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ÚVOD

,yA minha pátria é  a lingua portuguesď  - mou vlastí je portugalský jazyk. Tato slova 

portugalského básníka, prozaika a esejisty Fernanda Pessoy mohou dobře posloužit jako motto 

předmětu zájmu této práce, ačkoliv Pessoa jimi vyjadřoval především starost o správné 

používání svého rodného jazyka.1 Spojení jazyka, coby vyjadřovacího prostředku, nástroje 

komunikace a základu kultury, s prostorem, ke kterému člověk cítí sounáležitost, plně vystihuje 

důvody založení a podstatu existence Společenství lusofonních zemí (Comunidade dos Países 

de Lingua Portuguesa - CPLP), mezinárodní organizace, která si stanovila za cíl zhodnocení 

a rozvoj předností příslušnosti několika zemí z různých částí světa do okruhu uživatelů stejného 

„imperiálního jazyka“.2 Na základě ideální představy o existenci lusofonního společenství 

(„lusofonie“), které vzniklo v důsledku historického působení Portugalců v zámoří, 

se představitelé států, jejichž hlavním společným jmenovatelem je používání portugalštiny jako 

oficiálního jazyka (Angola, Brazílie, Guinea-Bissau, Kapverdské ostrovy, Mosambik, 

Portugalsko Svatý Tomáš a Princův ostrov a od získání státní suverenity v roce 2002 i Východní 

Timor), rozhodli institucionalizovat v minulosti vzniklé vazby v rovině kulturní, sociální, 

politické i ekonomické, a využít jich pro prohloubení vzájemných vztahů v současnosti 

i do budoucna.

Projekt CPLP je možno postavit do stejné řady s podobnými uskupeními v rámci 

anglofonního (Commonwealth), frankofonního (Francophonie), případně hispánského 

postkoloniálního světa. Společenství lusofonních zemí se však v mnoha ohledech do značné míry 

odlišuje.3 Na rozdíl od britského Společenství národů nesloužilo CPLP jako nástroj rozvolnění 

koloniálních vazeb a přechodu od imperiálního uspořádání к volně integračnímu sdružení. 

Způsobem vzniku a zaměřením svých cílů se Společenství lusofonních zemí blíží spíše koncepci 

Frankofonie.4 Stejně jako tato organizace, i CPLP se vytvářelo postupně s využitím zkušeností 

z dílčích kooperativních projektů mezi rozličnými subjekty z lusofonních zemí. Od obou 

organizací se však Společenství lusofonních zemí odlišuje především značně nižším počtem

1 Citát z Knihy neklidu (Livro de Desassosegó) v překladu Pavly Lidmilové, české vydání z roku 1999
v nakladatelství Hynek, str. 182.

2 HNÍZDO, B.: Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha, 1995, str. 30-33.
3 DOMINGUES, J.: Lusofonia, anglofonia, francofonia. Janus Online, 1998,

http://www.janusonline.pt/1998/1998_3_2.html
4 Více informací o postupné institucionalizaci Frankofonie poskytuje např. ŠABACKÁ, Y: Frankofonie a Libanon.

Mezinárodní politika, 2003, roč. 27, č. 7, str. 19-21.
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svých členů a jejich teritoriálním rozprostřením, kdy prakticky žádný z členských států CPLP 

nevlastní společnou hranici s některou další lusofonní zemí. Země jsou navíc vzájemně velmi 

různorodé co do své rozlohy (např. Brazílie je největším státem Jižní Ameriky, zatímco Svatý 

Tomáš a Princův ostrov je  nejmenší nezávislou zemí Afriky), počtu obyvatel, stupně 

ekonomického rozvoje atd.5 Vedle toho nehraje v případě Společenství lusofonních zemí 

dominantní úlohu v organizaci bývalá koloniální metropole. Portugalsko svou do jisté míry 

klíčovou úlohu v projektu CPLP přinejmenším sdílí s jednou ze svých někdejších kolonií 

Brazílií, která se politicky emancipovala již v průběhu druhé dekády 19. století, s největším 

a nej lidnatějším státem, jenž používá portugalštinu jako oficiální jazyk.

Společenství lusofonních zemí v roce 2006 oslaví deset let své existence. V souvislosti 

s tím jistě dojde к bilancování jeho dosavadní činnosti, včetně prezentace četných analýz důvodů 

úspěchu či neúspěchu dílčích projektů i celého fungování této mezinárodní organizace. Tato 

práce se rovněž snaží přispět do této debaty, byť jen okrajově. Jedním z hlavních cílu je totiž 

především přiblížit českému čtenáři tuto mezinárodní organizaci založenou na specifických 

základech, potažmo zprostředkovat obraz o vztazích v rámci lusofonního světa, který 

se ve společenskovědním bádání u nás bohužel stále nachází spíše na okraji zájmu. Vzhledem 

к tomuto účelu má předkládaný text především popisnou povahu. Práce se také snaží nalézt 

odpověd na otázku, zda CPLP během své nepříliš dlouhé existence dokázalo alespoň částečně 

uspokojit ambice, které byly do jeho ustavení vkládány, a zda se tato mezinárodní organizace 

přiblížila ideálu lusofonního společenství, jenž se jako politický koncept vytvořil a upevnil 

především v Portugalsku, ale i v některých intelektuálních kruzích dalších zemí poznamenaných 

odkazem portugalského koloniálního působení.

První kapitola se obrací do minulosti, kde se soustředí na období portugalského 

kolonialismu od jeho počátků v 15. století až do úplného konce portugalské přítomnosti v zámoří 

v závěru století právě minulého. Jsou zde rozebrána „tři impéria“, která byla Lisabonem 

vytvořena v různých dějinných obdobích a s odlišným zeměpisným těžištěm. Koloniální 

soustavu obchodních a strategických základen v Indickém oceánu vystřídala pozornost 

orientovaná na kolonizaci jihoamerického území, jíž po vyhlášení nezávislosti Brazílie v roce 

1822 postupně nahradila snaha o valorizaci dosavadních portugalských stanovišť v Africe. 

Důležitým aspektem portugalského kolonialismu bylo jeho zdůvodňování prostřednictvím 

různých konceptů, jejichž podoba se se změnami mezinárodních podmínek rovněž proměňovala. 

Přehled jednotlivých nej důležitějších forem ideologického podtextu portugalského kolonialismu 

a jejich transformacemi je součástí první kapitoly nikoliv samoúčelně především proto,

5 Pro ilustraci těchto rozídílů viz Tabulka 1: Vybranné charakteristiky členských států Společenství lusofonních zemí
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že pro současné vztahy mezi společnostmi lusofonních zemí -  a pro samotný vznik CPLP -  mají 

tyto ideové konstukce pozitivní i negativní význam. Patrně nej důležitější z nich je pak tzv. teorie 

lusotropikalismu, které je věnováno nejvíce pozornosti. Způsob ukončení portugalské koloniální 

přítomnosti v zámoří jako východisko pro navázání novodobých vztahů mezi nezávislými 

lusofonními státy, jeho vnitřní a vnější předpoklady a dopad na další směřování nově 

nezávislých států je pak posledním tematickým okruhem, kterým se první kapitola práce zabývá.

Druhá kapitola se zaměřuje na předpoklady a okolnosti vzniku Společenství lusofonních 

zemí v roce 1996. Nejprve se zabývá samotnou myšlenkou vzájemnosti mezi lusofonními 

zeměmi a ideou lusofonního společenství tak, jak se vyvíjely v historických souvislostech 

a v závislosti na aktérech, kteří ji formulovali, případně se ji snažili realizovat. Přestože 

к formalizaci multilaterálního fóra všech států s portugalštinou jako oficiálním jazykem došlo 

až v závěru 20. století, záměr nějakým způsobem institucionalizovat vztahy nejprve mezi 

samostatnou Brazílií a koloniálním Portugalskem -  především prostřednictvím 

tzv. lusobrazilského společenství (Comunidade Luso-Brasileirá), které vytvořila smlouva

o přátelství a konzultacích mezi oběma státy z roku 1953 - a později v době portugalské 

dekolonizace v polovině 70. let minulého století v podobě projektu společenství všech 

nezávislých zemí vzešlých z portugalského koloniálního působení, patří mezi historické ideové 

předchůdce CPLP. V této části textu jsou rovněž přiblíženy specifické podmínky vzniku 

Společenství lusofonních zemí prakticky po dvaceti letech od doby, kdy byly poměrně rázně 

a po několikaleté vyčerpávající koloniální válce přerušeny svazky mezi Portugalskem a jeho 

někdejšími africkými koloniemi. Reformy v rámci jednotlivých zainteresovaných zemí 

a proměny mezinárodního uspořádání od přelomu 80. a 90. let 20. století pak umožnily 

a stimulovaly proces formalizace multilaterální spolupráce mezi lusofonními zeměmi světa. 

Popis samotného průběhu tohoto procesuje součástí této kapitoly, kterou uzavírá stručný přehled 

postavení CPLP mezi tématy a prioritami zahraničních politik jednotlivých jeho členských států. 

Z tohoto přehledu lze pochopit důvody těchto zemí vedoucí к přistoupení к projektu 

Společenství а к jeho rozvoji, nebo naopak к jeho podcenění. Prioritní či naopak marginální 

zájem na činnosti Společenství ze strany vlád některých zúčastněných států pak stojí na pozadí 

dílčích úspěchů a neúspěchů dosavadního působení CPLP.

Třetí kapitola je již plně věnována Společenství lusofonních zemí, tedy mezinárodní 

mezivládní organizaci s předem definovanými cíly, nástroji к jejich dosažení a pevně stanovenou 

organizační strukturou. V této kapitole lze nalézt přehled jednotlivých hlavních orgánů CPLP, 

popis jejich funkcí, pravomocí a vazeb mezi nimi, způsob financování provozu organizace

(CPLP), přiložená к této práci.
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a jejích projektů a vazby na další instituce, které mají stejné či podobné cíle jako Společenství 

lusofonních zemí. V tomto oddíle je přiblížena činnost CPLP ve třech základních oblastech, 

které tak vymezují jeho zakládající dokumenty: v oblasti společného diplomatického postupu 

na mezinárodní úrovni, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací; ve všestranné spolupráci, 

jmenovitě v oblastech ekonomického a sociálního rozvoje, ve sféře vzdělávání a zdravotnictví, 

v rozvoji veřejné správy, vnitřního pořádku, bezpečnosti a obrany, v otázce usnadnění pohybu 

osob v rámci prostoru CPLP atd.; a v součinnosti při realizaci projektů na podporu šíření 

a znalosti portugalského jazyka nejen v rámci zúčastněných zemí, ale i ve světě. Tyto aktivity 

představují náplň existence CPLP a dosažené úspěchy, případně nedostatky organizace na tomto 

poli jsou hlavním kritériem smysluplnosti Společenství lusofonních zemí, přičemž je vždy třeba 

mít na zřeteli různá omezení, jež jsou aktivitám Společenství nastavena okolnostmi objektivní 

i subjektivní povahy, vnitřními faktory a vnějšími podmínkami.

Pri zpracovávání této diplomové práce jsem využil nedocenitelných možností, kterých 

se mi dostalo v rámci studijního pobytu na lisabonském Institute Superior das Ciéncias Sociais 

e Políticas, vysokoškolském pracovišti, který vznikl na základech někdejší vysoké školy pro 

pracovníky koloniální správy. Zde jsem získal přístup к některým starším pracím, jež se zabývají 

portugalským kolonialismem a celým lusofonním světem, a především na základě poznatků 

z absolvovaných přednášek, jejichž zaměření na problematiku kolonialismu a portugalské 

zahraniční politiky přispělo к mému pochopení významu, který má i pro dnešní Portugalsko 

integrované v Evropské unii jeho slavná minulost a současné vztahy se zeměmi lusofonního 

světa, si mohl vytvořit jasnější představu o zpracovávaném tématu. Nepříliš pozitivní dojem 

na mne pak udělala opakovaná návštěva Výkonného sekretariátu CPLP, kdy jsem při snaze

o získání informačních materiálů přímo od této organizace narazil na různé překážky, jež bych 

nerad zobecňoval na celkové fungování Společenství, do jisté míry nicméně tato zkušenost 

vypovídá o uzavřenosti jeho struktur vůči širší veřejnosti.

Vzhledem к tomu, že jsem drtivou většinu informací a podkladů pro vypracování této 

práce získal právě v průběhu mého pobytu v Portugalsku během akademického roku 2004/2005, 

převládá v seznamu použité literatury produkce portugalských a případně brazilských autorů. 

Snažil jsem se i o co největší zastoupení příspěvků badatelů pocházejících ze zemí lusofonní 

Afriky. Některé tituly použité zahraniční literatury mi byly rovněž dostupné pouze 

v portugalském překladu. Nezastupitelným zdrojem informací se mi stal internet, a to jak textů 

některých vědeckých prací, jež jsou na něm dostupné, tak i prostřednictvím různých 

zpravodajských portálů a oficiálních webových prezentací rozličných agentur, organizací 

a institucí. Kritika na tomto místě opět padne na CPLP, jehož oficiální internetové stránky
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se po velkou část roku 2005 nacházely v rekonstrukci a dodnes (leden 2006) nebyla především 

databáze oficiálních dokumentů Společenství, z níž jsem stihl čerpat ještě před přestavbou 

stránek, uvedena alespoň do stavu před touto rekonstrukcí.

Při konečném zpracovávání tématu jsem musel učinit některé úkroky od původního 

projektu diplomové práce, a to především ve směru zúžení okruhu oblastí, kterými se tato práce 

zabývá, a větší koncentrace na základní cíl práce: nastínění vývoje a konfrontace ideálu 

lusofonního společenství a reality Společenství lusofonních zemí. Původně zamýšlený 

samostatný oddíl zabývající se vnitřním vývojem v jednotlivých členských státech CPLP v době 

od ukončení vazeb na portugalskou koloniální říši a kapitola o podobě a vývoji bilaterálních 

vztahů mezi těmito státy byly „rozpuštěny“ do celého textu, kde se tyto otázky, byť 

v omezenějším rozsahu, objevují na příslušných místech. Co se vnitropolitického vývoje 

v daných zemích týká, snažil jsme se alespoň případné čtenáře odkázat na v České republice 

dostupnou literaturu, v níž se může podle svého zájmu s touto problematikou blíže seznámit.

Tato práce si zcela realisticky neklade ambice poskytnout ucelený a dokonalý obraz 

složitého tématu lusofonního společenství a reality CPLP. Jedná se spíše o snahu deskriptivním 

přístupem upozornit na některé zvláštnosti, kterými se lusofonní prostor jako geopolitická 

jednotka svého druhu vyznačuje. Popis formální stránky fungování Společenství lusofonních 

států a stručná analýza reálných výsledků projektů spolupráce v jeho rámci pak v prezentovaném 

rozsahu představují spíše úvod do této problematiky.

Pro vysvětlení je ještě třeba uvést, že politicky korektním a doslovným českým 

překladem názvu CPLP je „Společenství zemí s portugalským jazykem“, který používá např. Jan 

Klíma.6 Při hledání pojmenování pro mezinárodní organizaci lusofonních států bylo záměrně 

politiky použito opisu výrazu „lusofonní”, jenž dodnes v některých kruzích vyvolává 

neokoloniální asociace. Vzhledem к tomu, že v českém jazyce konotace tohoto typu neexistují, 

je v tomto textu používáno politicky nekorektní, avšak podle mého názoru jazykově přívětivější 

označení Společenství lusofonních zemí.

6 KLÍMA, J.: „Lusofónia” v roce rozmachu. Mezinárodní vztahy, 2003, roč. 38, č. 2, str. 55-67.
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1 PORTUGALSKÁ KOLONIÁLNÍ ŘÍŠE

Na přelomu 19. a 20. století, kdy se prakticky všechny evropské mocnosti se zvýšenou 

intenzitou zapojily do procesu koloniální expanze, který dominoval mezinárodním vztahům 

té doby, se Portugalsko mohlo pyšnit svou po několik století trvající aktivitou v zámoří. V druhé 

polovině 30. let minulého století Henrique Galväo, jeden ze strůjců koloniálního mýtu 

portugalského autoritářského režimu „Nového státu“ (Estado Novo), v reakci na rétoriku

o civilizačním působení evropského kolonialismu, která tehdy dominovala mezinárodnímu 

diskursu, tvrdil, že portugalská kolonizace je kontinuálním civilizačním procesem, jenž trvá již 

pět set let.7 Byť je třeba brát s rezervou tradovanou historii o tom, že to byli Portugalci, kdo se, 

řečeno slovy básníka Camöese, vydal „přes moře dosud lodí nezbrázděná“ , dodnes tvoří 

historické období zámořských objevů a následného koloniálního působení příslušníků tohoto 

malého národa na evropské periferii významný konstruktivní prvek národní identity Portugalců 

nezávisle na politickém režimu, jichž se v této zemi na západním pobřeží Pyrenejského 

poloostrova od té doby vystřídala celá řada.9

Portugalská zámořská expanze byla zapříčiněna rozmanitou množinou dobových 

skutečností. Došlo zde ke kombinaci ryze vnitřních pohnutek (např. legitimizace nové královské 

dynastie, ekonomické zájmy) s působením vnějších vlivů (šíření křesťanství, konflikt 

s muslimským elementem na Pyrenejském poloostrově a jeho přenesení na africký kontinent 

atd.), které vedly к dobytí severoafrické Ceuty Portugalci v roce 1415, jež se stalo symbolickým 

mezníkem pro počátek slavného století portugalských zámořských objevů. Ještě do konce 

15. století prověřily lodi plující pod portugalskou vlajkou obeplutím nejjižnějšího cípu afrického

7 „Duch lidskosti j e  součástí naší kolonizaci od samého počátku, tedy po  pět set let. A když je j  v 19. století evropské
koloniální země zavedli jako  jediný civilizovaný duch odpovídající evropské cti, to, co vytvořily nové pro  
sebe, bylo samou esencí portugalské kolonizace j iž  po staletí. Pro nás tedy neexistují nové metody.“ 
GALVÄO, H.: O Império. Lisboa, b. d , str. 17, překlad autora.

8 Úryvek z prvního zpěvu epické básně Os Lusíadas oslavující portugalské zámořské objevy, citace převzata
z českého vydání z roku 1958; přebásnil Kamil Bednář pod názvem Lusovci. Více к významu a úloze 
tohoto literárního díla při budování moderní portugalské národní identity a koloniálního mýtu viz např. 
FREELAND, A.: The People and the Poet: Portuguese National Identity and the Camöes Tercentenary 
(1880), in: MAR-MOLINERO, C. — SMITH, A. (eds.): Nationalism and the Nation in the Iberian 
Peninsula. Oxford & Washington, 1996, str. 54-67.

9 Neschopnost monarchie čelit tlakům evropských konkurentů v koloniích se stala jednou z hlavních příčin nástupu
republikánů к moci, koloniální otázka byla mezi základními tématy diktatury „Nového státu“. Příkladem 
toho, jak se portugalská dávná historie promítá i do reality současnosti, může být koncepce světové výstavy 
EXPO věnované mořím a oceánům, která se v roce 1998 konala v Lisabonu, a s  tím související výstavba 
nové lisabonské čtvrti s architekturou inspirovanou námořními motivy a pojmenování nových ulic 
po portugalských mořeplavcích. Slavné minulosti se ujímá také podnikatelský sektor. Jako příklad může 
sloužit lisabonské nákupní centrum Vasco da Gama, kde i toalety mají design lodních kajut. Více 
к proměnám významu portugalských zámořských objevů a jejich politické a sociální interpretaci viz např. 
VAKIL, A. A.: Nationalising Cultural Politics: Representations o f the Portuguese ‘Discoveries’ and the
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kontinentu cestu do Indie, flotila pod velením Pedra Alvarese Cabrala potom roku 1500 oficiálně 

objevila zemi, které se později dostalo přízviska Brazílie. Cesta kolem světa, kterou v první 

čtvrtině 16. století vykonala výprava Femanäa Magalhäese toto významné období národní 

historie Portugalska uzavírá.

Jak již bylo zmíněno, Portugalci se nepustili do námořního dobrodružství pouze z touhy 

po poznání jiných zemí. V doprovodu prvních objevitelů se nacházeli i obchodníci, jejichž počet 

v následujících letech ještě vzrostl, a Portugalsko se po nějaký čas stalo nej významnějším 

dodavatelem exotického zboží pro Evropu. V závislosti na tom, která světová oblast byla 

prioritní pro portugalskou vládu v tom kterém období, rozlišuje portugalská historiografie10 tři 

základní epochy: “první impérium”, jímž je míněna soustava držav v Asii a na východním 

pobřeží Afriky, které přitahovaly pozornost Portugalska především v 16. a první polovině 17. 

století; “druhé impérium”, které zahrnuje Brazílii a západoafrická stanoviště, jehož těžiště leží 

v době od druhé poloviny 16. století až do momentu jednostranného prohlášení nezávislosti 

Brazílie v roce 1822; a konečně “třetí impérium”, které se soustředilo především na africké 

kolonie, jehož trvání je možno vymezit od první třetiny 19. století do okamžiku dekolonizace let 

1974-1975."

Udržování rozsáhlého koloniálního panství s sebou neslo vysoké nároky na jeho správu 

a zajištění bezpečnosti. V souladu s objektivními požadavky konkrétních teritorií se vyvíjela 

i právní úprava jejich postavení vzhledem к evropské metropoli, mezi závislými územími 

navzájem i vůči subjektům mimo portugalskou koloniální říši. Změna způsobu ovládání daných 

území korespondovala se změnou obecných směrů koloniální politiky, která se pohybovala 

od počáteční ryze ekonomické exploatace, přes pozdější integrační snahy do jednoho celku 

s jistou mírou decentralizace, až к výrazně asimilačnímu přístupu ve vztahu к domorodému 

obyvatelstvu v poslední fázi existence portugalského koloniálního systému. Různé formy správy 

však mnohdy existovaly souběžně, v závislosti na ohodnocení potřeb závislých území ze strany 

metropole, anebo přesněji, podle potřeb metropole ve vztahu к jednotlivým zámořským územím.

Portugalský kolonialismus, stejně jako tomu bylo i u koloniální projektů ostatních 

mocností, cítil potřebu ideového zakotvení sebe sama, jímž by se zdůvodnil a ospravedlnil vůči

Rhetoric o f Identitarianism, 1880-1926, in: MAR-MOLINERO, C. -  SMITH, A. (eds.): Nationalism 
and the Nation in the Iberian Peninsula. Oxford & Washington, 1996, str. 33-52.

10 Viz heslo colonial, politico, in: Dicionário de História de Portugal - Vol VII, Suplemento A/E. Porto, 1992-,
str. 352 a následující. Je však třeba si uvědomit, že jde o rozlišení vytvořené expost. Uvedené dělení má 
především napomoci analýze společných charakteristik daných období a jejich základních rozdílů 
vzhledem к ostatním etapám portugalského kolonialismu.

11 Rozpad portugalského koloniálního panství je nicméně záležitostí celé 2. poloviny 20. století: državy na indickém
subkontinentu byly postupně přičleněny к Indií do roku 1962, v 60. letech byla také novými vládci země 
obsazena pevnost Sao Baptista de Ajudá na beninském pobřeží. Poslední asijské území pod správou
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svým kritikům a rivalům a v pozdější době i ozbrojeným hnutím za nezávislost. Zároveň bylo 

třeba pro dosažení koloniálních cílů mobilizovat širší vrstvy obyvatelstva. Tento ideologický 

rámec doznal v průběhu staletí mnoha proměn, v případě Portugalska především v reakci 

na měnící se podmínky v mezinárodních vztazích. Zvláštní postavení pak v tomto směru má 

teorie tzv. lusotropikalismu, formulovaná brazilských sociologem Gilbertem Freyrem, jejíž vliv 

je dodnes patrný v některých akademických a politických kruzích, především v Portugalsku.12

Analýzu portugalského kolonialismu není možné provést bez třeba jen stručného rozboru 

způsobu jeho ukončení, tj. od zrání myšlenky dekolonizace a jejího konečného provedení, 

okolností tohoto procesu, a nakonec i jeho důsledků pro všechny zúčastněné země. Specifický 

průběh ukončení portugalské vlády nad celou řadou zámořských území plně odráží po všech 

stránkách výjimečnou povahu angažovanosti Portugalska v koloniálním projektu. Způsob 

uvolnění koloniálních vazeb rovněž představuje východisko pro případné navázání spolupráce 

mezi státy, jejichž oficiálním jazykem se vlivem kolonialismu stala portugalština, na základě 

principu dobrovolnosti, vzájemně uznávané suverenity a oboustranně výhodného partnerství.

1.1 Historický vývoj

1.1.1 „První impérium“

Za počátek budování první soustavy zámořských dominií Portugalska je možno 

považovat „nalezení” cesty do Orientu, jež si v samém závěru 16. století připsala výprava Vaška 

da Gamy. Vzhledem к primárnímu zaměření počáteční portugalské expanze na navázání vztahů 

s Orientem představuje zakládání stanovišť na africkém západním pobřeží -  především v oblasti 

Guinejského zálivu a kolem ústí řeky Konga - spíše vedlejší produkt zámořských objevů. Tyto 

opěrné body byly však později v době rozvoje jihoamerické kolonie, a především v období 

„třetího impéria“, zhodnoceny a využity к rozšíření portugalského koloniálního vlivu v Africe.

V roce 1505, byl zřízen úřad portugalského místokrále v Indii. Jeho druhý držitel Afonso 

de Albuquerque upevnil a rozšířil državy Portugalska o několik dalších opěrných bodů 

strategického významu, které sloužily řízení a kontrole obchodu orientálním zbožím a jeho

Portugalska Macao přešlo pod plnou čínskou suverenitu v roce 1999 a Východní Timor, od poloviny 70. let 
okupovaný Indonésií dosáhl úplné nezávislosti až v roce 2002.

12 O přetrvávajícím zájmu o teorii lusotropikalismu svědčí i bohatost vědecké produkce na toto téma. Viz např. 
CASTELO, С: O modo portugués de estar no mundo: O luso-tropicalismo e a ideologia colonial 
portuguesa (1933-1961). Porto, 1998; MOREIRA, A. -  VENÄNCIO, J. C. (eds./- Luso-tropicalismo: uma 
teoria social em questäo. Lisboa, 2000; CARVALHO, C. -  CABRAL, J. P. (edsj: A Persistěncia 
da História: Passado e Contemporaneidade em Africa. Lisboa, 2004; NETO, M. C.: Ideologias, 
contradiföes e mistificagoes da coloniza?ao de Angola no século XX. Lusotopie, 1997, str. 327-359; 
SILVA, Tony Simöes: Race Encounters, Sexed Transactions: ‘Luso-tropicalism’ and the Portuguese 
Colonial Empire. Pretexts: literary and cultural siwdies, 2002, Vol. 11, No. 1, str. 27-39.
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ochraně před muslimskými (arabskými) konkurenty. Indický stát (Estado da índia), jehož 

správním střediskem se stala západoindická Goa, centrum katolické misijní činnosti pro celou 

oblast povýšené již v roce 1557 na arcidiecézi, koncentroval rozhodující podíl pozornosti 

lisabonského dvora prakticky až do doby personální unie se Španělskem (1580-1640), v jejímž 

důsledku se Portugalci stali nepřáteli jak svých dlouholetých spojenců Angličanů, tak 

i Holanďanů, hlavních konkurentů v oblasti Indického oceánu v té době. V důsledku mírových 

podmínek třicetileté války pak Portugalsko přišlo o monopol na obchod s Orientem ve prospěch 

především holandských obchodníků. Od poloviny 17. století vstoupilo asijské impérium do fáze 

všeobecného úpadku a s objevením zlata v Brazílii se těžiště pozornosti Lisabonu přeneslo 

za Atlantik. Postupem času Portugalsko o většinu asijských držav různým způsobem přišlo 

(např. indická Bombaj tvořila součást věna portugalské princezny Kateřiny při jejím sňatku 

s anglickým králem Karlem II. v roce 1662), do 20. století si udrželo pouze několik enkláv na 

indickém subkontinentu, východní část ostrova Timor a malé teritorium Macao na čínském 

území. Součástí „prvního impéria“ byly rovněž některé základny na východoafrickém pobřeží, 

především v oblasti dnešního Mosambiku anebo na ostrově Zanzibaru.

