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Abstrakt
Bakalářská práce Vliv koloniální války na Portugalsko 60. let se zabývá změnou,
jíž Portugalsko na počátku šedesátých let prošlo především díky vypuknuvší válce
v portugalských koloniích. Práce porovnává novou dekádu s obdobím z konce
padesátých let. Jejím hlavním tématem je situace režimu, nazývaného „Nový stát“, po
vypuknutí koloniální války a socioekonomické změny, které počátek šedesátých let
zaznamenal. Vypuknutí války umožnilo autokratickému ministerskému předsedovi
Salazarovi unifikovat názorově roztříštěnou zemi díky zesílení propagandy a změně
dosavadní koloniální politiky. Salazarismus, který byl koncem padesátých let zastaralý,
neprogresivní a také odmítaný a nežádoucí, si posléze opět získal masy zastánců.
Umožnila to právě nová vlna propagandy, ovšem i dílčí Salazarovy reformy. Změnou ve
sledovaném období prošlo Portugalsko i na poli mezinárodní politiky. Spřátelené země,
včetně tradičních spojenců Velké Británie a Spojených států amerických, se
v padesátých letech začaly vymezovat vůči portugalské koloniální politice a v letech
šedesátých došlo k opětovnému oteplení vzájemných vztahů. Nadnárodní organizace
jako Organizace spojených národů, které bylo Portugalsko členem, ovšem
kolonialismus odsoudily.
Cílem práce je vystihnout status quo v Portugalsku na počátku šedesátých let
minulého století, rozebrat podněty a dopady Salazarovy propagandy a objasnit, jak na
změnu situace reagovala opozice. V závěru práce zrekapituluji dílčí poznatky a
charakterizuji změnu, kterou válka a nové období moderních portugalských dějin
přinesly.

Abstract
The bachelor thesis entails the changes that Portugal has gone through from the
beginning of the sixties in regard to the war that had broken out within the Portuguese
colonies. Moreover, the work compares the new decade with the period from the end of
the fifties. Main focus is given to the situation of the regime called „New State“, once
the war started and the socioeconomic changes the sixties have experienced. Colonial
War provided a chance for the authoritarian prime minister Salazar to unify the attitude
of the society and strengthen propaganda by changing the current colonial politics.
Salazarism was obsolete and non-progressive and therefore unwanted before the war,
but at a later time again gained a numerous base of supporters. It was triggered by a new
wave of propaganda, together with Salazar’s reforms. Portugal also noticed a change in
the sixties within the field of international politics. While the associated countries
including traditional allies of Portugal such as The Great Britain or United States
opposed the colonial politics in the fifties, the relations got better again in the sixties.
On the other hand, international organizations including the United Nations which
Portugal was a member of literally condemned imperialism.
The goal of this thesis is to explain the status quo in Portugal on the brink of a
new decade, elaborate the cues and impacts of Salazars propaganda and clarify what
kind of change that brought to the opposition. In conclusion, I will sum up the particular
findings and will characterize the change that the war and new period in modern
Portuguese history brought.
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Úvod
Díky své poloze v samém cípu Iberského poloostrova vedla přirozená portugalská
rozpínavost k dobývání území mimo hranice Evropy a v průběhu 14. a 15. století si tak
Portugalci vydobyli pověst atlantické velmoci. Během obchodních cest na dálný východ
obepluli Portugalci jako první národ Afriku, kde založili četné osady a započali tak
dlouhé období obchodu s otroky. Afrika se po vytvoření samostatného brazilského státu,
stala spolu s Indií stěžejním územím portugalské koloniální správy. Na zámořských
državách lpěla jak garnitura portugalského království, které existovalo do začátku
dvacátého století (1910), tak garnitura „První republiky“ a posléze i politici „Nového
státu“, především elita okolo autoritativního diktátora Antonia Oliveiry Salazara. Jeho
rozhodnutí, neopustit svá zámořská území i přes sílící dekolonizační tlaky OSN i dílčích
zemí, vedly k rozpoutání třináct let trvajícího konfliktu, jehož vypuknutí zcela zásadně
ovlivnilo situaci v Portugalsku v šedesátých letech minulého století.1

Téma práce a výzkumná otázka
V bakalářské práci se budu věnovat tématu portugalské koloniální války a jejího
vlivu na Portugalsko, především na panující režim té doby, zvaný Nový stát.
Výzkumnou otázku jsem formuloval takto: Pomohlo rozpoutání koloniální války
k udržení Antonia Salazara u moci? V práci bych rád objasnil, zda, a jaké změny
vyvolané válkou pomohly k odvrácení vnitropolitického rozkladu.
Cílem práce bude na základě dostupných informací vystihnout situaci režimu před
a po vypuknutí koloniální války a odpovědět na výzkumnou otázku pomocí komparace
vnitrostátní i mezinárodní situace v Portugalsku v těchto dvou obdobích a dále pomocí
analýzy dobových prohlášení.
Práce zkoumá období na přelomu padesátých a šedesátých let s občasným
přesahem do hlubší minulosti z důvodu objasnění kontextu. Stěžejní je období šesti let
mezi roky 1958, kdy se v Portugalsku odehrály prezidentské volby a 1964, kdy vypukl
v plném rozsahu konflikt v Mozambiku. Toto období je podstatné pro pochopení změn,
které z velké míry vychází ze vztahu Portugalska ke koloniím a z vypuknuvší války.

1

Pedro Cardim (profesor na univerzitě NOVA v Lisabonu, odborník na portugalský kolonialismus), osobní rozhovor
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Metodologie, struktura práce a terminologie
Bakalářská práce je kombinací práce historické s prací zabývající se
mezinárodními vztahy. Z metodologického hlediska jsem využil k napsání této práce
především komparační metodu, jelikož porovnávám vnitropolitickou situaci Portugalska
ve dvou obdobích. Dále jsem využil i deskriptivní metodu, zejména pro objasnění
historického kontextu. Analýzou politických projevů a odborných studií jsem dospěl k
zodpovězení výzkumné otázky. Analýza je založena na komparaci změn z počátku
šedesátých let, tedy období po vypuknutí koloniální války v porovnání se situací na
konci let padesátých, tedy před vypuknutím koloniální války.
První část práce je věnována osobě Antónia de Oliveiry Salazara a režimu, který
reprezentoval. Pro pochopení kontextu je zde dále charakterizována koloniální politika
„Nového státu“ a ideologický směr „lusotropikalismus“. Druhá kapitola se věnuje krizi
režimu na konci padesátých let. Objasňuje situaci v Portugalsku a mezinárodní pozici
Portugalska před vypuknutím války v koloniích pro porovnání s obdobím po eskalaci
konfliktu. Třetí část velmi stručně popíše koloniální válku jako hlavní milník změn
moderních portugalských dějin. Čtvrtá, stěžejní část, se věnuje reakcím v Portugalsku
po vypuknutí války. V této části jsou analyzovány změny v přístupu režimu ke
koloniím, změny v samotné ideologii a současně reakce opozice a dílčích společenských
kruhů. Pátá, také stěžejní kapitola, analyzuje dopady války z pohledu socioekonomického a demografického v kontextu mezinárodního postavení země. Závěr
práce poté shrnuje předchozí výstupy, systematicky řadí dílčí dopady podle relevance a
snaží se zodpovědět výzkumnou otázku.
V práci využívám množství přímých citací, které jsem překládal z portugalštiny,
popřípadě z angličtiny. Jedná se o můj vlastní překlad, který je tudíž neoficiální.
V práci jsou tyto citace odlišeny kurzívou a v poznámkách pod čarou vždy uvádím
patřičný zdroj. Co se týče terminologie, je užitečné objasnit v práci využívané klíčové
termíny:
„Nový stát“, je název korporativního režimu působícího v Portugalsku od roku
1933, po přijetí nové ústavy, až do převratu známého jako „Karafiátová revoluce“,
který se odehrál 25. dubna 1974.
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„Salazarismus“ je pojem označující působení a vládu Antónia de Oliveiry
Salazara, která je pravicová, ovšem s vlastními specifickými prvky. Salazarismus není
expanzivní, antisemitský, ani kolaborující s evropskými fašistickými vládami.
Salazarismus naopak odporuje všem integračním tendencím v poválečné Evropě, staví
se proti komunismu a socialismu a lpí na tradicionalismu, silné pozici církve a udržení
statutu koloniální velmoci.2
„Portugalská koloniální válka“, je pojem, který slučuje konflikty portugalské
armády s lokálními osvobozeneckými hnutími v některých portugalských koloniích
v Africe v rozmezí let 1961 až 1974. Jmenovitě se jedná o Angolu, Mozambik a
Portugalskou Guineu.

Zhodnocení odborné literatury a pramenů
V portugalské odborné literatuře je zkoumaná problematika hojně rozebírána,
především v posledních letech, kdy téma koloniální válka a vůbec téma portugalského
kolonialismu přestává být tabuizováno.
Velmi stěžejním se pro bližší pochopení problematiky a následné zpracování této
práce stal titul O Modo Português de Estar no Mundo od Claudie Castelo, který
pojednává o ideologickém přístupu ke koloniím v průběhu dvacátého století a stal se tak
mou oporou při zpracovávání kapitoly o propagandě podmíněné vypuknutím koloniální
války.3
Užitečný zdroj dále představuje série titulů v portugalštině „Os anos de Salazar“
od Antónia Simões do Paça, která mapuje průběh Salazarovy vlády v Portugalsku a dále
titul „O ano horível de Salazar“ od Antónia Marinha, portugalského žurnalisty a
odborníka na Nový stát.45
Pro zkoumání mezinárodního vnímání Portugalska v padesátých, a především
šedesátých letech jsem využil sérii článků z akademického časopisu Portuguese Studies,

2

Mark Osborn, „Portugal 1974-5: The Carnation Revolution“ Workers liberty volume 3, n. 46 (Listopad 2014): 1,
http://www.workersliberty.org/system/files/wl3-46.pdf.
3
Cláudia Castelo, O modo português de estar no mundo (Porto: Edições Afrontamento, 1999).
4
António Simoes de Paço, Os anos de Salazar: O ano de todos os perigos (Lisboa: Planeta d'Agostini, 2008).
5
Antonio Luís Marinho, 1961: O ano horível de Salazar (Lisboa: Temas e Debates, 2011).
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v čísle zvaném International dimensions of portuguese late colonialism and
decolonization a konkrétně pak příspěvky docenta Pedra Oliveiry, doktora Luise Nuna
Rodriguese a docentky Any Fonesco.
Podnětnou publikací pro mou bakalářskou práci se stal titul „Contemporary
Portugal: Politics, Society and Culture“ od Antónia Costy Pinta, profesora lisabonské
univerzity a odborníka na Portugalsko ve dvacátém století. Tento titul vystihuje změnu
z tradičního katolického Portugalska v současnou moderní portugalskou společnost a
s koloniální válkou počítá jako s mezníkem ve vývoji událostí.6
V české odborné literatuře je téma Portugalska ve vztahu k dekolonizaci
rozebíráno většinou ve stručné podobě. Jedním z mála odborníků, který se moderním
dějinám Portugalska dlouhodobě věnuje, je docent Jan Klíma z Univerzity Hradec
Králové, k jehož publikacím, jmenovitě Dějiny Portugalska, nebo Dějiny Afriky, jsem
při psaní této práce přihlédl.78 Ambicí této práce je alespoň částečně přispět k poznání
situace v Portugalsku v padesátých a šedesátých letech a pokusit se tím obohatit českou
literaturu na toto téma.
Část publikovaných poznatků pochází z permanentní expozice muzea Aljube,
které jsem během pobytu v Lisabonu vícekrát navštívil. Muzeum mapuje opozici
v Portugalsku, koloniální válku a činnost tajné policie za vlády Antónia Salazara.
Velmi hodnotné informace jsem čerpal z hodin docenta Pedra Cardima během
předmětu Portugalská koloniální zkušenost a dále z konzultací s předními odborníky na
portugalský kolonialismus, se zmíněným docentem Pedrem Cardimem a docentem
Pedrem Oliveirou, které jsem uskutečnil během studia na Nové univerzitě v Lisabonu.

