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Seznam a vysvětlení zkratek

AI – Ato Institucional, Instituční akt (pojem pro mimořádný
zákon za vojenské vlády)
AIB – Aão Integralista Brasileira, Brazilská integralistická
akce (politická strana)
ALN – Aliana de Libertaão Nacional, Aliance národního
osvobození (odbojová skupina)
ANL – Aliana Nacional Libertadora, Národně
osvobozenecký svaz
ARENA – Aliana Renovadora Nacional, Národní aliance/
svaz pro obnovu (politická strana)
CFCE – Conselho Federal do Comércio Externo, Federální
rada zahraničního obchodu
CGTB – Confederaão Geral dos Trabalhadores do Brasil,
Všeobecná konfederace brazilských pracujících
CIB – Centro Industrial do Brasil, Brazilské průmyslové
středisko
CLT – Consolidaão dos Leis de Trabalho, Sjednocení
(konsolidace) pracovních zákonů
CNI – Confederaão Nacional Industrial, Národní
průmyslová konfederace
CNS – Conselho Nacional de Segurana, Národní
bezpečnostní rada
CONCLAT – Conferência Nacional da Classe Trabalhadora,
Národní konference pracující třídy
CPLP – Comunidade dos Países da Língua Portuguesa,
Společenství zemí s portugalským jazykem
CPT – Comissão Pastoral de Terra, Pastorální komise půdy
(církevní organizace pro venkov)
CSN – Conselho de Segurana Nacional, Rada národní
bezpečnosti
CSU – Confederaão Sindical Unitária, Jednotná odborová
konfederace
CTB – Confederaão dos Trabalhadores do Brasil,
Konfederace brazilských pracujících
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CUT – Centro da Unidade dos Trabalhadores, Středisko
jednoty pracujících
DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda, Oddělení
tisku a propagandy
DOI-CODI – Departamento de Operaões e Informaões
– Centro Operativo de Defesa Interna, Oddělení operací
a informací – Operační středisko vnitřní bezpečnosti
(orgán politické policie)
FEB – Foras Expedicionárias Brasileiras, Brazilské expediční
síly (vojsko na frontách 2. světové války)
FIESP – Federaão Industrial do Estado de São Paulo,
Průmyslová federace státu SP
GEIA – Grupo Executivo da Indústria Automobilística,
Výkonná skupina automobilového průmyslu
ISEB – Instituto Superior dos Estudos Brasileiros, Ústav
brazilských studií
KI – Komunistická internacionála, Kominterna
MDB – Movimento Democrático Brasileiro, Brazilské
demokratické hnutí
MERCOSUR (v brazilské variantě též MERCOSUL)
– Mercado Comum do Sul, Jižní společný trh
MR-8 – Movimento Revolucionário de 8 de Outubro,
Revoluční hnutí 8. října (odbojová skupina)
MST – Movimento Sem Terra, Hnutí bezzemků
MUT – Movimento Unido dos Trabalhadores, Spojené hnutí
dělnictva
PAEG – Programa da Atividade Económica do Governo,
Program hospodářské činnosti vlády
PCB – Partido Comunista do Brasil, Komunistická strana
Brazílie
PD – Partido Democrático, Demokratická strana
PDC – Partido Democrático-Cristão,
Demokraticko-křesťanská strana
PDS – Partido Democrático Social, Demokratická sociální
strana
PDT – Partido Democrático Trabalhista, Demokratická
strana práce
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
Strana brazilského demokratického hnutí
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PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, Národní plán
rozvoje
PP – Partido Popular, Lidová strana
PSD – Partido Social-Democrático, Sociálně demokratická
strana
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, Brazilská strana práce
(trabalhista je ekvivalent pojmu labourista)
PUA – Pacto da Unidade e Aão, Pakt jednoty a akce
PUI – Pacto da Unidade Intersindical, Pakt meziodborové
jednoty
SNI – Servio Nacional de Investigaão, Národní vyšetřovací
služba (tajná politická policie)
SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste, Vrchní intendantura rozvoje Severovýchodu
UCA – União das Comissões Agrárias, Svaz zemědělských
komisí (odborová centrála)
UDN – União Democrática Nacional, Národní demokratický
svaz
UNE – União Nacional dos Estudantes, Národní svaz
studentů
VPR – Vanguarda Popular Revolucionária, Lidový revoluční
předvoj (odbojová skupina)
Poznámka: Častěji používaná slova a termíny z brazilské
portugalštiny aj., bez nichž není možno o historii této
jihoamerické země pojednat, zachycuje Slovníček v závěru
knihy.