Zajímavým prvkem portugalské kolonizace počátku 16. století byla politika uzavírání 

smíšených manželství, kterou na indickém území prosazoval místokrál Afonso de Albuquerque. 

Tímto způsobem se snažil zmírnit negativní dopad demografické slabosti portugalského 

elementu v zámoří. Prozíravý - nicméně příliš ambiciózní - záměr Albuquerkův však narážel 

na pravidla fungování indického kastovního systému: rodiny přináležící к vyšším kastám 

společnosti nebyly příliš ochotny uzavírat příbuzenské svazky s portugalskými vojáky. К  míšení 

portugalského a domorodého elementu nicméně docházelo, byť na mimomanželské úrovni, 

a evropský vliv se tak prosazoval i na genetické rovině. Původního politického záměru - upevnit 

pozici a rozšířit vliv Portugalců v oblasti - však touto cestou dosaženo nebylo a jejich přítomnost 

se i nadále omezovala především na vojáky, katolické duchovní a obchodníky bez trvalé vazby 

к danému místu. Setkání s po všech stránkách silnými civilizacemi Indie, Číny anebo Japonska 

nevedlo к výraznému kulturnímu synkretismu, jak к tomu naopak došlo v některých dalších 

případech portugalské zámořské expanze - nejvýrazněji v Brazílii, částečně i v Africe.

Významným přínosem „prvního impéria“ pro evropskou metropoli byly zisky z obchodu 

mezi Evropou a zeměmi Orientu, na který mělo Portugalsko faktický monopol,14 narušovaný 

ovšem piráty, jež nezřídka podporoval některý z evropských panovnickým dvorů. Byly to právě

13 KLÍMA, J.: Dějiny Portugalska. Praha, 1996, str. 65.
14 Tento monopol se opíral jak o převahu ve vybavení navigační technologií a početností obchodního loďstva, tak

i o některá práva mezinárodně zakotvená práva, především v podobě papežských bul a bilaterálních dohod 
s tehdejším hlavním rivalem Portugalska v zámoří Španělskem.
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tyto zisky, které přilákaly pozornost dalších rodících se námořních mocností -  Holandska, 

Anglie i Francie -  к regionu. Porážka španělské Armády Angličany v roce 1588, kde Portugalsko 

přišlo o podstatnou část svého válečného i obchodního loďstva, znamenala zlomový moment 

ve vývoji portugalského působení na Dálném Východě. Relativní úpadek východního rozměru 

portugalské říše byl posílen větší zainteresovaností Portugalců na ekonomické exploataci 

rozsáhlého území na americkém břehu Atlantského oceánu.

1.1.2 „Druhé impérium“

Od předchozího případu zcela odlišné povahy bylo budování „druhého impéria”, tedy 

proces kolonizace brazilské pevniny a s tím související aktivity, především dovoz otrocké 

pracovní síly ze západního pobřeží Afriky. Narozdíl od asijské zkušenosti se Portugalci 

v okamžiku vylodění v Americe nesetkali se souměřitelnou civilizací, která by mohla nabídnout 

vlastní produkci, jež by uspokojila poptávku na evropském trhu. Proto se v počátcích stalo díky 

svému širokému využití v barvířství hlavní vývozní komoditou dřevo pau-brasil, jež také dalo 

zemi svého původu jméno. Dalším vyhledávaným přírodním zdrojem byly pochopitelně drahé 

kovy, které však Portugalci ve významnějším množství prozatím nenalezli. Noví vládci 

„objevené“ země se nutně museli vypořádat s problémem nedostatku pracovní síly. Nejprve tedy 

na smluvním základě najímali indiánské pracovníky, později přešli к relativně levnějšímu 

způsobu zajištění pracovní síly, totiž к jejich zotročování, jež však nemělo dlouhého trvání. 

Vzhledem к vlně nevole vůči tomuto postupu v samotné evropské metropoli15 a také v důsledku 

vysoké úmrtnosti zotročených indiánů, kteří nebyli fyzicky ani psychicky dostatečně vybaveni 

pro namáhavou práci, byl zaveden nový koloniální systém, který později převzaly prakticky 

všechny evropské mocnosti působící na západní polokouli. Známý trojúhelník Evropa-Afrika- 

Amerika, kdy lodi naložené zbožím z Evropy za ně na africkém pobřeží získávaly otroky, kteří 

pak byli prodáni v Americe, aby se nazpět přes oceán dopravovaly komodity, o něž byl zájem na 

evropském trhu.

Při správě nového území vycházeli Portugalci ze zkušenosti, kterou získali při kolonizaci 

ostrovů v Atlantském oceánu - Madeiry, Azor, Kapverdských ostrovů a ostrovů Svatého Tomáše 

a Princova ostrovu. Při této prvotní koloniální zkušenosti v užším slova smyslu byla zvolena 

metoda rozdělení daném území na několik částí a přidělení práva na jejich ekonomické

15 „Černá legenda” okolo chování Španělů vůči americkému domorodému obyvatelstvu, která se v Evropě šířila 
na základě zprávy jezuitského misionáře v Mexiku Bartoloméa de Las Casas a vyvolala širokou diskuzi 
o zotročování indiánů, měla svou obdobu i na portugalském území. Portugalští jezuité, jako např. Manuel 
de Nóbrega či později Antonio Vieira, se mimo jiné zasazovali o přiznání práva na svobodu domorodcům. 
Viz např. EISENBERG, J.: Antonio Vieira and the Justification o f Indian Slavery. Luso-Brazilian Review, 
2003, Vol. 40, No. 1, str. 89-95.
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využívání význačným portugalským šlechtickým rodům, které pak dědičně vykonávaly správu 

vymezeného území. Toto právo zároveň implikovalo odpovědnost za jeho osídlení evropským 

obyvatelstvem, zajištění záležitostí spojených s šířením a upevňováním katolické víry a odvádění 

příslušných daní do královské pokladny. V podstatě feudální systém tzv. dědičných kapitanátů 

byl v roce 1532 přenesen i do Brazílie.16 Jeho existence v čisté feudální podobě však skončila 

v roce 1549 poté, co se nejvyšším představitelem panovníka v Brazílii stal generální guvernér, 

čímž došlo к posílení přímé vazby kolonie na královskou korunu a dědičné kapitanáty se staly 

pouhou nižší správní jednotkou kolonie, jejich řízení jednotlivými rody pak spíše čestnou funkcí.

Ustavení dědičných kapitanátů časově odpovídá přechodu od čistě extraktivního 

ekonomického využívání kolonie к prvním pokusům o zavedení vlastní výroby, byť v omezeném 

rozsahu. Manufaktury, které zpracovávaly cukrovou třtinu na výsledný produkt, o nějž byl 

v Evropě velký zájem, se staly nejen základními ekonomickými, ale také sociálními 

apolitickými jednotkami portugalské přítomnosti na jihoamerickém území. Vedle těchto 

středisek se rovněž rozvíjely osady misionářů, především jezuitského řádu, které se kromě 

duchovních služeb poskytovaných stále ještě nepříliš početnému portugalskému elementu staraly 

také o šíření křesťanské víry mezi domorodci. Nejznámější kolonií založenou jezuitskými 

misionáři je dnes největší brazilská metropole Sao Paulo.

Stejně jako museli Portugalci čelit zvýšenému náporu ostatních evropských mocností 

na své koloniální panství v Asii, nebyli tohoto soupeření ušetřeni ani v Brazílii. Dočasné 

působení Francouzů a především Holanďanů v Brazílii však bylo poměrně brzy ukončeno, také 

díky pomoci, kterou portugalským jednotkám poskytly oddíly brazilských kreolů, indiánů 

a míšenců. Po roce 1654 se Brazílie opět nacházela zcela pod suverenitou Lisabonu.

Významným impulsem pro rozvoj kolonie se koncem 17. století stalo nalezení ložisek 

zlata a dalších drahých kamenů v brazilském vnitrozemí, v oblasti nazvané Minas Gerais. 

Zatímco do té doby se portugalské osídlení omezovalo výhradně na pobřežní oblasti, v důsledku 

této události došlo к zesílení imigračního proudu na západ. Za účelem lepší kontroly celého 

zlatokopeckého podniku ze strany státní moci bylo hlavní město kolonie přeneseno z centra 

prvotní kolonizace severovýchodu Salvadoru da Bahia více na jih, do města Rio de Janeiro. 

Osvícenské reformy markýze Pombala, ministerského předsedy portugalského krále Josého I.,

16 Mnohé z dnešních federativních států brazilského severovýchodu (např. Pernambuco) mají svůj původ právě 
v systému dědičných kapitanátů, jehož geografická struktura sledovala rozčlenění celého území 
na horizontální pásy s počátkem na atlantickém pobřeží a prakticky nedefinovanou hranicí ve vnitrozemí. 
Západní hraniční linii sice roku 1494 stanovila smlouva z Tordesillasu, kterou si Španělsko a Portugalsko 
pod patronací papeže rozdělily svět (východní část od linie, která probíhala jihoamerických kontinentem, 
byla vymezena jako výhradní sféra vlivu Portugalců, západní oblasti pak připadly Španělsku), v praxi však 
tato hranice neměla dlouhého trvání nejen vzhledem к jejímu oboustrannému narušování, ale především 
pro sílící expanzivní tlaky jiných evropských národů.
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se mimo jiné snažily o faktickou centralizaci administrativy koloniálního panství. Jedním 

z významných - a kontroverzních - počinů Pobmalovy vlády bylo vypovězení jezuitského řádu 

nejen z území samotného Portugalska, ale i ze všech jeho závislých území. Odchod misionářů, 

kteří se vedle své katechizační činnosti starali i o vzdělání přistěhovalců a domorodců, a do jisté 

míry i o ochranu jejich práv, znamenal výrazný zásah do chodu kolonie vzhledem к tomu, že stát 

nebyl schopen tyto funkce po Tovaryšstvu Ježíšovu v plném rozsahu převzít.

Jak rostl ekonomický význam jihoamerické kolonie, rostla i nespokojenost domácích 

neevropských elit s jejich politickým postavením. Brazilští kreolové, tedy potomci evropských 

přistěhovalců narození na území Brazílie, často vykazovali větší ekonomickou moc než mnohé 

staré šlechtické rody v Portugalsku. Přes některé dílčí ústupky lisabonského dvora politickým 

ambicím této skupiny však i nadále přetrvávala politika preferování Portugalců do vrcholných 

postů koloniální správy. Patrně nej významnějším hnutím neposlušnosti vůči portugalské koruně 

se stalo spiknutí z Minas Gerais (Inconfidéncia Mineira) z roku 1789, jehož ikonou a obětním 

beránkem následné represe se stal Joaquim da Silva Xavier, zvaný Tiradentes. Hnutí 

se inspirovalo povstáním severoamerických kolonií proti své evropské metropoli, stejně jako 

u severoameričanů, i tomto případě se hlavním zdrojem nespokojenosti stal nesoulad mezi 

ekonomickým významem kolonie -  Minas Gerais byla v té době nejlidnatější a vzhledem 

к bohatým nalezištím drahých kovů i nejvýnosnější oblastí Brazílie -  a politickými právy jejích 

elit. Poněkud odlišné povahy bylo o téměř deset let později spiknutí v Salvadoru da Bahia.

V tomto případě šlo o republikánské antiklerikální hnutí inspirované ideály francouzské 

revoluce, které vedle dalšího požadovalo i zrovnoprávnění bělochů a Brazilců jiné barvy pleti. 

Na rozdíl od předchozího případu tvořili většinu vzbouřenců z Bahie míšenci. I tento pokus

o odstranění koloniální nadvlády byl potlačen. Posledním významným vystoupením proti 

Portugalcům byla v roce 1817 republikánská vzpoura na severovýchodě země, s centrem 

v oblasti Pernambuco. Toto hnutí se zjevně inspirovalo událostmi ve španělské Americe, když 

představitelé některých kapitanátů v oblasti separátně vyhlásili samostatné republiky.17

Rozhodujícím okamžikem pro politickou emancipaci Brazílie však byly až události 

přelomu 18. a 19. století v Evropě. Vstup Napoleonových vojsk na Pyrenejský poloostrov byl 

vzhledem к tradičnímu spojenectví Portugalska s Velkou Británií jasným signálem pro vládu 

v Lisabonu, aby za bezpečnostní asistence anglického loďstva18 ještě do konce roku 1807

17 Více к jednotlivým protikoloniálním hnutím viz KLÍMA, J.: Dějiny Brazílie. Praha, 1998, str. 125-130; 137-138;
153-155.

18 Za tuto ochranu brzy Portugalci svému tradičnímu spojenci zaplatili podmínkami nové obchodní smlouvy mezi
Portugalskem a Velkou Británií z roku 1810, kterou se brazilský trh prakticky otevřel pro britské zboží bez 
větších bariér ze strany evropské metropole. Jeden ze základních pilířů koloniální vazby Brazílie
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přepravila celý královský dvůr19 do Jižní Ameriky. Novým sídlem portugalské státní moci 

se stalo Rio de Janeiro, odkud král se svými ministry řídil rozsáhlé koloniální panství. Povýšení 

Ria na hlavní město portugalské říše si vyžádalo mnohé reformy nejen v rámci tohoto města 

(došlo například к postavení prvního divadla, byla založena botanická zahrada, přírodovědné 

muzeum či Akademie umění), ale i v celé jihoamerické kolonii. Již krátce po svém příjezdu 

zrušil král Jan VI. existující omezení rozvoje zpracovatelského průmyslu, otevřel zemi 

zahraničním obchodníkům a vyvrcholením reforem bylo roku 1815 vyhlášení „Spojeného 

království Portugalska, Brazílie a Algarve“, kterým se Brazílie oficiálně vymanila z koloniálního 

područí a stala se rovnoprávnou součástí portugalské monarchie.

V okamžiku, kdy nadobro pominulo francouzské nebezpečí v Evropě, byl král povolán 

zpět do Lisabonu. Zástupcem Jana VI. v Brazílii se po jeho odjezdu v roce 1821 stal jeho syn 

a následník portugalského trůnu Pedro. V důsledku politického vývoje v Portugalsku, kde krátce 

po návratu krále získaly navrch politické proudy požadující zrušení rovnoprávného postavení 

Brazílie a její opětovné podřízení moci evropské metropole, se na druhé straně Atlantiku 

zaktivizovalo hnutí, které vyvrcholilo v roce 1822 provoláním nezávislosti Brazílie jako 

samostatného císařství, jehož prvním panovníkem se stal portugalský princ Pedro. Na rozdíl 

od španělské Ameriky, která dosáhla nezávislosti po dlouhých bojích a poté se vydala 

republikánskou cestou, lze v případě Brazílie s trochou nadsázky hovořit spíše o rodinném 

dramatu, kdy syn odepřel poslušnost otci, aniž by byl nějak zásadně pozměněn stávající 

vnitropolitický řád země. Lisabon se sice ještě snažil všemi prostředky zvrátit chod věcí, 

nakonec však - také pod vlivem diplomatického nátlaku Velké Británie - v roce 1825 smlouvou 

mezi oběma monarchy nezávislost Brazílie uznal.20

Ztráta Brazílie znamenala pro Portugalsko ekonomický i politický šok. Přestože 

především díky výdělkům portugalských emigrantům v Brazílii zasílaných do Evropy 

hospodářský přínos Brazílie pro Portugalsko trval, byť v menším měřítku a výhradně 

na soukromé úrovni, politicky se obě země začaly vzdalovat. V Portugalsku nakonec vypukla 

občanská válka o následnictví na trůnu a nestabilita s tím spojená trvala po celou první polovinu 

19. století. Pro Brazílii, která vzhledem к rigidní koloniální politice Portugalců, jež znemožnila 

jakoukoliv diverzifikaci ekonomických aktivit a zajištění solidní hospodářské soběstačnosti, stála 

prakticky na samém počátku využívání svého ohromného ekonomického potenciálu, se prvotním

na Portugalsko byl tak povážlivě narušen. BIRMINGHAM, D.: História de Portugal: uma perspectiva 
mundial. Lisboa, 1998, str. 133-134.

19 Této výpravy se údajně zúčastnilo asi 15 000 uprchlíků, tedy celý královský dvůr a velká část portugalské šlechty
a státní byrokracie. KLÍMA, J.: Dějiny Brazílie. Praha, 1998, str. 141.

20 Více к okolnostem uznání nezávislosti Brazílie Portugalskem viz např. ALEXANDRE, V.: Velho Brasil, Novas
Áfricas: Portugal e o Iméprio (1808-1975). Porto, 2000, str. 35-64.
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úkolem stalo upevnění svého postavení na mezinárodním poli, především zajištění hranic státu 

a navázání vztahů se svými sousedy a s dalšími státy amerického kontinentu. V Evropě 

se Brazílie orientovala především na obchodní velmoci (zvláště pak na Velkou Británii), mezi 

které ovšem tehdejší Portugalsko již nepatřilo.

1.1.3 „Třetí impérium“

Šok, který nezávislost Brazílie Portugalsku přivodila, se hluboce odrazil na politickém 

i sociálním klimatu země po celé 19. století. Do doby než brazilská vláda v závěru 20. let

19. století ustoupila britskému nátlaku a zakázala dovoz otroků do své země, hlavní ekonomické 

využití portugalských kolonií v Africe, necítily elity v Lisabonu potřebu měnit podstatu své 

zámořské politiky. V období druhé a třetí dekády 19. století zažily hospodářské oživení některé 

ze zbývajících portugalských kolonií v Asii. Příčinou toho byly rostoucí zisky z obchodu 

s opiem, jenž ve svých državách potírala dominantní velmoc v regionu Velká Británie. Přestože 

většinu obchodu zajišťovali namísto Portugalců především Indové a Číňané, zboží, které přes 

přístav Macao proudilo do Číny, dokázalo po určitý čas zatraktivnit tento region v očích 

koloniální správy. Celý podnik však upadl již na počátku 40. let v důsledku tzv. opiových 

válek.21 Teprve v okamžiku, kdy na Portugalsko naplno dolehly ekonomické důsledky ztráty 

výnosné jihoamerické kolonie, se spolu s ustálením vnitropolitických poměrů v zemi prosadila 

idea vytvoření „nové Brazílie“ v Africe.

Moderní koloniální projekt získal novou dynamiku v souvislosti se hospodářskou krizí 

70. let 19. století a s následnou evropskou „rvačkou o Afriku“, jejímž mezníkem byly Berlínská 

a Bruselská konference, uzavřené v roce 1885, respektive 1890. Na základě těchto jednání byl 

pro přiznání výhradního práva některé z koloniálních mocností na dané území přijat požadavek 

efektivní okupace tohoto teritoria. Portugalsko, které přirozeně prosazovalo historický přístup, 

podle něhož se měly koloniální nároky řídit právem odvozeným od počátků přítomnosti 

Evropanů v Africe, bylo vzhledem к dosavadní koncentraci svého vlivu především na úzkém 

pobřežním pruhu nuceno zahájit tažení do vnitrozemí kontinentu.

Geopolitický sen o vytvoření kompaktního portugalského prostoru v jižní Africe (tzv. 

růžová mapa -  mapa cor-de-rosa), který představoval horizontální pás táhnoucí se 

od angolského pobřeží к mosambickému, však narazil na jinou geopolitickou koncepci -  

vertikální linii Káhira-Kapské město, kterou zamýšlel pro Velkou Británii ovládnout Cecil

21 CLARENCE-SMITH, G.: O Terceiro Império Portugués (1825 -  1975). Lisboa, 1985, str. 33-35.
22 Svou roli také sehrála tradiční obava ze ztráty národní samostatnosti ve vztahu ke Španělsku. ALEXANDRE, V.:

The Colonial Empire, in: PINTO, A. C. (ed.): Contemporary Portugal: politics, society and culture. 
Boulder, 2003, str. 63.
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94 • •Rhodes. Měření sil nakonec vyvrcholilo roku 1890 britským ultimátem, kterým Londýn 

požadoval pod hrozbou silového řešení konfliktu stažení portugalských expedičních jednotek 

z území později nazvaných Rhodesií. Lisabon vzhledem к jasné vojenské převaze Velké Británie 

po zdlouhavých jednáních ze svého záměru ustoupil, kapitulace nicméně vyvolala silné vzepětí 

portugalského nacionalismu a stala se jednou z příčin posílení vlivu republikánů v zemi 

a nepřímo i pozdějšího pádu monarchie.24

Zároveň však zesílily i skeptické hlasy pochybující o schopnosti mezinárodně slabého 

Portugalska čelit svým mocnějším evropským konkurentům v zápasu o africká území. 

S občasným pesimismem ohledně vyhlídek Portugalska na vybudování „nové Brazílie” v Africe 

se však lze setkat již v předchozích letech. Vlivný portugalský intelektuál konce 19. století 

Oliveira Martins např. namítal, že “za stávajícího systému kolonie Portugalsko oslabují”, protože 

metropole není schopna dodávat zboží, které kolonie potřebují a veřejné výdaje jsou až příliš 

vysoké a neefektivní. Martins dokonce navrhuje, aby se Portugalsko zbavilo všech svých kolonií 

včetně Mosambiku, s výjimkou Angoly, na kterou by hlavně mělo soustředit svou ekonomickou, 

politickou i kulturní pozornost25

Do prosazování národních zájmů Portugalska v Africe se s novým entusiasmem pustila 

republikánská vláda ustavená roku 1910. Zintenzivnění tzv. pacifikačních kampaní, jejichž cílem 

bylo podmanění vzpírajících se domorodých komunit na územích mezinárodně přiznaných 

Portugalsku a zajištění efektivní okupace těchto teritorií, vedlo к jejich završení na počátku

20. let 20. století, čímž Portugalsko potvrdilo svou pozici vůči svým evropským rivalům 

v Africe26 a zároveň se vytvořily předpoklady pro prohloubení a rozšíření ekonomické 

exploatace obsazených území. Snaha o decentralizaci správy koloniálních držav však narazila 

na celou řadu strukturálních nedostatků vybavenosti jednotlivých území, které se lisabonské 

vládě nedařilo překonat. Republikánská ústava z roku 1911 věnuje koloniím, které nazývá 

zámořskými provinciemi, jediný článek: “Při správě zámořských provincií převládne režim
97decentralizace, se zvláštními zákony adekvátními stavu civilizovanosti každé z nich.” Již v roce

23 WESSELING, H. L.: Divide and Rule: the partition o f  Africa, 1880-1914. Westport, 1996, str. 99-105 a 297-300.
24 BIRMINGHAM, D.: História de Portugal: um aperspectiva mundial. Lisboa, 1998, str. 159-160.
25 MARTINS, О.: О Brasil e as Colónias Portuguesas. Lisboa, 1978, 7. vyd., str. 175-1791; 194-214.
26 Věčná hrozba zabrání portugalských kolonií jinou evropskou mocností - především ambiciózním Německem -

byla hnacím motorem portugalské diplomacie prakticky až do konce 1. světové války, kdy ohrožení 
koloniální říše ze strany Německa polevilo. Tajné dohody z let 1898 a 1913 mezi Berlínem a perfidním 
spojencem Portugalska v Londýně o rozdělení portugalských držav v Africe nakonec přišlo к radosti 
Lisabonu v důsledku vývoje mezinárodní situace vniveč. Udržení kolonií bylo rovněž hlavním důvodem 
pro vstup Portugalska do 1. světové války v roce 1916 po boku Velké Británie, byť byly náklady 
vynaložené na tento podnik neúměrně vyšší než konečný přínos portugalského angažmá v tomto konfliktu. 
Viz TEIXEIRA, N. S.: Entre a Africa e a Europa: a política extema portuguesa, 1890-1986. Política 
Internacionál, 1996, Vol. l,N o . 12, str. 55-86.

27 Článek 67 portugalské ústavy z roku 1911, in: MIRANDA, J.: As Constituigöes Portuguesas: de 1822 ao texto
actual da Constituigao. Lisboa, 1997, 4. vyd., str. 232, překlad autora.
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1920 však byla přijata ústavní reforma, zámořské provincie byly přejmenovány na portugalské 

kolonie a režim decentralizace se stal prázdným právním pojmem. Zároveň byla vytvořena 

funkce vysokých komisařů, přímých zástupců lisabonské vlády v koloniích s širokými 

pravomocemi. Naprosto kontraproduktivní bylo -  podobně jako v době markýze Pombala - 

přenesení vyhroceného konfliktu republikánského režimu s katolickou církví do kolonií, kde 

celou řadu základních sociálních funkcí státu (školství, zdravotnictví) prováděli právě katoličtí 

misionáři. Jejich odstavením se stát snažil snížit vliv církve ve společnosti, aniž by však dokázal 

jejich místo v dostatečném rozsahu nahradit.

V důsledku vnitropolitických komplikací, v nichž se však odrážely i problémy liberální 

republiky se správou kolonií, došlo v roce 1926 к vojenskému převratu, který nastolil diktaturu, 

do jejíhož čela se brzy prosadil Antonio de Oliveira Salazar, šéf portugalského „Nového státu“ 

z funkce ministerského předsedy až do roku 1968.28 Ve 30. letech, kdy se velká část světa 

potýkala s projevy hospodářské krize, spatřovala lisabonská vláda jedinou cestu к nastolení 

a udržení ekonomické stability země prostřednictvím většího ekonomického využívání afrických 

kolonií. Úsilí, které představitelé režimu vynaložili na budování koloniálního mýtu 

ve společnosti zdůrazňováním koloniálního poslání jako samotného základu národní svébytností
o 29Portugalců, naplno odráželo prvořadý význam koloniální politiky pro nový autoritářský režim.

V roce 1940, kdy Evropou již naplno zmítala 2. světová válka, ve vztahu ke které Portugalsko 

vyhlásilo neutralitu, byť sympatizovalo se státy Osy, se v Lisabonu konala monstrózní „Výstava 

portugalského světa“, jejímž účelem bylo vedle prezentace koloniálních území v metropoli 

a následné zvýšení zájmu Portugalců o ně také zdůraznit schopnost „Nového státu” ušetřit zemi 

válečných útrap a navíc posílit jeho velikost prostřednictvím efektivní koloniální politiky.

Hlavními změnami, které koloniální politika od konce 20. let doznala, bylo zesílení 

centralizačních tendencí, posílení kontroly ekonomických aktivit v koloniích ze strany státu

28 К politickému a osobnímu životopisu Antonia Salazara a jeho době v češtině nejnověji viz KLÍMA, J.: Salazar:
tichý diktátor, Praha, 2005. S patřičným nadhledem je třeba přistupovat к jinak zajímavé publikaci FRYER, 
P. - McGOWAN-PINHEIROVÁ, P.: Salazarovo Portugalsko. Praha, 1965. Kniha francouzského autora J. 
Georgela (GEORGEL, J.: O Salazarismo. Lisboa, 1985) se rovněž snaží o skloubení osobního profilu A. 
Salazara s rozborem fungování celého portugalského politického systému v letech 1926-1974.