6

António Costa Pinto, Contemporary Portugal: Politics, Society and Culture (New York: Columbia University
Press, 2003).
7
Jan Klíma, Dějiny Afriky (Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2012).
8
Jan Klíma, Dějiny Portugalska (Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2007).
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1

Portugalsko ve 20. století
Roku 1910 se Portugalsko stalo republikou, avšak ani tato změna nevedla

k usmíření politické situace v zemi. V druhém desetiletí minulého století prošel
politický život mnohými změnami, žádná z nich ovšem neměla delšího trvání. Do roku
1926 se u moci vystřídalo pětačtyřicet vlád s množstvím vůdců, kteří většinou
nenaplnili řádné období svých mandátů. Na nastalou situaci nebyla portugalská
společnost připravena, což vytvořilo půdu pro státní převrat. Moci se proto chopily
armádní kruhy včele s vojenským maršálem Antóniem Óscarem de Fragoso Carmonou.
Vládní posty a klíčová místa v kabinetu převzali vrchní vojenští důstojníci, brzy se však
ukázalo, že ani vojenská diktatura neumí vyřešit politické problémy první republiky. V
dubnu 1928 se stal ministrem financí António de Oliveira Salazar. Ten se postupně
stává předsedou strany Národní unie, a nakonec je roku 1932 jmenován Carmonou do
postu předsedy Rady ministrů a stává se tak fakticky nejmocnějším mužem
v Portugalsku.9

1.1 António de Oliveira Salazar
António Salazar je velmi rozporuplná postava portugalských dějin. Byl mnohými
nenáviděn, ovšem roku 2007 byl zvolen během televizní show vysílané portugalskou
veřejnoprávní televizní stanicí RTP největším Portugalcem, který kdy žil. Přestože byl
od roku 1932 fakticky diktátorem, Fernando Dacosta, autor Salazarovy bibliografie
píše, že „Salazar reprezentuje ducha portugalství, které nikdy nedosáhne svých kvalit,
pokud se Portugalci s osobou Salazara neztotožní.“10
António Salazar se narodil roku 1889 do rodiny se silnou katolickou tradicí.
Původně se chtěl vydat na cestu kněžství, avšak rozhodl se pro studium práva. V roce
1926 byl již uznáván jako respektovaný profesor na univerzitě v Coimbře, po
publikování množství prací na téma rozpočtové a ekonomické politiky. Vojenská vláda
Antónia Carmony mu brzy po svém ustanovení nabídla místo ministra financí. Nejprve
odmítl, když mu nebyla garantována plná volnost, kterou požadoval, ovšem během

9

Douglas L. Wheeler, Republican Portugal: A political history 1910-1926 (Madison: University of Wisconsion
Press, 1999), 15.
10
„Nostalgia for António de Oliveira Salazar divides the Portuguese”, americké denní zpravodajství,
http://www.nytimes.com/2007/07/23/world/europe/23iht-salazar.4.6790015.html.
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následujících dvou let byla nabídka obnovena, tentokrát s akceptací všech jeho
požadavků.11
Salazarova doktrína byla odlišná od doktrín fašistických vůdců v Evropě, jakými
byli Adolf Hitler, nebo Benito Mussolini. Salazar netoužil po slávě, byl velmi
pragmatický a byrokratický. Svou moc neopíral o armádu, nýbrž o silnou roli církve
v portugalské společnosti, o portugalský tradicionalismus a zámořské kolonie, které
reprezentovaly portugalskou velikost.12
Toto dostatečně potvrzuje jeden ze Salazarových výroků, jak jej uvádí ve své
knize ministr zahraničí Salazarovy doby Franco Nogueira: „Nepopírejte boha a
cudnost, nepopírejte naší domovinu a její historii, nepopírejte autoritu a prestiž,
nepopírejte rodinu a morálku, nepopírejte práci a povinnosti.“13

1.2 Nový stát
Roku 1933 vydal Salazar novou ústavu portugalského státu, která měla za cíl
vytvoření unitární korporativní republiky. Režim byl Salazarem pojmenován Nový stát,
portugalsky Estado Novo. Podle nové ústavy byla vláda odpovědna prezidentovi státu, a
ne Národnímu shromáždění, které zastupovalo zákonodárnou moc země. Národní
shromáždění prakticky ztratilo veškerou svou funkci, protože Salazar mohl vydávat
dekrety se silou zákona bez jakéhokoliv schválení ze strany Národního shromáždění.
Dále v Portugalsku existovala takzvaná Komora korporací, zastupující místní úřady a
další průmyslová, obchodní, kulturní a náboženská sdružení. Komora sice neměla
žádnou zákonodárnou moc, ale návrhy zákona se jí předkládaly k posouzení, čímž byla
ještě prohloubena čistá reprezentativnost Národního shromáždění. Nový stát měl
kompletně pod kontrolou tisk i státní úředníky a opozice byla pronásledována tajnou
policií PIDE, portugalsky Polícia Internacional e de Defensa do Estado, která měla
zabránit rozvratu režimu zevnitř.14

11

Julia Ortiz Griffin and William D. Griffin, Spain and Portugal: A reference guide from the renaissance to the
present (New York: Infobase publishing, 2007), 49.
12
Filipe Ribeiro de Meneses, Salazar: a political biography (New York: Enigma Books, 2009), 84-85.
13
Franco Nogueira, Salazar: Biographical study (London: Atlantis Publishing, 1977), 368.
14
Peter Fryer, Salazarovo Portugalsko (Praha: Nakladatelství Politické literatury, 1965), 107.
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PIDE byla hlavním mocenským orgánem v zemi. Její původní rolí byla kontrola
hranic a regulace migračních vln, ovšem s prohlubující se krizí režimu v padesátých
letech uvolnil Salazarův kabinet PIDE ruce, aby se začal angažovat spíše ve stíhání
opozice a odpůrců režimu. Orgán byl odpovědný pouze Salazarovi a mohl zatýkat a
konat pouze na základě své vůle, bez patřičných soudů. Mezi praktiky PIDE patřilo ve
velké míře násilí, mučení, hladomory, věznění v podmínkách neslučitelných s životem,
odposlechy telefonátů, sledování, zatýkání na ulicích a podpora udavačství, které
zachvátilo celé Portugalsko.15
Ve spojitosti s PIDE je nutné zmínit věznici Tarrafal na Kapverdských ostrovech,
kam byli od samého počátku Nového státu posílání ti nejvýznamnější političtí vězni,
jako bývalý lídr komunistů Bento Goncalves, nebo lídr anarchistů Mário Castelhano.
Osudem méně významných režimních oponentů byla deportace do věznicí pevninského
Portugalska, například ve městech Peniche, Caxias, nebo věznice Aljube v lisabonské
čtvrti Sé, ze kterého se paradoxně stalo v roce 2015 muzeum protirežimní rezistence.16
Přestože katolická církev stála oficiálně mimo Nový stát, s režimem byla značně
spřízněna. Díky své dlouhé tradici v Portugalsku se stala jedním z pilířů režimu.
António Salazar si zakládal na vzájemné spolupráci, kterou si zajistil již velmi krátce po
svém dosazení do funkce předsedy vlády schůzí s kardinálem Manuelem Cerejeirou.17
Ideologická jednota Nového státu reprezentovala sílu režimu a dokázala ustát
jakékoliv otřesy zevnitř. Jak Salazar uvádí v knize svých politických názorů,
„Nedostatek důvěryhodnosti přivede společnost k formování více než jednoho
politických hnutí. Věřte mi, masy poznají, kdo je seriózní a kdo naopak serióznost
postrádá.“ 18
Právě nekoordinovanost opozice a neschopnost prezentovat jiné alternativy
zajistila Salazarovi přízeň až do konce padesátých let, kdy se režim dostal do politické
krize.

15

Alexandre Manuel a Rogério Cara, Dias Neves, PIDE - A História da Repressão (Fundão: Jornal do Fundão,
1974), 23.
16
Ibid., 21.
17
Jan Klíma, Salazar – Tichý diktátor (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005), 86.
18
António Oliveira Salazar, Como Se Levanta Um Estado (Lisbon: Mobilis in Mobile, 1991), 21.
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1.3 Koloniální politika Nového státu
Koloniální zkušenost měla většina zemí západní Evropy, ovšem krátce po konci
druhé světové války, v šedesátých letech minulého století, se většina evropských
velmocí svých kolonií vzdala v zájmu šíření demokracie, svobody a lidských práv.
Portugalsko nesdílelo dekolonizační tendence okolních evropských mocností, jelikož
právě na svých zámořských državách si režim nejvíce zakládal. Představu režimu o
Portugalsku vystihuje slogan „Portugal não é um país pequeno“ – „Portugalsko není
malou zemí“, z koloniální výstavy v Portu v třicátých letech minulého století, který
jasně vyzdvihoval velikost Portugalska se zámořskými teritorii.19
Na rozdíl od situace panující během první republiky, kdy z portugalských kolonií
profitovali především zahraniční investoři a například doly v Mozambiku byly z většiny
vlastněny britskými společnostmi, po nástupu Salazara k moci bylo portugalské zámoří
přimknuto k mateřské zemi. Během let 1928-1930 se Salazarovi podařilo z kolonií
vytěsnit zahraniční podnikatele, zrušit autonomii zemí a Nový stát se tak stal téměř
jediným, kdo ze svých kolonií těžil. Portugalská koloniální správa postrádala jakoukoliv
snahu o souznění černých a bílých v Africe. Během období Arminda Monteira ve funkci
ministra kolonií byla oficiální ideologie koloniálního mysticismu opřena o myšlenky
sociálního darwinismu, podle kterého Portugalci, jakožto ti silnější, mají právo území
v Africe spravovat.20
Portugalské kolonie byly pod přímou kontrolou mateřské země. Přestože v každé
dílčí kolonii existovaly místní zastupitelské orgány, jejich pravomoci byly veskrze
velmi malé. Po nastolení režimu Antonia Carmony v roce 1926 bylo vytvořeno
ministerstvo kolonií a do každé z kolonií byl dosazen vrchní komisař (alto commisário).
Zákon o koloniích z roku 1930 zrušil zbytky decentralizace a podřídil veškerá území
ústřední vládě v Lisabonu a vytvořil tak unitární portugalské impérium.21