Počátky

Před příchodem Evropanů
Prehistorie Archeologické nálezy z celé Jižní Ameriky překvapivě posouvají dozadu dřívější dataci počátků osídlení
Nového světa i samotné Brazílie. Nálezy v Caverna da Pedra
Pintada (Pará) ukazují na možnost příchodu člověka do Jižní
Ameriky po moři asi před 30 000 lety. Skalní malby z národního parku pohoří Capivara v Piauí jsou prokazatelně 18 000 let
staré, vykopávky a analýza lidských artefaktů z okolí Boqueirão da Pedra Furada ukazují před datum 20 000 let před naší
současností, a přitom některá zjištění týkající se způsobu života vybízejí k diskusi, zda zdejší praobyvatelé nebyli přímými
předky severovýchodních indiánů. Také skalní malby a nalezené kamenné nástroje v Riu Grande do Norte jsou velmi staré,
stejně jako naturalistická vyobrazení živočichů z Minas Gerais
nebo geometrické ﬁgurální kresby z údolí řeky São Francisco.
Všechny tyto nálezy stejně jako prastaré stopy kultury předkoloniálního člověka v São Raimundo Nonato (Piauí) i mladší
nálezy v pohoří Serra do Araripe ve státě Ceará činí neplatným
dosud vyhlašované pravidlo, že Brazílie byla souvisle osídlena obyvateli žluté rasy došlými ze severu až v 9.–8. tisíciletí
před Kristem. Vykopávky z Lagoa Santa dokazují starobylost
zdejší keramiky, pohřebních zvyků i celkovou vyspělost kultury. V tropickém podnebí se zachovaly jen sporé fragmenty
dalších starých kultur: skleněné korálky v urnách uložených
v jeskyních v Amapá, sekundární pohřby do antropomorfních
uren na ostrově Marajó v ústí Amazonky s idoly a keramikou,
pohřební studně v Cunami (Amapá), dekorativní keramika
z regionu Santarém-Trombetas („amazonský barok“), půlměsícová kamenná kladiva z vnitrozemí, příbřežní keramika
atd. Dobře zdokumentovaná sambakijská kultura ze Santa
Catariny používala kámen k výrobě nástrojů i k sochařskému
zpracování.
Datace jednotlivých kultur je nesnadná a ještě větší obtíže

11

Před pří cho dem Evropa n ů

nastávají při snahách popsat časový sled migračních pohybů
a rozvoje či expanze indiánských etnik. Zdá se, že východní
řídké lesy, stepi, caatingu i polopouštní sertão osídlily kmeny
etnolingvistických skupin Žé a Tupí-Guaraní. Skupiny Tupí-Guaraní převážily také na jihozápadě. V amazonské pánvi
se usadily a vyvinuly převážně aravacké a karaibské kmeny.
Pouze nepřímé důkazy jako uctívání Slunce nebo kult kamene
matně evokují možnost andské inspirace, lingvistické jednotlivosti (tupíjští Tupinambové z Bahie nazývali jižní Tupíe
Tamuia/Tapuia/Tamoio, to znamená „předkové“) umožňují
spekulovat alespoň o relativní dataci vývoje původních obyvatel.
Život původních obyvatel Etnograﬁe, která při nedostatku
pramenů evropského typu musí přispěchat historii na pomoc,
umožňuje vytvořit si představu o způsobu života brazilských
indiánů. Nepočetná rozptýlená společenství žila převážně ve
„velkých domech“ v přísné organizaci a v přesně deﬁnovaných
patriarchálních vztazích monogamních rodin. Stejně jako nejvyšší bytost Tupa byly uctívány hvězdy, nebeská tělesa, idoly
a různé antropomorfní mýtické postavy. Živí pociťovali stálou
sounáležitost s mrtvými předky. Všední život byl podřízen
přírodnímu rytmu a nevelkým potřebám. Příroda poskytovala
dostatečnou obživu, k lovu sloužily šipky napuštěné jedem
kurare, rybolov míval zaručený úspěch, sběr lesních plodů
a bylin doplňoval stravu a dodával léčivé i halucinogenní
rostliny, drobné doplňkové zemědělství se opíralo především
o maniok a některé druhy sladkých brambor, pěstovala se
i bavlna a rostliny dávající přírodní barvivo. Běžnější než šaty
byla dekorace těla malováním, ozdoby obličeje, hlavy, trupu
i končetin, jen vzácně bývaly bosé nohy chráněny sandály při
dlouhých cestách těžším terénem.