29 Článek 2 zákona o koloniích (Acto Colonial) z roku 1930, který redigoval sám Salazar, uvádí: “Je organickou
podstatou portugalského národa vykonávat historickou funkci držení a kolonizace zámořských území 
a civilizování domorodého obyvatelstva, které se na nich nachází [ ...] .“ Zákon byl otři roky později 
inkorporován do nové portugalské ústavy. Citace podle MIRANDA, J.: As Constituigöes Portuguesas: 
de 1822 ao texto actual da Constituiqäo. Lisboa, 1997, 4. vyd., str. 312, překlad autora. Podobného 
charakteru jsou i následující slova ministra pro kolonie Arminda Monteira o portugalském koloniálním 
osadníkovi, jimiž spojuje transcendentní koloniální mýtus s iracionálním nacionalismem: , Jeden velký cit 
zkrášluje jeho  život: láska к Portugalsku. Již samotné jm éno Vlasti vhání do jeho  očí slzy dojetí [...]. 
Mluvte o Portugalsku s kterýmkoliv portugalským osadníkem v africkém vnitrozemí -  uvidíte, ja k  
se prom ění ve vojáka. Máme tak v Africe několik desítek tisíc pevností. Pocit jednoty Národa -  v Evropě, 
Africe, Asii či Oceánii -  vládne jeho  životu. A Portugalsko od něho může žádat nejvyšší oběti a on j i  bez
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spojené s diskriminací neportugalských podnikatelských subjektů a nástup přísně asimilační 

politiky ve vztahu к domorodému obyvatelstvu. Obyvatelstvo v koloniích bylo rozděleno na 

civilizované (asimilované) a domorodé. Pro první skupinu platily stejné právní normy, a tedy i 

stejná práva a povinnosti, jako pro obyvatele metropole. Pro domorodce byl vypracován zvláštní 

právní statut (Estatuto de Indígená), který s některými obměnami zůstal v platnosti až do roku
30 v . • > • • ,

1961. Přechod z kategorie domorodce mezi civilizované občany byl podmíněn prokázáním celé 

řady kvalifikačních skutečností. Podíl asimilovaných na celkové populaci kolonií byl proto 

značně nízký.31 Tradičním přáním portugalských vládních autorit bylo i zesílit imigrační proud 

Portugalců do afrických kolonií. To se však až do konce 50. let navzdory širokým možnostem, 

kterými autoritářský režim disponoval, příliš nedařilo. V roce 1950 se v nej preferovanější africké 

kolonii Angole nacházelo necelých 80 tisíc bělošských obyvatel, zatímco počet domorodců 

podle statistiky přesahoval 4 miliony.32 Na počátku 70. let, kdy se portugalské koloniální 

nadvláda chýlila ke konci však v Angole žilo již kolem 350 tisíc bělochů.33 Za pouhých dvacet 

let vzrostl tedy jejich počet více než čtyřnásobně, a to především díky rozšíření možností jejich 

ekonomické seberealizace v důsledku zvýšené investiční aktivity vlády i soukromých 

podnikatelských subjektů ve vybraných koloniích.

V koloniích vládl stejně represivní režim jako v metropoli. Je však pozoruhodné, 

že ačkoliv existovala poměrně silná a různorodá opozice vůči Salazarově vládě, v koloniální 

otázce se názory obou proudů velmi sbližovaly. Prakticky až do posledních let koloniálních 

válek (1961-1974) dominoval mezi portugalskými elitami i širokou veřejností imperiální 

nacionalismus.34 Značnou část svého úsilí v období po 2. světové válce pak lisabonská vláda 

věnovala obraně existence svého koloniálního impéria na mezinárodním úrovni, kde se hlavní 

politický proud vymezil protikoloniálně. Konec „třetímu impériu“, potažmo celé epoše 

portugalského kolonialismu, přivodil až vojenský převrat 25. dubna 1974, který uvolnil síly 

nakloněné dekolonizaci v důsledku rostoucích problémů Portugalska v koloniích, zejména 

bezvýchodné koloniální války.

zaváhání a radostně složí.“ MONTEIRO, A.: Os Portugueses na Colonizagäo Contemporánea. Nobreza 
Colonial. Lisboa, 1933, str. 19, překlad autora.

30 Viz FERREIRA, J. C. N. — VEIGA, V. S.: Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola
e Mozambique: anotado e legislagao complementar. Lisboa, 1957, 2. vyd.

31 Více к tomuto tématu např. MOUTINHO, М. С.: O Indígená no Pensamento Colonial Portuguěs, 1895-1961.
Lisboa, 2000.

32 CLARENCE-SMITH, G.: O Terceiro Império Portuguěs (1825 -  1975). Lisboa, 1985, str. 193.
33 KLÍMA, J.: Poslední koloniální válka. Praha, 2001, str. 161.
34 ALEXANDRE, V.: Velho Brasil, Novas Áfricas: Portugal e o Império (1808-1975). Porto, 2000, str. 198.
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1.2 Ideologické základy portugalského kolonialismu
Jednotlivé způsoby ideové fundamentaee portugalského kolonialismu sice zažívaly svůj 

vrchol v určitou dobu, nelze však říci, že by nástupem jednoho zcela vymizel ten předchozí. 

Spíše se prolínaly, vzájemně podmiňovaly a ovlivňovaly. Zdůvodnění koloniálního projektu 

Portugalska v zámoří lze tedy podle určitého myšlenkového zdroje přeložit do následujících 

hesel:

• obrana a šíření křesťanské víry,

• civilizační poslání,

• idea jedné země mnoha ras na více kontinentech,

• obrana západních hodnot,

• udržení a rozvoj specifického lusofonního společenství.

1.2.1 Obrana a šíření křesťanské víry

Historicky první ideový kontext zámořské expanze Portugalců má jednoznačně 

náboženské základy. Na dovršení reconquisty portugalské části Pyrenejského poloostrova v roce 

1249 bylo možno navázat ofenzivním tažením do severní Afriky. Z dlouhého výčtu papežských
35bul, které potvrzovaly a zároveň povzbuzovaly další portugalské pronikání do nekřesťanských 

zemí, je možno pro ilustraci uvést následující:

t  bula z roku 1418, kterou byla založena diecéze v severoafrické Ceutě, nedlouho předtím

dobyté Portugalci;

t  bula z téhož roku, kterou Svatá stolice doporučovala všem křesťanům poskytnout

podporu portugalskému králi Janovi I. v jeho boji proti Maurům; 

f  bula z roku 1436, podporující portugalskou dobyvačnou expedici do Maroka;

t  bula Romanus pontifex z roku 1455, jíž bylo králům Portugalska uděleno právo obsazovat

a dobývat země nevěřících a získávat „na věčné časy“ objevené země i země, které teprve 

budou objeveny, se současných zákazem vměšování ze strany jiných křesťanských 

mocností;

t  bula z následujícího roku, kterou byla Kristovu řádu, v jehož čele stál od jeho založení

na základech zrušeného templářského řádu příslušník portugalské královské rodiny,36 

a od roku 1495 již pravidelně přímo lisabonský panovník, udělena všechna duchovní moc 

nad ostrovy i zeměmi od západoafrického Mysu Bojador až po Indii;

35 LARA, A. S.: Colonizaqäo Moderna e Descolonizagäo. Lisboa, 2000, str. 32-34.
36 Patrně nejslavnějším velmistrem Kristova řádu byl portugalský prin Jindřich Mořeplavec (1394-1460), který

se navzdory svému přízvisku na moře příliš nepouštěl, nýbrž z pevniny plánoval, koordinoval a všemožně
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f  bulou z roku 1515 bylo znovu potvrzeno vlastnické právo Portugalců na dobytá území.

Dominantní moc Svaté stolice v mezinárodních vztazích v Evropě, a zprostředkovaně 

i mimo tento kontinent, a její podpora portugalskému expanzivnímu projektu vytvořila příznivé 

podmínky pro úspěch expanze v 15. a na počátku 16. století. Spojení národního dobyvačného 

záměru s „univerzálním“ úkolem obrany křesťanské víry a jejího šíření po světě dodalo 

zámořskému dobrodružství, které by se jinak patrně omezilo především na navázání obchodních 

kontaktů s jinými civilizacemi,37 další rozměr. Svůj význam sehrála také snaha o ověření 

reálného základu rozšířené pověsti o existenci křesťanského království kněze Jana kdesi 

v Orientu, které někteří umisťovali do Afriky, jiní do Asie, navázání vztahů s touto říší 

a uzavření spojenectví v boji proti pohanům ve Svaté zemi.38

Vedle vojensko-politického aspektu portugalské expanze je třeba zmínit také význam 

misijní činnosti na dobytých či objevených územích. Známé jsou evangelizační aktivity 

Františka Xaverského, který sice nebyl portugalského původu, avšak působil na Dálném východě 

s podporou lisabonského královského dvora, či zakládání jezuitských kolonií v Jižní Americe 

a patemalistický vztah příslušníků Tovaryšstva Ježíšova к domorodému obyvatelstvu. Provázání 

náboženské otázky se správou zámořských území, potažmo všeobecně úzký vztah církve 

к politice a politiky к církvi v Portugalsku, se mnohdy stal základem pro konflikt mezi duchovní 

mocí a snahami o sekularizaci společenského života v zemi s výrazným dopadem 

i do vnitropolitického vývoje.

Závěrem je třeba zdůraznit, že trvání náboženského podtextu portugalského angažmá 

v zámoří není možno omezit pouze na ranné období expanze. Obrana a šíření křesťanských 

hodnot bylo jedním z argumentů elit „Nového státu“ ve prospěch provádění konsolidace - 

rozuměj centralizace - koloniální správy a neústupnosti jeho hlavních představitelů v otázce 

možného procesu dekolonizace.

1.2.2 Civilizační poslání

S tím, jak v Evropě ustupoval vliv církve na politiku a na modernizující se společnost 

vůbec, dostávalo se do pozadí čistě náboženské zdůvodnění koloniálního úsilí Portugalska 

v zámoří. Doba průmyslových revolucí, vědeckého a technického pokroku, a v neposlední řadě 

i nové myšlenky konstitujících se sociálních věd, přinesly i nový pohled na celý evropský

podporoval zámořské objevy mořeplavců ve službách Lisabonu. Dodnes tvoří jednu z ikon slavného 
období portugalských dějin.

37 Ani tato stránka však nebyla Svatou stolicí opomenuta: Bula Super gregum dominicanum z roku 1418 zcela
pragmaticky povolovala Portugalcům rozvíjet obchodní vztahy s jinak nepřátelskými Maury. LARA, A. S.: 
ColonizaQÖa Moderna e Descolonizagäo. Lisboa, 2000, str. 32.

38 MAURO, F.: A Expansäo Europeia. Lisboa, 1988, str. 41.
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kolonialismus, který se od poloviny 19. století stal hlavním bodem zahraniční politiky všech 

mocností starého kontinentu. V sekularizovaných společnostech, které vyznávaly hodnoty 

ekonomického liberalismu, bylo obtížné soustředit všechen ospravedlňující náhled na podmanění 

jiných společností a využívání jejich hospodářského potenciálu na natolik abstraktní -  

a ve své podstatě iracionální - východisko, jakým je program šíření křesťanství.

Evropský koloniální diskurz zažil velkou změnu všeobecným přijetím koncepce šíření 

civilizace mezi „civilizačně zaostalými národy“. Vliv sociálního darwinismu, rasistických teorií 

či organického pojetí geopolitiky přispěl к rozšíření pojetí kolonialismu jako břemene bílého 

muže, který se v podstatě nezištně a většinou bez patřičné vděčnosti zasazuje o zcivilizování 

„nižších“ ras a kultur. Pro ilustraci je možno uvést citát z práce vlivného francouzského myslitele 

Ernesta Renana z roku 1871: „Na tom, že země nižší rasy je  dobyta rasou vyšší, která se zde ujme 

vlády, není nic pohoršujícího. Anglie uplatňuje takovýto druh kolonizace v Indii a to к velkému 

užitku Indie, lidstva obecně i к svému vlastnímu užitku. Tak jako je  třeba odsuzovat výboje proti 

rovnocenným rasám, tak je  obroda nižších či zaostalých ras vyššími rasami v souladu s lidským 

řádem seslaným Prozřetelností...“40

Portugalsko pochopitelně v probíhající „rvačce o Afriku“ nemohlo stát stranou ani 

co se výkonu „civilizačního poslání“ týká a argumentace tohoto typu postupně přešla 

i do tamního společenského diskursu, aby se silnou příměsí patemalismu přetrvala jako hlavní 

proud prakticky až do 40. let 20. století, kdy byl vzhledem к mezinárodnímu vývoji tento 

koncept kolonialismu opuštěn. V roce 1933 zazněla v projevu portugalského ministerského 

předsedy Salazara následující slova: „[...] musíme stále účinněji a lépe organizovat ochranu 

podřadných ras, jejichž povolání к naší křesťanské civilizaci je  jedním z nej odvážnějších počinů 

a nejvyšších děl portugalské kolonizace“, kterou označil za „slavný, ale těžký úkol, pod  kterým by 

klesla i ta nejsilnější ramena, schopný skolit i ten nejsrdnatější duch, pokud bychom z důvodů 

zvláštního dějinného předurčení nebyli j iž  od dávných dob zvyklí objevovat, bojovat, pracovat 

a trpět proto, aby se ke světu přidávala nová území a nové národy získávaly světlo civilizace.“41 

Ačkoliv byl ve své nej syrovější podobě tento druh koloniálního diskursu opuštěn tak 

rychle, jako byl přijat, pocit obětavě vykonávaného civilizačního úsilí na domorodém

39 Dnes již zažitý a v nových souvislostech často používaný pojem „břemene bílého muže“ pochází z básně
Rudyarda Kiplinga The White M a n ’s Burden z roku 1899, která je typickým příkladem chápání 
kolonialismu evropskou společností přelomu 19. a 20. století. Více ke koloniálním výbojům viktoriánské 
Británie viz např. JAMES, L.: ‘The White Man’s Burden’? Imperial Wars in the 1890s. History Today, 
1992, Vol. 42, No. 8, str. 45-51.

40 Ernest Renan: La Reforme intellectuelle et morale de la France (1871), citace převzata z ARON, R.: Historie
XX. století. Praha, 1999, str. 36.

41 Antologia Colonial Portuguesa. Lisboa, 1946, str. 333-334, překlad autora. Jak je patrné, Salazar dokázal skloubit
moderní pojetí kolonialismu s historizující a transcendentní argumentací typickou pro celý ideologický 
rámec „Nového státu“.
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obyvatelstvu zámořských držav přetrval až do závěrečných dní existence portugalské koloniální 

říše. Poslední první muž režimu Marcello Caetano, nástupce Antonia Salazara na postu 

ministerského předsedy vletech 1968-1974, v roce 1973 na obranu portugalských vojenských 

jednotek v afrických koloniích prohlásil, že “neválčí, nýbrž zajišťují mír. Nevládnou, 

nepodmaňují, neanektují, nedobývají -  pouze kontrolují a, je-li to nutné, silou odrážejí sílu, 

zatímco obyvatelům poskytují možnost žít normální život, podporují jejich rozvoj a sociální 

vzestup a garantují poskytování rozvojové pomoci a pokrok daného území.“42 Tedy civilizační 

poslání prováděné v radikálně změněných mezinárodních podmínkách, za mizivého porozumění 

mezinárodního společenství a v době trvání koloniálních válek v Angole, Mosambiku i Guineji.

1.2.3 Obrana západních hodnot

Historicky třetí argumentace lisabonského režimu ve prospěch udržení svých zámořských 

území souvisí s novým mezinárodním uspořádáním po 2. světové válce a s jeho implikacemi pro 

portugalské koloniální panství: se snahami domorodých elit jednotlivých kolonií o politickou 

emancipaci, jejichž trvalé neuspokojení vedlo к zformování partyzánských skupin a následně 

к jejich bojové aktivaci. Bipolámí konflikt mezi Západem a Východem, který se ve studené 

formě rozhořel v druhé polovině 40. let minulého století, na jedné straně napomohl 

portugalskému autoritářskému režimu přežít v prakticky nepozměněné podobě demokratizační 

euforii, která následovala porážku diktatur liberálními demokraciemi, na straně druhé však 

vystavil koloniální teritoria intenzivnímu ideologickému a záhy i materiálnímu působení 

ze strany zemí tzv. východního bloku.

V krátkém časovém úseku poválečných let došlo především v Asii к dekolonizaci 

značného počtu zemí. Tato první velká vlna dekolonizace sloužila jako povzbuzení pro 

do té doby málo výrazné nacionalistické organizace v mnoha zemích subsaharské Afriky.

V průběhu 50. a 60. let došlo к udělení politické samostatnosti britským a francouzským 

koloniím v Africe i belgickému Kongu. Jen hrstka území nezískala z různých důvodů úplnou 

nezávislost a zvláštní případ představovaly Jihoafrická republika, kde byl nastolen rasistický 

režim vlády bílé menšiny, a Jižní Rhodesie, jejíž samostatnost vyhlášenou bílou menšinou v roce 

1965 mezinárodní společenství oficiálně neuznalo. Poslední velkou koloniální říší tedy byla 

ta portugalská, která v důsledku naprosté neústupnosti rozhodujících představitelů lisabonského 

režimu v otázce přiznání byť jen autonomie svým zámořským územím, odolávala poválečnému 

„větru změn“ v mezinárodních vztazích.

42 CAETANO, M.: Razoes de presenga de Portugal no Ultramar. Excertos de discursos proferidos pelo Presidente 
do Conselho de Ministros Pfor. Doutor Marcello Caetano. Lisboa, 1973,4. vyd., str. 78, překlad autora.
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V rámci politického režimu „Nového státu“ neexistoval žádný prostor pro opozici, 

nejméně však pro aktivity opozice komunistické. Zjevně upřímný antikomunismus Salazara 

i dalších čelných představitelů diktatury výraznou měrou napomohl přijetí Portugalska 

do struktur Západu, především coby zakládajícího člena Severoatlantické aliance.43 Dalším 

trumfem v rukou lisabonské vlády byla vojenská základna Laješ na Azorských ostrovech 

se strategickým významem pro kontrolu severního Atlantiku, kterou již v průběhu 2. světové 

války dalo Portugalsko к dispozici Spojencům a po válce přímo vojenským jednotkám 

Spojených států amerických. V roce 1955 se Portugalsko stalo členem Organizace spojených 

národů, pět let nato pak členskou zemí brettonwoodských institucí. Začlenění této země 

na nej západnější výspě evropského kontinentu do struktur Západu bylo tedy pevné a oboustranně 

výhodné.

Situace se však výrazně proměnila na počátku 60. let, kdy došlo к již  zmiňované druhé 

velké vlně dekolonizace a s tím související změně zahraniční politiky nejen USA,44 ale třeba

i Brazílie,45 tradičního spojence Portugalska. Lisabon se dostal do pozice, ze které musel hájit 

udržení zámořských území i vůči nátlaku svých vlastních spojenců, jenž se vystupňoval 

s vypuknutím partyzánské války v Angole v roce 1961, kterou zamýšlela portugalská vláda 

vyhrát třeba navzdory svým spojencům v zájmu obrany nápadní a křesťanské civilizace“46. 

Tváří v tvář rostoucímu vlivu Sovětského svazu a Číny v dekolonizováných zemích v Africe 

a především mezi povstaleckými hnutími na územích portugalských kolonií se nakonec

i Spojené státy rozhodly zmírnit svou protiportugalskou rétoriku a diskrétními kanály začaly 

poskytovat Portugalsku materiální pomoc, včetně vojenského vybavení, podobně jak tomu činili

i další spojenci v rámci NATO.47

Bezvýchodnost vývoje na mezinárodní úrovni tedy udělala z Portugalska bojovníka 

studené války v první linii, který byl - povětšinou skrytě - podporován vládami

43 Salazar se dokonce snažil o zahrnutí celého portugalského koloniálního impéria do sféry NATO, což se mu však
nepodařilo. S1DAWAY, J. D.: Iberian Geopolitics, in: DODDS, К. -  ATKINSON, D. (eds.): Geopolitical 
Tradition: a century o f  geopolitical thought. London & New York, 2000, str. 126.

44 К výraznému zhoršení portugalsko-amerických vztahů došlo po masakru, jenž provedla jedna z povstaleckých
skupin v Angole 15. března 1961, které se s největší pravděpodobností dostalo podpory od americké tajné 
služby CIA. Tato událost nejenže posílila averzi Antonia Salazara vůči svému záoceánskému spojenci, ale 
vyprovokovala i vlnu protiamerických postojů v celé portugalské společnosti. Viz GUERRA, J. P.: 
Memória das Guerras Coloniais. Porto, 1994, str. 63.

45 Zvolením Jánia Quadrose v roce 1961 brazilským prezidentem došlo к výrazné reorientaci brazilské zahraniční
politiky, která se z dosavadního úzkého spojenectví sU SA  a dalšími státy Západu prěměnila vtzv. 
nezávislou zahraniční politiku, kdy se Brazílie snažila navázat těsnější spolupráci s nově osamostatněnými 
nezávislými zeměmi tzv. třetího světa a její zahraničněpolitický diskurs získal silně antikolonialistický 
charakter. Tato politika přežila politický pád svého tvůrce a udržela se i v době vlády vojenské diktatury 
po roce 1964. Více viz např. CERVO, A. L. -  BUENO, C.: História da Política do Exterior do Brasil. 
Brasilia, 2000, str. 315 a následující.

46 Slova novoročního projevu předsedy vlády Salazara z roku 1968 citována v GEORGEL, J.: O Salazarismo.
Lisboa, 1985, str. 357.
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nej významnějších zemí Západu. Svůj pohled na tuto situaci vyjádřil Marcello Caetano slovy: 

„Západní svět se nachází pod  útokem ve velkém stylu, jehož cílem je  zničit samotné základy 

civilizace, na nichž byl postaven. [...] V této ofensivě je  zvláště zaměřeno Portugalsko.“48 Více 

či méně věrohodná autostylizace portugalského režimu do role obránce západních hodnot však 

nemohla sama o sobě dlouhodobě ospravedlnit portugalskou přítomnost v zámoří, především 

vzhledem к proměnám intenzity bipolámího konfliktu v čase. Toho si byl Lisabon vědom a proto 

souběžně s touto argumentací rozvedl i ideologické působení v jiném směru, a to na právním 

a současně zdánlivě vědeckém základě.

1.2.4 Idea jedné země mnoha ras na více kontinentech

Pojímání Portugalska coby jedné země mnoha ras rozprostřené na více kontinentech 

je úzce spojeno s portugalským nacionalismem a vymezováním národní identity především 

ve vztahu к sousednímu Španělsku, respektive s pocitem národní velikosti, založené na slavné 

minulosti, a starostí nad jejím zjevným kontinuálním úpadkem. Byl to právě tento sentiment, 

který vedl kvzepětí nacionálních emocí poté, co se Portugalsko zotavilo z důsledků ztráty 

brazilské kolonie. Stejná motivace stála i za zintenzivněním koloniálních výbojů v Africe 

na přelomu 19. a 20. století, udržení kolonií a posílení jejich vazeb na evropskou metropoli 

se stalo i jedním ze základních stavebních kamenů ideologie a politiky vlád „Nového státu“. 

Ilustrací tohoto přístupu může být známý propagandistický plakát „Portugalsko není malá 

země“, který projekcí území Angoly a Mosambiku na mapu Evropy vyzývá národ к mobilizaci 

а к využití tohoto ohromného „národního“ potenciálu.49

Salazar jako hlavní určovatel portugalské koloniální politiky po téměř 40 let své vlády 

nebyl nikdy ochoten přiznat zámořským územím jakoukoliv míru politické autonomie. Jeho 

pojetí unitárního státu „od Minha po Timor“, v jehož rámci existují provincie v Evropě 

a v zámoří, korespondovalo s všeobecnou centralizací státní správy v době diktatury. Salazarův 

koncept koloniální politiky byl navíc výrazně asimilacionistický v tom smyslu, že nepřiznával 

žádnou hodnotu svébytným sociokultumím projevům domorodého obyvatelstva, jejichž osudem 

bylo zaniknutí. Domorodci měli přijmout za svou „vyšší“ civilizaci, kterou jim přinášeli 

Portugalci. Tato směs viktoriánského „břemene bílého muže“ s fašizujícím nacionalismem sice 

lehce modifikovala své projevy po 2. světové válce, hlavní linie koloniální politiky však byla 

zachována.

47 GUERRA, J. P.: Memória das Guerras Coloniais. Porto, 1994, str. 64-66.
48 CAETANO, M.: Razoes de presenga de Portugal no Ultramar. Excertos de discuros proferidos pelo Presidente

do Conselho de Ministros Prof. Doutor Marcello Caetano. Lisboa, 1973, 4. vyd., str. 48, překlad autora.
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Tvrzení o existenci unitárního mnoharasového státu rozprostřeného na více kontinentech 

tvořilo vedle svého vnitropolitického mobilizačního významu rovněž oporu pro argumentaci 

portugalských reprezentantů v Organizaci spojených národů při jejich kategorickém odmítání 

aplikace článku 73 Charty OSN50 na její „zámořské provincie“. V souladu se změnou 

portugalské ústavy v roce 1953, kterou bylo vše, co obsahovalo v nějaké formě výraz 

„koloniální“ nahrazeno příslušnými tvary slova „zámořský“ (ultramarine), se z nedávné 

portugalské koloniální říše stal de iure unitární stát složený z provincií. Mohlo tak být využito 

výhrady obsažené v článku 73, která na základě případných ústavních omezení dovolovala 

neplnit informační povinnost vůči OSN.51 Argumentace jednotným vícerasovým 

a plurikontinentálním Portugalskem tak vedle svého ideologického smyslu měla i význam 

mezinárodněprávní.

1.2.5 Udržení a rozvoj specifického lusofonního společenství

Novým a postupem času hlavním argumentem portugalských elit se stalo přesvědčení

o specifickém charakteru portugalské kolonizace. Podle tohoto tvrzení, pro něž bylo využito 

teorie lusotropikalismu, kterou ve svých pracích rozvinul brazilský sociolog Gilberto Freyre,52 

byla v důsledku portugalské zámořské expanze a především díky výjimečnému způsobu 

interakce Portugalců s domorodým obyvatelstvem žijícím na daném území, jenž se vyznačoval 

absencí rasových či kulturních předsudků, ochotou respektovat místní sociální zvyklosti 

a v neposlední řadě i adaptabilitou Portugalců na fyzické podmínky jiných krajů, vytvořena

49 Viz reprodukce plakátu „Portugal nao é um pais pequeno” in: GUERRA, J.: Memória das guerras coloniais.
Porto, 1994, str. 22.

50 Neproblematičtější bylo v očích lisabonské vlády následující ustanovení tohoto článku: „Členové Organizace
spojených národů, kteří mají nebo přejímají odpovědnost za správu území, jejichž lid jě š tě  nedosáhl v plné 
míře samosprávy, uznávají zásadu, že zájmy obyvatel těchto zem í jso u  nejpřednější, a přijímají za svou 
svátou povinnost závazek, že budou v rámci soustavy mezinárodního míru a bezpečnosti, zřízené touto 
Chartou, co nejvíce podporová jejich  blahobyt a za tímto účelem: [...] e) budou pravidelně zasílat 
generálnímu tajemníkovy pro informaci -  s výhradou omezení, jich ž by si vyžádala bezpečnost a zřetele 
ústavní— statistické a jin é  informace odborného rázu o hospodářských, sociálních a výchovných poměrech 
území, za která odpovídají, kromě území, o nichž p la tí kapitoly X II a XIII. “ Článek 73 Charty Organizace 
spojených národů, zvýraznění autora.

51 MAGALHÄES, J. C.: Portugal e as Naqöes Unidas: A Questao Colonial (1955-1974). Lisboa, 1996, str. 14.
Portugalská vláda ovšem zcela odmítala aplikaci článku 73 Charty proto, že zámořská území tvoří 
integrální součást Portugalska, nejedná se tedy o nesamosprávná území ve smyslu kapitoly XI Charty OSN.