19

Elizabeth Buettner, Europe after Empire: Decolonization, Society and Culture (Cambridge: Cambridge University
Press, 2016), 192-193.
20
Vicente Ferreira, Colonização étnica da África portuguesa: Estudo apresentado ao II Congresso da União
Nacional (Lisboa: Bertrand, 1944), 41.
21
Fernando Tavares Pimenta, „O Estado Novo português e a reforma do Estado colonial em Angola: o
comportamento político das elites brancas (1961-1962)“ História Sao Paulo, vol. 33, n.2 (2014): 252,
http://www.scielo.br/pdf/his/v33n2/0101-9074-his-33-02-00250.pdf.
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Pilíře Nového státu byly po vzoru Portugalska implementovány do všech dílčích
kolonií. Katolicismus se stal státním náboženstvím, nad pořádkem dohlížela tajná
policie a armáda. V koloniích byl zaveden korporativní systém a jediným orgánem
s exekutivní mocí byl Národní svaz, jehož zastupoval od roku 1930 vrchní generál.22
Vládní orgány v afrických koloniích, takzvané rady, nebyly úplně zrušeny, ovšem
jejich funkce byla značně omezena a veškerá správa zemí tak spadala pod pravomoc
ministerstva kolonií. Po druhé světové válce se kvůli tlakům veřejnosti přestalo užívat
pojmu „kolonie“, ten byl nahrazen pojmem „zámoří“. Fakticky zůstala organizace i
správa kolonií stejná od zavedení prvního koloniálního zákona až po vypuknutí války
v Angole.23
Portugalská správa udržovala existenci tamních vlád, ovšem bez možnosti volení
vlastních elit mezi místními obyvateli. Afričtí političtí funkcionáři byli dosazováni
ministerstvem kolonií tak, aby si ústřední vláda udržovala jen velmi slabé oponenty.
Podle Fernanda Pimenty, portugalského odborníka na moderní historii, měly silnou
opozici v koloniích tamní sbory bílých, ať už kulturní, nebo ekonomické, které často
zaujímaly protisalazarovský postoj. Spolky jako Industriální společnost Angoly,
Obchodní společnost Luandy, nebo Zemědělská společnost Angoly, všechny vedeny
bílými Portugalci, usilovaly o sesazení Salazara a ukončení koloniálního statutu.24
Důležitost kolonií pro Nový stát vykresluje situace roku 1949 při podepisování
smlouvy se Severoatlantickou aliancí. Smlouva měla být podepsána na dobu dvaceti let
a Salazar se pokoušel do smlouvy vměstnat článek o neoddělitelnosti kolonií od
mateřské země. To se mu však nepodařilo, jelikož právě po druhé světové válce se
nutnost dekolonizace začala jevit jako neodvratitelná.25

22

Jan Závěšický, „Salazarovo Portugalsko: jaké bylo?“ Listy: dvouměsíčník pro kulturu a dialog, číslo 6 (2004),
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=046&clanek=060415.
23
Pimenta, „O Estado Novo português e a reforma do Estado colonial em Angola: o comportamento político das
elites brancas (1961-1962): 253.
24
Ibid.
25
António Costa Pinto, Contemporary Portugal: Politics, Society and Culture (New York: Columbia University
Press, 2003), 108.
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1.4 Lusotropikalismus
Na téma portugalské předurčenosti kolonizovat a šířit své hodnoty vznikla roku
1933 kniha Casa-Grande & Senzala, (Páni a otroci) od brazilského sociologa Gilberta
Freyrea. Freyreova teorie hovoří o archetypu Portugalce, který je díky poloze
Portugalska, které bylo během věků obýváno Maury, Kelty i Římany nositelem
správných hodnot, které jsou kompatibilní a adaptabilní k jakémukoliv národu na světě.
Portugalské geny jsou podle Freyre ideální k míšení s jakýmikoliv tropickými národy na
světě, jelikož dnešní Portugalci sami jsou výsledkem míšení různých etnik. Freyre dále
vyzdvihuje fenomény, jakými jsou například Brazilci, či kapverdští Kreolové, kteří jako
zcela nový národ vznikli pouze díky přičinění Portugalců. Lusotropikalismus je tedy
ideologický směr legitimizující portugalskou expanzi a míšení Portugalců s ostatními
národy na světě.26
António Salazar nejprve odmítal Freyreovy myšlenky, které dále popisovaly
Portugalce jako národ, který ze všech evropských zemí nejvíce tíhne k míšení
s ostatními národy různých náboženství i etnik, což bylo v rozporu s portugalským
tradicionalismem.
Až později v padesátých letech využil António Salazar myšlenky lusotropikalismu
k ideologickému upevňování moci a legitimizování portugalského kolonialismu. Začaly
se rozvíjet teorie o Portugalsku jako o přirozeném multietnickém a multikontinentálním
státu jako reakce na sílící dekolonizační požadavky jak ze strany kapitalistického
západu,

tak

ze

strany

bolševického

Sovětského

svazu.

Samotný

pojem

lusotropikalismus byl poprvé použit v Coimbře během konference roku 1951 a následně
rozpracován v knize Um Brasileiro Em Terras Portuguêsas.27
Přestože koloniálními velmocemi jsou většinou označovány především Francie a
Velká Británie, právě Portugalci stojí za prvními objevnými plavbami a za
expanzivními výpravami mimo evropský kontinent. Mořeplavectví představuje
v Portugalsku jakýsi národní symbol, či identitu. Mnohé z portugalských tradic jsou
s mořeplavectvím přímo propojeny. Slavný portugalský hudební žánr fado vznikl poté,
co se mnozí z nebojácných mořeplavců nenavrátili do své domoviny a jejich ženy proto
26
27

Gilberto Freyre, Um Brasileiro Em Terras Portuguêsas (Sao Paulo: Editora Jose Olympio, 1953), 35.
Cláudia Castelo, O modo português de estar no mundo (Porto: Edições Afrontamento, 1999), 84.
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opěvovaly po zbytek svých životů hrdinství jejich mužů. Jak zpívá Amalia Rodrigues,
nejslavnější portugalská pěvkyně, v první sloce písně Fado Portugues: „Fado vzniklo
v den, kdy vítr sotva foukal, kdy se moře pojilo s nebem. Vzniklo na přídi lodě, v hrudi
muže, jež zarmouceně zpíval.“28
Koloniální zkušenost je v Portugalsku do dnešní doby zcela přítomna. Osobně
jsem měl možnost navštěvovat seminář vedený historikem docentem Pedrem Cardimem
zvaný „koloniální zkušenost Portugalska“, který uvádí, že koloniální minulost je
v současném Portugalsku opět velmi hojně rozebíranou tematikou. Po dobu několika
staletí byly kolonie přední pýchou Portugalců, což potvrzuje mnoho symbolů pro
Portugalsko typických. Největší národní chloubou portugalské historie jsou právě slavní
mořeplavci Pedro Cabral, Bartolomeu Dias, Fernão de Magalhães, nebo Vasco de Gama
a potom především osoba Jindřicha Mořeplavce, díky kterému mohlo mořeplavectví
kvést.29
Těmto ikonám byla dokonce během slavné koloniální expozice pořádané
Salazarem roku 1940 postavena socha Padrão dos Descobrimentos. Vůbec samotná
existence této výstavy, která proběhla v době eskalace světového konfliktu, vystihuje,
jakou váhu Nový stát svým koloniím přikládal. Jak uvedla afrikanistka a přední
odbornice na portugalský kolonialismus, profesorka Isabel Castro Henriques během
komentované prohlídky: „Výstava byla věnována výročí osmi století od korunování
prvního portugalského krále (1140), tří století od znovunabytí nezávislosti na Španělsku
(1640) a vyzdvihnutí velikosti portugalské koloniální říše.“30

28

Vlastní překlad autora, https://www.letras.mus.br/amalia-rodrigues/230939/.
Pedro Cardim (profesor na univerzitě NOVA v Lisabonu, odborník na portugalský kolonialismus), osobní rozhovor
s autorem, 18. Března 2017.
30
Isabel Castro Henriques, „The Portuguese world exhibition“ (Osobní návštěva autora během semináře „Portuguese
colonial experience“ vedeného docentem Pedrem Cardimem, 12.12.2016).
29
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2 Krize režimu v 50. letech
2.1 Mezinárodní situace Portugalska koncem padesátých let
V roce 1932 vymezil čerstvě zvolený předseda vlády António Salazar zahraniční
politiku Portugalska. Země se odmítala podílet na jakýchkoliv kontinentálních
integračních, nebo kooperačních procesech, mínila si udržet integritu kolonií a posílit
vztahy pouze v rámci Pyrenejského poloostrova a znovu vybudovat námořní alianci
s Velkou Británií.31
V rozmezí čtyřicátých a padesátých let bylo pro Salazara stěžejním, udržet dobré
vztahy v trojúhelníku Madrid, Lisabon, Londýn a zamezit zbylým státům nebo
nadnárodním organizacím se jakkoliv vměšovat do portugalských záležitostí. Především
v dobrých vztazích s velkou Británií viděl Salazar cestu, jak udržet koloniální status
quo.32
Po druhé světové válce představovalo Portugalsko jakýsi stabilní bod Evropy,
zcela odolný šíření bolševismu, díky čemuž bylo západem respektováno jako významný
spojenec. Navíc pronájem vojenských základen na Azorském souostroví, perfektně
položeném ve středu Atlantského oceánu, zajistil Portugalsku dobré vztahy se zeměmi
západní Evropy a především pak s USA. Azory byly stěžejním strategickým bodem pro
případnou konfrontaci se Sovětským svazem. Ekonomika v poválečném Portugalsku
přesto stagnovala a Velká Británie vyčerpaná válkou nebyla schopna zajistit
Portugalsku finanční podporu. Po sérii smluv na konci čtyřicátých let se proto změnila
tradiční orientace Portugalska na Velkou Británii, Pax britanica, v orientaci na Spojené
státy americké, Pax americana. V následující dekádě se Nový stát stal terčem kritiky
především četných britských novinářů, kteří odsuzovali portugalské koloniální
metody.33
Pro Trumanovu administrativu byla stěžejní obnova západní Evropy jakožto
vojensky a ekonomicky silného spojence při snaze zadržovat šíření komunismu. Otázka