Monotónní život ozvláštňovaly četné ceremonie a obyčeje.
Řada tabu doprovázela narození dítěte, nejdůležitějším obřadem byla iniciace – vstup do dospělosti, přísné ceremonie
doprovázely pohřeb a uctívání mrtvých. Obřady byly součástí
mnoha jiných setkání směřujících k upevnění pospolitosti
nebo ke kontaktování lidí v sousedních sídlech. Hudba, zpěv,
tanec, hostiny a kultovní kouření tabáku či popíjení maté na
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jihu obecně spojovaly, ale v detailech odlišovaly indiánské
komunity.
Příležitostná práce lidi nezatěžovala. Kromě polních prací
a zpracování sklizně bylo třeba stavět a udržovat velké domy,
podle potřeby vyrábět keramiku, pořizovat si zbraně a lovecké náčiní, loďky nebo košíky, chovat zvířata. Zbyl čas vymýšlet
a vyrábět ozdoby, jednoduché hudební nástroje, zbyl čas na
příběhy, legendy, zábavu a odpočinek.
Demograﬁcké poměry před příchodem Evropanů Odhady
počtu indiánů před příchodem Evropanů se výrazně liší – od
800 000 pro celou Brazílii až po 5 milionů pouze pro Amazonii. Věrohodná bude asi kompromisní představa o více než
milionu lidí pohybujících se po obrovských prostorách. Stejně
nedokonalý je seznam alespoň základních etnolingvistických
skupin, které tvořily pestré a vzájemně se ovlivňující spektrum
kulturní, jazykové a zvykové rozmanitosti: Tupí, Žé, Karibové
(Karaibové), Aruakové (Aravakové), Goitakové, Pano, Miraňa, Guajkurú. Pro všechny indiánské populace se dříve či
později stala osudovou srážka s bělochy i konkurence početné černošské složky brazilského obyvatelstva. Dlouhodobý
rasový konﬂikt vyvrcholil na počátku 20. století vyhubením asi
40 % původní populace. Dnešních čtvrt milionu brazilských
indiánů, ovlivněných evropskou kulturou, portugalštinou i euroamerickým způsobem života, je většinou jen asimilovaným
zbytkem autochtonního a svérázného elementu.
Indiánské dědictví Přes svůj víceméně tragický osud podobný severoamerickým příbuzným odkázali brazilští indiáni
velkému národu, který se na jejich půdě vyvinul, mnoho
nenahraditelných a stále pozitivněji ceněných vkladů. Jejich
jazyky se staly prvním prostředkem komunikace a nejčastějším základem toponymie – každý Brazilec rozpozná v názvu
vodopádů Iguau základní prvky i – „voda“ a guaú – „velký“,
v názvu velkoměsta Curitiba „borovice“. Tupíjsko-guaraníjské
lingvistické prvky navždy obohatily brazilskou portugalštinu,
indiánská kuchyně dnešní stravovací návyky. Ve zvykovém,
kulinářském a náboženském přínosu se však později přece
jen víc prosadili Afričané. A tak největší přínos pro vznika-
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jící smíšený brazilský národ znamenala inspirace obdobím
indiánské svobody: stylizovaný indianismus umožnil odlišit
brazilskou identitu od portugalské či jiné evropské, vybudovat
speciﬁckou národní kulturu slovesnou i výtvarnou. Základní
indiánské hodnoty úcty k přírodě i společenské sounáležitosti
spojené s volností stejně jako hluboký vztah k zemi nabývají
na významu právě v naší době.

Nalezení ostrova Pravého kříže
Tordesillaská smlouva Portugalská expanze, která začala
dobytím severomarocké Ceuty v létě roku 1415 a pokračovala
poznáváním afrických břehů, dospěla ke svému cíli, když Vasco da Gama přirazil 20. května 1498 k indickému břehu. Mezitím se na oceány vydali také Španělé. Už po první Kolumbově
plavbě k západním „Indiím“ bylo v roce 1493 nutné rozsoudit
katolické objevitele papežskou bulou Inter Caetera. Portugalci
vyjednávali dál a deﬁnitivní smlouvou z Tordesillasu ze 7. června 1494 posunuli poledníkovou čáru vedoucí Atlantikem 370
mil západně od Kapverdských ostrovů. Snad informovaní, ale
tajnůstkářští Portugalci věděli od svých zkušených kapitánů,
že tím získávají nárok na kus dosud neznámého kontinentu.
Snad o brazilském pobřeží věděli i Španělé, ale protože jim
nepatřilo, blíže se o ně před rokem 1500 nezajímali.