52 Základní teze terorie lusotropikalismu rozpracoval Gilberto Freyre (1900-1987) v knihách Casa-grande & senzala
z roku 1933, O mundo que o portuguěs criou (1940), Aventura e rotina a Um brasileiro nas terras 
portuguesas (obě vydané v roce 1953), In te g r a te  portuguesa nos trópicos (1958) a O luso e o trópico 
(1961). Freyre dokonce navrhl vytvoření nového vědního oboru - lusotropikologie, který by se zabýval 
„interpretací simbiózy portugalského a tropického živlu“ (FREYRE, G.: Integragao portuguesa 
nos trópicos/Portuguese integration in the Tropics. Lisboa, 1958, str. 24).
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výjimečná „lusotropická civilizace“. Freyre sám si nicméně plně uvědomoval, že jeho „úhel 

pohledu není pouze vědecky sociologický, nýbrž občas také normativní a politický“53.

Gilberto Freyre ve své patrně nej populárnější práci Casa-grande e senzala vyjadřuje 

přesvědčení, že Portugalci byli „těmi evropskými kolonizátory, kteří se nejlépe sžili 

s tzv. podřadnými rasami. Těmi nejméně krutými ve vztahu к otrokům ,“54 Za tímto výjimečným 

chováním Portugalců údajně stojí soubor jejich vlastností získaných specifickým způsobem 

etnicko-kultumího utváření národa na základě mnohaleté interakce několika rozdílných 

elementů, od vlivů románské kultury, přes arabskou a židovskou až к pozdějším kontaktům 

s obyvateli subsaharské afriky: jejich mobilita (mobilidade); schopnost plodit míšence, jinými 

slovy navazovat sexuální kontakty bez rasových či etnických předsudků (miscibilidadé)\ 

a schopnost přizpůsobit se podmínkám daných území (aclimatibilidade).55

Tyto tři charakteristiky přispěly к tomu, že portugalskému pojímání světa je, jak tvrdí 

Freyre, rasismus cizí, což navíc umocňuje tvrzením, že „překonání etnického faktoru kulturním 

je  tím, co charakterizuje lusotropickou civilizaci“56. Freyre tedy v takto vymezeném svébytném 

civilizačním okruhu spatřuje „svět, jenž jako soubor základních kulturních hodnot a psycho

sociální realita stále existuje. Přežívá rozklad politické říše. Vzdoruje tlakům jiných  

imperialismů výlučně ekonomické nebo politické povahy“51 Tímto světem Gilberto Freyre 

chápal soubor společností, mezi nimiž se na základě společné koloniální minulosti vytvořilo 

zvláštní pouto solidarity. Významným prvkem celé teorie lusotropikalismu je snaha o zapojení 

Brazílie do širšího rámce vztahů mezi všemi zeměmi portugalského jazyka, a její pozdější 

evokace při formování Společenství lusofonních zemí (Comunidade dos Países de Lingua 

Portuguesa -  CPLP) v 90. letech 20. století jen dokládá její význam v koloniálním

i postkoloniálním diskurzu.

Lusotropikalismus, jehož počáteční přijetí v Portugalsku v 30. a 40. letech minulého 

století bylo spíše chladné, se v průběhu 50. let stal oficiálním zdůvodněním přetrvání existence 

portugalské suverenity nad zámořskými územími. Gilberto Freyre dokonce dostal od lisabonské 

vlády nabídku vykonat cestu po portugalských koloniích, aby tak získal dostatek empirických 

podkladů pro svou teorii. Brazilský sociolog této příležitosti využil a sérii cest vletech 1951

53 FREYRE, G.: O mundo que o portugués criou: Aspectos das relciQÖes sociaes e de cultura do Brasil com
Portugal e as coloniasportuguesas. Rio de Janeiro, 1940, str. 38, překlad autora.

54 FREYRE, G.: Casa-grande & senzala: formaqäo da fam ília  brasileira sob o regime de economia patriarcal.
Rio de Janeiro, 1943,4. vyd., str. 313, překlad autora.

55 FREYRE, G.: Casa-grande & senzala: formagäo da fam ília brasileira sob о regime de economia patriarcal.
Rio de Janeiro, 1943,4. vyd., str. 86-94.

56 FREYRE, G.: lntegraqäo portuguesa nos trópicos/Portuguese integration in the Tropics. Lisboa, 1958, str. 36,
překlad autora.

57 FREYRE, G.: О mundo que o portugués criou: Aspectos das relagöes sociaes e de cultura do Brasil com
Portugal e as colonias portuguesas. Rio de Janeiro, 1940, str. 32, překlad autora.
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a 1952 vykonal. Jeho převážně pozitivní dojmy zpracované v knihách Aventura e rotina a Um 

brasileiro nas terras portuguesas pak sloužily portugalské propagandě doma a především 

v zahraniční. Vzhledem к dobré pověsti, jíž  se Freyre coby vědec v zahraničí těšil, bylo jeho 

získání pro „portugalskou věc“ skutečně významným příspěvkem к obraně portugalských pozic 

na mezinárodní úrovni. V roce 1961, v okamžiku kdy vypukla koloniální válka v Angole, pak 

Freyre apeloval na vůdce nacionalistických hnutí v portugalské Africe, aby odolali vábení 

politické samostatnosti, která v podmínkách bipolámího světového konfliktu nabývá spíše 

fiktivního charakteru, a aby se naopak zasadili o národní emancipaci v rámci lusofonního 

společenství, jenž pro její dosažení tvoří nejvhodnější rámec.58

Nemůže být žádným překvapením, že к podobnému závěru, byť z jiných pozic, došel

i tehdejší portugalský ministerský předseda Salazar: ,.Jestliže se [...] podařilo zformovat 

společenství určitého stupně soudržnosti, pak je  možno říci, že úkol [portugalského koloniálního 

působení] byl splněn: nezávislost a rovnost obyvatel území integrovaných do jednoho národa. “59 

Prakticky stejný názor najdeme i u Salazarova nástupce Marcella Caetana v jeho úvaze nad 

otázkou, proč portugalsko nedekolonizuje: „[...] není to tak snadné и území, kde se z  elementu 

metropole a domorodého prvku zformovaly velké a prosperující společnosti, rozvinuté 

společnosti. [...] Jak se může pomýšlet na to, že po mnoho let usazené rodiny opustí své domovy 

a majetek? Rodiny bělochů, míšenců či černochů integrované do jednoho mírumilovného 

společenství by byly všechny stejně vypuzeny ?“60

Kritika teorie lusotropikalismu a její úlohy při obraně portugalského koloniálního 

prostoru se rozvinula na mnoha úrovních, od empirické falzifikace tvrzení o nepřítomnosti

rasismu ve vztahu mezi Portugalci a domorodými obyvateli,61 přes zpochybňování vědeckosti
62 • • • • celého konceptu až к pojímání této teorie za překážku rozvoje moderních vztahů mezi státy

portugalského jazyka, za jakýsi „přízrak, který nás zastiňuje“ .

58 CASTELO, С.: O modo portuguěs de estar no mundo: O luso-tropicalismo e a ideologia colonial portuguesa
(1933 - 1961). Porto, 1998, str. 28.

59 Slova projevu Antonia Salazara z 30. listopadu 1960, citována podle GEORGEL, J.: O Salazarismo. Lisboa,
1985, str. 350, překlad autora.

60 CAETANO, M.: Razöes de presenga de Portugal no Ultramar. Excertos de discursos proferidos pelo Presidente
do Conselho de Ministros Prof. Doutor Marcello Caetano. Lisboa, 1973, 4. vyd., str. 109-110, překlad 
autora.

61 Jednou z nejznámnějších dobových reakcí v tomto směru je práce Charlese Boxera (BOXER, C. R.: Race
Relations in the Portuguese Colonial Empire, 1415-1825. London, 1963), který však nepolemizoval přímo 
s Freyrem, ale s politiky portugalského režimu, kteří často a rádi na mezinárodním poli používali tento 
argument к obhajobě svých konzervativnímch pozic. Pochybnosti o sociálním benefitu mimomanželských 
sexuálních styků pro barevné ženy a jejich míšenecké potomky pak vyjadřuje např. SILVA, T. S.: Race 
Encounters, Sexed Transactions: ‘Luso-tropicalism’ and the Portuguese Colonial Empire. Pretexts: literary 
and cultural studies, 2002, Vol. 11, No. 1, str. 27-39.

62 Freyre se skutečně dopustil značně zjednodušujícího zobecnění, když na základě výzkumu reality panující
na brazilském severovýchodě, oblasti prvotní portugalské kolonizace v Jižní Americe, formuloval teze
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1.3 Kolaps portugalského režimu a dekolonizace
V okamžiku, kdy v Angole se zbraní v ruce vystoupilo proti portugalské nadvládě hned 

několik skupin, začalo být jasné, že dlouhodobě nebude stávající systém uspořádání vztahů mezi 

Lisabonem a jeho zámořskými provinciemi udržitelný. Síly, které působily ve směru 

desagregace portugalské koloniální soustavy měly svůj původ jak v jejím vnitřním prostředí, tak 

vycházely i z vnějšího okolí. Celé období koloniálních válek let 1961-1974 bylo na jedné straně 

poznamenáno překotnými změnami v rámci kolonií,64 na straně druhé pak stále tíživějším 

angažmá Portugalska ve válečných operacích. Dekolonizace nakonec proběhla jinak, než 

si patrně mnozí představovali, a byla vyvolána především vnitropolitickými změnami v evropské 

metropoli, na které však měla bezprostřední vliv bezvýchodnost koloniální války.

1.3.1 Vnější podmínky dekolonizace

Významnou úlohu v procesu emancipace jednotlivých závislých území portugalského 

koloniálního impéria sehrály vlivy působící zvnějšku. Zdánlivě paradoxně stály v tomto případě 

na stejné straně zájmy Spojených států amerických, Sovětského svazu a zemí tzv. třetího světa, 

z nichž mnohé získaly nezávislost teprve nedávno, které svým větším či menším tlakem 

přispívaly buď к mezinárodní izolaci Portugalska, anebo přímo podporovaly povstalecká hnutí. 

Mezinárodní izolace lisabonské vlády se projevovala nejvíce v prostředí Organizace spojených 

národů, kde v průběhu 60. let výrazně narostl počet zemí, které prošly koloniální zkušeností.

Portugalsko, které se z důvodu své neutrality v průběhu 2. světové války nestalo 

zakládajícím členem OSN, vstoupilo do této organizace v polovině 50. let s nadějí, že se mu 

otevřou nové možnosti řešení jeho konfliktu s Indií, který se týkal několika portugalských enkláv 

na území této nedávno osamostatněné země. Indická vláda premiéra Nehrna již od svého 

ustavení vyzývala Portugalsko к jednání o statutu území pod svrchovaností Lisabonu na 

indickém subkontinentu. Lisabon taková jednání odmítal a oboustranná neochota ustoupit ze 

svých pozic vedla v roce 1953 к snížení úrovně diplomatických styků mezi oběma zeměmi. Rok 

nato oddíly indických dobrovolníků obsadily malé enklávy Dadrá a Nagar-Aveli, které správně

(viz Casa-grande & senzala), které pak bez dalšího aplikoval na celý „svět vytvořený Portugalci‘ 
(viz O mundo que o portugués criou).

63 NETO, M. C.: Ideologias, contradiföes e mistifica?öes da colonizafäo de Angola no século XX. Lusotopie, 1997,
str. 327-359.

64 Ozbrojený odpor v koloniích vedl к celé řadě reforem, od zrušení zvláštního Statutu domorodce (Estatuto
de Indígena), přes založení prvních univerzitních pracovišť v Angole a Mosambiku až к zvýšené investiční 
aktivitě Portugalců financované z veřejných zdrojů, která se - především z vojensko-logistických důvodů - 
zaměřila na rozvoj infrastruktury. V důsledku toho bylo po uklidnění rozjitřených nálad patrné i zesílení 
migračního proudu bělochů do kolonií, především do Angoly. Většina z nich však odcházela do kolonií 
za rychlým ziskem, bez úmyslu setrvat tam dlouhodobě. CLARENCE-SMITH, G.: O Terceiro Império 
Portugués (1825-1975). Lisboa, 1985, str. 201-232.
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spadaly pod portugalské středisko Daman. Indická vláda odmítla dát souhlas portugalským 

vojákům i civilistům к přechodu přes indické území, bez něhož se Portugalci do daných enkláv 

nemohli dostat. Okamžitě po svém vstupu do OSN podal Lisabon oficiální stížnost na postup 

Indie к Mezinárodnímu soudnímu dvoru, který zveřejnil svůj závěr v roce 1960. Na základě 

zvykového práva vytvořeného mezi autoritami portugalské a britské Indie měla indická vláda 

automaticky umožnit průchod civilistům, pro transport vojenského materiálu však již byl nutný 

její souhlas. Indická vláda toto rozhodnutí ignorovala a nadále odpírala všem Portugalcům 

možnost vstupu na území okupovaných enkláv, které byly de facto  násilně anektovány к Indii. 

Mezinárodní společenství a příslušné orgány OSN pak к tomuto problému zaujaly neutrální 

stanovisko.65

Vstupem do OSN se Portugalsko zároveň zavázalo dodržovat ustanovení její Charty, 

včetně kapitoly XI., která se zabývá nesamosprávnými územími. Již zmiňovaná neochota 

lisabonské vlády připustit aplikaci článku 73 Charty na situaci svých zámořských území se stala 

na dlouhá léta hlavní třecí plochou mezi Portugalskem a OSN. Zazněl i názor zpochybňující 

mezinárodněprávní autoritu OSN s tím, že Charta je především politickým, nikoliv právním, 

instrumentem, který slouží к legalizaci politiky určité skupiny států.66 Mezi lety 1960-1973
rn

se portugalsko stalo terčem 173 rezolucí některého z centrálních orgánů OSN. Podobný vztah 

jako к Organizací spojených národů měla portugalská vláda i к Organizací africké jednoty, která 

doporučila svým členům přerušit, resp. nenavázat s Lisabonem diplomatické styky, což také 

většina z nich učinila.

Více než tyto spíše symbolické projevy konfliktu zasahovalo do dění v koloniích 

vměšování hlavních světových mocností Sovětského svazu a Spojených států amerických. 

Americká zahraniční politika se proti portugalskému kolonialismu výrazně vymezila v období 

prezidentství Johna F. Kennedyho. Vedle různých aktivit CIA se Američané rovněž snažili 

diplomatickou cestou přimět Lisabon к reformě koloniální soustavy, bohužel bez většího 

úspěchu. Výmluvné je vyjádření amerického emisara George Balla o svých dojmech z jednání 

s předsedou vlády Salazarem, kdy mu připadalo, že „princ Jindřich Mořeplavec, Vasco da Gama 

a Magalhäes nadále aktivně určují směr portugalské politiky,“68 Sovětská strana se narozdíl 

od amerického spojence Portugalska soustředila především na dodávku materiální pomoci 

vzbouřeneckým skupinám. Nepřekvapí tedy, že téměř všechna významná hnutí bojující

65 MAGALHÄES, J. C.: Portugal e as Naqoes Unidas: A Questäo Colonial (1955-1974). Lisboa, 1996, str. 9-12.
66 MOREIRA, A.: Portugal e o Artigo 73 da Carta das Naföes Unidas. Lisboa, 1957, str. 1.
67 NOGUE1RA, F.: Histöria de Portugal, Suplemento II: 1933-1974. Porto, 1981, str. 304.
68 George W. Ball: The Discipline o f Power -  Essentials o f a Modern World Structure, citováno podle

MAGALHÄES, J. C.: Portugal e as Naqöes Unidas: A Questäo Colonial (1955-1974). Lisboa, 1996, 
str. 26.
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za nezávislost se postupně stále pevněji přikláněly к marxistické ideologii.69 Bylo by však 

značným zjednodušením tvrdit, že levicová orientace hlavních povstaleckých hnutí byla prostým 

důsledkem materiální podpory poskytnuté východním blokem. Marxismus se pro svůj 

principiální antikolonialismus stal přirozeným útočištěm vůdců těchto hnutí, kteří v mnoha 

případech získali vzdělání v Portugalsku, osobně se znali a ideově ovlivňovali. Zbraně, které 

povstalecké skupiny získaly od socialistických zemí, jim  umožnily po dlouhou dobu nedovolit 

technicky dobře vybavené portugalské armádě získání stoprocentní kontroly nad územím 

jednotlivých kolonií. V případě Guineje pak dobrá výzbroj ve spojení s obtížnými přírodními 

podmínkami teritoria vedly к vojenskému vítězství národněosvobozeneckého hnutí.

Silný morální efekt mělo udělení nezávislosti mnoha africkým státům, které sousedily 

s portugalskými koloniemi. Ve vztahu к portugalské Guineji to byly bývalé francouzské kolonie 

Guinea a Senegal, do jejichž čela se postavili výrazní představitelé protikoloniálního 

apanafrického hnutí Ahmed Sekou Touré, respektive Leopold Sedar Senghor. Angola sousedí 

ze severu s někdejšími belgickým, a prostřednictvím enklávy Cabinda také s francouzským 

Kongem, obě země získaly nezávislost na počátku 60. let, z jihu s dnešní Namibií, která 

se až do počátku 90. let minulého století nacházela pod mezinárodně problematickou suverenitou 

Jihoafrické republiky, a na východě s někdejší britskou Severní Rhodesií, která získala v roce 

1964 nezávislost a přijala název Zambie. V případě Mosambiku se na jeho severní hranici 

osamostatnila Tanganika, po spojení se Zanzibarem přejmenovaná na Tanzanii, jíž  vedl další 

výrazný africký politik Julius Nyerere, na západě pak relativně malé Ňasko, které po získání 

nezávislosti roku 1964 přijalo název Malawi, již zmiňovaná Zambie a dnešní Zimbabwe, 

někdejší Jižní Rhodesie, kde došlo v roce 1965 к jednostrannému vyhlášení nezávislosti 

bělošskou menšinou, kterou však mezinárodní společenství - včetně Velké Británie - nikdy 

neuznalo. Na jihu pak Mosambik sousedí s již  zmiňovanou Jihoafrickou republikou, která byla 

v té době řízena rasistickou bělošskou vládou, a Swazijskem, nezávislým od roku 1968.

Zatímco Jihoafrická republika (včetně území dnešní Namibie) a Jižní Rhodesie 

vystupovaly jako pevní spojenci Portugalska v jeho snaze o udržení statu quo v jižní Africe, 

ostatní státy se většinou nacházely v opozici vůči lisabonskému režimu, přičemž i zde se lze 

setkat s výjimkami. Často pak tyto země sloužily jako útočiště pro ozbrojené oddíly či politické 

vedení hnutí za nezávislost zemí lusofonní Afriky. Partyzánské skupiny z Namibie a Jižní 

Rhodesie zase čas od času hledaly útočiště na pro ně bezpečnějším území portugalských kolonií.

69 Jedná se především o Lidové hnutí za osvobození Angoly (Movimento Popular da Libertafдо de Angola - 
MPLA), Frontu za osvobození Mosambiku (Frente de Libertagäo de Mozambique - FRELIMO) a Africkou 
stranu za nezávislost Guineje a Kapverd (Partido Africano da Independéncia da Guiné e Cabo Verde -  
PA1GC). Více к formování politického stranictví v portugalské Africe viz FIALA, V.: Vznik politických 
stran v zemích lusofonní Afriky. Politologická revue, 2005, roč. 11, č. 2, str. 91-138.
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Přes tradovanou mezinárodní izolaci Portugalska však v průběhu 60. a 70. let došlo 

к pokroku ve sbližování této země především se státy západní Evropy. V roce 1960 

se Portugalsko stalo zákládajícím členem Evropského sdružení volného obchodu, roku 1962 byla 

s Američany obnovena nájemní smlouva na vojenskou základnu Laješ na Azorských ostrovech. 

Portugalská vláda také téhož roku poskytla vojenské zařízení v městě Bej a armádě Spolkové 

republiky Německo. O pět let později bylo rozhodnuto o umístění velitelství NATO pro Ibero- 

Atlantický region do Lisabonu. V roce 1972 podepsalo Portugalsko obchodní dohodu 

s Evropských hospodářským společenstvím.70 Jak se později ukázalo, portugalský podnikatelský 

sektor, který tradičně tvořil jednu z opor režimu „Nového státu“, se otevřením nových možností 

seberealizace v rámci Evropy namísto bezpečnostně a politicky rizikových kolonií odvrátil 

od „plurikontinentálního Portugalska“, což se nakonec projevilo i v době státního převratu 

z 25. dubna 1974, kdy se režimní struktury zhroutily až překvapivě rychle.

1.3.2 Vnitřní podmínky dekolonizace

Souběžně s mezinárodněpolitickými procesy docházelo к pohybům i uvnitř portugalské 

společnosti. Ty postupně připravily vhodnou půdu к provedení dekolonizace v okamžiku, kdy 

к tomuto procesu uzrály podmínky. Mezi jednu z hlavních příčin úpadku koloniální myšlenky 

v Portugalsku patřila únava z dlouholeté koloniální války a náklady s ní spojené. Přestože 

se údaje o vojenských nákladech v závislosti na použitých kritériích různí, je velmi 

pravděpodobné, že každoročně dosahovaly téměř 40 % celkových veřejných výdajů, přičemž 

patrně docházelo i к překročení 50% hranice.71 Bezvýchodnost konfliktu, který nakonec trval 

celých 13 let, již  pro mnohé znamenala silný motiv к opuštění ještě nedávno silně 

podporovaného projektu národní velikosti v zámoří. Válečné úsilí portugalské vlády na třech 

frontách -  v Angole, Mosambiku a Guineji - pak kontrastovalo s přetrvávající sociální 

a ekonomickou zaostalostí samotné metropole. Vedle toho se stále naléhavěji prosazovala otázka 

morální ospravedlnitelnosti bojů Portugalska za udržení svých kolonií tváří v tvář projevené vůli 

Afričanů к samostatnosti a naléhání rozhodující části mezinárodního společenství.

Vedle toho došlo od 60. let к výrazné změně životního stylu obyvatel Portugalska. Vstup 

zahraničního kapitálu do země, rozvoj incomingového cestovního ruchu a stále silnější proud 

portugalských emigrantů za prací do západní Evropy, především Francie, změnil ekonomický 

a sociální profil země.72 Mladá generace, které nebyl vlastní salazaristický nacionalismus,

70 TEIXEIRA, N. S.: Entre a Africa e a Europa: a política extema portuguesa, 1890-1986. Política Internacionál,
1996, Vol. 1, No. 12, str. 55-86.

71 GUERRA, J. P.: Memória das guerras coloniais. Porto, 1994, str. 390.
72 BIRMINGHAM, D.: História de Portugal: uma perspective mundial. Lisboa, 1998, str. 216-218.
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prakticky nezměněný od doby svého vzniku v 30. letech, se poohlížela po možnostech svých 

vrstevníků v zahraničí. Z ekonomického úhlu pohledu se pro samotné Portugalsko staly africké 

kolonie spíše přítěží než přínosem. Relativní váha vzájemné obchodní výměny klesala a pro 

využívání bohatých přírodních zdrojů, kterými africká území oplývala, se Portugalcům 

nedostávalo potřebného kapitálu a technologií a tak byla jejich exploatace prakticky přenechána 

zahraničními společnostem na základě koncesí a kapitálových účastí. Zapojení zahraničního 

kapitálu - zvláště pak amerického, francouzského a belgického - do ekonomického života kolonií 

měl i svůj politický podtext: lisabonská vláda si od toho slibovala větší angažovanost zemí 

původu tohoto kapitálu při obraně portugalské koloniální soustavy. Tento předpoklad se však 

naplnil jen částečně.

Dalším sektorem společnosti, který po dlouhá léta tvořil jeden ze základních pilířů opory 

vlády „Nového státu“, byla katolická církev.73 Úzká vazba mezi politickým režimem 

a představiteli církve, jíž stát z velké části přenechal moc nad soukromým životem Portugalců, 

počala korodovat s tím, jak rostlo zneužívání moci státem nejen doma, ale i v koloniích. Byli 

to právě afričtí biskupové, kteří stále častěji upozorňovali na bezútěšnou sociální a politickou 

situaci v zámoří. Spolu s nimi proti zvůli režimu protestovali i někteří příslušníci katolického 

kléru přímo v Portugalsku. Vrcholem konfrontací mezi katolickou církví a portugalským 

režimem pak bylo audience, kterou v roce 1970 udělil papež Pavel VI. představitelům 

marxistických povstaleckých hnutí.74 Na počátku 70. let, kdy už církev neměla takovou morální 

moc nad portugalským obyvatelstvem jako v dobách ranného a vrcholného salazarismu, byl její 

tichý rozchod s politickým režimem jasný.

Tím, kdo nakonec dal autoritářskému režimu v Portugalsku smrtící ránu, byla nakonec 

armáda, ta samá síla, s jejíž pomocí se Salazar na konci 20. let toho století dostal к moci. Hnutí 

ozbrojených sil {Movimento das Forgas Armadas -  MFA), známé také jako „hnutí kapitánů“, 

provedlo 25. dubna 1974 relativně nenásilný převrat, jímž byla sesazena vláda Marcella
ПС

Caetana. Tomuto činu předcházelo několik pokusů o vojenský či civilní státní převrat, jehož 

cílem nejčastěji bylo odstavení Salazara od moci. Díky politické obratnosti předsedy vlády -  

a s pomocí služeb obávané tajné policie PIDE - však žádný z pokusů o jeho odstranění nevyšel.76

73 Ke vztahu státu a církvě v době „Nového státu” a religiozitě samotného Salazara viz KLÍMA, J.: Katolické
kořeny Salazarovy diktatury. Listy, 2002, roč. 32, č. 5, str. 55-68.

74 Papež Pavel VI. svou návštěvou indické Goy v roce 1965, jen krátce po jejím násilném připojením indickou
armádou v roce 1961 popudil již předsedu vlády Salazara. GEORGEL, J.: O Salazarismo. Lisboa, 1985,
str. 200-223.

75 Více ke kontroverzní povaze portugalské „karafiátové revoluce“ roku 1974 a její pozdější interpretaci
viz LLOYD-JONES, S.: An End or A Beginning for Portugal? Some Notes on the Legacy o f 25 Abril
1974. Lusotopie, 2002, No. 2, str. 141-147.

76 Tragikomicky nakonec proběhly poslední měsíce Salazarova života, kdy po úrazu a mozkové příhodě byl
v souladu s ústavou prezidentem republiky nahrazen Marcellem Caetanem, aniž by kdy byl informován
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MFA se však narozdíl od většiny předchozích pokusů zformovalo zdola. Tvořili je  především 

nižší důstojníci, mnozí z nich stoupenci politické levice, včetně té nej radikálnější. Důvodem 

jejich nespokojenosti byla bezvýchodnost situace v koloniích, neschopnost vlády tuto situaci 

řešit či poměry v armádě, kdy vláda s vidinou početního posílení důstojnického sboru provedla 

několik machinací v rámci vojenské hierarchie. Významným impulsem pro mobilizaci к činu 

se stala publikace Portugal e o Futuro generála Antonia Spínoly, někdejšího guvernéra 

portugalské Guineje a jednoho z vrcholných představitelů portugalských ozbrojených sil. Spínola 

na základě své osobní zkušenosti v Guineji volá v této knize po politickém řešení konfliktu spolu 

s analýzou dobové situace Portugalska předkládá projekt uvolnění koloniálního svazku, které by
• 77podle jeho názoru mělo mít podobu federalizace společenství.