31

Pinto, Contemporary Portugal: Politics, Society and Culture, 101.
F. Rosas, O salazarismo e a Alianca luso-britanica: estudos sobre a polítla externa do Estado Novo (Lisboa:
Fragmentos, 1988), 65.
33
Pedro Aires Oliveira, „Live and let live: Britain and Portugal´s imperial endgame“, Portuguese studies vol. 29 no. 2
(2013): 187-191.
32
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Afriky byla až druhořadým problémem, naopak dekolonizace by znamenala
ekonomické oslabení Francie a Velké Británie a umožnila by vznik levicových
prosovětských vlád v zemích Afriky. USA v padesátých letech tudíž zaručily suverenitu
Portugalska a jeho impéria výměnou za pronájem vojenské základny na ostrově
Terceira.34
George Kennan napsal začátkem padesátých let z Lisabonu: „Musíme získat
Salazarovu přízeň. Abychom toho dosáhli, musíme umět něco nabídnout. Z jeho
hlediska by bylo nejlepší, kdybychom ho ujistili, že respektujeme suverenitu Portugalska
nad veškerým jeho územím.“35
Mezinárodní pozice Portugalska se změnila koncem roku 1955. Toho roku
Portugalsko vstoupilo do Organizace spojených národů a dostalo se tak do okamžitého
střetu s panující protikoloniální náladou. V Indonésii se v té době navíc odehrála
Bandungská konference, která rozpoutala emancipační vlnu jak v Asii, tak v Africe.
Hlavní funkcí OSN byla právě role prostředníka mezi africkými státy a jejich
evropskými kolonizátory při dekolonizačním procesu. Organizace kritizovala situaci
v portugalských koloniích a vyzývala svou protikoloniální rezolucí z 15. prosince 1960
Salazara k ukončení existence transkontinentálního státu.36
Velká Británie se po návštěvě afrických zemí ministerským předsedou Haroldem
Macmillanem postavila na stranu OSN a tím završila ochlazování vzájemných vztahů
v padesátých letech.37
Bývalý portugalský ministr armády Adolfo Pinto reagoval na situaci slovy:
„Kapitlací v Africe potvrdili Britové svou povahu. Strach z Ruska a vztah k Indii a
dalším státům Commonwealthu jasně vysvětluje jejich přístup.“38

34

Thomas J. Noer, New frontiers and old priorities in Africa in Kennedy´s quest for victory: American foreign policy,
ed. by Thomas G. Paterson (New York: Oxfor University Press, 1989), 254.
35
Luís Nuno Rodrigues, „The United States and the Portuguese decolonization“ Portuguese studies vol. 29 no. 2
(2013): 164.
36
D. Silva, „O litígio entre Portugal e a ONU 1960-1974“ Análise Social, Vol. XXX (1995): 1-8,
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223379275O6tBL0an1Az23CC9.pdf.
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Počátkem šedesátých let posléze zaznamenal Nový stát ochlazení vztahů i se
Spojenými státy. John Fitzgerald Kennedy byl zvolen novým americkým prezidentem a
v rámci své kampaně „New Frontier“ zaútočil i na portugalskou koloniální otázku.
Kampaň zprostředkovala jakousi střední cestu mezi salazarovým inkorporováním
kolonií a požadavkem Organizace spojených národů na kompletní dekolonizaci.
Kennedy zastavil Portugalsku přísun zbraní pro účely mimo mise NATO a při
zasedáních OSN hlasoval pro dekolonizaci.39
Salazar v reakci na to varoval amerického delegáta Charlese Elbricka slovy: „Je
nemožné být spojenci v Evropě, pokud budeme nepřátelé v Africe“.40 USA mezitím
sestavilo skupinu států, které udržovaly s Portugalskem dobré vztahy, aby podpořily
antikoloniální nátlak vůči Salazarovi. Velká Británie, Brazílie i Španělsko se měly
vymezit proti portugalskému imperialismu, ovšem bezvýsledně.41
Brazílie se stavěla k celé otázce vcelku neutrálně až do dubnového povstání roku
1964 a nastolení proamerického režimu Joãa Goularta. Vztahy mezi Salazarem a
Francem byly po vstupu Portugalska do NATO na bodu mrazu. Madrid pohlížel na
vstup Portugalska do Severoatlantické aliance jako na porušení portugalsko-španělské
smlouvy o přátelství z roku 1939 známé jako Iberský pakt. Země proto kooperovaly
především na úrovni státní bezpečnosti. Španělská Guardía Civil úzce spolupracovala
s portugalskou PIDE pouze z důvodů kontroly emigrace.42 Koncem padesátých let se
tak Portugalsko nacházelo v mezinárodní izolaci, jež měla být ještě prohloubena po
indické intervenci na počátku šedesátých let.

2.2 Vnitřní situace koncem padesátých let
Australský velvyslanec sir Walter Crocker napsal ve svých pamětech Australian
Ambassador, „Ocitnout se v Portugalsku bylo jako dostat se z vězení do volné přírody.
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Nedostatek změn a vývoje byl požehnáním. Absence reklamy, médií a politických
plakátů byla vysvobozením z obklopení pomateným světem,“43
Přestože sir Walter Crocker pohlížel na situaci v Portugalsku velmi kladně,
většina Portugalců vzniklé situaci odporovala, právě pro nedostatečný sociální a
ekonomický progres a zaostalost oproti ostatním zemím západního světa. Neúspěchy
Salazarovy politiky posledních let jen přispívaly k nutnosti změn v zemi. I přední
režimní ekonomové mluvili o nutnosti reforem, jelikož Salazarovy rozvojové plány z let
1953-1958 nenabídly Portugalsku žádný posun.44
V Portu proběhla v lednu roku 1958 schůze republikánů, jíž se zúčastnilo na 300
lidí, mezi nimiž měl být nalezen vhodný kandidát, který by mohl přebrat Salazarovi
moc. Téhož roku měla zasedání i komunistická strana Portugalska, která zvolila za
kandidáta do prezidentských voleb nekomunistu Francisca Cunha Leala, a
v komunistickém buletinu Militante posléze otiskla, že „Nutnost změny režimu vede
komunistickou stranu k podpoře demokratických kandidátů.“45
Na konci roku 1958 obdržel Salazar hned několik dopisů kritizujících situaci v
Portugalsku a s tím i politiku Nového státu. V Lisabonu vznikl ve stejném roce otevřený
dopis kritizující samotného Salazara a ve městě Braga zveřejnilo 142 advokátů a lékařů
manifest “Portugalcům”, ve kterém prohlašují: „že vydírání, věznění, ani popravy
nemohou zastrašit pevnou a rozhodnou opozici vůči vládě.“46
Samotná církev, jež byla od počátku režimu jedním z pilířů Nového státu, se
začala proti Salazarovým praktikám, cenzuře, koloniální politice a politické policii
PIDE značně vymezovat. Od samého počátku Nového státu byla církev jedním ze
Salazarových nástrojů formující novou společnost. Do konce druhé světové války byla
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církev odpovědna za masivní rekatolizaci obyvatel, a i po inkorporování politické strany
Centro Católico Português do Národní unie roku 1932 hlásala plnou podporu režimu.47
Jak řekl portugalský historik Fernando Rosas: „Církev byla pro Salazara
nástrojem, jak přetvořit jeho organické představy o společnosti v realitu.“48
Situace se změnila v roce 1958, kdy se i církevní kruhy rozštěpily na podpůrce
režimu a podpůrce opozice. Už konec druhé světové války znamenal v západní Evropě
odklon od nacionalismu, který byl v Portugalsku s církví výrazně propojen, a naopak
růst politických stran, jakými byli křesťanští demokraté. V Portu, v dubnu 1958, poslal
biskup António Ferreira Gomes Salazarovi dopis kritizující autoritativní režimy
Španělska i Portugalska. V roce 1959 se dokonce 45 nejvyšších portugalských
církevních představitelů rozhodlo poslat Salazarovi dopis vyzývající k ukončení
působení politické policie, ovšem reakcí bylo poslání signatářů před soud pro urážku
korporativismu a režimu. V únoru 1960 dokonce tři sta kleriků z Porta podepsalo petici
o znovu dosazení biskupa Gomeze do původní pozice, ze které byl po kritizujícím
dopisu okamžitě odvolán. Dokonce i lisabonský biskup Cerejeira, blízký Salazarův
přítel, se odvážil kritizovat ministerstvo vnitra a praktiky tajné policie.49
Portugalsko postrádalo jakýkoliv vývoj v sociálních opatřeních, což dokazují i
statistiky z roku 1960, kdy průměrný Portugalec spotřeboval denně 2420 kalorií,
zatímco průměrný středoevropan 3340. Režim prožíval zásadní ideologickou krizi, pro
většinu Portugalců byl salazarismus zklamáním a západní vlivy, byť velmi zřídka,
pronikaly do izolovaného státu, rozdmýchaly u obyvatel Portugalska touhu po
naplňování amerických vzorů a touhu po možnosti růstu středních tříd.50
Od roku 1958 plánovala opozice hned několik státních převratů. Mnoho z nich
bylo na poslední chvíli odvoláno, jelikož v zemi protkané špiony bylo téměř nemožné
nepozorovaně zorganizovat puč. Finálně byl státní převrat zorganizován generálem
Delgadem na březen 1959. Katedrálový převrat, jak se tomuto pokusu přezdívá, (krytem
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pučistů byla krypta lisabonské univerzity), byl ovšem odhalen a více jak třicet pučistů
bylo pozatýkáno ještě před samým začátkem revolty.51
O dva roky později, v dubnu 1961, se několik vojenských úředníků okolo generála
Monize pokusilo s podporou USA o státní převrat, který měl následně rozřešit
koloniální otázku. Přes jeho neúspěch byla nálada většiny Portugalců vcelku zřejmá.
Režim umíral a koloniální válka byla na sklonku vypuknutí.52