První kontakty Portugalců s Brazílií Vasco da Gama v deníku uvedl, že na počátku své historické plavby v roce 1497 pozoroval na úrovni dnešního Pernambuka známky země. Západní
směr však ignoroval, protože mířil do Indie. Po návratu Vaska
da Gamy v roce 1499 se Indie stala prvořadým cílem portugalského obchodu. Ameriku zatím obsazovali Španělé. Vicente
Yáñez Pinzón a po něm Diego de Lepe postupovali počátkem
roku 1500 po severních březích jihoamerického kontinentu
k východu, také Alonso de Ojeda se s Amerigem Vespuccim
na palubě plavil v letech 1499–1500 od severu až k ústí Amazonky. Ze strategických i prestižních důvodů museli Portugalci
zajistit území, které jim podle Tordesillaské smlouvy patřilo.
O možném kontaktu Duarta Pacheka Pereiry s břehy
pozdější Brazílie v roce 1498 nejsou důkazy. Vůle k poznání
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portugalského dílu Ameriky určitě existovala už dříve, ale
objevitelský úkol připadl ﬂotile 13 lodí, která vyplula 9. 3. 1500
z ústí řeky Tejo v Lisabonu. Velitel, třiatřicetiletý drobný šlechtic Pedro Álvares Cabral, směřoval přes Kapverdské ostrovy
k jihozápadu. V úterý 21. dubna se objevily neklamné známky
blízkosti země na západě, 22. dubna zakotvila Cabralova ﬂotila u ústí řeky Caí. V pátek se lodě posunuly asi o 10 mil k severu k „bezpečnému přístavu“ a Portugalci začali komunikovat
s indiány. V neděli sloužil františkán Henrique de Coimbra
na malém ostrůvku první mši, zatímco námořníci na pevnině
doplňovali zásoby pitné vody.
V pátek 1. května Cabral slavnostně zabral novou zemi
pro svého krále. Za velkého zájmu přítomných domorodců
se na pevnině pod velkým křížem sloužila mše. Příštího dne
epizodická návštěva bělochů skončila: Cabral plul do Indie,
jedna loď se vracela do Lisabonu oznámit splnění úkolu.
Kapitán Gaspar de Lemos s sebou vezl dva písemné dokumenty. Mladý písař budoucí portugalské faktorie v indickém
Kalikatu Pêro Vaz de Caminha popsal celých 27 stran, aby
důkladně vylíčil historický objev. „Nalezenou“ zemi označil
jako „nádhernou a úrodnou“. Její exotické obyvatele popsal
jako „urostlé, pěkných tváří a nosů, dobře stavěné“. Nahé
dívky a ženy s „hanbou holou a s nevinností obnaženou“ na
něho učinily tak hluboký dojem, že příjemné téma svému
králi Manuelovi několikrát zopakoval. Kratší hlášení připojil
vědec doprovázející Cabralovu výpravu; „mistr Jan“ (mestre
João) popsal polohu hvězd na jižní obloze a na pergameny
přimaloval Jižní kříž.
Na břehu „nalezené“ země zůstalo za trest několik málo
portugalských vyhoštěnců (degredados). Zatímco ti zanedlouho zmizeli do neznáma, z portugalského obzoru se formálně obsazená země už neztratila. Dotkl se jí João da Nova
plující od března 1501 do Indie, v květnu 1501 vyjely k Brazílii
další tři lodě vezoucí i ﬂorentského popularizátora amerických objevů Ameriga Vespucciho. Výprava dospěla daleko
k jihu, až k ostrovu poblíž dnešního Santosu, který pojmenovala podle patrona Lisabonu São Vicente. Flotila, jíž velel
Gonalo Coelho, se od května 1503 plavila Atlantikem jen kvůli
„ostrovu Pravého kříže“, nazývanému z příkazu krále Manuela
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od roku 1501 „zemí Svatého kříže“ a poslední dobou převážně
„Brazílie“ podle vzácného dřeva (pau-brasil), jehož barva připomínala řeřavé uhlí (brasa). Coelho objevil nejprve zátoku
Všech svatých (Bahia de Todos os Santos) a počátkem roku
1504 „Lednovou řeku“ (Rio de Janeiro). Všech 24 mužů, které
na jihu zanechal, se však později rozptýlilo ve vnitrozemí.
Hledání významu nového území Indie nabízela cennosti,
ale ležela příliš daleko. K Brazílii mohla samotná loď za příznivých větrů doplout z Lisabonu za 30–35 dnů, zato tu nebylo
skoro nic kromě tropického dřeva. Fernando de Loronha,
který dostal 6. 10. 1503 první obchodní koncesi, ovšem z „pernambukového“ dřeva nezbohatl, zvlášť proto, že si základnu
zřídil na odlehlém „ostrově svatého Jana“ (dnes Fernando de
Noronha).