Zveřejnění názoru tohoto druhu od představitele ozbrojených sil takové autority, jakou 

byl Spínola, přesvědčilo „kapitány“ o vhodnosti okamžiku к provedení převratu. Ještě 25. dubna 

byla Hnutím ozbrojených sil vytvořena Rada národní spásy a novým prezidentem republiky 

se stal právě generál Spínola. Portugalsko se vydalo na komplikovanou cestu od dlouholeté 

diktatury к demokratickému režimu, jejíž nevyhnutelnou součástí se stalo i řešení problému 

kolonií.78

1.3.3 Proces dekolonizace

Přestože bylo MFA coby určující aktér prováděných reforem jednotné v nutnosti 

odstranění existujícího politického režimu, názory jeho jednotlivých přestavitelů na formu, 

rychlost a rozsah dekolonizace se však různily.79 Na jedné straně vymezovala prostor pro diskusi 

skupina radikálů, která v souladu se svou marxistickou orientací, a často pod vlivem euforie 

z převahy hnutí podobného typu v africkém protikoloniálním odboji, požadovala kompletní 

a co nejrychlejší udělení nezávislosti všem zámořským územím, tedy pěti v Africe, 

portugalskému Timoru a poslední památce na někdejší slávu dálněvýchodního portugalského 

impéria Macau. Na druhé straně pak stála skupina umírněných, kterou představoval okruh lidí 

kolem prezidenta Spínoly, jenž osobně nebyl členem MFA, požadující uvážlivou, postupnou 

a v závislosti na vůli obyvatel daných území udělenou formu nezávislosti. Zde se po vzoru 

úpravy postavení Azorských ostrovů a Madeiry uvažovalo o nějaké specifické formě autonomie 

ostrovních území Kapverd, Svatého Tomáše a Princova ostrova či Timoru. К střetu obou proudů

o tom, že již není předsedou vlády. Salazar si tak i nadále zval své ministry ke konzultacím a ve chvilkách
zdravotního zlepšení vystupoval v televizi jako předseda vlády. GEORGEL, J.: O Salazarismo. Lisboa,
1985, str. 88-89.

77 SPÍNOLA, A.: Portugal e o Futuro: análise da conjuntura nacional. Lisboa, 1974, 2. vyd., str. 160 a 181-230.
78 К nesnadné demokratizaci politického systému Portugalska viz KOHOUTEK, J.: Poznámky к portugalskému

přechodu к demokracii. Politologická revue, 2001, roč. 7, č. 1, str. 72-86.
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však docházelo i kvůli celé koncepci budoucího směřování samotného Portugalska. Z konečného 

měření sil obou táborů v době pro dekolonizaci klíčové nakonec vyšel vítězně radikální proud 

a prezident Spínola byl v závěru roku 1974 nucen na svou funkci rezignovat.

Prvořadým úkolem portugalské revoluční vlády bylo zastavení bojů v koloniích 

a zahájení jednání s reprezentací jednotlivých zemí o způsobu a harmonogramu přechodu 

к vlastní státní suverenitě. Jasná situace byla v Guineji, kde Africká strana pro nezávislost 

Guineje a Kapverd (PAIGC) svými strukturami prakticky nahradila politickou organizaci 

koloniální správy a svou převahu potvrdila i vojensky. Do jednání, která byla zahájena již 

počátkem května 1974, vstupovala PAIGC s požadavkem úplné a co nejrychleji uznané 

samostatnosti. Mohla se rovněž opírat o fakt, že jednostranně vyhlášenou nezávislost roku 1973 

již akceptoval velký počet zemí nejen rozvojového světa. V srpnu byla jednání uzavřena 

a počátkem září mohl tehdy ještě prezident Spínola uvítat „emancipaci jedné země, zrod národa, 

ve kterém Portugalsko znovu ožívá“80. 17. září 1974 pak již byla Guinea, která pro odlišení 

od sousední frankofonní Guineje přijala podle svého hlavního města označení Guinea-Bissau, 

řádným členem OSN.

Poněkud komplikovanější byl proces přechodu moci z rukou Portugalců v Mosambiku. 

Během koloniální války, která v případě této země vypukla na konci roku 1964, se sice 

vyprofilovala nej silnější nacionalistická organizace Fronta za osvobození Mosambiku 

(FRELIMO), její vojenská kontrola mosambického území však nebyla úplná a omezovala 

se především na severní oblasti a částěčně i střed země. К  této nepříliš jasné legitimitě 

FRELIMO jako jediného reprezentanta mosambického lidu se v průběhu procesu dekolonizace 

připojil problém bělošského obyvatelstva v Mosambiku, které v roce 1970 dosahovalo počtu více 

než 160 tisíc.81 Koncem července 1974 bylo ujednáno příměří mezi Frontou za osvobození 

Mosambiku a portugalskými jednotkami. Relativní uklidnění situace však nepřesvědčilo mnohé 

bělochy, kteří se hromadně chystali к odchodu. O zvrácení tohoto procesu se pokusila skupina, 

jejíž nejvýraznější osobností byl diplomat a podnikatel Jorge Jardim, který již v závěru roku 

1973 jednal s předsedou vlády Caetanem o možnosti vyhlášení nezávislosti Mosambiku v režii 

bělochů po vzoru sousední Rhodesie lana Smithe. V září 1974 se zastánci této cesty pokusili 

o realizaci svého záměru, po několika málo dnech však byla jejich iniciativa společným 

postupem oddílů FRELIMO a portugalských jednotek zmařena.82 Tato spolupráce dvou dříve

79 KLÍMA, J.: Dějiny Portugalska. Praha, 1996, str. 202.
80 SPÍNOLA, A.: Descolonizagao e Democracia: Comunicagao do Presidente da República General Antonio

de Spínola, 10 de Setembro de 1974. Lisboa, 1974, str. 5.
81 KLÍMA, J.: Poslední koloniální válka. Praha, 2001, str. 154.
82 KLÍMA, J.: Dekolonizace portugalské koloniální říše: historická motivace, specifika, průběh. Hradec Králové,

2000, str. 207-208.
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znepřátelených stran se opírala o ustanovení dohod uzavřených mezi zástupci portugalské vlády 

a Frontou za osvobození Mosambiku na počátku září 1974 v Lusace, podle kterých bylo datum 

získání plné nezávislosti stanoveno na 25. června 1975, na den výročí vzniku FRELIMO.83 Tak 

se také stalo a 16. září 1975 byl Mosambik přijat za člena OSN.

V pořadí třetí zemí, které byla přiznána nezávislost, byly Kapverdské ostrovy. Zvláštní 

postavení tohoto území, které se vyznačuje především specifickou povahou svého obyvatelstva, 

jež vzniklo na původně neobydlených ostrovech na základě koloniálního působení Portugalců 

míšením bělošského a afrického elementu, a vlastní kreolskou variantou portugalštiny, dávalo 

zpočátku naději na udržení nadstandardních vztahů mezi tímto územím a někdejší evropskou 

koloniální metropolí. Ve prospěch této myšlenky hovořila také zjevná ekonomická 

nesoběstačnost ostrovů, kterým by nějaká forma unie s Portugalskem pravděpodobně spíše 

pomohla, a fakt, že na území ostrovů neprobíhala koloniální válka. V klimatu obecně spíše 

příznivě nakloněném kompletní dekolonizaci, a vzhledem к úzkým vazbách kapverdských elit
• 84 • • •na Guineu-Bissau a sledování jejího vývoje, však bylo rozhodnuto o udělení nezávislosti 

Kapverdských ostrovům pod vládou tamní odnože PAIGC s datem její realizace 5. července 

1975, jak se také stalo. Členem OSN se Kapverdy staly, stejně jako Mosambik, 16. září téhož 

roku.

Toho dne se mezi členské země Organizace spojených národů zařadil také Svatý Tomáš 

a Princův ostrov. Tato rozlohou malá a populačně nepočetná země v Guinejském zálivu 

s výrazným podílem míšenců rovněž na svém území nezažila koloniální válku. Masakr, 

ke kterému došlo na rozkaz koloniálních autorit v roce 1953, na němž byl založen mýtus 

protikoloniální rezistence ostrovanů, nicméně položil základ к spíše negativnímu vztahu 

reprezentace ostrovů vůči Portugalsku. Hnutí za osvobození Svatého Tomáše a Princova ostrova 

(MLSTP), které se stalo partnerem portugalské vlády pro jednání o způsobu dekolonizace, 

dosáhlo ještě do konce roku 1974 dohody, podle které se datem nezávislosti měl stát 

12. červenec 1975. Toho dne pak představitelé MLSTP slavnostně vyhlásili samostatnost 

Demokratické republiky ostrovů svátého Tomáše a Princova ostrova a již samotný inaugurační

83 Viz „Acordo de Lusaka entre o Estado Portuguěs e a Frente de Libertagäo de Mo9ambique”, in: MARCHUETA,
M. R. — FONTES, J.: Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa: fundamentos político-diplomáticos. 
Lisboa, 2001, str. 52-53.

84 PAIGC se prezentovala jako zástupce lidu obou těchto zemí, přičemž v jejím vedení byl míšeneckých kapverdský
prvek zastoupen bratry Amílcarem a Luísem Cabraly. Otázka nezávislosti byla nastíněna v již  zmiňované 
dohodě mezi portugalskou vládou a PAIGC z roku 1974, kterou byla uznána nezávislost Guineje-Bissau. 
Konflikt mezi kapverdskou a guinejskou elitou se však projevil již atentátem na Amílcara Cabrala v roce 
1973. Později, v roce 1980, došlo к vojenskému převratu v Guineji-Bissau, kterým byl z čela státu 
odstraněn jeho bratr Luis. Od tohoto okamžiu se osud obou zemí natrvalo rozdělil. Více к vývoji v obou 
zemích viz KOUDAWO, F.: Cabo Verde e Guiné-Bissau: da democracia revolucionária ä democracia 
liberal. Bissau, 2001.
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projev plný militantní komunistické rétoriky pronesený u této příležitosti dal tušit příští 

nedemokratické směřování této země.85

Nejsložitější situace však nastala v Angole. Nejen že se zde nevyprofilovala jasná 

a jednotná politická reprezentace, nýbrž tři hlavní nacionalistická hnutí stála už v průběhu 

koloniální války proti sobě. Byla to právě tato vzájemná řevnivost, čas od času rozdmýchávaná 

Portugalci, která vedla к tomu, že portugalská koloniální správa nikdy úplně neztratila kontrolu 

nad významnější částí angolského území. Jediné, na čem se Hnutí za osvobození Angoly 

(MPLA), Národní fronta za osvobození Angoly (FNLA) a Národní svaz za úplnou nezávislost 

Angoly (UNITA) byly schopné dohodnou, bylo to, že do jednání s portugalskou reprezentací 

nepřipustí žádné jiné angolské subjekty. Vedle toho celý proces komplikovala přítomnost více 

než 300 tisíc bělošských obyvatel.86 Portugalská reprezentace tedy nejprve zahájila separátní 

jednání s každou skupinou zvlášť a do konce roku 1974 dokázala se všemi třemi uzavřít příměří. 

Na počátku roku 1975 pak došlo к vícestranným jednáním valgarvském letovisku Alvor, kde 

byli přítomni reprezentanti MPLA, FNLA i UNITA a lisabonské vlády. Po složitých jednáních 

a vypracování nesnadného mechanismu spolupráce při předání moci z portugalských rukou byla 

dohoda podepsána a datum nezávislosti stanoveno na 11. listopad 1975. Vzhledem к vnitřnímu 

vývoji v Angole, kde se již  naplno rozhořely boje mezi třemi nacionalistickými skupinami o to, 

kdo ovládne v předpokládaný den nezávislosti hlavní město Luandu, byla účinnost dohody 

z Alvoru v srpnu roku 1975 portugalskou vládou pozastavena.87 Reálný efekt tohoto kroku však 

byl mizivý. Exodus bělochů z nejisté Angoly zesílil a představitelům portugalské správy v zemi 

se již nedostávalo potřebných sil apolitické vůle к zásahu. V předvečer dne nezávislosti předal 

portugalský guvernér moc „angolskému lidu“ a zemi opustil. 11. listopadu pak každé 

ze znesvářených hnutí vyhlásilo svou nezávislou Angolu: MPLA v Luandě, FNLA ze svých 

pozic na severu země a UNITA v Huambu v angolském vnitrozemí. V důsledku této nepřehledné 

situace vstoupila Angola do OSN až 6. prosince 1976, poté co byla za legitimní reprezentaci 

země uznána vláda MPLA.

Zvláštní průběh dekolonizace zažil portugalský Timor. Toto malé území, kterému 

se ze strany portugalské koloniální správy nedostávalo prakticky žádné pozornosti, bylo 

v průběhu 2. světové války nejprve v roce 1941 preventivně obsazeno spojeneckými vojsky pod 

velením Austrálie, jež však byla následujícího roku z ostrova vytlačena japonskými okupanty.

85 KLÍMA, J.: Studie z dějin Portugalska a portugalského zámoří. Hradec Králové, 1999, str. 128-131.
86 KLÍMA, J.: Poslední koloniální válka. Praha, 2001, str. 161.
87 Viz „Acordo de Independéncia” a „Suspensäo transitória da vigéncia do Acordo de Alvor”, in: MARCHUETA,

M. R. — FONTES, J.: Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa: fundamentos político-diplomáticos. 
Lisboa, 2001, str. 31-36.

88 KLÍMA, J.: Angola. Praha, 2003, str. 68.
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Po ukončení světového konfliktu se východní část ostrova bez větších komplikací navrátila pod 

portugalskou suverenitu. Problémem pro lisabonskou vládu se však stalo působení čerstvě 

osamostatněné Indonésie, která zahájila expanzivní politiku v regionu s cílem sjednotit celé 

souostroví pod moc Jakarty. Několik timorských proindonéských hnutí vyvolalo drobné střety 

s portugalskými autoritami, situace však nedoznala významnějších rozměrů. К změně došlo 

až v souvislosti s pohyby v Portugalsku v roce 1974. Na timorském území se zformovalo hned 

několik skupin, které si výhledově činily nárok na převzetí vládní odpovědnosti. Tři nejsilnější 

z nich -  konzervativní Timorský demokratický svaz (UDT), marxisticky radikální Fronta 

za osvobození nezávislého Východního Timoru (FRETILIN) a proindonéský Timorský lidový 

demokratický svaz (APODETI) pak od poloviny roku 1975 rozpoutaly vzájemné boje, které 

přerostly v regulérní občanskou válku. Nastalého chaosu využila indonéská vláda, která 

po jednostranném vyhlášení samostatnosti představiteli FRETILIN, již  však neuznalo 

ani Portugalsko ani žádný jiný stát světa, 7. prosince 1975 východní část ostrova Timor vojensky 

obsadila. К tomuto kroku došlo i přes odsuzující rezoluce příslušných orgánů OSN, ale za jinak 

nečinného -  v některých případech skrytě souhlasného - přihlížení rozhodujících členů 

mezinárodního společenství.89 Indonésie anektovala území východního Timoru a prohlásila 

je za svou 27. provincii. Na dlouhé roky se pak problém nedokonalé dekolonizace přesunul 

jednak na úroveň mezinárodněprávních diskusí, jednak do timorských hor, kde se ukrylo hnutí 

protiindonéského odporu.

Posledním zámořským územím, které zůstalo pod portugalskou správou, bylo Macao. 

Na rozdíl od všech předchozích případů se zde portugalská reprezentace setkala s opačným 

problémem: na nabídky okamžitého přechodu Macaa pod čínskou suverenitu Peking reagoval 

jejím odmítnutím. Čína vycházela ze svého tradičního názoru, podle kterého Macao nikdy 

nebylo standardní kolonií, nýbrž územím Portugalsku pouze pronajatým. Zároveň se také snažila 

vyhnout možným zmatkům při předávání suverenity v době krátce po portugalském převratu 

v polovině 70. let. Vedle toho se Peking rozhodl nejprve vyřešit složitější situaci významnějšího 

Hong Kongu, к čemuž došlo v roce 1984. V roce 1987 pak byla podepsána dohoda 

s Portugalskem, na základě které mělo dojít к definitivnímu přechodu Macaa pod čínskou 

suverenitu v roce 1999. Macao se tedy nestalo nezávislým státním útvarem, některá jeho 

specifika v politické a ekonomické organizaci byla nicméně po vzoru způsobu připojení kdysi 

britského Hong Kongu zachována.

89 KLÍMA, J.: Východní Timor -  špatné svědomí mezinárodního společenství. Mezinárodní vztahy, 1997, roč. 32, 
č. 1, str. 47-58.
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Přes značné rozdíly v situaci jednotlivých území se celý proces dekolonizace portugalské 

koloniální soustavy vyznačuje několika společnými rysy:

o zvolená metoda maximálně urychleného postupného přechodu moci do rukou 

místních elit narážela na neschopnost a politickou neochotu portugalských autorit 

silou prosadit plnění ujednaných dohod ze strany některých jejich účastníků; 

o do celého procesu se výrazně promítala situace bipolámího světového konfliktu 

a rizika s tím spojená;

o značně kontroverzní průběh celé portugalské dekolonizace pak výraznou měrou 

přispěl к budoucím vnitropolitickým problémům nově osamostatněných zemí bez 

výjimky.

Ani v samotném Portugalsku nebylo přijetí způsobu provedení dekolonizace prosté 

kontroverzí. Adriano Moreira, jeden z představitelů liberálnějšího křídla elity režimu „Nového 

státu“ a vlivný portugalský pedagog na poli politologie a mezinárodních vztahů, v polovině 

80. let identifikoval v souladu s postoji vůči dekolonizaci zámořských území a následné 

reorientaci portugalské zahraniční politiky v rámci společnosti čtyři hlavní ideově-politické 

proudy:90

1. skupinu, která kolonizaci jednoznačně odsoudila, jejímiž hlavními představiteli byli 

Marcello Caetano a bývalý ministr zahraničí Franco Nogueira;

2. skupinu, která průběh kolonizaci ospravedlňovala. Zde se jedná především o hlavní 

aktéry tehdejšího dění MFA a částečně i prezidenta Spínolu;

3. skupinu ovlivněnou směsí marxismu-leninismu a portugalského vlastenectví, která 

požadovala vedle opuštění kolonií také odchod země z vojenského spojeneckého svazku 

NATO a bránila se vstupu do struktur evropské hospodářské integrace;

4. tzv. demokratickou skupinu, která představovala hlavní proud politického myšlení 

v zemi. Představitelé této skupiny tvrdili, že hlavní odpovědnost za průběh a dopad 

portugalské dekolonizace nese předchozí nedemokratický režim, který sám nebyl 

schopen řešit problém nelegitimní koloniální války. „Demokraté“ pak prosazovali 

začlenění Portugalska do západoevropských struktur, sblížení se sousedním Španělskem 

a zároveň obnovení tradičních pilířů portugalské zahraniční politiky - vztahu к Brazílii 

a africkým lusofonním zemím.

Jak bude později dále přiblíženo, koncepce diverzifikace portugalské zahraniční politiky 

a obohacení jejích tradičního rozměru novými prvky, kterou prosazovala posledně jmenovaná

90 MOREIRA, A.: Condicionamentos Internacionais da Área Lusotropical. Recife, 1985, str. 40-47.
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skupina, se stala motivací pro zapojení Portugalska do projektu Společenství lusofonních zemí 

prakticky 20 let od provedení dekolonizace portugalské koloniální říše.
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2 PŘEDPOKLADY A PROCES VZNIKU CPLP

Vznik Společenství lusofonních zemí v roce 1996 byl do jisté míry přelomovou událostí 

ve vztazích mezi státy portugalskojazyčného světa. Tento počin je však třeba zasadit do širšího 

rámce těchto vztahů, vnitropolitického vývoje v jednotlivých zemích a v neposlední řadě

i do podmínek mezinárodního prostředí po ukončení bipolámího globálního konfliktu 

na přelomu 80. a 90. let 20. století. Myšlenka institucionalizovat lusofonní společenství nicméně 

není plodem poslední dekády minulého století, nýbrž má svou více než stoletou historii 

a dynamicky se vyvíjela, co se definice rozsahu lusofonního společenství a podoby jeho případné 

formalizace týká. Samotný proces vzniku CPLP pak odráží kombinaci zkušenosti s předchozím 

iniciativami v podobném směru. Podepsal se na něm i momentální stav politické, ekonomické 

a sociální situace jednotlivých zemí, které se na založení Společenství podílely, a vlivy aktuálně 

pozměněné situace ve světové politice, kdy se celá řada myslitelů a politiků snažila určit budoucí 

způsob mezinárodní uspořádání.

2.1 Idea lusofonního společenství

Přestože se již v okamžiku politické emancipace Brazílie objevily první úvahy

o vytvoření společenství národů, které sdílely společnou historii, kulturu a především jazyk, 

okamžik zrodu ideje moderního lusofonního společenství spadá až do 20. století. Přetvoření 

portugalského koloniálního impéria ve Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve v roce 

1815 je nicméně možné považovat za první krok v tomto směru, byť jeho důsledky byly patrně 

jiné, než původci této reformy zamýšleli. Po vyhlášení nezávislosti Brazílie roku 1822 

se Lisabon obával, že ji budou následovat další portugalská zámořská území, zejména pak 

Angola.91 Portugalsko se obávalo především ambicí bělošských a kreolských elit v Angole, jež 

v souvislosti s lukrativním obchodem s otroky udržovaly velmi těsné ekonomické vztahy 

s Brazílií, do nichž však z moci koloniální metropole vstupoval Lisabon, aby vybíral příslušné 

poplatky. Proto byl do dohody z roku 1825, kterou Portugalsko definitivně uznalo samostatnost 

své bývalé jihoamerické kolonie, zanesen závazek brazilského císaře Pedra I. „nepřijmout 

návrhy kterékoliv z portugalských kolonií připojit se к Brazilskému c ísařstv í?2

К snahám o redefinici vztahů v rámci jazykem a kulturou vymezeném prostoru došlo 

na počátku 20. století pod vlivem sblížení Portugalska s Brazílií v důsledku rozptýlení obav

91 KLÍMA, J.: Angola. Praha, 2003, str. 33.
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z možné personální unie mezi oběma státy poté, co byl v obou zemích nastolen republikánský 

režim.93 O dosavadní nevalné kvalitě politických vztahů mezi oběma státy po mnoho let 

vypovídá fakt, že к první oficiální návštěvě nejvyššího představitele Portugalska v Brazílii došlo 

až v roce 1922 u příležitosti stého výročí vyhlášení její nezávislosti. Brazilské lusofilní 

organizace, které se počátkem století začaly aktivizovat s vazbou na stále významný počet 

portugalských usídlenců v zemi (především obchodníků) musely stále častěji čelit protikladně 

vymezeným skupinám, jejichž cílem bylo naopak jakékoliv snahy o politické sbližování obou 

států ve směru případné konfederace zmařit.94

Spíše shodnou náhod se od 30. let 20. století povaha politických režimů obou zemí opět 

značně přiblížila. Jak v Portugalsku, tak v Brazílii byly nastoleny fašizující diktatury. Obě 

se prohlašovaly za “Nový stát” (Estado Novo), oba režimy se svou vlastní cestou snažily 

vypořádat s důsledky světové hospodářské krize. Politické vztahy těchto zemí se ocitly na velmi 

dobré úrovni, přestože došlo ze strany Brazílie к určitým restrikcím v imigrační politice

i к přijetí různých protekcionistických opatření ve vzájemném obchodu. Ve 30. letech se také 

objevují základní práce již  zmiňovaného Gilberta Freyre, které se zabývají portugalskou 

kolonizací a jejím dopadem na brazilskou identitu, a obecně pak povahou zámořských aktivit 

Portugalců a jejich konsekvencí, až к formulování teorie lusotropikalismu, jež se v závěrečné 

etapě portugalského působení v zámoří stala hlavním argumentačním nástrojem pro obhajobu 

existence poslední koloniální soustavy.

Od 50. let pak došlo к celé řadě více či méně úspěšných iniciativ, které si kladly za cíl 

institucionalizovat vztahy v rámci lusofonního světa. К nej slibnějšímu přiblížení obou národů 

na oficiální úrovni došlo v době podpisu Dohody o spolupráci a konzultacích v roce 1953, kterou 

bylo ustaveno tzv. lusobrazilské společenství (Comunidade Luso-brasileirá). Touto smlouvou95 

se oba státy zavázaly mimo jiné i к předběžné konzultaci mezinárodních otázek společného 

zájmu, čímž si portugalská vláda chtěla pojistit, že stále významnější Brazílie na mezinárodním 

fóru nezaujme zásadně odmítavé postavení vůči portugalské koloniální politice. Na základě této 

dohody mělo dojít i к zjednodušení pohybu osob mezi oběma státy, přičemž vzhledem 

к zákonným omezením, která platila v Portugalsku především podle tzv. Statutu domorodce, 

se v případě této země ustanovení smlouvy vztahovala pouze na populaci evropské metropole

92 Viz článek 6 Dohody mezi Portugalskem a Brazílií o uznání císařství z 29. srpna 1825, in: MARCHUETA, M. R.
-  FONTES, J.: Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa: fundamentos político-diplomáticos. Lisboa,
2001, str. 38.

93 V Brazílii padla monarchie roku 1889, v Portugalska s více než dvacetiletým zpožděním v roce 1910.
94 CERVO, A. L. -  MAGALHÄES, J. C.: Depois das Caravelas: as relaqoes entre Portugal e Brasil 1808-2000.

Brasilia, 2000, str. 278.
95 Viz Tratado de Amizade e Consulta, in: CERVO, A. L. -  MAGALHÄES, J. C.: Depois das Caravelas:

as relaqöes entre Portugal e Brasil 1808-2000. Brasilia, 2000, str. 385-387
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a malou vrstvu oficiálně asimilovaných obyvatel kolonií. Praxe Dohody o přátelství 

a konzultacích do značné míry podléhala vnitropolitické a zahraničněpolitické konjunktuře 

v Brazílii. S odchodem prezidentů Vargase a Kubitscheka, velkých zastánců nadstandardních 

vztahů s Portugalskem, a s nástupem nové, výrazně protikoloniální orientace brazilské zahraniční 

politiky na počátku 60. let se především ujednání týkající se vzájemných konzultací stala v praxi 

bezobsažnými.

Záměrem mnohých iniciativ, které v té době přicházely z brazilské strany, bylo překonat 

rozpory rigidního portugalského kolonialismu případnou reformou impéria ve společenství 

založené na vzájemně rovnoprávném postavení všech jeho součástí. Osobní přátelství mezi 

prezidentem Brazílie Juscelinem Kubitschekem a portugalským premiérem Salazarem bylo 

motivací prvně jmenovaného ke snahám přesvědčit Antonia Salazara o nutnosti změny 

koloniální politiky nejlépe ve směru vytvoření jakéhosi portugalského Commonwealthu, což 

však Salazar kategoricky odmítal. Kubitschek se rovněž pokusil o mediaci v portugalsko- 

indickém konfliktu v době jeho vyhrocení na počátku 60. let.96 V roce 1964, jen krátce 

po nastolení vojenské diktatury v Brazílii, se o vztazích к Portugalsku a jeho koloniální politice 

vyjádřil nový brazilský prezident generál Humberto Castello Branco následujícími slovy: “Naše 

protikoloniální politika se střetává s citovými a politickými pouty, které nás pojí к Portugalsku. 