2.3 Prezidentské volby 1958
Situaci mohly změnit prezidentské volby roku 1958. Opoziční kandidát Humberto
da Silva Delgado sliboval přiblížení Portugalska zbylým západním zemím, zrušení
cenzury, propuštění Salazara ze všech funkcí a nastolení demokracie západního vzoru.
Jeho osoba byla oslavována po celém Portugalsku, především ve větších městech
vzdálených od centra moci, Lisabonu. V Évoře, Coimbře, Portu a Braze se těšil
obrovské podpoře a Salazarův režim chátral a upadal. Původní vize Salazara,
univerzitního profesora, že na vzdělání by měl být kladen nejvyšší důraz, a že moc by
měla být pouze v rukou vzdělaných lidí, se otočila v permanentní snahu budovat národ
poslušných, nepříliš sebevědomých a nevzdělaných lidí.53
Přes veškeré okolnosti, nasvědčující tomu že se Humberto Delgado stane novým
prezidentem a nastolí demokracii, byly volby roku 1958 zfalšovány a prezidentem se
stal Américo Thomaz, jak tvrdí portugalský historik a odborník na portugalskou
koloniální historii docent Pedro Cardim. Nový stát tak prodloužil svou investituru,
ovšem situace nenasvědčovala udržení režimu v budoucích letech.54
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3 Situace v koloniích koncem 50. let a vypuknutí koloniální
války
Angolou zmítaly liberalizační tendence již od samého počátku Nového státu. Již
v roce 1956 vzniklo MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola sloučením
malé, již existující Komunistické strany Angoly a strany Jednotného Boje Angolských
Afričanů (PLUA). Hnutí se profiluje jako marxistické, stejně tak jako opoziční hnutí
v Portugalské Guineji. Obě strany spolu začnou od svého samého počátku
spolupracovat a postupovat proti portugalské dominanci. Po prvních nepokojích na
severu Angoly v roce 1961 se střety rozšířily i do dalších oblastí a finálně i do hlavního
města Luandy, kde po rozšíření zprávy o revoluci proti kolonialismu tamní bílí usedlíci
začali s masakry místních obyvatel. Ve stejném roce ztratilo Portugalsko své državy
v Indii a tak upjalo veškeré své vojenské soustředění na záchranu pozic v Angole.
Koncem roku 1961 byla situace vcelku stabilní, také díky nekoordinovanosti tamních
osvobozeneckých milic, které často masakrovaly samy sebe. Válka se i tak následně
přenesla na další území Portugalské správy, tedy do Portugalské Guineje a roku 1964 i
do Mozambiku.55
Území, kde nikdy nepropukly otevřené střety, jsou Svatý Tomáš a Princův ostrov,
kde byla pouze vytvořena politická strana MLSTP, Movimento de Libertação de São
Tomé e Príncipe usilující o nezávislost a Kapverdské Ostrovy. Hnutí za osvobození
Portugalské Guineje bylo totiž přímo spojeno i s osvobozením Kapverdských ostrovů,
jak napovídá i název strany PAIGC, Partido Africano da Independência da Guiné e
Cabo Verde tedy africké hnutí za osvobození Guineji i Kapverd.56
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4 Reakce Portugalska na vypuknutí koloniální války
Jak demonstrují předchozí kapitoly, salazarismus procházel koncem padesátých
let politickou krizí. Když tichý diktátor, jak je António Salazar někdy přezdíván, v
průběhu padesátých let při každém svém proslovu upozorňoval na velikost a sílu
Portugalska, jeho publikem byla jen malá skupina pravicových nacionalistů a loajálních
armádních představitelů. Zbytek země byl zklamán osudem Nového státu a toužil po
změně režimu, a především politické garnitury. Se ztrátou území v Indii a vypuknutím
konfliktu v Angole se mohlo zdát, že je celý korporativní systém na zhroucení, jelikož
jeden z jeho pilířů, tedy zámoří, se pomalu od režimu odkláněl. Válka ovšem zastavila
kritiku a naopak mobilizovala masy lidí, které slučoval vybudovaný nacionalismus a
patriotismus, jak uvádí ve své knize 1961 – rok veškerých potíží, historik António
Simoes de Paço.57

4.1 Propaganda
Portugalci, kterým byly roky podávány mylné, nebo přinejmenším zkreslené
informace o situaci panující v Africe, byli pobouřeni náhlými zprávami o masakrech
bílých Portugalců na severu Angoly.58
Média po desetiletí před obyvateli Portugalska mluvila o zlepšující se situaci v
Portugalské Africe, proto byli Portugalci překvapeni, když se doslechli o vypuknutí
nepokojů v Angole a následně o reakci světových médií, které tyto činy neodsoudily.
Podle odborníka na portugalský kolonialismus docenta Pedra Cardima sice statistiky
vykazovaly nárůst gramotnosti a menší úmrtnost v kojeneckém věku v portugalské
Africe, ovšem tato čísla byla přímo úměrná počtu bílých Portugalců, kteří se v průběhu
padesátých let do kolonií přestěhovali.59
Je pravdou, že v padesátých letech začal Nový stát věnovat svým koloniím
výrazně více pozornosti. Mozambik a Angola se staly vyhledávanými lokacemi, kam
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Portugalci odjížděli s vidinou lepšího života. Padesátá léta představovala bezprecedentní
fenomén v historii portugalského impéria, jelikož mateřská země zaznamenala poprvé
ve své historii masové přesuny Portugalců do Afriky, hlavně mezi lety 1947-1960. Roku
1940 žilo v Angole okolo 40 tisíc bílých a v Mozambiku okolo 30 tisíc bílých. Roku
1960 to bylo 170 tisíc bílých v Angole a 100 tisíc bílých v Mozambiku.60
S tímto masovým přesunem obyvatel se přetvořila i exportní politika Portugalska.
Do Afriky bylo posíláno 80 % z celkového exportu vína, dále konzervy, pivo,
hygienické potřeby i stroje.61
António Salazar se chopil myšlenek lusotropikalismu a pomocí úderné
propagandy se je pokusil rozšířit do povědomí obyvatel Portugalska. Lusotropikalismus
se stal národní doktrínou. Byl středobodem vysokoškolského curricula na Škole
koloniální správy, byl dále vyučován na oborech celého spektra sociálních věd, jakými
jsou politologie, či sociologie. Byl rozšířen do médií i kultury. Cílem bylo prezentovat
portugalskou koloniální správu jako nerasistickou, nešovinistickou, neagresivní a
především přínosnou. Propaganda se úspěšně snažila přimět Portugalce přemýšlet o
koloniální roli Nového státu a podporovat ho. Jeho dokola opakovaná slova o výlučném
multikontinentálním postavení Portugalska rázem zněla jinak.62
Oficiální koloniální politika se markantně odlišila od koloniální politiky minulých
dekád opřené o sociální darwinismus. António Salazar a s ním především ministerstvo
kolonií a jeho předáci začali otevřeně rozšiřovat myšlenky z dalších Freyreových knih.
Nový stát šířil propagandu hlásající přínosnost portugalské přítomnosti v koloniích
nejen v Portugalsku, ale i mezinárodně, aby utišil sílící dekolonizační požadavky
především od OSN.
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Přední portugalský geograf Orlando Ribeiro uvedl v článku Lidé země, že: „snaha
přimět domorodé obyvatele, aby se stali součástí portugalské společností, je snahou
předejít konfliktům vzniklým kvůli nacionalismu.“63
Bývalý ministr zámoří Sarmento Rodrigues v šedesátých letech prohlásil že:
„portugalská jednota byla vytvořena a existuje pouze z vůle lidu, s ambicí vyzdvihovat
veškeré portugalské obyvatele, bez záměrů vykořisťovat ekonomicky ani jakkoliv
jinak.“64
Sám António Salazar se v mnohých rozhovorech opíral o novou oficiální ideologii
Nového státu. V rozhovoru pro Life Magazíne uvedl roku 1962, že: „přirozenou
portugalskou tendencí je permanentně vytvářet vztahy s dalšími národy, bez jakéhokoliv
náznaku nadřazenosti, či rasismu.“65
Dále, téhož roku v New Yorku odpověděl do Weekly U.S News and Word Report
na otázku „jak se liší portugalská koloniální správa od ostatních evropských“ slovy:
„Výrazně se lišíme od ostatních tím, že se vždy pokoušíme vytvářet dobré vztahy
s místními, nejen skrze politické a ekonomické pouto, ale především skrze pouto
kulturní, jelikož se snažíme nabídnout co nejvíce z našeho dědictví a obohatit se co
nejvíce dědictvím místních.“66
Dezinformační kampaní vytvořil Salazar v Portugalsku iluzi o spiknutí světa vůči
Portugalsku a rozdmýchal tak nacionalistické tendence uvnitř země. Národu vyložil, že
jak kapitalistický, tak socialistický svět se pouze snaží zbavit Portugalsko jeho
předností. Snahou ubránit své zámořské pozice se Salazar vracel k samým principům
Nového státu a zůstal tak věrný ideologii, což spolu s posílením represí, ale také
splněním určitých slibů upevnilo diktátorovu moc a znovu rozšířilo základnu jeho
přívrženců. Hesly jako „Kdo není patriotem, nemůže být pokládán za Portugalce“, jak
uvádí ve své knize Jorge Campinos, jeden ze zakladatelů exilové resistence ASP (Açao
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Socialista Portuguesa), manipuloval Salazar Portugalce k podpoře režimu pod záminkou
obrany portugalských hodnot.67
Média měla jasně nařízeno, jak se vyjadřovat o zámořských územích. Slovo
„portugalské/á“ mělo být zmíněno v jakékoli zprávě týkající se území v Africe, nebo
v Asii a pojmy jako metropole, nebo mateřská země byly vysloveně zakázány. Bylo
dokonce zakázáno jakkoliv pohoršovat cizí rasy, náboženství, nebo jazyky a
vyzdvihovat tak portugalský smysl pro multikulturní společnost. Ministerstvo Zámoří
mělo nařízeno denně vysílat skrze Národní rádio po celém impériu zprávy týkající se
portugalských zájmů, vždy upravené tak, aby stavěly Nový stát do role samaritána.68
Celé věty z knih Gilberta Freyrea byly často citovány živě do vysílání:
„Portugalsko se nejvíce liší od ostatních evropských zemí svým elánem při naplňování
své mise. Touto misí je šíření hodnot, které Evropané mají, ne touha po větším území,
větším bohatství, nebo větší moci.“ […] „Portugalsko je kompletní pouze pokud je
globální a existuje pouze, pokud je kompletní.“69
Pomocí vysílání měla být vyvrácena obvinění z rasismu a diskriminace a obvinění
z nadvlády bílých v koloniích. Další z komentářů vyvracuje tvrzení, že Portugalci jsou
bílí: „Ano drazí posluchači, jsme bezpochyby především Euro-africkým národem.
Afričtí zajatci – ano, mít zajatce bylo běžné i v afrických společnostech – se mísili
s tehdejšími Portugalci a pomocí genů a dědičnosti jsou jejich potomci nyní obyvateli
metropolitního Portugalska, kterému neblahá poloha nedovoluje udržovat přímé vztahy
s Afrikou. Mezi Portugalci nejsou žádní bílí ve smyslu odlišné etnicity.“70
Propaganda se alespoň v prvních letech po vypuknutí války, kdy konflikt
nedosahoval rozměrů jako například v roce 1968, jevila jako úspěšná. Bývalé složky
opozice, které byly mobilizované na konci padesátých let, byly díky propuknuvší válce
umírněny. Například Henrique Galvão, který přepadl v lednu roku 1961 ve Venezuele
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výletní loď Santa María, aby strhl světovou pozornost na utlačovatelský režim Nového
státu, byl lidmi ve stejném roce oslavován jako hrdina a následně odsuzován jako pirát a
terorista. Tento fakt jasně vykresluje změnu nálady v Portugalsku po vypuknutí
koloniální války.71
Byla také založena nová národní hnutí, která začala vystupovat proti Organizaci
spojených národů a J. F. Kennedymu a začala podporovat politiku Nového státu
v duchu patriotismu. Byli jimi například Mladé Portugalsko (Jovem Portugal), nebo
Hnutí národního studentstva (Frente dos Estudantes Nacionalistas). Masy střední třídy
se vzdaly veškeré kritiky a církev se znovu ztotožnila s režimem.72