O severovýchodní břehy Jižní Ameriky se začali zajímat konkurenti. Francouzský kapitán Gonneville se v letech 1503–1504
brazilských břehů dotkl třikrát. Portugalci, zcela soustředění
na obchody v Indii, vyslali až v únoru 1511 k jihozápadu loď
Bretoa, jíž velel Cristóvão Pires. Na přelomu let 1512–13 se
vypravila španělská ﬂotila, kterou vedl Portugalec João Dias
de Solís, zjistit, kde vůbec leží jižní hranice obou sfér vlivu
podle tordesillaského poledníku. Portugalci se roku 1514 pokusili dokonce o cestu kolem světa; Nuno Manuel se však dál
než na La Platu nedostal. Solísovi se koncem roku 1515 vedlo
ještě hůř: na La Platě indiáni zabili jeho i mnoho mužů z jeho
posádky, zbytek ztroskotal u ostrova Santa Catarina.
Mezitím s brazilskými indiány splynula řada „záhadných
osob“, které kupodivu přežily častá ztroskotání lodí a drsné
poměry v divočině. Tito muži obklopení indiánskými ženami
se stali inspirací pro jediné možné využití jinak neužitečné
země: koruna roku 1516 rozhodla, že brazilské pobřeží bude
fungovat jako zásobovací základna pro ﬂotily plující do Indie.
Kromě seker a motyk dostali budoucí osídlenci úkol „založit
třtinový cukrovar“.
Střety u pobřeží Potíž byla v tom, že tu zatím žádní „poddaní“ nežili a Portugalci nebyli pány situace ani na mořích, ani na
pobřeží. Cristóvão Jacques na své plavbě v letech 1516–17 za-
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chránil devět Solísových námořníků ze Santa Catariny. Podél
Brazílie plul roku 1519 ve španělských službách na první cestě
kolem světa Fernão Magalhães. Teprve v roce 1521 byl Pêro
Capico jmenován „kapitánem“ na pernambuckém pobřeží,
kde se přece jen usídlili první běloši. Ale Francouzi a Španělé se dotýkali Brazílie stejně často jako Portugalci. V dubnu
1526 vedl Benátčan Sebastiano Caboto španělskou výpravu
k ústí La Platy, velitel další španělské výpravy Diego García
byl v letech 1526–27 hostem usedlého bílého „bakaláře z Cananeje“, který mu poblíž São Vicente nabízel indiánské otroky.
Cristóvão Jacques rozstřílel tři francouzské lodě obchodující
s indiány z „francouzského ostrova“ v ústí řeky Paraguassú.
Zanedlouho si Francouzi zřídili další obchodní základnu na
ostrůvku před Pernambukem. U pobřeží se objevovali piráti
všemožných národností, aby někdy s indiány obchodovali,
jindy je zajímali.
Indiánská Brazílie zatím evropské střety u pobřeží skoro
nepociťovala. Portugalci s ní přesto začali splývat. Na severu
opanoval kus divočiny Diogo Álvares Correia zvaný Caramurú, na jihu se mezi indiány prosadil João Ramalho. Roku 1526
vyšel z pobřežního São Vicente k západu Aleixo Garcia s třemi
dalšími Portugalci a indiánským vojskem. Pronikl až do Peru,
a i když ho Guaraníové na zpáteční cestě zabili, inspirovalo
Garciovo tažení pozdější výpravy hledající poklady ve vnitrozemí. Účetní knihy úřadu pro zámoří (Casa da Índia) potvrdily už roku 1526, že Brazílie brzy našla své základní poslání
– nikoli obchodní, nýbrž výrobní. Do Portugalska se dostal
cukr z pobřeží pozdějších států Pernambuco a Bahia.

Od kapitánií ke kolonii
Počátky osídlování Pro obranu, osídlení a využití Brazílie
vyjelo z Lisabonu roku 1530 pět lodí se 400 muži posádky.
