stťllnch. lll\llul(J Imperialismy" se
opír.a jí p l' o v ti ~ 11 t"t o 111 I m o Ce) k o notorií, silou bezprostřední portugalsl<é politické a voj,enské mocí ve svých kolo··
tll I c 1< (l 11 lÍ s I 1 f." ( S ll'. Ul7. ]
niích. Jinými slovy, Portugalsko lltOIIť
Opm·Hý od pm lllwn I'I'ICl<(l n rhodéské
vllldy pl'Oii p~o~.aduvld\nt 111í ,·od ně osvoboschopno· zajistit si zislw, plynouct z ox··
ZOll.ock(lho ltmtlf Hl'i'lckňlto ol>yvatolstva·
ploataoe nynějších portugalských kolo·
lbchto zemí vyplýv(t 7. tllohuiii(J zúkladny,
nií, bez mimo,ekonomického nátlalw ko··
kterou mají režltny v Protol'tl 11 v Sallslonialistického administrativně vojensl<ého
11
bury ve většině bflého obyvatolstvn t~chto
aparátu v Africe.
zemí. "Nejdůležitější zvlúštnostf Jnl<(tlnť
Za druhé. L'okální imprerialismy v jižní
ho imperialismu v JAR a Rhodésii jo jolw·
Afrioe ( Jihoafrieká republika, Rhodésie ,a
specifická a dosti poč~etná sociMní zliPortugalsko) jsou vzájemně tak úzce podklaclna. Do ní patří kapitalističtí fartnťU1 1
míněny, ž,e odstranění jednoho z těchto
(kteří s:e bojí agrární reformy), majlt1ťJlé
tří vrcholů trojúhelníku jihoafrických ranevelkých 1průmyslových a ohchndních
sisticko-fašistických režimů by vedlo nepodniků (poněvadž režim nwsov() disl<rijen k 'oslabení, ale dříve nebo později
m.inace upevňuje jejich ulN>nomlciHí poi ke zhroucení zbývajících dvou souzice), zaměstnanci a spt'úvci OVJ'OIH>I<ých
částí jihoafrického trojúhelníku. Vzájemná.
podnikl\, státní a mtísUHT (li'odníci ( kltoré
·podmíněnost JAR, Portugalska a Rhodésie
steašť perspHktlvu al'rllwnlznco 11parútu)
v. Africe však nespočívá pouze v jejich
a <lokoncn určltť1 /Mst cH'llnťk(\ ( ktrwým
politické a vojenské spolupráci při potla.,bmovnCt bml(ll"a" gn1·untujo pmntlt•nlJ vyčování
národně
osvoboz,eneckého hnuti"
sol<ý výdlJlok). Ohjoktlvufrn zťtklaclom pro
v JAR, Rhodésii a 'POrtuguls.kých k:olonttch
sjo<lnnconf t€lchto rí'tznorodých soci.lílních
a při agreslvnfch .ukcfch ( nnpťikl.rtd v{\{) i
skupin, jnjlch:Z ztljmy Jsou v tnnnlw vztaZambii), ktm·é maJ1 udánUvč.í. provontlvnt
zích pr~oticht\cln.o, jťJ l'ťJlatlvně vysol<ú úrocharakter, alte~ směťuj! k Zl.lst:rnšovánt InlH·
vort pNpnu ... " (Str. Hl3.) O přtčlnách
dfch afrických stcHCt pNJd posl<ytnutrm
vodnm:tr:h. l< tvt'došťjnéntu sotrvá.vC:m1 Por-.
podpory národně osvobozmH1Ckónm hnuti
tugnlska llll pozicích sturťllw lwlnntulisrnu
na jihu Afriky. Nelze. zapomenout nn to,
bylo .11ovorouo již výše.
že portugalské kolonie sloužl jalw tJ'llllZit~
ní území ekonomiky Rhoděsi.o a JAR H
Vtti"ljšf pť1čtny crxlstoncn portugalskéhq
naopak území těchto dvou zemí slcnťži
lwlontnlls.mu zúl~oží přo.dnvš1m v nejecljako vojensko-politická opora portugaluotnosll pollti.lw samostatných al'rtckých
skému kolonialismu v jeho bojl proti ná.,
stl'ttí.\ vMl Pol'tugalsku. Tato africká ne~
rodně osv.obozeneckému hnutí Angoly 1:1
jndnotuost ztěžujEJ .a často úplně znemož1\u je r·eillnou, účin no u pomoc osvobozené
Mozambiku.
Afriky té Africe, která se v kolonizátorA za třetí. Při veškeré dialektické rozporuplnosti spojenectví neokolonialisticskcí l''ElZHl'vaci jihoafrického rasi.stickofašistického trojúhelníku teprve snaz1
kých západních mocností s kolonialistico své osvobození. Převážně formální chakým Portugalskem je třeba vicl.ět, že pro
rakter jednoty osvobozené Afriky se promonopolistické kruhy západních zemí je
jevuj•e nejen v nedostatečné pomoci náexistence portugalského kol,onialismu v
rodně osvoboz·eneckému hnutí Angoly, MoAfrice výhodn~, neboť vykořisťování v por-

zambiku, Rhódésié, · JAR a Jihozápadní
Afriky, ale i v podstatě bezmocném při
hlížení Organizaoe afl'ické jednoty k agl'esivním akcírri jihoafrické "svaté aliance"
vůči jednotlivým mladým africkým státům.·

Mezi vnější příčiny setrvávání portugalského koloniálního panství v Africe patří
i nejednotnost v portugalském protifašistickém hnutí odporu, pokud jde o ře
šení portugalské kolóniální otázky: Jestliže portugalští komunisté spo'jují vítězství
·demokracie v Portugalsku neoddělitelně
s právem národů portugalských kolonií
na sebeurčení až do odtržení, tu řada buržoazně demokratických představitelfl portugalské opoziere požaduje nejdříve svržení fašistické vlády v Lisabonu s tím, že
teprve potom by byla řešena koloniální
otázka Portugalska. Je pochopit1elné, že
takovéto plány nemohou dostatečně nadchnout představitele národně osvoboze-

neckého hnutí v portugalských kolonil:ch: ·
Výsledek pak škodí antifašistickému hntfti
v metropoli i národně osvobozerieckéňni'
hnutí v koloniích.
· ' .: •
Šejnisova kniha je první sovětskou nuirxistickou monograficktÓu prací o vývoji
portugalského koloniálního imperialismu
v Africe IPO druhé světové válce. Je do~
plněna důkladnou bibliografií (str. 356_:_.,;
370) a obsáhJou přílohou (str. 371-416]'
s přehlednými informacemi o nejdůleži
tějších kapitalistických pod11icích v portugalských koloniích. Nechybí ani úcta ..
je tO
vzájemných vztazích !pOrtugalských peněžních jednotek s valutami
některých kapitalistických zemí.
Kniha,
která je df1stojnou reprezentací marxistic~ ·
ké afrikanistiky, je vhodně doplněna portugalským a angli.ckým résumé.

JOSEF

POLÁČEK