4.2 Salazarovy reformy a ekonomický plán
V rámci snahy předejít eskalaci konfliktu na samém počátku šedesátých let začalo
nejen v Portugalsku, ale i v Africe docházet k mnohým pozitivním změnám. Koloniální
válka byla konfliktem o udržení lukrativních teritorií a skrze ně především o udržení
režimu, jež si tolik zakládal na svém mimoevropském prostoru.
Primární změnou byla celá řada opatření, vyhlášená Adrianem Moreirou,
ministrem zámoří od roku 1961, jež měnila dosavadní politiku Nového státu vůči
koloniím. Statut domorodce, „Indigenato lei“ byl zrušen a každý obyvatel kolonií, bez
rozdílu rasy tak nabyl portugalské občanství. Následně, roku 1962, byl schválen dekret
umožňující volné usidlování Portugalců po celém impériu. Do té doby musel každý
Portugalec, který se chtěl přestěhovat do jedné z kolonií, obdržet takzvaný zvací dopis,
který schvaloval přesný důvod takového stěhování. Dekretem bylo podpořeno masivní
usazování bílých Portugalců v koloniích za účelem rasové integrace a asimilace, vznik
venkovských komunit evropského typu a byl urychlen rozvoj infrastruktury a
ekonomiky v zámoří.73
Reformy Adriana Moreiry z počátku šedesátých let měly korespondovat
s myšlenkami lusotropikalismu, které se staly středobodem režimní propagandy. Ministr
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zámoří se k nastalým změnám vyjádřil takto: „Změny v osídlování byly zavedeny,
jelikož chceme podpořit integraci různých etnik v jeden národ, žijící v harmonii, což
bylo naším sílem od samého počátku osidlování.“ A dále: „Základem tohoto kroku je
trvající ekumenická snaha Portugalců o vybudování multirasové společnosti, která je
plně stabilní a integrovaná a snaha o sloučení dílčích kulturních hodnot v jednu
unikátní civilizaci, jejímž nejvýše trefným příkladem je Brazílie.“74
S postupem konfliktu byla v Angole a posléze i v Mozambiku vytvořena Národní
rada, orgán zodpovědný za koordinaci usidlování a vytváření společných bydlišť pro
Portugalce všech ras. Dále byly rozšířeny sociopolitické aktivity, které měly vést
k lepšímu souznění mezi tamními obyvateli a přistěhovalci a sebrat tak podporu dílčím
osvobozeneckým hnutím. Důraz byl kladen na společné aktivity, které vedly
k vzájemnému poznání jazyka a kultury. Tato iniciativa vedla k organizaci sportovních
aktivit, divadel, promítání filmů, tanečních slavností a podobných socializačních
událostí.75
V době vyostření politické nálady začal Salazarův kabinet masivně investovat do
potřebných odvětví a počátkem nové dekády došlo k industrializaci, zlepšování životní
úrovně a naplňování slibovaných ekonomických plánů, kterými se Nový stát velebil po
celou dobu své existence. Režimu se podařilo zvyšovat přírůstek národního důchodu o
4.2 procenta ročně. Začal se stavět Salazarův most přes řeku Tejo, spojující Lisabon a
město Almada, rozšiřovala se elektrifikace, infrastruktura a modernizovaly se ropné
rafinérie a těžební průmysl v Angole. Byla schválena výstavba letišť ve Funchalu a
Pontě Delgadě, hlavních městech Madeiry a Azorského Souostroví.76
V srpnu téhož roku byl poblíž Lisabonu dokončen projekt Národní ocelárny
(Siderurgia Nacional), který je považován za základní kámen industrializace, která
zásadně zlepšila otázku nezaměstnanosti. To vše v rámci šestiletého plánu rozvoje
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životní úrovně, který byl jakousi Salazarovou revoluční metodou, ovšem až v roce
1961, při prohlubující se krizi režimu, začal být do určité míry funkční.77
Některé z těchto změn a obchodní partnerství v rámci Evropského sdružení
volného obchodu, kterého se země stala roku 1960 zakládajícím členem, přivedly do
Portugalska i jeho zámořských držav turismus, který přinesl rozvoj služeb, jakými bylo
hotelnictví, stavebnictví nebo pohostinství. Tím se v Portugalsku i v zámoří do značné
míry eliminovala nezaměstnanost a chudoba, což umírnilo početnou skupinu lidí, kteří
Novému státu zazlívali především špatnou sociální situaci. Západní Němci, Britové i
Švýcaři začali hojně investovat do koupě pozemků na ostrově Madeira a v jižní
provincii Algarve a cestovní ruch v Portugalsku začal kvést.78
Portugalsko k tomu začalo profitovat z cestovního ruchu i v koloniích. Místní
společnosti namířily proudy turistů na safari například do národních parků Bazaruto a
Gorongoza v Mozambiku.79

4.3 PIDE
Salazarovou reakcí na studentské nepokoje, ale také na zvyšující se počet
Portugalců emigrujících do kolonií, bylo rozšíření působnosti tajné policie PIDE
(Mezinárodní policie na obranu státu). Její počty se znásobily v Portugalsku, kde byla
situace stabilnější než koncem minulé dekády, ale především v Africe, kde mnoho
režimních oponentů hledalo útočiště a podporovalo tamní, národně osvobozenecký
boj.80
Jen mezi roky 1960-1966 se počet agentů v Africe ustálil na 3.5 tisících osob,
oproti původním čtyřem stům.81
Podle studie vykonané po skončení války v roce 1975 bylo zjištěno, že roku 1964
narostl veškerý počet agentů PIDE o více jak 70 %. Přestože kvantitativně bylo PIDE
rozšířeno, kvalitativně úroveň tajné policie klesala. Na rozdíl od třicátých let nebyli noví
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agenti vysokoškolsky vzdělaní lidé a zajímavé je, že tento nedostatek se opravdu
projevil například na počtu úspěšných útěků z vězení. V šedesátých letech se například
podařilo uniknout z věznice v Peniche lídrovi komunistů Alvaru Cunhalovi, nebo
revolucionáři Herminio Palma Inaciovi z věznice v Portu.82
V koloniích i v Portugalsku začalo koncem roku 1961 důkladné stíhání všech
oponentů. Hned v prosinci byl přímo na lisabonské ulici zastřelen člen vedení
komunistické strany José Dias Coelho. Věznice Tarrafal na Kapverdách, která byla
v roce 1954 kvůli silné kritice uzavřena, byla znovu otevřena s odvoláním na potřebu
pacifikování dílčích afrických i portugalských opozičních předáků.83

4.4 Reakce opozice
Porovnání kritiky a pokusů o převrat z konce padesátých let se začátkem let
šedesátých vykazuje jasnou změnu nálady v Portugalsku. Salazarismus ožíval a
Delgadismus naopak upadal. Opozice z konce padesátých let, tedy především církev,
levicové MND „Movimento Nacional Democrático“, nebo MNI „Movimento Nacional
Independente“ založené samotným Delgadem po volbách 1958, ztrácely podporu.84
Církev se od počátku koloniální války, především pak v druhé polovině
šedesátých let opět vracela do své původní pozice v rámci režimu. Hlavní rozkol mezi
církevními kruhy a Novým státem se dá vymezit lety 1958-61. Vliv na zlepšení vztahů
má nejen koloniální válka, která umocnila propagandu, v níž církev hrála tradičně
zásadní roli, ale také druhý vatikánský koncil, který probíhal právě v letech 1958-63. Po
jeho skončení prošla samotná církev dílčími liturgickými a dogmatickými reformami,
které se podepsaly na snaze vybudovat si v Portugalsku znovu silné postavení. V květnu
1965 dokonce veškerá portugalská média psala na titulních stranách zprávy o plánované
návštěvě papeže do Fátimy. Návštěva se měla odehrát roku 1967, nicméně její samotné
oznámení znamenalo pro Nový stát uznání Vatikánu a podporu v koloniální válce,
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jelikož Vatikán zcela otevřeně podporoval misijní činnost, a především boj proti šíření
komunismu.85
Humberto Delgado, který mobilizoval Výbory vlastenecké akce, vznikající od
začátku koloniální války jako opoziční fronta, inicioval dva neúspěšné pokusy o převrat
ve městech Beja a následně v Portu. Tyto snahy byly zároveň jedinými pokusy o puč po
vypuknutí koloniální války. Další povstání bylo zorganizováno až 25. dubna 1974 a
posléze vešlo do dějin pod pojmem Karafiátová revoluce.86
Hlavní opoziční sílu v Portugalsku proto začalo představovat především
studentstvo a Komunistická strana Portugalska, která byla od roku 1926 v ilegalitě. Až
do vypuknutí koloniální války měl režim naprostou kontrolu nad akademickým světem.
Studentstvo a intelektuálové vždy stáli na straně opozice, ovšem až do šedesátých let
dokázal režim držet jejich aktivity pod kontrolou, a naopak z řad profesorů pocházela
značná část politické elity Nového státu. Tento fakt vedl až ke vzniku pojmu
catedratiocratia tedy diktatuře profesorů, jak režim nazval francouzský historik a
diplomat Jacques Bainville.87
Situace se ovšem po vypuknutí války v koloniích změnila. Po zákazu oslav dne
studentstva roku 1962 mladí vzdělanci reagovali bouřlivými protirežimními protesty na
všech třech portugalských univerzitách. Heslo „Chceme mír“ znělo po univerzitních
kampusech. Vše bylo tvrdě potlačeno policií a na tisíc studentů bylo pozatýkáno. Tato
událost

známa

jako

„Crise

Academica“

nijak

výrazně

režimem

neotřásla,

vyprovokovala však posílení státní kontroly a vytvořila jednou pro vždy rozkol mezi
univerzitními a politickými kruhy.88
PCP, Partido Comunista Português se v šedesátých letech postavila do role
hlavního představitele rezistence a se zbylými skupinami, například okolo generála
Delgada, začala spolupracovat. Ze všech bývalých kruhů volajících po demokracii byla
rázem nejsilnější, jelikož sklízela podporu všech zbylých odpůrců režimu. Jako
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antikoloniální se strana profilovala již v padesátých letech, ovšem až s válkou začala
sílit. Vůdce komunistů Álvaro Cunhal sjednotil protisalazarovský odboj založením
Vlastenecké Fronty Národního Osvobození „FPLN“, Frente Patriótica de Libertação
Nacional, který slučoval komunisty s bývalými kruhy Delgadových přívrženců.89
Již koncem padesátých let se i nová vlna literatury začala stavět proti režimním
principům, pokrytectví, sociální nespravedlnosti a politické impotenci systému. Věčné
pronásledování umělců, vědců a intelektuálů a neustálý dohled nad nejtvořivějšími
lidmi dokazoval krizi režimu, kdysi slibujícímu maximální podporu expertům. Světová
literatura byla jako v jiných totalitních zemích vystavena cenzuře a překlady z cizích
jazyků byly silně potlačovány.90
Za účelem cenzury vznikl v Lisabonu samostatný orgán „Secção de Livros“, který
měl za úkol kontrolu nově publikovaných i existujících titulů. Již v roce 1935 byla
z oběhu vymýcena veškerá zahraniční periodika a v následných dodatcích z let 1939 a
následně 1943 rozšířena omezení svobodně publikovat.91
Tak jako v jiných zemích i