Martim Afonso de Sousa měl řídit proces rozdělování země
mezi dědičné vlastníky a obdarovaní „kapitáni“ feudálních
údělů (donatários) měli zase osídlit, využít a zhodnotit pobřežní linii a z ní postupovat k západu. V první fázi šlo zase
jen o rekognoskaci. Sousa se plavil podél pobřeží, až v lednu
1532 založil na jihu obec São Vicente a po ní několik drobných
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základen pozdější kolonizace. Cítil stále konkurenci Francouzů, kteří neuznali tordesillaskou čáru a na podzim roku 1532
zničili i jednu portugalskou faktorii v Pernambuku. Také to
motivovalo krále Jana III. k nařízení „vymezit od Pernambuka až k La Platě padesátimílové úseky pobřeží pro každou
kapitánii“. Martim Afonso de Sousa se vrátil v srpnu 1533 do
Lisabonu a tam začala úřední parcelace Brazílie.
Jako první obdržel Duarte Coelho v březnu 1534 Pernambuco, vzápětí získal Francisco Pereira Coutinho zátoku Všech
svatých, Vasco Fernandes Coutinho kapitánii Espírito Santo.
Další a další zasloužilí vojáci, šlechtici, bankéři a byrokrati
dostávali danajský dar pusté země spolu s privilegiem ekonomické a právní autonomie a povinností platit daně z cukrovarů, vodních mlýnů, skladů soli a těžby „brazilského“ dřeva
a vzácných kovů.
Cukr Osudem Brazílie měl být především cukr. Nebyl v Evropě neznámý – už roku 1300 se v Bruggách prodával cukr
vypěstovaný na Iberském poloostrově. V 15. století dodávala
zavlažovaná údolí u Valencie a v jihoportugalském Algarve
sladké homole na trhy v Německu, Nizozemí a Anglii. Ale
cukr byl stále luxusní pochutinou srovnatelnou svou vzácností
s exotickým kořením. Podmínky pro skutečnou velkovýrobu
neměla ani Madeira, zato je nabízela nekonečná, indické
vlasti cukrové třtiny klimaticky podobná Brazílie. Proto s sebou Martim Afonso de Sousa vezl experta na pěstování třtiny
a na technologii výroby cukru, který měl v kapitániích zajistit
úspěch nového podnikání.
Další střety Rozptýlená kolonizační aktivita narážela na nepřátelství indiánů i Evropanů. Do malé války mezi osadami
São Vicente a Iguape na jihu se roku 1534 dostali Portugalci,
Španělé i Francouzi, nakonec musel Brás Cubas vedle zpustošeného São Vicente roku 1539 založit obec Santos. Duarte
Coelho přijel 9. 3. 1535 převzít osobně Pernambuco. Aires da
Cunha vedl téhož roku výpravu 900 mužů k severnímu „pobřeží Petiguárů“, ale místo aby pobřeží pro úředně určené držitele obsadil, narazil na indiánsko-francouzskou koalici a sám
utonul u ostrova Maranhão. V lednu 1536 připlul do zátoky
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Všech svatých Francisco Pereira Coutinho, a aby si poradil
s velkým soustem, rozdělil svou donaci přátelům včetně Dioga
Álvarese zvaného Caramurú.
Indiáni, černoši a otroctví Kolonizační ruch se sice v brazilských rozměrech ztrácel, ale zahajoval historický osídlovací
proces – donatário Pêro do Campo Tourinho prodal všechen
svůj majetek v Portugalsku a přijel do Porto Seguro se 600
kolonisty. Mylná se však ukázala představa, že na bělochy
odmítající fyzickou námahu budou pracovat indiáni. Jejich
způsob života žádnou systematickou práci neznal, proto se
konﬂikty množily. Idylický pohled Pêra Vaze de Caminhi na
původní obyvatele vystřídal tlak na „divochy“, kteří – jako
Tupinambové – jedli maso svých nepřátel ze msty, anebo
– jako Aimorové – dokonce pro jeho skvělou chuť. Nucení do
práce nabylo drastické podoby denního násilí a vražd, takže
sám papež Pavel III. zasáhl v červnu 1537 bulou Sublimis Deus,
v níž žádal „uznat Američany za skutečné lidi“. Další bulou Ad
futuram z 19. 6. 1538 brala církev indiány pod ochranu.
Zotročování indiánů se tím nezastavilo, ale Duarte Vaz pro
problém pracovní síly nalezl řešení – roku 1532 se v Brazílii
objevili první afričtí otroci. Duarte Coelho vyjádřil obecnou
potřebu, když roku 1539 žádal krále o „nějaké černochy z Guineje“. Úspěšný producent cukru si uvědomoval, kolik práce je
třeba k pěstování a sklízení třtiny, k raﬁnaci a zpracování cukru a k výživě všech pracovníků třtinového cukrovaru (engenho) jako rozsáhlé správní, výrobní a společenské jednotky.