Možná by řešením mohlo být postupné vytvoření afro-luso-brazilského společenství, v jehož 

rámci by přítomnost Brazílie celý systém ekonomicky posílila. Žádná realistická politika 

dekolonizace nemůže opominout specifický problém Portugalska ani nebezpečí, která by mohla 

vzniknout v důsledku předčasného vyklizení pozic ze strany Západu. ”97

Do stejné doby spadá iniciativa někdejšího portugalského reformního ministra pro 

kolonie Adriana Moreiry, tehdy ředitele Geografické společnosti v Lisabonu (Sociedade 

de Geografia de Lisboa). V roce 1964 byly na půdě této instituce u příležitosti I. Kongresu
98portugalských komunit vytvořeny Svaz komunit portugalské kultury ( Uniäo das Comuniades 

de Cultura Portuguesa) a Mezinárodní akademie portugalské kultury (Academia Internacionál 

da Cultura Portuguesa). Obě instituce se opíraly o soukromou iniciativu a byly primárně 

apolitické. Svaz byl určen širokým vrstvám „spolků, skupin a jednotlivců, je ž  mají vazbu

96 Podle Kubitschekových vzpomínek dokonce dostal jen několik málo dní předtím, než indické jednotky zbývající
portugalská území v Indii obsadily, od indického předsedy vlády Nehrúa příslib, že Indie к řešení sporu 
nepoužije síly. ALEXANDER, R. J.: The ABC Presidents: Conversations and Correspondence with the 
Presidents o f  Argentina, Brazil, and Chile. Westport & London, 1992, str. 130-131.

97 Citace podle CERVO, A. L. -  MAGALHÄES, J. C.: Depois das Caravelas: as relaqoes entre Portugal e Brasil
1808-2000. Brasilia, 2000, str. 302, překlad autora.

98 Jedním ze závěrů tohoto setkání bylo vyjádření přesvědčení, že způsob bytí Portugalců (portuguesismo)
„představuje základní prvek kulturního dědictví lidstva, který na základě křesťanských hodnot 
nesrovnatelnou měrou přispělo к prosazení principu jednoty lidského rodu”. Viz Relatório Geral
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či zájem na zachování a propagaci portugalské kultury”.99 Akademie naproti tomu měla být 

elitní organizací a fórem pro setkávání nej význačnější představitelů portugalské kultury v širším 

slova smyslu.100 Rok nato se sice na lodi zakotvené u mosambických břehů konal II. Kongres 

portugalských komunit, celá iniciativa, včetně obou výše zmíněných institucí, však pro 

nedostatek podpory portugalských vládních kruhů, která byla s ohledem na povahu tehdejšího 

politického režimu v Portugalsku i přes nevládní charakter projektu nezbytná, nakonec vyzněla 

do ztracena.

Úvahy o institucionální změně portugalského koloniálního impéria získaly v roce 1968 

nový impuls nástupem Marcella Caetana do funkce předsedy vlády. Jelikož již  v počáteční fázi 

koloniálních válek Caetano navrhoval jako možné řešení krize federalizaci celé zámořské 

soustavy, byt’ zároveň uznával, „ze se jedná o hlubokou reformu, která pravděpodobně narazí 

v samotné metropoli proto, že by ta byla nucena zaujmout paritní pozici v rámci federálního 

státu“, byly naděje vkládané do změny vládní garnitury značné. Základy Caetanovy koncepce, 

kterou v roce 1962 adresoval tehdejšímu generálnímu guvernérovi Mosambiku, byly následující: 

“Portugalské společenství [...] by tvořily federální stát a provincie: tři federované státy - 

Portugalsko, Angola, Mosambik [...] a provincie Guinea, Svatý Tomáš, Macao a Timor. 

Kapverdy by obdržely statut přidružených ostrovů.“101 O pravdivosti své doměnky ohledně 

obtížnosti provedení reformy senový ministerský předseda přesvědčil velmi brzy, když ve 

vládních kruzích nenalezl dostatek podpory pro své reformní záměry. Z celého ambiciózního 

projektu tak vzešla pouze změna portugalské ústavy přijatá v závěru roku 1970, kterou bylo

Angole a Mosambiku uděleno postavení „států”, aniž by však bylo jasně definováno, co takový
102 • statut v praxi obnáší. Znovu se ukázalo, že vnitropolitická debata ohledně podoby organizace

koloniální říše podléhá vlivu konzervativních režimních sil, jejichž postavení v rámci

nedemokratického režimu bylo až do jeho konce velmi pevné. Právě tato nehybnost vládnoucích

elit v otázce neutěšené situace v zámoří se stala jednou z příčin pádu režimu „Nového státu”.

Také Antonio de Spínola se ve své knize Portugal e o Futur o vyslovil pro federalizaci

koloniální soustavy prostřednictvím vybudování širokého společenství (Comunidade Lusíada)

„na základě progresivní autonomie všech jeho součástí, čímž by se vytvořila báze pro novou

do I Congresso das Comunidades Portuguesas. Estudos Politicos e Sociais, 1964, Vol 2, No. 4, str. 1051, 
překlad autora. Kongres se tedy pohyboval v mezích tehdejší režimní rétoriky.

99 Projecto de Estatutos da Uniäo das Comunidades de Cultura Portuguesa. Estudos Politicos e Sociais, 1964, Vol. 2,
No. 4, str. 1058-1062.

100 Projecto de Estatutos da Academia Internacionál da Cultura Portuguesa. Estudos Politicos e Sociais, 1964,
Vol. 2, No. 4, str. 1063-1066.

101 Citace podle reprodukce celého dokumentu in: GUERRA, J. P.: Memória das Guerras Coloniais. Porto, 1994,
str. 333, překlad autora.

102 KLÍMA, J.: Dekolonizace portugalské koloniální říše: historická motivace, specifika, průběh. Hradec Králové,
2000, str. 143-144.
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duchovní jednotu  [...], v jejím ž rámci by mohla význačné postavení zaujmout Brazílie”.103 

Existující lusobrazilské společenství (Comunidade Luso-Brasileira), vytvořené na základě 

smlouvy uzavřené mezi oběma státy v roce 1953, bylo podle Spínoly třeba přeměnit naluso- 

afro-brazilské společenství (Comunidade Luso-Afro-Brasileira).104 Přes toto Spínolovo volání, 

aby byla při řešení koloniálního problému Portugalska více zaangažována Brazílie, však 

portugalská revoluční vláda ustavená po 25. dubnu 1974 nereflektovala nabídky brazilské 

diplomacie sloužit jako prostředník při jednáních portugalské vlády s představiteli 

nacionalistických hnutí v koloniích.105

Paralelně s pokusy o vyřešení koloniálního problému „lusobrazilskou cestou“ 

se na základě společného zájmu rozvinula spolupráce mezi reprezentanty nacionalistických hnutí 

lusofonní Afriky. Jak již bylo zmíněno v první kapitole této práce, prakticky všechny politické 

skupiny, které později dosáhly dominantní pozice v každé z těchto afrických zemí, se více 

či méně otevřeně hlásily к marxistické ideologii. Tato spřízněnost ideových východisek 

umožnila navázání hlubší spolupráce s cílem společného postupu na mezinárodní úrovni. Již 

v roce 1957 vzniklo v Paříži z iniciativy studentů a intelektuálů pocházejících z portugalských 

koloniálních území Hnutí za národní osvobození portugalských kolonií (Movimento 

de Libertaqäo Nacional das Colónias Portuguesas), které se záhy přejmenovalo 

na Protikoloniální hnutí (Movimento Anti-Colonial -  MAC), v němž měla své zástupce 

nacionalistická hnutí z Angoly, Guineje, Mosambiku i Svatého Tomáše a Princova ostrovu.

V roce 1960 se v Tunisu zformovala Revoluční fronta Afričanů za národní nezávislost 

(Frente Revolucionária dos Africanos para a Independéncia Nacional -  FRAIN), která 

prosazovala cestu revoluce jako jedinou možnou pro dosažení politické emancipace. 

Následujícího roku došlo v Casablance к přeměně FRAIN v Konferenci nacionalistických 

organizací portugalských kolonií (Conferéncia das Organizagöes Nacionalistas das Colónias 

Portuguesas -  CONCP), jíž se účastnili reprezentanti angolské MPLA, guinejsko-kapverdské 

PAIGC, mosambické UDENAMO, CLSTP ze Svatého Tomáše i zástupci protikoloniálního 

hnutí z indického území Goa. Druhé setkání CONCP se konalo v roce 1965 v tanzanském Dar- 

es-Salamu, v době, kdy již probíhala portugalská koloniální válka na všech třech frontách. 

Vzhledem к existující mezinárodní situaci nepřekvapí, že se této konference zúčastnili jako 

pozorovatelé reprezentanti mnoha států především tzv. východního bloku.106

103 SPÍNOLA, A.: Portugal e o Futuro: anälise da conjuntura nacional. Lisboa, 1974, 2. vyd., str. 55, překlad
autora.

104 SPÍNOLA, A.: Portugal e o Futuro: análise da conjuntura nacional. Lisboa, 1974, 2. vyd., str. 96.
105 CERVO, A. L. -  BUENO, C.: História da Política Exterior do Brasil. Brasilia, 2002, str. 422.
106 GUERRA, J. P. Memória das Guerras Coloniais. Porto, 1994, str. 101-103.
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Zkušenost společného postupu z dob CONCP se později představitelé nyní již 

samostatných států snažily zužitkovat prostřednictvím setkávání na nejvyšší úrovni, které v roce 

1979 získalo podobu neformalizované skupiny tzv. Afrických zemí s portugalštinou jako 

oficiálním jazykem (Países Africanos da Lingua Oficial Portuguesa -PALOP). Toto uskupení 

zorganizovalo do roku 1992 deset vrcholných schůzek svých představitelů, poté však vzhledem 

к nesnadné vnitropolitické situaci v některých zemích - především pokračující občanské válce 

v Angole a křehkému mírovému procesu v Mosambiku - došlo až do roku 2001 к praktickému 

zmrazení této iniciativy. Přestože byla v roce 2001 obnovena pravidelná setkávání na nejvyšší 

úrovni a vypracován společný akční plán, praktické výsledky PALOP jsou, s výjimkou 

některých dílčích úspěchů společného postupu v rámci mezinárodních organizací, spíše
• 107 •marginální. Vznik CONCP a následně PALOP však názorně ilustrují skutečnost, že snahy 

o valorizaci portugalského jazyka jako nástroje komunikace lze nalézt nejen u Brazílie 

a Portugalska, ale i u ostatních zemí, které se staly oficiálně lusofonními až v okamžiku 

dekolonizace v 70. letech 20. století.

V letech, která bezprostředně následovala portugalské dekolonizaci, v prostředí 

dominujícího protikoloniálního diskurzu, jenž odsuzoval prakticky celé historické působení 

Portugalska v zámoří, a v souvislosti se společenským traumatem z koloniálních válek, byla 

myšlenka jiné než bilaterální spolupráce mezi jednotlivými národy portugalského jazyka 

považována za pokusy o realizaci neokoloniálního projektu. Bylo nutné, aby uplynulo několik 

let, než se na základě vnitropolitických a v neposlední řadě i mezinárodních změn mohlo 

přistoupit к formalizaci multilaterální spolupráce mezi suveréními státy, které přijaly 

portugalštinu za svůj oficiální jazyk.

2.2 Podmínky a okolnosti vzniku CPLP

V souvislosti s procesem vzniku Společenství lusofonních zemí je třeba zmínit i jeho širší 

kontext. Příznivé podmínky pro realizaci projektu tohoto postkoloniálního uskupení, к němuž 

došlo - na rozdíl od frankofonního či anglofonního ekvivalentu -  až dvě dekády po rozpadu 

portugalské koloniální říše, nastaly jak uvnitř jednotlivých zainteresovaných států, tak změnou 

obecného mezinárodního klimatu. Zůstává otázkou, jakého směru byla případná kauzalita -  

pokud její existenci vůbec připustíme -  obou zde zmíněných dimenzí jednoho procesu: zda 

proměna politických a ekonomických systémů byla důsledkem změn v mezinárodním prostředí, 

či zda tomu bylo naopak.

107 Viz např. FOLGÖA, Carla: “Os Cinco”: a cooperagäo entre os PALOP. Janus Online, 2004, 
http://www.janusonline.pt/2004/2004_2_5.htrnl
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2.2.1 Vnitropolitické podmínky

Prakticky všechny země, které se později sešly u jednacího stolu při přípravě projektu 

CPLP, podstoupily v průběhu 80. a počátkem 90. let minulého století více či méně hluboký 

proces politických, ekonomických a sociálních reforem. Přestože se ve všech případech jednalo 

o místně i časově jedinečné události, obecný základ těchto pohybů je společný: politické elity 

ve všech zemích - alespoň oficiálně - vyjádřily svůj záměr přiblížit se západnímu modelu 

liberální demokracie se všemi důsledky, které s sebou taková transformace může pro dosavadní 

společenské uspořádání přinést.108

Situace Portugalska již byla částečně nastíněna v předchozí kapitole. Po „karafiátové 

revoluci“ roku 1974 došlo к výraznému vychýlení mocenského těžiště směrem doleva a v reakci 

na to к neúspěšnému pokusu o státní převrat ze strany pravicových sil, který nakonec ještě posílil 

radikální postoje vládnoucí levice. Ke zklidnění vnitropolitické situace došlo až v roce 1976, kdy 

byla nejradikálnější část politických elit od moci odstavena a země se vydala na cestu 

přibližování se к evropským integračním strukturám. Vstup země do Evropských společenství 

v roce 1986 a následný hospodářský vzestup nejen že posílil sebevědomí portugalské společnosti 

notně pošramocené traumatem z koloniální války, nýbrž také stál za oživením tradičního 

atlantického rozměru portugalské zahraniční politiky. Poněkud iluzorní představa, 

že Portugalsko bude sloužit jako „brána“ pro ostatní země Evropy do bývalých portugalských 

kolonií nejen v Africe, ale i v Asii, do Brazílie, případně i přes Macao do Číny, však vzala brzy 

za své, když se jasně ukázalo, že zainteresované státy preferují přímý kontakt a portugalského 

zprostředkovatele nepotřebují.109 Vedle této určité frustrace zahraničněpolitických ambic 

Portugalska se nicméně Lisabonu dostalo určité satisfakce v roce 1992, kdy byla země v souladu 

s metodikou Rozvojového programu OSN (United Nations Development Programme - UNDP) 

oficiálně přeřazena z kategorie příjemců mezinárodní rozvojové pomoci, do skupiny 

dárcovských zemí.110 Portugalsko tak získalo na přitažlivosti jako rozvojový partner zemí 

lusofonní Afriky, z nichž mnohé se dostaly na pokraj ekonomického kolapsu a finance

108 Více o složité povaze přechodu к západnímu modelu liberální demokracie, jeho afrických specifik a úskalí
viz např. CHABAL, P.: A History o f  Postcolonial Lusophone Africa. London, 2002, zejména str. 88-134, 
případně sborník studií německých autorů AUGEL, J. -  MEYNS, P. (eds.): Transformationsprobleme 
im portugiesischsprachigen Afrika. Hamburg, 2001. Brazilskou vojenskou diktaturou a jejím postupným 
uvolňováním se zabývá SKIDMORE, T. E.: The Politics o f  Military Rule in Brazil 1964-1985. New York, 
1988. К demokratické tranzici v Portugalsku v širších souvislostech lze doporučit LINZ, J. -  STEPAN, A.: 
Problems o f  Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post- 
Communist Europe. Baltimore, 1996.

109 BESSA, A. M.: Uma visäo sobre as grandes linhas da politica externa portuguesa nos últimos anos,
in: KNOPFLI, F. (ed.): As Politicos Exteriores de Brasil e Portugal: visoes comparadas. Lisboa, 2004, 
str. 68.

110 MARCHUETA, M. R. -  FONTES, J.: Comunidade dos Poises de Lingua Portuguesa: fundamentos politico-
diplomäticos. Lisboa, 2001, str. 29.
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poskytované v rámci zahraniční rozvojové asistence se staly důležitým zdrojem fungování

národního hospodářství.

Přestože průběh událostí v lusofonní Africe na přelomu 80. a 90. let sledoval

celokontinentální trend,111 v návaznosti na výchozí stav v okamžiku dekolonizace a následný

vývoj v době nezávislosti však v jednotlivých zemích nacházíme určitá specifika. Politické

režimy vlády jedné strany, které se ustavily ve všech pěti zemích lusofonní Afriky, se lišily

v míře příklonu к socialistické cestě rozvoje a v ekonomickém a politickém napojení

na východní blok: marxistická tendence PAICV, která držela vládní moc na Kapverdských

ostrovech, byla velmi umírněná; relativně stabilně, nicméně bez žádoucího ekonomického
• • • • 112asociálního rozvoje, působila po státním převratu z roku 1980 situace v Guineji-Bissau; 

Mosambik zažil pod vládou FRELIMO značně nezdařený socialistický experiment, který navíc 

doprovázel ozbrojený konflikt s opozičním hnutím RENAMO;113 internacionalizace angolské 

občanské války je známou skutečností;114 na Svatém Tomáši a Princově ostrovu pak bujel 

klientelismus pod vládou nominálně marxistické MLSTP.115 Tento nezdařený cyklus první 

dekády a několika málo let nezávislosti se nicméně začal uzavírat a nejen všeobecné vyčerpání 

v důsledky válečných konfliktů (Angola, Mosambik) a únava z vlády jedné strany (Kapverdy), 

nýbrž i sílící mezinárodní tlak (Guinea-Bissau, Svatý Tomáš) vyústily v otevírání se politických 

režimů v těchto zemích participaci dalších skupin na politickém životě v zemi. Všem zemím byla 

- s určitou výjimkou Kapverdských ostrovů -  společná neutěšená ekonomická a sociální situace, 

která mnohé z nich přinutila hledat záchranu u mezinárodních institucí zcela nesocialistického 

ražení, jakými jsou Mezinárodní měnový fond či skupina Světové Banky.116 V těchto 

souvislostech se pak jakákoliv nabídka ke spolupráci, zvláště když spojená s určitým množstvím 

finančních prostředků i jiné nemateriální podpory, jevila jako výhodná, žádoucí a vítaná.

V Brazílii se éra vojenské diktatury uzavřela v roce 1985, kdy byl zvolen první civilní 

prezident, definitivně pak o tři roky později přijetím nové demokratické ústavy. Počátkem 90. let 

byl prezidentem republiky zvolen Fernando Collor de Mello, který vnesl do brazilské politiky 

nový program vnitřní ekonomické liberalizace a především výraznějšího zapojení brazilského

111 CHABAL, P.: A History o f  Postcolonial Lusophone Africa. London, 2002, str. 88.
112 KOUDAWO, F.: Cabo Verde e Guiné-Bissau: da democracia revolucionáři a á democracia liberal. Bissau,

2001.
113 CABRITA, J. M.: Mozambique: The Tortuous Road to Democracy. Basingstoke, 2001.
114 Zajímavou studii konfliktu v Angole, jeho mezinárodních souvislostí a především dopadu na místní společnost

a politiku (zvláště pak na rozmach korupce), nabízí MUNSLOW, B.: Angola: the politics o f unsustainable 
development. Third World Quarterly, 1999, Vol. 20, No. 3, str. 551-568.

115 SEIBERT, G.: Camaradas, Clientes e Compadres: Colonialismo, Socialismo, Democratizaqäo em Sao Tomé
e Príncipe. Lisboa, 2001.

116 Příkladem může být Angola, kde postupný odklon od marxismu státostrany MPLA nastal již v polovině 80. let,
v roce 1987 pak zahájila luandská vláda jednání o členství země v MMF a SB. KLÍMA, J.: Angola. Praha, 
2003, str. 72.
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hospodářství do mezinárodních ekonomických vztahů. Tato změna si vyžádala redefmici 

zahraniční politiky země s větším důrazem na tematickou kvalifikaci diplomatů a také 

na univerzalistické pojetí mezinárodních vztahů a brazilské zahraniční politiky v jejich rámci.117 

Collor sice svůj prezidentský mandát pro obvinění z korupce nedokončil, základy jeho koncepce 

však přežily politický pád do té doby nejmladšího brazilského prezidenta. Politika nových 

partnerství se materializovala především v podobě relativně úspěšného regionálního integračního
1 1 0

uskupení MERCOSUL, které se stalo jednou z priorit brazilské zahraniční politiky pro 

nadcházející roky a zůstává jí dodnes. Zvýšila se viditelnost Brazílie v mezinárodním 

společenství, přičemž její ambice stát se nejen regionálně, nýbrž i světově relevantní mocností, 

se projevují mimo jiné i jejím požadavkem stálého křesla v Radě bezpečnosti OSN. Hledání 

nových spojenců pro prosazení vlastních národních zájmů na mezinárodní úrovni se tak logicky 

zařadilo mezi základní charakteristiky brazilské zahraniční politiky od konce 80. let.

Příběh Východního Timoru, který sice nepatří mezi zakládající členy CPLP 

a do Společenství byl přijat až v roce 2002 po konečném získání státní nezávislosti na Indonésii, 

je zajímavým fenoménem budování národního státu za výrazného přispění mezinárodního 

společenství.119 Poměrně malé ostrovní území s nepříliš početným obyvatelstvem, které 

se v dobách portugalského kolonialismu nacházelo na samém okraji zájmu politiky lisabonské 

vlády, získalo na atraktivitě v důsledku objevení nalezišť ropy ve výsadních vodách přiznaných 

tomuto teritoriu. Právě z těchto důvodů se otázka nezávislosti Jakartou jednostranně vyhlášené 

27. indonéské provincie Timor Timur, jejíž anexi však mezinárodní společenství nikdy oficiálně 

neuznalo, stala na téměř třicet let značně problematickou a nejistou.120 Pro Východní Timor 

představuje zahrnutí portugalštiny mezi oficiální jazyky země - přestože 80 % populace běžně 

používá jeden z mnoha místních jazyků zvaný tetum - strategickou volbu při budování kolektivní 

identity obyvatel východní části ostrova Timor.121 Mezinárodní zakotvení mladého samostatného 

státu ve Společenství lusofonních zemí pak tvoří jistou protiváhu к dominanci Indonésie

117 LAMPREIA, L. F. -  CRUZ Jr., A. S.: Brazil: Coping with Structural Constraints, in: ROBERTSON, J. -  EAST,
M. A. (eds.): Diplomacy and Developing Nations: Post-Cold War foreign policy-making structures and 
processes. London & New York, 2005, str. 97-113.

118 „Společný trh jihu” MERCOSUL, známější pod španělskou mutací názvu jako MERCOSUR, jehož
zakládajícími členy se v roce 1991 staly spolu s Brazílií a Argentinou ještě Uruguay a Paraguay, 
si prostřednictvím vytvoření zóny volného obchodu, dodnes stále ještě mírně defektní celní unie 
a výhledově i jednotného trhu, klade za cíl zlepšit tradičně napjaté politické vztahy mezi zeměmi v regionu
- především mezi Brazílií a Argentinou - a hospodářsky posílit jednotlivé národní ekonomiky, potažmo 
celou oblast Jižní Ameriky. Přes mnohé nedostatky se MERCOSUL zdá být nej úspěšnějším 
a nejperspektivnějším projektem svého druhu v Latinské Americe.

119 FERRO, M.: As Administraföes Transitórias das Naijöes Unidas e a Construgäo do Estado de Timor Leste.
Revista Portuguesa de Instituigöes Internacionais e Comunitárias, 2002, Vol. 2, No. 4, str. 197-235.

120 KLÍMA, J.: Východní Timor -  špatné svědomí mezinárodního společenství. Mezinárodní vztahy, 1997, roč. 32,
č. 1, str. 47-58.
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v regionu, byť se výhledově pro Východní Timor patrně stane nezbytností začlenění do struktur 

jihovýchodní Asie prostřednictvím Sdružení zemí jihovýchodní Asie (Association o f  South East 

Asian Nations -  ASEAN).122

2.2.2 Mezinárodní okolnosti

O proměně mezinárodního systému na přelomu 80. a 90. let minulého století není jistě 

třeba se obsáhle zmiňovat. Pro účel tohoto textu jsou důležité především její důsledky 

na pojímání mezinárodní spolupráce a na redefmici zájmových a vlivových sfér a některé 

tendence, které se v souvislosti s euforií vyvolanou „koncem dějin“ objevily. Vedle 

entusiasmu a nadějí se však vynořily i úvahy o tom, jakou podobu bude mít následující konflikt 

na globální úrovni: zda se prohloubí propast mezi Severem a Jihem, jestli dojde ke korozi 

euroamerického spojenectví, či zda se budoucí konflikt opře o kulturní rozdíly a „střet 

civilizací“.124 Dalšími novými otázkami proměněných mezinárodních vztahů se stalo postavení 

a moc suverénního státu ve světě protkaném různými sítěmi, které pronikají i do jeho 

svrchovanosti, o úloze mezinárodních organizací či nejlepších způsobech a prostředcích 

prosazení národního zájmu. Projekt Společenství lusofonních zemí se snaží reagovat na mnohé 

z těchto debat i na další nově vznesené otázky.

Idealistický náboj prvních úspěchů CPLP, za který je možno považovat již samotný vznik 

této mezinárodní organizace, byl patrný v průběhu I. Konference hlav států a vlád v Lisabonu 

v roce 1996, kdy „bylo jasné, že vrcholná schůzka, při níž bylo CPLP založeno, se musela konat 

ve slavnostním prostředí plném radosti a důvěry v posílení bratrských svazků, který již  

od dávných dob spojují těchto sedm zemí prostřednictvím společného jazyka .“ l25 Zároveň se však 

objevily i pochybovačné hlasy, které sice uznávaly potřebu spolupráce mezi národy, které jsou 

vzájemně schopné přirozeně se dorozumět jedním jazykem, do CPLP však v tomto směru 

nevkládaly velké naděje už proto, že politizace kulturního a jazykového dědictví povede 

к deformaci Společenství v pouhý nástroj к prosazení národních zájmů těch nejsilnějších

121 BARRETO, P.: Timor-Leste: um ano de independéncia. DAXIYANGGUO -  Revista Portuguesa de Estudos
Äsiäticos, 2003, No. 4, str. 129-134.

122 MENDES, N. C.: Timor Leste e a Indonésia em Transi9 äo: algumas consideragöes sobre as r e d o e s  entre os dois
paises. DAXIYANGGUO -  Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos, 2003, No. 4, str. 135-142.

123 Rčení, které proslavil Francis Fukuyama (FUKUYAMA, F.: Konec dějin a poslední člověk. Praha, 2002) zde
slouží spíše к postižení určitých nálad období krátce po ukončení bipolámího konfliktu, nežli к popisu 
reálného stavu mezinárodních vztahů.

124 Stejně jako „konci dějin” F. Fukuyamy, i Huntingtonoě tezi o „střetu civilizací” (HUNTINGTON, S. P.: Střet
civilizací: boj kultura a proměna světového řádu. Praha, 2001) se dostalo překvapivé popularizace, 
přestože oba koncepty reprezentují jen jeden z mnoha myšlenkových proudů v rámci studia mezinárodních 
vztahů.

125 MALHEIRO, A: Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa: forma9 äo e objectios. Política Internacioal,
1996, Vol. 1, No. 13, str. 26, překlad autora.
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členských zemí. Stejně tak vyvolávalo kontroverze jisté pojetí CPLP jako iniciativy, v jejímž 

rámci Portugalsko a Brazílie vystupují v roli dárců a africké státy coby příjemci nabídnuté
i 'y/:

pomoci.

Podobným idealismem, byť v rámci realistického diskurzu, se vyznačuje i idea 

Společenství lusofonních zemí jako průsečíku několika významných mezinárodních uskupení, 

mezi nimiž se nachází Evropská unie, MERCOSUL, Organizace africké jednoty, resp. Africká 

unie, Commonwealth či Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS), na jejichž 

chodu se jednotlivé členské státy Společenství lusofonních zemí podílí. Představa, že CPLP bude 

přirozeně využívat příležitostí všech těchto integračních a kooperačních bloků127 byla jednou 

z úvah, které podpořily vznik Společenství jako mezinárodní organizace se širokou škálou svých 

cílů. Tato úvaha také našla podporu v již  zmiňované nepříliš naplněné představě portugalské 

diplomacie o schopnosti Portugalska sloužit jako „brána“ do lusofonních území např. pro ostatní 

členské země Evropské unie, či v univerzalistickém pojetí brazilské zahraniční politiky.