v Portugalsku

se v reakci

na naprostou

neinformovanost obyvatel, izolaci, cenzuru a propagandu, začala formovat tajná hnutí a
spolky, šířící tituly západních autorů, nebo své vlastní protirežimní listy. Komunistická
strana se stala hlavním prostředníkem informací v Portugalsku. Komunisté zprvu
využívali „clandestino“, jak se tajnému publikování přezdívá, k vlastní propagandě a
formování opoziční základny napříč vrstvami obyvatel. Od rozpoutání koloniální války
se však plátky AVANTE! staly symbolem odporu proti válce. Přestože clandestino
existovalo od samého počátku zavedení cenzury, hlavní vlnu tajného publikování
spustily koloniální války, o kterých portugalská společnost nebyla řádně informována.
Zdaleka ne každý Portugalec tíhl ke komunismu jako takovému, ale i tak se listy staly
během období Nového státu nejvýznamnějším a nejčtenějším tajným periodikem
vůbec.92
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V šedesátých letech začaly být produkovány protikoloniální listy, které
informovaly Portugalce o reálném dění v koloniích i jinde ve světě. Byly to například:
„Accao Popular, O Anti-Colonista, A Verdade, A Barricada, Bolchevista.“93
Většina periodik byla publikovaná v Portugalsku, ale například i ve Francii, či
Brazílii. V zahraničí vznikala vydavatelství šířící zprávu o dění v Portugalsku a
koloniích mezi širší veřejnost. Mezi stěžejní exilové listy patří v Brazílii publikované
„Portugal Democrático“, jehož dílů bylo mezi lety 1956 až 1974 publikováno více než
200. Autoři, ale i odběratelé těchto listů často končili v žalářích za protirežimní aktivity,
ovšem i tak počet textů kolujících v zemi rostl.94
Počet zahraničních autorů a počet nelegálních titulů, kolujících mezi Portugalci,
se v šedesátých letech vyšplhal na téměř dvojnásobek, oproti předešlé dekádě. Počet
zahraničních titulů, například ze Španělska, Velké Británie, Francie nebo USA, se
v šedesátých letech pohyboval okolo 6500, oproti necelým 3000 na konci padesátých
let. Informovanost obyvatel rostla, s ní i větší zájem veřejnosti o užší spolupráci napříč
vrstvami v pomyslném boji proti režimu.95
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5 Dopady války na Portugalsko
První nepokoje na severu Angoly a následné vypuknutí koloniální války mělo
samozřejmě ozvěnu ve světě, nicméně především v samotném Portugalsku. Válka jako
taková měla na mateřskou zemi samozřejmě vliv především ekonomický, ovšem taktéž
sociální, neboť Portugalsko prošlo během šedesátých let vůbec největší změnou ve své
moderní historii.96

5.1 Ekonomika v 60. letech
Nebýt válečného konfliktu, mohlo se Portugalsko znovu zařadit mezi bohatší
evropské země, jako tomu bylo v dávných časech. Přestože obchod v Portugalsku
v šedesátých letech rychle kvetl, jeho prosperita byla degradována obrovskými výdaji
na vedení války v Africe. Režim ve vrcholném období, kdy byla otevřena fronta ve
třech koloniích, obětoval téměř padesát procent státního rozpočtu na vedení války.
Výdaje šly především na přepravu materiálů z Portugalska do kolonií, ale také v rámci
dílčích provincií, vezmeme-li v potaz například velikost Angoly, která je větší než celý
Iberský poloostrov.97
Od počátku vypuknutí války procházelo Portugalsko obdobím obrovské
ekonomické prosperity. Důvodem byla šikovná Salazarova orientace v rámci evropské
politiky. Přestože odporoval slučovacím procesům, po celou dobu své vlády se snažil
udržet úzký kontakt s Velkou Británií, což potvrdil i těsně před vypuknutím války.
Velká Británie roku 1960 vytvořila paralelní unii Evropskému hospodářskému
společenství, a to Evropské sdružení volného obchodu, jehož se Portugalsko stalo roku
1959 zakládajícím členem. Portugalsko tímto otevřelo svou ekonomiku evropským
investorům a vymanilo se z mezinárodní izolace.98
Mezi roky 1960 a 1965 vzrostla produkce industriálních výrobků v Portugalsku o
80 %. Portugalská společnost se posouvala z ekonomiky ryze zemědělské na industriální
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a stávkující byli usmířeni zlepšujícími se sociálními poměry. Země začala úzce
spolupracovat hlavně s Velkou Británií, Švýcarskem, Švédskem a Rakouskem.99
Příjem z mezinárodního obchodu byl mezi lety 1961-1967 desetkrát větší, než
příjem z mezinárodního obchodu ve čtyřicátých a padesátých letech dohromady. Nebýt
impulsu, kterým byly první revolty v Angole, Nový stát by se zřejmě nepustil
do masové industrializace a do naplňování progresivního šestiletého ekonomického
plánu, díky kterým došlo v Portugalsku ke zvýšení platů a s přihlédnutím k masové
emigraci také k silnému poklesu nezaměstnanosti.100

5.2 Sociální změny
V porovnání se situací při zrodu Nového státu se situace v Portugalsku počátkem
šedesátých let výrazně zlepšila. Ženská hnutí, která existovala již v předválečném
období, byla pro svou snahu dosáhnout v zaměstnání rovnoprávného postavení s muži
režimem klasifikována jako bolševická.101
Koloniální válka ovšem připravila společnost o muže v produktivním věku a
vyvolala proto uplatnění žen ve společnosti. Vzniknuvší situace v šedesátých letech
sama přirozeně odpověděla na výzvy portugalských žen a v následujících letech se
feministická hnutí, například Demokratické hnutí žen, Movimento democratico das
mulheres, stavěla spíše do opozice vůči salazarismu jako takovému.102
Díky poptávce z výroby byla rozšířena i dostupnost vzdělání. Základní vzdělání
bylo od roku 1960 povinné do čtvrté třídy nejen pro chlapce, ale i pro dívky.103
Negramotnost se z původních 61.8 % v roce 1930 snížila na 31.1 % v roce 1960 a
procento žen studujících na vysokých školách stouplo v roce 1960 na 32.9 %, oproti
0.0% z roku 1930.104
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5.3 Demografické změny
Koloniální válka přinesla Portugalsku obrovské demografické změny nejen díky
sílící řízené i ilegální emigraci, ale také kvůli transformaci Portugalska v industriální
stát.
5.3.1 Uvnitř Portugalska
Obrovskou vlnu stěhování lze zpozorovat v rámci samotného Portugalska. Od
konce padesátých let zaznamenala země vůbec nejmohutnější stěhování z vesnic do
měst a pomalé opuštění od tradiční společnosti. Od vypuknutí války, do roku 1964 bylo
opuštěno více než jeden milion tři sta tisíc venkovských usedlostí z důvodů stěhujících
se rodin do měst za prací díky sílící industrializaci.105
V roce 1961 byl poměr primárního, sekundárního a terciárního sektoru 40%, ku
32%, ku 28%, což znamená, že Portugalsko, díky vztahům v rámci ESVO a díky
vypuknutí války, zvýšilo výrobu a transformovalo se z ryze agrikulturního hospodářství
na hospodářství industriální. Přílivu obyvatel do měst se podřídil i režim rozvojem
elektrifikace, výstavby městské infrastruktury a s ní i podporou městských služeb.106
5.3.2 Mimo Portugalsko
Ekonomické důvody a politická orientace nutily Portugalce opouštět zemi od
samého počátku existence Nového státu, ovšem válka přiměla k emigraci významně
více lidí než jakékoliv předchozí roky. V období koloniální války emigrovalo tisíce
mužů především proto, aby unikli povinnému naverbování.107
Nezanedbatelné množství lidí emigrovalo také do kolonií v rámci schválení
volného stěhování Portugalců po celém impériu. Takové stěhování bylo režimem
podporováno za účelem naplňování propagovaných myšlenek lusotropikalismu a
upevňování mezirasových vztahů ve snaze zabránit masové podpoře osvobozeneckým
hnutím. Počet bílých Portugalců se v koloniích pohyboval v roce 1970 okolo 600 tisíc
oproti 260 tisícům z roku 1960.108
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Válka si vyžádala ročně okolo osmdesáti tisíc nových vojáků a celkově se tak
v Africe v rámci armádních složek pohybovalo permanentně více než dvě procenta
obyvatel. To je více lidí, než zaměstnal v konfliktu po druhé světové válce jakýkoliv
jiný stát včetně USA ve válce ve Vietnamu.109
Hlavní destinací byla do padesátých let Brazílie, kam se uchýlilo více jak 80%
migrantů. S integrací Portugalska s některými Evropskými státy se cíl migrantů rozšířil
v šedesátých letech také na Německo, Lucembursko, Velkou Británii a především
Francii, kam od šedesátých let mířilo 48% migrantů.110
Počty lidí emigrujících mezi lety 1960-70 s naprostým přehledem přesahují
jakékoliv jiné roky působení Antónia Salazara, nebo jeho následovníka Marcela
Caetana. Jestliže například v roce 1935 emigrovalo pouhých devět tisíc osob, v roce
1945 pět tisíc, pak v roce 1960 to bylo již 35 tisíc osob. Migrace na západ však neustala
ani poté a jako příklad může sloužit i rok 1965 kdy zemi opustilo 90 tisíc osob a 1969
dokonce rekordních 150 tisíc.111