Nutné reformy Brzy se ukázalo, že systém kapitánií nevyhovuje majitelům ani koruně, navíc vytváří z portugalské Ameriky změť ničím nepropojených, a tudíž zranitelných základen.
Investice „obdarovaných“ majitelů převyšovaly zisky, běloši
buď drancovali pobřežní lesy kvůli dřevu, nebo se hrubostmi
mstili za své vyhoštění z Portugalska, indiáni nechtěli pracovat,
s dodávkou afrických otroků se otálelo, neustálé spory a drobné války ničily to málo, co vzniklo. V královské knize výdajů
se roku 1544 objevila poznámka: „Nejenže Brazílie za dvacet
let nevynesla až dosud tolik, co vynést měla, nýbrž stála přes
80 000 cruzados na výlohách za obranu a osídlování.“
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Ani zavedená kapitánie São Vicente, kde žilo 600 bělochů
a 3000 indiánských otroků, neprosperovala. Majitel Luís de
Góes psal 12. 5. 1548 do Lisabonu: „Jestliže Vaše Veličenstvo
urychleně nepřijde kapitániím na pomoc, nejenže my zemřeme, ale Vaše Veličenstvo ztratí celou zemi…“
Jan III. volání o pomoc vyslyšel. Ještě koncem roku 1548
vznikla koncepce centrální vlády, 7. 1. 1549 obdržel Tomé
de Sousa jmenovací dekret guvernéra Brazílie s dlouhým
seznamem úkolů: chránit spřátelené indiány, budovat pevnosti, dohlížet na produkci cukru a na obchod. Sousovi měl
pomáhat Pêro Borges jako vrchní soudce, Pêro de Góes jako
velitel pobřežních hlídek, António Cardoso de Barros jako šéf
celnice a Luís Dias jako stavitel pevností. Tři velké lodě, dvě
karavely a jedna brigantina doprovázené dvěma nákladními
plavidly, vypluly 1. 2. 1549 z ústí Teja s 320 vojáky a 600 kolonisty, převážně vyhoštěnci, na palubách. Byli tu však také
odborníci, kteří měli v Novém světě šířit kapverdský dobytek,
ovocnáři z Azor i skupina šesti jezuitů pověřená evangelizací
země. Dvaatřicetiletý Manuel da Nóbrega měl učinit z nejprimitivnější divočiny křesťanskou zem.
Změny po Sousově vylodění Koncem března se výprava
začala vyloďovat v zátoce Všech svatých, v dubnu se vykládal
inventář, 1. 5. 1549 byla oﬁciálně založena první metropole
Brazílie: Město Svatého Spasitele ze zátoky Všech svatých
– Salvador či Bahia. V červnu tu stály první budovy, v srpnu
přibyli další úředníci včetně „kotelníka cukrů“. Tomé de Sousa
zaváděl řádnou evidenci a placení dávek, Nóbrega se snažil
povznášet nejhrubší mravy. V tom mu pomohli další čtyři
jezuité, kteří přijeli do nového centra počátkem roku 1550.
Roku 1551 začalo na polích za Salvadorem pracovat několik afrických otroků, další kontingent „otroků a otrokyň z Guineje“
došel v březnu 1552. Od roku 1551 rozděloval guvernér svým
podřízeným také „zásilky“ dívek z portugalských sirotčinců,
protože naprostý nedostatek bílých žen vyvolával nejvážnější
problémy. 25. 2. 1551 byl jmenován první brazilský biskup.
Teprve nyní, padesát let po „nalezení“ Brazílie, dostala bělošská přítomnost jakýsi řád. Vybízel k tomu mimo jiné zájem
konkurentů. Španěl Francisco de Orellana zahájil roku 1541 ne-
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dobrovolnou plavbu po Amazonce a jako první běloch doplul
do ústí veletoku. Němec Hans Staden podnikl v letech 1547–55
dvě cesty do Brazílie na portugalských lodích a šířil po Evropě
informace o „zemi papoušků“ a jejích indiánských obyvatelích.
Francouzi se stýkali s indiány tak čile, že město Rouen roku
1550 uspořádalo „brazilskou slavnost“, na níž padesát Tabažarů předvádělo pralesní tance. Francouzi a piráti rabovali i zajímali portugalské lodě s cukrem.