Snaha vzdorovat „střetu civilizací“, kdy by úspěšně rozvíjený dialog mezi zeměmi, které 

evidentně přísluší do odlišných civilizačních okruhů, měl přispět к otupení případných kulturně 

(civilizačně) založených konfliktů, se rovněž nachází na pozadí vzniku CPLP. Koncept 

civilizačních okruhů se však objevil i v jiném kontextu. Oživení kdysi protěžované teorie 

lusotropikalismu, podle které světové oblasti, jež byly vystaveny kulturnímu působení 

Portugalců, dohromady tvoří svébytnou civilizaci, konvergovalo s momentálně populární 

představou Samuela Huntingtona. Dovedné využití kulturní solidarity, jejíž součástí 

je i solidarita jazyková, pak mělo vést к vylepšení pozice jednotlivých států v mezinárodních 

organizacích a obraně národních zájmů coby konstantě každé zahraniční politiky.129

Která z uvedených mezinárodněpolitických ideových koncepcí vznikajícího i existujícího 

Společenství lusofonních států se nakonec stala dominantní není snadné určit. Zjevně se jejich 

působení projevilo současně tak, aby projekt CPLP vyšel vstříc zájmům co neširšího okruhu 

zainteresovaných subjektů. Jisté je, že „vědomí dějinné příležitosti, kterou poskytuje Konference 

hlav států a vlád pro uspokojení přání a výzev národů sedmi zemí“130 se v roce 1996 stalo

126 SAÚTE, N.: Eu, afro-luso-brasileiro-céptico, me confesso. Política Internacionál, 1996, Vol. 1, No. 13, str. 109-
111. Mosambický spisovatel Nelson Saúte rovněž v tomto svém příspěvku formuloval myšlenku, 
že hovořit stejným jazykem ještě neznamená vzájemně si rozumět, což považuje za základní předpoklad 
pro vytvoření opravdového lusofonního společenství.

127 Více к ekonomickému rozměru této představy a jejím úskalím viz např. FERREIRA, M. E. -  ALMAS, R.:
Comunidade económica ou parceira para o desenvolvimento: o desafío do multilateralismo na CPLP. 
Política Internacionál, 1996, Vol. l,N o . 13, str. 35-71.

128 MARCHUETA, M. R. -  FONTES, J.: Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa: fundamentos político-
diplomáticos. Lisboa, 2001, str. 20.

129 KNOPFLI, F. (ed.): As Políticas Exteriores de Brasil e Portugal: visöes comparadas. Lisboa, 2004, str. 18.
130 Declaraqäo Constitutiva da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa, dostupné z http://www.cplp.org

(4.5.2004), překlad autora.
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impulsem pro konstrukci mezinárodní organizace, který měla také reagovat na proměny 

mezinárodního pořádku.

2.2.3 Proces vzniku CPLP
Jak již bylo nastíněno v předcházejících oddílech této práce, snahy o přetvoření

portugalské koloniální říše v širší lusofonní společenství s aktivním zapojením Brazílie nebyly 

především z důvodů nehybnosti portugalské koloniální politiky v rozhodující době realizovány.

V polovině 80. však let Jaime Gama, portugalský ministr zahraničních věcí vletech 1983-1985 

a 1995-2002, pronesl při své návštěvě Kapverdských ostrovů následující slova: ,JSfejvhodnějším 

způsobem pro posílení a decentralizaci dialogu mezi sedmi portugalskojazyčnými zeměmi 

v Africe, Evropě a Americe by mohlo být pořádání rotativních setkání jejich představitelů 

na nejvyšší úrovni každé dva roky, každoročních setkání ministrů zahraničních věcí, zavedení 

častých politických konzultací na nižších úrovních a pravidelných setkání zástupců jednotlivých 

zemí v rámci OSN či v dalších mezinárodních organizacích, stejně jako pokrok ve zformování 

portugalskojazyčné skupiny v rámci Meziparlamentní un ie“u; Toho, co Gama ve svém projevu 

nastínil, tedy institucionalizace mezivládních setkávání reprezentantů lusofonních států, bylo 

však dosaženo až o deset let později. Realizaci tohoto ambiciózního plánu nicméně předcházelo 

několik dílčích projektů spolupráce, často spíše implicitně směřujících ke stejnému cíly: 

к valorizaci společného historického a především jazykového dědictví.

Jedním z takových projektů byl v roce 1986 vznik Asociace portugalskojazyčných 

univerzit (Associagäo das Universidades de Lingua Portuguesa -  AULP). Smyslem existence 

této nevládní organizace se stalo především rozvíjení všestranné spolupráce univerzitních, 

vysokoškolských a výzkumných pracovišť v lusofonních zemích, poskytování prostoru pro 

navazování bilaterálních vztahů mezi jednotlivými členy asociace, podpora mobilitu učitelů, 

studentů, výzkumných pracovníků atp.132 Ve stejném roce rovněž došlo к institucionalizaci 

multilaterální spolupráce mezi hlavními městy lusofonního světa v podobě Unie lusofonních 

hlavních měst (Uniäo das Cidades Capitals de Lingua Portuguesa).

Významným krokem, který byl spojen se zahájením samotného procesu ustavení CPLP, 

bylo konečné rozhodnutí o založení Mezinárodního institutu portugalského jazyka (Instituto 

Internacionál de Lingua Portuguesa -  IILP), к němuž došlo u příležitosti vůbec první vrcholné 

schůzky představitelů všech samostatných lusofonních zemí v brazilském městě Säo Luis 

de Maranhäo na pozvání tehdejšího prezidenta Brazílie Josého Sameye v roce 1989. Jak 

se později ukázalo, od vyslovení záměru к jeho realizaci bylo v případě Mezinárodního institutu

131 Citace podle CERVO, A. L. -  MAGALHÄES, J. C.: Depois das Caravelas: as relaqoes entre Portugal e Brasil
1808-2000. Brasilia, 2000, str. 335, překlad autora.
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portugalského jazyka nezbytné urazit dlouhou cestu. Patrně jako první formuloval ideu vytvoření 

instituce tohoto názvu Adriano Moreira, když hovořil o možnostech spolupráce mezi 

lusofonními národy: “ Vážně pochybuji o tom, že klasické instituce, jmenovitě Brazilská akademie 

písemnictví a je jí portugalský ekvivalent Akademie věd v Lisabonu, jsou tím nejvhodnějším 

nástrojem [...], protože není jisté, že nové státy přijmou národní instituci jiné  země. Proto 

se domnívám, že by snad bylo možné vytvořit Mezinárodní institut portugalského jazyka, 

na jehož chodu by se rovným dílem podílely všechny státy, které přijmou tento jazyk za obecný 

vyjadřovací prostředek či za oficiální jazyk, a také klasické instituce, jakými jsou j iž  zmiňované 

akademie. Tímto způsobem by se snad podařilo vyhnout předsudku údajného neokolonialismu 

vůči organizaci tohoto druhu IILP nabyl ostrých organizačních kontur až na konci

90. let, deset let po deklaraci vrcholných zástupců lusofonních států o jeho vzniku.

V březnu roku 1993 vzešel -  opět z brazilské strany - rozhodující podnět pro ustavení 

organizace lusofonních států. Tentokrát byly jeho oficiálními původci tehdejší prezident Brazílie 

Itamar Franco a především brazilský politik, diplomat a velvyslanec v Portugalsku José 

Aparecido de Oliveira. Výzva к institucionalizaci společenství států s portugalským jazykem, 

kterou tito dva politikové formulovali, se stala bezprostředním impulsem к zahájení několika kol 

diplomatických rozhovorů a setkávání politických představitelů jednotlivých států na různých 

úrovních,134 ke kterým docházelo nejen v Brazílii či Portugalsku, dvou hlavních stoupenců 

tohoto projektu, ale např. i v Angole, Mosambiku anebo na Kapverdských ostrovech. Skutečnost, 

že s oficiálně formulovanou iniciativou přišla brazilská strana, tedy země, která rovněž udělala 

zkušenost s portugalským kolonialismem, dokázala minimalizovat případné resentimenty 

a předsudky ze strany afrických států.

V roce 1994 se znovu v Brazílii poprvé sešli ministři zahraničních věcí vlád sedmi 

lusofonních zemí. Při té příležitosti bylo rozhodnuto o vytvoření Skupiny pro společný postup 

(Grupo de Concertagäo Permanente), jejímiž členy byli velvyslanci šesti zemí akreditovaní 

v Lisabonu a zástupce portugalského ministerstva zahraničí. Z práce této Skupiny nakonec 

vzešla první verzse textu Zakládající deklarace a Statutu Společenství lusofonních zemí. Datum 

vrcholné schůzky představitelů zainteresovaných zemí v Lisabonu, při níž by došlo ke konečné 

oficiální formalizaci CPLP, bylo stanoveno na červen 1994. Tento summit byl nakonec dvakrát 

oddálen až na první pololetí roku 1996 z důvodů případné nepřítomnosti prezidentů Brazílie, 

respektive Angoly a Mosambiku. Mezitím se i nadále scházeli ministři zahraničních věcí

132 Viz Estatutos daAULP. AULP, http://www.aulp.org/o_que_e_aulp2.html
133 MOREIRA, A.: Condicionamentos internacionais da área Lusotropical. Recife, 1985, str. 83, překlad autora.
134 Stručný přehled postupu diplomatických aktivit ve směru ustavení CPLP poskytuje BRIGAGÄO, C.:

Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa: caminhos de integra9äo fratema. Política Internacionál,
1996, Vol. 1, No. 13, str. 17.
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a především Skupina pro společný postup, nazývaná rovněž Výborem velvyslanců (Comité 

de Embaixadores).

Od roku 1989, kdy se konala první schůzka šéfů států a vlád lusofonních zemí, do roku 

1996, kdy byla oficiálně podepsána dohoda o vytvoření Společenství lusofonních zemí, uplynulo 

sedm let, během nichž se situace ve všech zemích zúčastněných na projektu celkem výrazně 

proměnila. Jak bude později přiblíženo, původní poměrně silná vůle к vytvoření mezinárodní 

organizace tohoto typu především na straně Brazílie citelně ochabla. Již při plnění první 

povinnosti členských států vůči společnému projektu - při odvodu finančních prostředků 

do pokladny Společenství podle předem ujednaných pravidel - se jediným státem, který tuto 

povinnost splnil ve stanoveném termínu, stalo Portugalsko.135 Potíže se ztrátou zájmu členských 

států o multilaterální projekt Společenství lusofonních zemí se pak prolínají celou dosavadní 

existencí CPLP.

135 Entrevista com Marcolino Moco, Secretário Executivo da CPLP. Política Internacionál, 1996, Vol. 1, No. 13, 
str. 155.
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2.3 Místo CPLP v zahraniční politice členských států

V souladu s tím, jaké jsou zahraničněpolitické priority jednotlivých členských států 

Společenství lusofonních zemí, které se různí podle regionálního zakotvení dané země a vazeb 

politické a ekonomické povahy, podle členství v jiných mezinárodních organizacích 

a v neposlední řadě i podle relativního významu dané země v mezinárodních politice, lze 

vysledovat u všech zemí CPLP odlišný stupeň významu členství v této organizaci v rámci 

zahraniční politiky těchto států. Na první pohled je jasné, že Společenství nemůže mít stejnou 

pozici v kontextu mezinárodního působení Brazílie, jež si nárokuje místo v Radě bezpečnosti 

OSN, a Východního Timoru, který do jisté míry postavil svou identitu na příslušnosti 

к lusofonnímu společenství v širším smyslu toho slova. Úloha CPLP v zahraniční politice jeho 

členských států je přiblížena v této podkapitole, přičemž důraz je kladen na země, které jsou 

hybateli a mají schopnost být i brzdami aktivit a samotného fungování Společenství lusofonních 

zemí.

2.3.1 Angola

Angola je zemí, jejíž význam po ukončení vleklé občanské války v roce 2002 

a v důsledku postupné konsolidace státní moci roste nejen v regionu, nýbrž i v rámci 

Společenství lusofonních zemí. Po Brazílii rozlohou druhý největší stát CPLP, který disponuje 

bohatými nalezišti ropy, geopoliticky výhodným umístěním na pobřeží jižního Atlantiku jako 

most mezi ekonomicky silnou jižní Afrikou a oblastí bohatou na surovinové zdroje ve střední 

Africe, země s relativně příznivými přírodními podmínkami a vzdělanými elitami, má rovněž své 

zahraničněpolitické ambice v regionu. Angola se podílí na činnosti Jihoafrického rozvojového 

společenství (Southern African Development Community -  SADC), jehož členy jsou státy 

od Jihoafrické republiky po Demokratickou republiku Kongo a Tanzanii, včetně Madagaskaru 

a ostrovu Mauricius, přičemž Jihoafrická republika je přirozeně dominantní silou tohoto 

uskupení. Angola je rovněž zapojena do integračního projektu podobných ambicí, avšak 

mnohem menších reálných výsledku, do Hospodářského společenství středoafrických států 

(Economic Community o f  Central African States — ECCAS), jehož členy jsou státy nepříliš 

prosperujícího a politicky velmi neklidného regionu centrální Afriky.

Angola byla až do konce koloniálního panství Portugalců nej sledovanější a nej slibnější 

portugalskou kolonií. Relativně početná bělošská komunita se však v souvislosti s nepokoji 

spojenými s udělením nezávislosti téměř kompletně vystěhovala. Přítomnost Evropanů 

na angolském pobřeží po několik set let po sobě nicméně zanechala poměrně výraznou skupinu
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míšenců, která se dodnes soustřeďuje především v hlavním městě Luandě. Právě z těchto kruhů 

se rekrutovala velká část elit MPLA, která v souvislosti se snahou o rozšíření své moci na celé 

území Angoly a o potlačení ostatních konkurenčních politických hnutí, jež se opírala i o odlišnou 

kmenovou základnu (FNLA, UNITA), přijala portugalštinu za jeden z nástrojů pro politické 

sjednocení země a vybudování národního státu. Během období samostatnosti se tedy v případě 

Angoly portugalský jazyk paradoxně rozšířil a upevnil svou pozici, která se již dnes zdá být -  

narozdíl od Mosambiku či Guineje-Bissau -  nezvratně dominantní.136

Pojímání CPLP angolskými vládnoucími elitami do jisté míry závisí na rozsahu, v jakém 

bude tato organizace schopna uspokojovat národní zájmy země, respektive zájmy právě těchto 

elit, které v zemi udržují režim někdy nazývaný „kleptokracií“. Pokud se Společenství 

lusofonních zemí neuchýlí к přílišnému tlaku na angolskou vlády, aby přijala opatření ve směru 

rozšíření okruhu osob participujících na veřejné správě (první a poslední volby se v nezávislé 

Angole konaly v roce 1992), což patrně nelze očekávat, bude se vláda podílet na činnosti CPLP 

ve stejné míře jako dosud, přičemž hlavním jejím cílem je využití Společenství ke konsolidaci 

státní moci, odstranění nejkřiklavějších následků dlouholeté devastující občanské války a - 

v mezích možností -  к vybudování národního státu. Potenciálním rizikem může být zesílení 

separatistických snah naftonosné enklávy Cabinda při pravém břehu ústí řeky Konga 

do Atlatského oceánu, problém, na který by se patrně již dnes mělo Společenství lusofonních 

zemí preventivně zaměřit.

2.3.2 Brazílie

Brazílie si v rámci Společenství lusofonních zemí drží výsadní postavení. Tvůrci její 

zahraniční politiky mají schopnost dávat CPLP dynamiku i jeho aktivity omezovat, o čemž 

svědčí dosavadní působení dvou brazilských Výkonných tajemníků Společenství. Pro tuto 

největší lusofonní zemi představuje CPLP jen jednu z mnoha mezinárodních organizací, jichž se 

účastní, a spolupráce se státy s portugalským jazykem na multilaterální úrovni zjevně nepatří 

mezi priority brazilské zahraniční politiky. Podle průzkumu, jenž byl proveden v průběhu let
. « • • 1 ' X I  •2000 a 2001 mezi tvůrci zahraniční politiky Brazílie, к nimž patří nejen pracovníci vlády, 

především ministerstva zahraničí, nýbrž i zástupci akademické obce, vysoce postavení 

příslušníci ozbrojených sil, významní představitelé podnikatelského sektoru atp., se CPLP 

nachází mezi nejposlednějšími oblastmi zájmu Brazílie. Hlavní priority brazilské zahraniční

136 AGUALUSA, J. E.: A Lingua Portuguesa e o seu Futuro em África, Janus Online, 1997,
http://www.janusonline.pt/1997/1997_3_26.html.

137 SOUZA, A.: A Agenda Internacionál do Brasil: um estudo sobre a comunidade brasileira de política externa.
Centro Brasileiro de Relagöes Intemacionais CEBR1, http://www.cebri.org.br/pdf7100_PDF.pdf
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politiky pak většina oslovených odborníků spatřuje v posílení pozice země jako regionální 

mocnosti, včetně rozvoje projektů typu MERCOSUL, a v jejím angažmá na světové úrovni -  

na půdě OSN, WTO a dalších organizací.

Brazílie nikdy nepatřila mezi nejzapálenější příznivce CPLP, přestože prvotní oficiální 

iniciativa vzešla paradoxně právě z její strany. Příčinou toho je zejména jistá rivalita o vedoucí 

roli ve Společenství, která je patrná ve vztahu к Portugalsku, jež sice nemá na mezinárodním 

fóru takovou váhu jako Brazílie, prostřednictvím svého členství v evropských strukturách jí však 

v rámci CPLP dokáže směle konkurovat. Brazílie proto často využívá prostředí Společenství 

lusofonních zemí pro sledování vlastní bilaterální politiky vůči některým jeho členským státům, 

především ve vztahu к Angole a v poslední době i Svatému Tomáši a Princovu ostrovu 

a Východnímu Timoru, zemím, jež oplývají nerostnými surovinami. Jsou to ostatně z velké části 

především ekonomické důvody, které vedou к angažovanosti Brazílie v rozvojových projektech
1 то t t

v těchto zemích. Stejně tak nabídka preferenčního přístupu zboží zemí CPLP -  s výjimkou 

Portugalska -  na trhy MERCOSUL, s níž na vrcholnou schůzku představitelů členských států 

CPLP v roce 2004 přišel brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, sleduje stejný kurs 

politiky posílení vazeb PALOP a Východního Timoru na Brazílii s vyloučením jediné evropské 

země Společenství. Tento postup je však třeba zasadit do širšího rámce vztahů mezi Severem 

a Jihem, kde Portugalsko jako jediné ze Společenství lusofonních zemí náleží к Severu, se všemi 

problémy v oblasti hospodářských vztahů a mezinárodní politiky, které tento komplikovaný 

vztah obnáší.

2.3.3 Guinea-Bissau

Guinea-Bissau je patrně zemí, která má s ostatními členskými státy CPLP nejméně 

společného. Jedná se o převážně muslimskou zemi, zatímco všechny ostatní země Společenství, 

včetně vzdáleného Východního Timoru, se vyznačují křesťanskou většinou. Portugalština, byť 

se jedná o oficiální jazyk, je  mateřským jazkykem jen velmi omezeného okruhu obyvatel 

Guineje-Bissau. Tento stav vyplývá především z nevýrazného koloniálním působení Portugalců 

v zemi, případně z jeho spíše negativní formy.139 Výrazná etnická různorodost populace Guineje 

navíc nepřispívá к vytváření předpokladů pro efektivní působení centrální vlády, která by 

zaručila minimální demokratické standardy. Guinea-Bissau se od doby dekolonizace potýká

138 Více к brazilské rozvojové spolupráci v zemích PALOP viz ViaABC, Outobro 2005. Agěncia Brasileira 
de Coopera^äo, http://www.abc.mre.gov.br/intranet/Sistemas_ABC/siteabc/documentos/via-ABC 1 .pdf,
o aktivitách na Východním Timoru ViaABC Novembro 2005. Agěncia Brasileira de Cooperagäo, 
http://www.abc.mre.gov.br/intranet/Sistemas_ABC/siteabc/documentos/vial 1.pdf.
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s vážnými vnitropolitickými problémy a vzhledem к marginálnímu množství přírodních zdrojů, 

které vlastní, se rovněž nachází na pomezí zájmu mezinárodního společenství. Její členství 

ve Společenství lusofonních zemí tak představuje jednu z nemnoha možností mezinárodního 

zapojení, které s sebou přináší také některé materiální výhody.

Země je vklíněna mezi významné frankofonní země západní Afriky -  Senegal a někdejší 

francouzskou Guineu. Členství Guineje-Bissau v Hospodářském společenství západoafrických 

států (Economic Community o f  West African States -  ECOWAS), jednom z nej významnějších 

integračních uskupení Afriky s širšími než pouze ekonomickými ambicemi, a ve Frankofonii, 

organizaci zemí s francouzským oficiálním jazykem či sjeho významným postavením 

ve veřejném životě, působí jako rozhodující zahraničněpolitické determinanty, což potvrdil

i průběh krize let 1998/1999, kdy se ECOWAS nakonec ukázalo být akceschopnějším aktérem 

při řešení konfliktu než primárně politická CPLP. V roce 1997 se země připojila к západoafrické 

měnové unii (Union économique et monétaire ouest-africaine -  UEMOA), monetárně 

intergračního projektu několika zemí ECOWAS. Pro Společenství lusofonních zemí -  a v jeho 

rámci především pro Portugalsko -  je udržení portugalského jazyka v Guineji-Bissau prestižní, 

byť možná značně donkichotskou záležitostí.140 Různé podpůrné iniciativy CPLP směřující 

к posílení institucí a veřejného pořádku v zemi jsou tak součástí širšího záměru, který může mít 

význam i pro vymezení identity Guineje-Bissau obklopené frankofonní Afrikou a pro konečnou 

konsolidaci státní moci v zemi.

2.3.4 Kapverdy

Kapverdské ostrovy jsou pravým protikladem kdysi sesterské Guineje-Bissau. Přestože 

к státní nezávislosti dovedla toto souostrovní území stejná politická síla jako v Guineji 

(PAIGCV), a po určitou dobu se dokonce uvažovalo i o nějaké formě společné státnosti, 

kapverdská společnost je naprosto odlišná od té guinejské. Homogenní populace tvořená 

především míšenci, pevně ukotvené křesťanství a portugalština jako dědictví koloniálního 

působení Portugalců na druhdy neobydlených ostrovech jsou příznivými předpoklady pro 

významnou roli této země ve Společenství lusofonních zemí, kde může tvořit most mezi 

Portugalskem a africkými zeměmi CPLP. I proto se hned druhé vrcholné setkání představitelů 

Společenství konalo právě v hlavním městě Kapverd a sídlo Mezinárodního institutu 

portugalského jazyka bylo umístěno také tam. Země je rovněž nadána strategickou polohou

139 Viz např. MENDY, P. K.: PortuguaPs Civilizing Mission in Colonial Guinea-Bissau: rhetoric and reality.
International Journal o f African Historical Studies, 2003, Vol. 36, No. 1, str. 35-58.

140 AGUALUSA, J. E.: A Lingua Portuguesa e о seu Futuro em Africa, Janus Online, 1997,
http://www.janusonline.pt/1997/1997_3_26.html.
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na pomezí severního a jižního Atlantiku, na cestě mezi Evropou a Jižní Amerikou. Kapverdy 

rovněž patří mezi ty rozvinutější ze zemí subsaharské Afriky, především díky dlouhodobě 

relativně stabilní vnitropolitické situaci a početné diaspoře v západní Evropě a USA, která 

přispívá svými výdělky к uspokojivé ekonomické situaci země, jež je spíše poznamenána 

nepříznivými přírodními podmínkami, zejména častými obdobími sucha.

Současná kapverdská vláda má zájem na navázání co nejtěsnějších vazeb s Evropskou 

unií,141 v čemž jí může napomoci právě Portugalsko. Obchodní výměna s touto evropskou zemí 

tvoří rovněž významnou položku běžného účtu platební bilance Kapverdských ostrovů, a to 

na její kreditní i debetní straně.142 Rovněž z oficiální rozvojové pomoci Portugalska směřuje 

výrazný podíl prostředků vyčleněných pro lusofonní země právě na Kapverdské ostrovy.143 

Kapverdy jsou na rozdíl od některých dalších členských států Společenství lusofonních zemí 

zastánci rozvoje kulturního a politického rozměru CPLP.144 Zvláštní forma kulturního 

synkretismu, včetně svébytné mutace portugalského jazyka (crioulo), vytvářejí z této nevelké 

a co do populace nepříliš početné země velmoc lusofonní kultury, jejíž zapojení do rámce 

lusofonního společenství je naprosto přirozené. Kapverdským ostrovů se tak dostává zvýšené 

mezinárodní prestiže.

Přes to všechno přetrvává v zemi určitý konflikt mezi stoupenci afrického a zastánci spíše 

evropského mezinárodního zakotvení státu. Členství Kapverdských ostrovů ve sdružení 

ECOWAS je projevem africké vazby, která je zdůrazňována především bývalými odpůrci 

koloniálního režimu. Příslušníci mladší generace, z nichž mnozí studovali v Portugalsku 

či v jiných zemích západní Evropy a často vyznávají spíše liberální hodnoty západního střihu, 

se kloní více к politice přibližování к Evropské unii.145 CPLP v jistém smyslu nabízí prostor pro 

seberealizaci oběma těmto skupinám.

2.3.5 Mosambik

Mosambik patří mezi země, které se v důsledku své relativně stabilní vnitropolitické 

situace v poslední dekádě staly jedněmi z nej protěžovanějších příjemců oficiální rozvojové

141 Público, 10.5.2005: José Maria Neves: ‘Cabo Verde pretende ir o mais longe possível no relacionamento
com a Europa’.

142 Viz Tabulka 2: Hlavní obchodní partneři zem í CPLP, 2001 a 2004, přiložená к této práci.
143 Viz Tabulka 4: Distribuce oficiální rozvojové pomoci Portugalska v rámci lusofonního prostoru, 2002-2004,

přiložená к této práci.
144 FURTADO, C. A.: Cabo Verde e a CPLP: A busca de uma integrafäo (im)possível? O Mundo em Portugués,

2003, Vol. 45/47, str. 21-23.
145 MONTEIRO, F.: Cabo Verde, a Europa e o legado de Amílcar Cabral. O Mundo em Portugués, 2003,

Vol. 45/47, str. 45-47.
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pomoci a těší se i přízni velkého počtu nevládních rozvojových organizací.146 Vzhledem 

ke svému teritoriálnímu rozměru a populačnímu potenciálu (v rámci CPLP po Brazílii druhá 

populačně nejsilnější země) а к sousedství s Jihoafrickou republikou, ekonomickým gigantem 

subsaharské Afriky, a se Zimbabwe, která i přes výrazný úpadek posledních let stále ještě 

zůstává jednou z hospodářsky lépe situovaných zemí v Africe, má Mosambik dobré předpoklady 

pro ekonomický vzestup země. Přesto se i po více jak deseti letech mírového vývoje země i 

nadále nachází mezi nej chudšími státy světa, jehož organizační struktury a instituce se jen 

obtížně (re)konstruují.147

Mosambik se v historii tradičně orientoval spíše na oblast Indického oceánu, později 

na region jihovýchodní a především jižní Afriky. Hlavní aktéři Společenství lusofonních zemí -  

Brazílie, Portugalsko, Angola, Kapverdské ostrovy -  a také Guinea-Bissau a Svatý Tomáš 

a Princův ostrov se naproti tomu nacházejí v atlantické oblasti, čímž se Mosambik ocitá mimo 

centrální geopolitickou oblast CPLP. Země se již v roce 1995 stal řádným členem britského 

Commonwealthu, což odráží jeho spíše rezervovaný vztah ke Společenství lusofonních zemí. 