5.4 Mezinárodní postavení
Po prvních střetech v Angole se Salazar kritikám ve světě bránil oficiální stížností,
že USA podporovalo vůdce UPA União dos Povos de Angola Holdema Roberta při
masakrech v Angole a tím se postavilo proti spřátelenému členu NATO. To vyústilo
v embargo zbraní vystavené Velkou Británií vůči africkým státům, ne však vůči
Portugalsku, čímž splnila Macmillanova administrativa svou povinnost v rámci
NATO.112
Situace se přiostřila po indické intervenci. Salazar očekával podporu ze strany
Velké Británie a možné zajištění odkoupení Goy, Dia a Damanu Indií, Velká Británie se
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však rozhodně postavila na stranu Indie, zvýšila tlak na Portugalsko a demonstrativně
udělovala azyl emigrujícím Portugalcům.113
Salazar situace využil opět k šíření propagandy. Situaci podal jako indickou agresi
a odkázal na uzurpátorské tendence USA, Velké Británie i Sovětského Svazu, zemí
které chtějí Portugalsko zbavit jeho předností. Situace se opět obrátila ve prospěch
Salazara. Krátce po intervenci byly ulice Lisabonu zaplaveny lidmi pálícími britské a
americké vlajky a protesty se odehrály i před britskou ambasádou. Neshody v britském
parlamentu ohledně postupu Velké Británie vůči svému bývalému koloniálnímu panství
a vůči tradičním spojencům jakým bylo právě Portugalsko, vedlo roku 1962
k destabilizaci vztahů. Britský ministerský předseda Alec Douglas Home napsal roku
1963: „Byli bychom vystaveni dalším rozpakům, pokud bychom v podobné situaci znovu
opakovali stejnou politiku nezájmu.“114
Obdobně tak salazarův kabinet radil udržení portugalsko-britské aliance. Velká
Británie i USA proto zaujaly méně kritický postoj vůči portugalskému kolonialismu a
tato změna politiky se projevila i na zasedáních OSN. Ekonomická spolupráce v rámci
ESVO a vojenská kooperace, kterou umožnilo prodloužení smlouvy o pronájmu ostrovu
Santa María na Azorech, byly do konce šedesátých let přední aspekty ovlivňující vztahy
mezi Portugalskem a Velkou Británií. Dekolonizační tlaky proto po roce 1963 pomalu
ustávaly.115
Azorské souostroví sehrálo stěžejní roli i ve vývoji portugalsko-amerických
vztahů. Nutnost prodloužení smlouvy o pronájmu vojenské základny, která měla vypršet
koncem roku 1962, vedla USA k navrácení se k původní politice respektování
portugalské suverenity. Hrozba války, způsobená instalací sovětských raket na Kubě
vedla nového prezidenta Johnsona k upuštění od dekolonizačních tlaků. USA upustilo
od embarga zbraní a poskytlo Portugalsku vysokou finanční podporu na stavbu
Salazarova mostu přes řeku Tejo.116
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Tato změna se promítla i na vztahu se sousedním Španělskem. Západní
společenství upustilo od silných anti-koloniálních nálad a přestalo podceňovat obranný
význam uceleného Pyrenejského poloostrova. V době vzestupu komunismu bylo jeho
zapojení pro západ důležitým strategickým krokem. Franco a Salazar začali prohlubovat
dobré sousedství. V NATO se portugalský delegát dovolával přijetí Španělska a Salazar
naléhal v mezinárodních institucích, aby mu umožnili vytvořit s Francem pevný opěrný
bod na obranu Středomoří.117
Vztah Francie a Portugalska neprošel na přelomu dekád prakticky žádnými
změnami. Francie byla po desetiletí Portugalským spojencem, jelikož zájmy obou států
se prolínaly. Afrika byla po odchodu z Indočíny pro Francii stěžejním územím, což
zajistilo Novému státu absolutní podporu Francie při zasedání OSN po rezolutním
odmítnutí opustit africké provincie. Až do roku 1962, kdy Francie ztratila Alžírsko,
oponovaly oba státy bok po boku Kennedyho nové politice i urgencím OSN. Ani
v následujících letech neztratilo Portugalsko francouzskou podporu, jelikož generál de
Gaulle usiloval o rozbití bipolárního systému a přetvoření Francie ve třetí velmoc.
Portugalsko, které opustilo od tradičních vazeb na Velkou Británii a posléze na USA, se
mělo stát pro Francii silným západním spojencem. De Gaullova administrativa proto
plně respektovala povahu salazarova režimu a stejně jako Konrád Adenauer
nevystupovala proti rozhodnutí Portugalska uchovat své koloniální panství.118
Roku 1961 prohlásil při zasedání OSN generál de Gaulle: „Francie by nikdy
neudělala nic, co by mohlo ohrozit portugalskou představu o svých koloniích.“119
Přestože Francie po dobu koloniální války neoponovala režimu v Portugalsku, a
dokonce souhlasila s finanční podporou na výrobu válečných lodí, zcela zásadní byl pro
Salazara dobrý vztah se Spolkovou republikou Německo. Obě země, SRN stejně tak
jako Francie, nijak neodsuzovaly portugalskou koloniální politiku především proto, že
usilovaly o portugalské setrvání v rámci Severoatlantické aliance a o spojence proti
rostoucí komunistické hrozbě. Dobrý vztah se SRN byl pro Nový stát obohacující
především ekonomicky. Konrád Adenauer si od Salazara pronajal vojenskou základnu
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v Beje a v rámci nájemních smluv odsouhlasil odběr munice a zbraní z portugalských
oceláren Fábrica national de Braço de Prata. Západoněmecká participace na provozu
této a dalších továren byla zcela stěžejní, jelikož umožnila zaměstnání četného množství
lidí, přispěla k industrializaci a tím zlepšila sociální situaci v zaostalém Portugalsku.
Tato kooperace byla zachována až do roku 1966.120
Zastavení dekolonizačních tlaků ze strany Velké Británie a USA, spolu s vřelými
vztahy s Francií a především se SRN, umožnilo Antóniovi Salazarovi stabilizovat
ekonomiku a spolu se zdárnou propagandou tím odvrátit vnitřní politickou destabilizaci.
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Závěr
Shromážděná data a analýzy situace v Portugalsku v období před a po vypuknutí
koloniální války ukazují na skutečnost, že koloniální válka přinesla Portugalsku
v prvních letech nové dekády paradoxně pozitivní změny. Díky nim dokázal António
Salazar rehabilitovat svou pozici a zabránit tak rozpadu portugalského impéria, a
především panujícího režimu. V průběhu války se podařilo Salazarovi rozšířit
propagandu, která „legitimizovala“ portugalskou přítomnost v zámoří a tím se
diktátorovi podařilo mobilizovat masy ke sjednocené podpoře Nového státu v duchu
nacionalismu a patriotismu. Následkem toho mohla vzniknout národní hnutí jako Mladé
Portugalsko, oslavující diktátora Salazara a vyzdvihující portugalskou jedinečnost.
Již brzy po vypuknutí války zaznamenal režim zvýšenou podporu, a naopak
opozice a tradiční spojenci Portugalska byli podrobování kritice pro svou protinárodní
činnost. Krize režimu z konce padesátých let tak byla v počátku šedesátých let
zažehnána. António Salazar si vybudoval pozici nejmocnějšího muže v zemi.
Salazarismus procházel renesancí a prodemokratický delgadismus naopak umíral.
Posílení moci Salazara napomohla i mezinárodní situace na počátku šedesátých
let. Fakt, že rozpoutání konfliktu bylo mnohými státy vnímáno jako sekundární
problém, umožnilo Salazarovi vypořádat se s neblahou vnitrostátní situací a sebrat
podporu sílící opozici. Spolupráce s dílčími státy, které Portugalsko neodsoudily a
akceptovaly jeho avizovaný, přirozený vztah se zámořím (jak hlásá teorie
lusotropikalismu), umožnila Salazarovi vypořádat se s neblahou socioekonomickou
situací. Ekonomická a sociální zaostalost Portugalska se v porovnání se zbylými
západními zeměmi zmírnila především díky koordinaci výroby a mezinárodnímu
obchodu se zeměmi jako Velká Británie, Francie, SRN, či USA. Zásadní problémy jako
nezaměstnanost, nevzdělanost, a dokonce negramotnost byly do značné míry vyřešeny,
a i ženy nabyly více příležitostí a práv, včetně vzdělání. Zvýšila se míra národního
důchodu a významně stouply průměrné platy. Hospodářství se s válkou rychle
transformovalo z původně ryze agrárního, v industriální a tradiční venkovská společnost
ve společnost městskou. Všechny tyto faktory pomohly demobilizovat masy lidí, které
v předchozím období, koncem padesátých let, stály na straně opozice a požadovaly
změnu režimu, který nedokázal držet krok s tehdejší dobou.
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Posílení působnosti tajné policie potvrzuje, že se režim potýkal s politickou krizí,
kterou se snažil násilně odvrátit. Počet agentů PIDE v Portugalsku, ale především
v Africe se v šedesátých letech zněkolikanásobil. PIDE začala důkladněji pronásledovat
opozici a v některých případech dokonce veřejně zabíjet, jako se stalo v prosinci roku
1961 zastřelením jednoho z lídrů komunistů.
Předchozí volání po změně režimu bylo přehlušeno, nicméně opozice zdaleka
neopadla. Církev, původní pilíř Nového státu, se sice stala znovu oporou režimu, ovšem
studentstvo, které mělo mít podle původních Salazarových principů absolutní podporu,
usilovalo o změnu politické garnitury. Do čela odboje se postavila Komunistická strana
Portugalska

podporující

dekolonizaci

a

podnítila

vytvoření

sjednocené

protisalazarovské fronty FPLN. Přímou reakcí na změnu postoje portugalské společnosti
byly snahy, zejména komunistické strany a dalších tajných vydavatelství, bojovat proti
dezinformaci a iluzi o nespravedlnosti vůči Portugalcům. Opozice začala v hojnějším
množství publikovat zakázaná periodika a zahraniční autory, ve snaze reagovat na
propagandu.
Do přímé souvislosti lze započítat skutečnost, že během války emigrovalo ze
země tisíce vzdělaných a činných lidí, především do Francie, USA a Brazílie. I díky
tomu se počty zahraničních titulů v zemi zdvojnásobily a tajná vydavatelství mohla šířit
do oběhu celou řadu clandestino periodik. Listy AVANTE!, O Anti-Colonista, Accao
Popular, nebo brazilské Portugal Democrático byly vydávány po celou dobu koloniální
války, až do samotné Karafiátové Revoluce.
Připustíme-li, že vypuknutí koloniální války přineslo Portugalsku pozitivní
změny, pak toto období renesance znamenalo pouze krátkodobou záchranu pro režim.
Postupně se totiž rozšířila informovanost obyvatel a opozice nalezla shodu v koordinaci
svých plánů. Finanční zátěž, válečné neúspěchy a slábnoucí spolupráce s klíčovými
partnery, jakými bylo například SRN, vedla k oslabení režimu a postupnému rozvratu v
armádě v sedmdesátých letech a následně ke Karafiátové revoluci, jež ukončila
existenci Nového státu i multikontinentálního Portugalska.
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Summary
This work provides a characteristic of the situation in Portugal in the sixties of the
last century. It explains the actions of the autocratic prime minister António de Oliveira
Salazar regaining support among people that wanted the end of his political career in the
precedent decade. The colonial war that had broken out in Portuguese Africa was
assisted by Salazar to reach such status, as it offered a chance to enhance the regime
propaganda. The Portuguese who had been misinformed about the situation in colonies
for the whole existence of the New State were shocked after hearing about the
slaughtering of white men in Angola. The reactions of international powers, who did not
condemn these acts and proclaimed it as a natural national liberation process were just
as surprising for the Portuguese society, that was for these reasons manipulable.
Moreover, a variety of Salazar’s reforms such as the retirement pension reform or
school reform also calmed the circles that had been disappointed with the situation in
Portugal in comparison with other Western European countries. Secondly, the sixties
brought socio-economic changes that are to a certain extent connected with the war that
broke out. These occurrences distinguish the character of the sixties from the fifties.
The war summoned the majority of the men therefore the role of women had increased.
The transition to industrialization launched by cooperation with other European
countries but also urged by the war, had transformed the traditionally agricultural
country into an industrial nation. It brought mass drifts of population with it which
demonstrates the fact that more than one million countryside estates were abandoned
during the first four years of the new decade. In general, the beginning of the new
decade in Portugal has shown a better situation for the Portuguese society even though
the country started to lead a war on a different continent. With this in mind a new wave
of nationalism helped reestablish the exclusive position of António Salazar and the New
State in Portugal.
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