Kolonizace pokračuje Portugalci se takovým tlakům mohli
bránit centralizací, kolonizací a pořádkem. To všechno se
teprve rodilo. V květnu 1553 vyjel z Portugalska vystřídat zakladatele nový guvernér Duarte da Costa. Mezi 260 lidmi jeho
výpravy byl také rodák z kanárského ostrova Tenerife, duchovní José de Anchieta. Ten se po příjezdu vydal na jih do São
Vicente, kde Nóbrega v únoru 1553 založil druhou chlapeckou
školu. Nóbrega ale brzy postoupil na západ na náhorní planinu, kde založil 25. 1. 1554 své misijní středisko nazvané São
Paulo. Zanícení duchovních poněkud uklidňovalo jih, zato
ztroskotala výprava Luíse de Mela, která měla v letech 1554–57
dobýt a kolonizovat sever.
Rozloha země a izolace kolonistů Ostrůvky bělošské přítomnosti na pobřeží nic nespojovalo. Otec Francisco Pires si
roku 1552 ze Salvadoru písemně postěžoval do Coimbry, že
„často uplyne rok a nedovíme se o sobě kvůli počasí a málo
lodím, které projíždějí podél pobřeží a často se tu dříve uvidí lodě z Portugalska než z kapitánií“. Pobřeží navíc trpělo
nájezdy indiánů i zdivočelých míšenců (caboclos) z vnitrozemí. První biskup Pêro Fernandes Sardinha, který kladl na
své ovečky příliš vysoké nároky, byl odvolán, při plavbě od
brazilských břehů ztroskotal a spolu s posádkou 15. 6. 1556
byl zavražděn indiány. Ani živoření na pobřeží neslibovalo nic
dobrého, proto Manuel da Nóbrega pozval obyvatele obce
Santo Amaro roku 1557 do svého indiánského São Paula. Právě duchovní usilovali o smír mezi bělochy a indiány a dosáhli
toho, že všichni nejvyšší představitelé správy 30. 7. 1556 podepsali dokument, jímž se zakazovalo vyhánět indiány z redukcí,
kam je jezuité kvůli převýchově i bezpečnosti soustřeďovali.
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Kurátor indiánů měl zahlazovat přehmaty, sňatky mezi indiány a otroky měly být vyloučeny, kolonisté měli vrátit indiánské
otroky a misionáři zase uprchlé černochy. Na obrovských plochách země byly ovšem i nejušlechtilejší dokumenty tohoto
typu nevymahatelné a neprosaditelné.
Právě nesmírná délka členitého brazilského pobřeží – a ještě víc nekonečné tajemné vnitrozemí – lákaly cizince. Němec
Ulrich Schmidel popsal své putování se Španěly z Asunciónu
do São Vicente ze začátku 50. let. Španělé pronikali až z Quita
do Amazonie. V roce 1555 založil Francouz Nicolas Durand de
Villegaignon v Guanabarské zátoce kalvínskou kolonii. Portugalci zatím nedokázali 600 obyvatel „antarktické Francie“
vyhnat. Stejně obtížně čelili také narůstajícímu indiánskému
odporu.
Mem de Sá Proti hrozbám portugalské moci vyjel v dubnu
1557 z Lisabonu bojovat nový guvernér Mem de Sá. Poté co
jeho syn Fernão padl v Espírito Santu při bojích s indiány,
spolehl se Mem de Sá už jen na meč a oheň. Vypaloval indiánské vesnice v Ilhéosu a rozbil povstání v Paraguassú. Se
spojeneckými indiány se vrhl také na „antarktickou Francii“
a roku 1558 vytlačil Francouze i s jejich tamojskými spojenci
do pralesa. Požádal o pomoc válečné ﬂotily, která roku 1559
připlula a podpořila zkázu kalvinistické kolonie v roce 1560.
Bratři Coelhové, majitelé donací na severu, přitvrdili také,
a tak se pobřeží vylidnilo.
Nejen kvůli decimaci pobřežních „barbarů“ se Mem de Sá
v očích brazilských historiků stal skutečným zakladatelem Brazílie. Myslel především na hospodářskou perspektivu země,
která roku 1558 dávala koruně pouze 2,5 % příjmů, zatímco
obchod s Indií 26 %. Mem de Sá zajistil přísun černých otroků
z Afriky pro třtinové cukrovary. Větší bezpečnost na pobřeží
povzbudila Portugalce k hledání „dolů na kovy“ a drahých
kamenů ve vnitrozemí. Roku 1561 vznikla v Pernambuku jezuitská kolej. Téhož roku se vypravili obyvatelé São Paula (sami
většinou indiáni) proti divokým indiánům v hlubokém nitru
kontinentu; pod standartou (bandeira) a s tlumočnickou asistencí otce Anchiety pochodovala zemí první početná bandeira
jako předobraz budoucích dobyvatelských a průzkumnických