Mosambik snad s výjimkou Angoly, se kterou sdílí členství v SADC, nemá geograficky, 

hospodářsky ani politicky blízko к žádné z lusofonních zemí. Jak již bylo zmíněno, na rozdíl 

od Angoly, kde je portugalština jazykem každodenní komunikace více než poloviny 

obyvatelstva, v případě Mosambiku tento podíl dosahuje přibližně jen 30 %. Krozříření 

anglického jazyka, a tedy к potlačení portugalštiny na běžné úrovni, může do jisté míry přispět 

i příliv bělošských osadníků ze sousední Zimbabwe, z níž se mnozí, s ohledem na nevlídné kroky 

tamní vlády vůči bělochům, vystěhovali do Mosambiku s úmyslem usadit se tam natrvalo 

a podle možností znovu rozvinout své druhdy prosperující hospodářské aktivity.148

Působení celé řady rozvojových organizací vládní i nevládní povahy, z nichž jen malá 

část je portugalského původu, a omezené rozšíření používání portugalského jazyka, jen umocňují 

toto spíše rezervované zapojení Mosambiku do aktivit Společenství.

2.3.6 Portugalsko

Pro Portugalsko představuje projekt Společenství lusofonních zemí jistou snahu

o nápravu nepříliš šťastně provedené dekolonizace. Rozchod se zeměmi Afriky, s nimiž 

se zvláště v závěrečné fázi portugalského kolonialismu vytvářela pevnější pouta prostřednictvím

146 Více к problematice působení nevládních organizací v Mosambiku viz např. EYS, Т. V.: Solidariedade com
os pobres ou comércio no mercado do desenvolvimento: As organ iza^oes nao govemamentais 
em Mo?ambique. Lusotopie, 2002, No. 1, str. 145-159.

147 Někdy se v takových případech hovoří o tzv. zhrouceném státu {failed state), viz např. JELÍNEK, P.:
Rekonstrukce zhrouceného státu: případ mosambického distriktu Maringué. Mezinárodní politika, 2004, 
roč. 28, č. 5, str. 11-12.
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zvýšené migrace portugalských občanů do těchto zemí, spolu s posílením investiční činnosti 

v některých regionech zámořských území, byl po dlouhou dobu bolavým místem portugalské 

domácí i zahraniční politiky. Vstup země do Evropských společenství v druhé polovině 80. let 

pak završil určitou etapu vnitropolitického vývoje Portugalska, v jehož důsledku se po dosažení 

tohoto střednědobého cíle portugalská zahraniční politika začala poohlížet po své nové náplni, 

kterou by zároveň posílila postavení země v rámci evropských struktur, kde má roli spíše 

středního významu. Oživení tradičního atlantického rozměru portugalské zahraniční politiky,149 

která vzhledem к tomu, že námořní hranice státu je delší než suchozemská linie s jedinou 

sousední zemí Španělskem, byla jednou z inovací programů pravicových vlád od poloviny 80. 

let. Tu později přejala a rozvinula i socialistická vláda Antonia Guterrese. Stejně tak počátek 

procesu nového sbližování s Brazílií lze umístit do této doby.

Již několikrát zmiňovaný Adriano Moreira, který se v 80. a 90. letech aktivně účastnil 

i politického života v zemi, se častokrát vyslovoval pro navázání úzkého dialogu se všemi 

ostatními zeměmi lusofonního světa. Nikoliv však z důvodů nostalgie po koloniální velikosti 

(saudosismo), nýbrž jako pochopení geopolitických determinant Portugalska, které vzhledem ke 

svému malému teritoriálnímu a populačnímu rozměru a periferní poloze na samém okraji 

evropského kontinentu patrně nemůže očekávat, že bude někdy hrát určující roli v projektu 

evropské integrace. Může jej však obohatit o rozměr vlastní mimoevropské zahraniční politiky a 

zároveň tak posílit svou vlastní pozici v Evropě.150 Vedle výrazného podílu na vzniku CPLP se 

Portugalsko rovněž obecně zasazuje o rozvoj dialogu mezi Evropou a Afrikou. Z iniciativy 

portugalské diplomacie se v dubnu roku 2000, v době portugalského předsednictví Evropské 

unii, konala v egyptské Káhiře první vrcholná schůzka představitelů zemí EU a Afriky. Druhé 

takové setkání bylo původně plánováno na rok 2003 do Lisabonu, po několikerém odložení je 

však datum jeho konání zatím nejisté.

CPLP pro Portugalsko představuje nástroj udržení a šíření vlastního jazyka a částečně 

i své kultury ve světě. Fakt, že lusofonní charakter není zjevně definitivní u zemí jako Guinea- 

Bissau či Mosambik, a do jisté míry i u Východního Timoru, kde je však situace s ohledem na 

silnou vůli tamních elit к vybudování národní identity na základě odkazu portugalské kolonizace 

(portugalský jazyk, křesťanství) odlišná, není definitivní, představuje motivaci Portugalska 

pro pokračování v úsilí o šíření vlastního vlivu „měkkými prostředky“ -  tedy kulturním

148 Expresso, 10.6.2005, Suplemento Única: Mofambique - Os novos brancos.
149 Více viz např. Análise geopolítica para apoio a uma estratégia de Portugal no quadro da CPLP, Centro

de Análise Estratégica - CAECPLP, http://www.caecplp.org/biblioteca/webpdf7estrategia_nacional.pdf.
150 Poměrně obsáhlou analýzu geostrategických možností Portugalska ve vztahu к CPLP poskytuje

MALTEZ, J. A.: Portugal e a CPLP, Centro de Análise Estratégica CAECPLP,
http://www.caecplp.org/biblioteca/webpdf/portugal_cplp.pdf.
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a jazykovým působením. Proto je také Portugalsko nejštědřejším přispěvovatelem do Zvláštního 

fondu CPLP bez přednostního určení směřování poskytnutých finančních zdrojů.151 Z tohoto 

důvodu také na sebe portugalská strana vzala závazek úhradit celé náklady spojené 

s pořizováním a zprovozněním sídla Mezinárodního institutu portugalského jazyka 

na Kapverdských ostrovech, a proto mnohé další iniciativy -  např. Podnikatelské fórum, 

spolupráce vysokoškolských pracovišť v rámci AULP atp. -  mají svůj původ právě 

v Portugalsku.

2.3.7 Svatý Tomáš a Princův ostrov

Svatý Tomáš a Princův ostrov je nejmenší africkou zemí. Umístění státu v guinejském 

zálivu mu sice nabízí široké spektrum možností navazování regionálních partnerství 

s kontinentálními zeměmi, od ambiciózní Nigérie po jazykově a kulturně příbuznou Angolu, 

jeho omezené přírodní zdroje a poloha bez většího strategického významu však až do nedávné 

doby objevení ropných nalezišť ve výsadních vodách Svatého Tomáše a Princova ostrovu 

neopodstatňovaly výrazné zapojení země do regionálních projektů ekonomické, politické anebo 

kulturní povahy. Členství v nepříliš aktivním Hospodářském společenství středoafrických států 

(Economic Community o f  Central Afričan States -  ECCAS) a ve Frankofonii, jsou prakticky 

jedinými regionálními uskupeními, na jejichž činnosti se země podílí. Kdysi privilegované vazby 

na Angolu, podepřené navíc etnickou příbuzností části obyvatel ostrovů, se v poslední době 

dostávají spíše na úroveň standardních mezistátních vztahů. Tento posun ilustruje i již 

zmiňované zapojení angolských diplomatů při řešení vnitropolitické krize na Svatém Tomáši 

ještě v roce 1995, jejichž iniciativa však byla odsunuta do pozadí při podobné krizi roku 2003,
• * 1 5 2kdy hlavní iniciativu převzala Nigérie.

Ostrovy Svatého Tomáše a Princův ostrov byly osídleny především v důsledku 

portugalského koloniálního využívání země, jež se opíralo o plantážní způsob produkce 

zemědělských plodin, zejména cukrové třtiny a později kakaa. Svatý Tomáš také často sloužil 

jako místo vyhnanství aktivistů proti salazarovskému režimu - nějaký čas nedobrovolně pobýval 

na Svatém Tomáši i pozdější portugalský prezident Mário Soares. V důsledku těchto relativně 

pevných vazeb na evropskou metropoli v dobách koloniálního područí se portugalština na 

ostrovech nezvratně prosadila, byť se nejčastěji používá ve své kreolské mutaci. Svatý Tomáš a 

Princův ostrov se v tomto ohledu přibližuje ke Kapverdám, především z důvodů geografické 

vzdálenosti však nejsou vazby na Portugalsko, potažmo na Evropu, tak výrazné. S chystaným

151 Viz Tabulka 3: Vývoj příspěvků do Zvláštního fondu CPLP v období 1996-2003, přiložená к této práci.
152 Viz SEIBERT, G.: Säo Tomé e Principe: military coup as a lesson?. Lusotopie, 1996, str. 71-80, resp. SEIBERT,

G.: The Bloodless Coup o f July 16 in Säo Tomé e Principe. Lusotopie, 2003, str. 245-260.
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využíváním ropných zdrojů země je možno očekávat vzrůst její přitažlivosti pro mnohé investory 

např. z Brazílie a pravděpodobně i z Angoly, ale především z jiných než lusofonních států 

(Nigérie či USA). Pro ostrovy Svatého Tomáše a Princův ostrov tak členství v CPLP znamená 

faktor, jenž zvyšuje viditelnost této malé země na mezinárodním poli a nabízí prostor pro 

výměnu zkušeností se zeměmi podobného charakteru -  Kapverdami a Východním Timorem.

2.3.8 Východní Timor

S ohledem na specifický průběh získání státní nezávislosti nepřekvapí, že mezi největší 

příznivce Společenství lusofonních zemí patří Východní Timor.153 Pro hnutí odporu proti 

indonéské okupaci se dědictví portugalského kolonialismu -  především portugalský jazyk 

a katolické náboženství154 -  stalo hlavním prvkem identifikovatelné svébytnosti Východního 

Timoru a z toho odvozeného práva jeho obyvatel na politické sebeurčení. Privilegovaný vztah 

к ostatním lusofonním zemím byl zanesen i do ústavy Východního Timoru.155 Posilování 

používání portugalštiny jako jednoho z oficiálních jazyků země (vedle domorodého jazyku 

tetum) j e v  zájmu východotimorské vlády především z důvodů potřeby kulturně a jazykově se 

vymezit vůči sousední Indonésii a také nedaleké anglofonní Austrálii, která je častým cílem 

Timořanů při jejich hledání lepšího materiálního zajištění. Rozvojové projekty financované jak 

ze společné pokladny CPLP, tak ze zdrojů poskytovaných na bázi bilaterálních ujednání 

s některou z lusofonních zemí, především s Portugalskem a v poslední době i s Brazílií,156 

představují pro Východní Timor, jenž se stále ještě nachází na samém počátku budování struktur 

veřejné správy, velmi významný příspěvek.

Nevýhodou Východního Timoru ve vztazích ke Společenství lusofonních zemí je jeho 

geografická odlehlost. Timor by snad v budoucnu mohl navázat užší spolupráci v oblasti šíření 

portugalského jazyka s Macaem, pokud by se toto někdejší portugalské teritorium v Číně 

rozhodlo nějakým způsobem se podílet na činnosti CPLP třeba jako pozorovatel.157 V jiných 

oblastech, pokud se má nej mladší suverénní stát světa vyvíjet autonomní cestou a udržitelným

153 RAMOS-HORTA, J.: Timor-Leste e a CPLP. O Mundo em Portugués, 2003, Vol. 45/47, str. 31-32.
154 Přestože portugalština je jako nástroj každodeni komunikace rozšířena jen velmi omezeně, katolické náboženství

se v zemi prosadilo poměrně výrazně -  96 % obyvatel Východního Timoru se hlásí ke katolickému vyznání 
- a místní představitelé katolické církve se výraznou měrou podílí i na veřejném životě země. Příkladem 
mohou být i nepokoje z přelomu dubna a května 2005, které vyvolal záměr vlády premiéra Alkatiriho, jenž 
je vyznavačem muslimského náboženství, zrušit povinnost výuky náboženství ve školách a dalších 
opatření. Vláda byla nakonec nucena ustoupit tlakům církve, náboženství se stalo volitelným předmětem 
vtimorských školách, na druhou stranu pak bylo zakázáno provádění potratů. Visäo 12.5.2005: A revolta 
dos bispos.

155 Viz Constiluiqäo da República Democrática de Timor Leste, Artigo 8. °.
156 Pro více informací o projektech rozvojové spolupráce mezi Brazílií a Východním Timorem viz oficiální bulletin

brazilské rozvojové agentury ABC ViaABC, Novembro 2005. Agěncia Brasileira de Coopera^äo, 
http://www.abc.mre.gov.br/intranet/Sistemas_ABC/siteabc/documentos/vial l.pdf.
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způsobem, se však přirozeným regionem Východního Timoru pro mezistátní spolupráci jeví být 

především oblast jihovýchodní Asie.

157 К otázce omezeného členství v CPLP viz dále.
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3 SPOLEČENSTVÍ LUSOFONNÍCH ZEMÍ (CPLP)

Společenství lusofonních zemí je mezinárodní mezivládní organizace, která má 

na základě Statutu CPLP pevně stanovenou organizační strukturu, definované mechanismy 

rozhodování, vymezené zdroje financování a předem vytyčené obecné cíle. Poměrně rozvinutou 

institucionální podobu Společenství doplňují ještě některé autonomní subjekty, které ve větší 

či menší míře spolupracují s CPLP buď na základě explicitně dojednané kooperace, anebo 

v důsledku sdílení svých záměrů činnosti. Toto nejbližší vnější prostředí Společenství 

lusofonních států dotváří mozaiku institucionalizovaných vztahů mezi příslušníky lusofonního 

společenství v širším slova smyslu na různých úrovních, od mezivládní, přes intermunicipální 

úroveň až к iniciativám orientovaných na jednotlivce. Zahrnutí těchto projektů do širšího rámce 

CPLP má smysl především pro možné budoucí začlenění některých z nich do organizační 

struktury této mezivládní organizace.

Snaha o postihnutí základních atributů existence Společenství lusofonních zemí by byla 

neúplná bez přiblížení reálných aktivit organizace v oblastech, které pro svou činnost vymezila. 

Tři základní okruhy otázek, jim iž se CPLP podle svých zákládajících dokumentů hodlá zabývat

-  společný diplomatický postup, aktivní všestranná spolupráce a rozvoj projektů na podporu 

šíření a znalosti portugalského jazyka, tvoří pole, na němž se Společenství lusofonních států 

hodlá pohybovat. Míra úspěchu spolupráce v té které oblasti je  pak kritériem pro posuzování 

celkové úspěšnosti projektu CPLP, do něhož byly vloženy nemalé ambice.

S otázkou míry dosažení předsevzatých cílů, potažmo s problémem možnosti jejich 

dosažení, úzce souvisí umístění účasti ve Společenství lusofonních zemích v zahraničních 

politikách jednotlivých členských států. Zapojení do další projektu integrační či kooperační 

povahy s ekonomickým, politickým anebo kulturním zaměřením, případně regionální nebo 

i globální (resp. univerzální) zahraničněpolitické ambice některých zúčastněných vlád 

se zprostředkovaně projevují na činnosti CPLP a trendech jeho vývoje.

3.1 Institucionální rámec, cíle a nástroje

3.1.1 Právní rámec

Základními normami mezinárodního práva, které upravují fungování Společenství 

lusofonních zemí, jsou Zakládající deklarace (Declaragao Constitutiva) a Statut CPLP (Estatutos 

da CPLP), podepsané zástupci sedmi zakládajících států Společenství 17. července 1996 

v Lisabonu, přičemž Statut doznal dílčích změn revizemi v roce 2001 a 2002. Zatímco Deklarace
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zmiňuje důvody rozhodnutí vytvořit CPLP a rozvíjí cíle, jejichž dosažení si jednotlivé státy 

od nového Společenství slibují, a v podstatě tak slouží jako preambule mezinárodní smlouvy, 

Statut je standardní mezinárodní smlouvou, kterou se z vůle jednotlivých členských států vytváří 

konkrétní mezivládní organizace a v níž je rozpracována organizační struktura Společenství, jsou 

vymezeny pravomoci jednotlivých jeho orgánů, je upravena otázka sídla a financování 

mezinárodní organizace atp.

V Deklaraci je velký prostor věnován významu portugalštiny jako základnímu atributu 

Společenství, jež je rozprostřené na „geograficky dis kontinuálním prostoru, ale rozpoznatelné 

podle společného jazyka“.158 Jedním z cílů, které by nová organizace měla sledovat, je tedy 

podpora šíření a obohacování portugalského jazyka za pomoci různých institucí, jmenovitě 

prostřednictvím Mezinárodního institutu portugalského jazyka. Dalšími oblastmi, ve kterých 

se chce CPLP angažovat, jsou usnadnění pohybu osob v rámci lusofonního prostoru, kulturní 

a vědecká výměna, diplomatická součinnost zejména na půdě mezinárodních organizací, rozvoj 

spolupráce mezi národními parlamenty, zintenzivnění ekonomických vztahů mezi jednotlivými 

zeměmi, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, ochrana životního prostředí a lidských 

práv, boj proti rasismu, diskriminaci a xenofobii, problém ilegální migrace, ochrana práv dítěte, 

problematika postavení žen ve společnosti atd. Prakticky zde lze nalézt všechny okruhy činností, 

které se v polovině 90. let minulého století stalo běžným zahrnovat do pole působnosti 

mezinárodních organizací s univerzálními cíly. Na základě závěrečných výstupů jednotlivých 

setkání orgánů CPLP je pak možno vysledovat, kterak se okruh těchto otázek přirozeně rozšiřuje 

v návaznosti na aktuální vývoj v rámci Společenství lusofonních zemí a ve světě. Jako příklad 

mohou posloužit Deklarace o příspěvku CPLP к boji proti terorismu, přijatá na IV. Vrcholné 

schůzce v Brasílii v roce 2002, anebo Deklarace o míru v Angole zveřejněná při téže 

příležitosti.159

Statut CPLP, který v současné době obsahuje 26 článků, vymezuje Společenství 

lusofonních zemí jako „multilaterální fórum zvláště určené pro prohlubování vzájemného 

přátelství, společného politického a diplomatického postupu a spolupráce mezi jeho členy“.160 

CPLP je přiznána právní subjektivita a správní a finanční autonomie. Sídlo nové organizace 

je umístěno do hlavního města Portugalska Lisabonu.

Statut vymezuje tři skupiny hlavních cílů Společenství. „Obecnými cíly CPLP jsou :

158 Declaraqäo Constitutiva da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa
159 Seznam deklarací různých orgánů CPLP až do roku 2002 vč. hypertextových odkazů na jejich znění je dostupný

z http://www2.mre.gov.br/deal7CPLP/Reunioes.htm (6.12.2005).
160 Článek 1 Statutu CPLP.
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a) společný politický a diplomatický postup členů v oblasti mezinárodních vztahů, 

především co se posílení jejich pozice na mezinárodních jednáních týká;

b) spolupráce ve všech oblastech, včetně školství, zdravotnictví, vědy a techniky, 

obrany, zemědělství, veřejné správy, komunikací, spravedlnosti, veřejné 

bezpečnosti, kultury, sportu a sdělovacích prostředků;

c) realizace projektů určených na propagaci portugalštiny a šíření je jí znalosti, 

jmenovitě prostřednictvím Mezinárodního institutu portugalského jazyka,“161

V základním dokumentu CPLP jsou rovněž uvedeny obecné zásady, jimiž se bude
• , • 162 • • o o •organizace řídit. Vedle standardních principů vztahů mezi suverénními státy (svrchovaná 

rovnost členských států, nevměšování do jejich vnitřních záležitostí, respekt vůči národní identitě 

a teritoriální integritě jednotlivých členských zemí, reciprocita zacházení) jsou zde zmíněny také 

spíše idealistické zásady upřednostňování míru, demokracie, právního státu, lidských práv 

a sociální spravedlnosti, podpora rozvoje a oboustranně výhodné spolupráce. Zároveň se CPLP 

hodlá zasadit o podporu spolupráce v těchto oblastech mezi členskými státy i na každé jiné než 

multilaterální úrovni v rámci Společenství lusofonních zemí.
v

Členství v organizaci je pak vedle zákládajících členských států omezeno na země, které 

používají portugalštinu jako svůj oficiální jazyk. Noví členové mohou být přijati na základě 

jednohlasného souhlasu vrcholného orgánu CPLP (Konference hlav států a vlád) a má okamžitou 

platnost. Společenství lusofonních zemí je tedy mezinárodní organizací s univerzálním polem 

působnosti, ale omezeným členstvím.

Vzhledem к malé pravděpodobnosti rozšíření portugalštiny jako oficiálního jazyka 

v dalších zemích světa byl vedle standardního plného členství vytvořen statut pozorovatele, 

který umožňuje účastnit se bez hlasovacího práva jednání všech kolektivních orgánů 

Společenství, mít přístup к relevantním dokumentům a informacím a případně i navrhovat 

Výkonnému sekretariátu zařazení záležitostí, které se nějakým způsobem dotýkají zájmů 

pozorovatele, na program jednání příslušného orgánů CPLP. Statut pozorovatele mohou 

obdržet jak suverénní státy, které se z nějakého důvodu nemohou či nechtějí zařadit mezi země 

s plným členství, tak i autonomní oblasti v rámci suverénních států, pokud to jejich ústavní 

pořádek umožňuje, anebo mezinárodní organizace veřejného či soukromého charakteru, případně

i reprezentanti politických organizací a hnutí pocházející z nesamosprávných územích, v jejichž 

rámci se používá portugalský jazyk. Podle povahy uchazeče o statut pozorovatele jsou pak

161 Článek 3 Statutu CPLP, překlad autora. Oproti původnímu textu Statutu byl pozdějšími revizemi rozšířen výčet
oblastí spolupráce v odstavci b), včetně přidání slov „ve všech oblastech“. Srov. původní znění Statutu 
CPLP, dostupné z www.caecplp.org/biblioteca/webpdf/estatutos.pdf

162 Článek 5 Statutu CPLP.
163 Viz Statut pozorovatele (Estatuto de Observador), přijatý v roce 1998.
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rozlišovány tři druhy tohoto statutu: přidružený (associado) pro autonomní regiony, stálý 

(permanente) pro mezinárodní organizace a hostující (convidado) pro politická hnutí. Toto 

rozlišení má pak dopad do rozsahu práv pozorovatele. Vytvoření statutu pozorovatele vychází 

vstříc španělskému autonomnímu regionu Galicii, jejíž tradiční jazyk je blízce příbuzný 

portugalštině, anebo Macau, které se rok po schválení Statutu pozorovatele začlenilo do Čínské 

lidové republiky, případně dalším bývalým portugalským koloniálním územím, např. v Indii. 

Statut pozorovatele byl pochopitelně také šit na míru Východnímu Timoru, tehdy ještě

okupovanému Indonésií, jenž se však stále více přibližoval úplné nezávislosti, v čemž mu

na mezinárodní úrovni měla napomoci také vazba na CPLP, třebaže omezená.

3.1.2 Organizační struktura

Článek 7 Statutu CPLP souhrnně vyjmenovává hlavní orgány Společenství, jejichž 

pravomoci a způsob práce jsou definovány v dalších článcích.164 Jsou jimi:

■ Konference hlav států a vlád (Conferéncia de Chefes de Estado e de Governó), 

vrcholný orgán CPLP, který se schází pravidelně každé dva roky, mimořádně se 

může sejít na základě žádosti dvou třetin členských států. Jedná se o politický 

orgán s maximálními rozhodovacími pravomocemi. Rozhodnutí Konference jsou 

přijímána jednomyslně a jsou závazná pro všechny členské státy. Vrcholný orgán 

CPLP vedle obecné orientace činnosti a fungování Společenství také volí 

Výkonného tajemníka organizace a jeho zástupce. Schvaluje nebo bere

na vědomí rozhodnutí nižších orgánu CPLP, přičemž některé své pravomoci 

může delegovat na Radu ministrů. Ze svého středu si volí předsedu, který vedle 

organizačních a koordinačních pravomoc, také podle případnosti situace 

vykonává funkci reprezentanta Společenství lusofonních zemí. Dosud se konalo 

pět setkání vrcholného orgánu CPLP: 

о I. Lisabon (Portugalsko), 1996; 

о  II. Praia (Kapverdy), 1998; 

o  III. Maputo (Mosambik), 2000; 

о IV. Brasilia (Brazílie), 2002; 

о V. Säo Tomé (Svatý Tomáš a Princův ostrov), 2004.

VI. Konference je plánována na rok 2006 s předpokládaným místem konání 

v Guineji-Bissau.

164 Seznam hlavních orgánů Společenství a vymezení jejich pravomocí jsou obsahem článků 7 až 17 Statutu CPLP.
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■ Rada ministrů (Conselho de Ministros), složená z ministrů zahraničních věcí 

každé ze členských zemí organizace. Schází se pravidelně jednou do roka, 

mimořádně pak na žádost dvou třetin členských států. Rada je sice také 

především politickým orgánem, zabývá se však i mnoha technickými aspekty 

fungování CPLP, potažmo vztahů mezi státy Společenství. Mezi její pravomoci 

patří schvalování rozpočtu organizace, formulace doporučení Konferenci к přijetí 

konkrétních opatření či navrhování kandidátů na post Výkonného tajemníka 

organizace ajeho zástupce. Rozhodnutí přijímá jednomyslně. Ze svého středu 

si volí předsedu, který pak vedle organizačních pravomocí má rovněž právo 

reprezentovat CPLP v případech, kdy je to vhodné.

■ Výbor pro společný postup (Comité de Concertagäo Permanente), který 

je rovněž politickým orgánem, jeho způsob práce je však více operativní 

a flexibilní. Členy Výboru jsou velvyslanci členských zemí Společenství 

akreditovaní v Lisabonu, v místě sídla CPLP, a zástupce Portugalska. Schází 

se pravidelně každý měsíc, mimořádně vždy v případě potřeby. Úkolem Výboru 

pro společný postup je diskutovat konkrétní aktuální otázky sdíleného zájmu, 

stanoviska jednolivých členských zemí a následnou společnou pozici CPLP.165 

Pro podporu výkonu své funkce může Výbor vytvářet pracovní skupiny.

V některých případech může přijímat rozhodnutí zasahující do kompetence Rady 

ministrů (např. v oblasti rozpočtu organizace), vždy však je nutné následné 

schválení ze strany tohoto v hierarchii výše postaveného orgánu Společenství.

■ Výkonný sekretariát (Secretariado Executive), jenž je hlavním výkonným 

orgánem Společenství lusofonních států. Mezi jeho úkoly patří především 

provádění rozhodnutí výše zmíněných institucí, organizace zasedání orgánů 

CPLP a plánování a zajišťování realizace jednotlivých programů Společenství. 

Sekretariát řídí Výkonný tajemník (Secretário Executive) spolu se Zastupujícím 

výkonným tajemníkem (Secretário Executive Adjunto), který také v plném 

rozsahu vykonává funkce svého nadřízeného v situacích, kdy je toho Tajemník 

dočasně či trvale neschopen. Oba jsou voleni na dvouleté funkční období 

na základě kandidatury navržené některou z členských zemí CPLP podle principu 

rotace v abecedním sledu států, a to protisměrně - Tajemník od А к Z, jeho 

zástupce od Z к A. Země původu Tajemníka i jeho zástupce má právo znovu

165 Přeloženo doslovně by Výbor měl nést název „Výbor pro stálé slaďování”, což sice lépe vystihuje jeho poslání 
a způsob práce, v češtině však takové označení zní příliš krkolomně, proto zde bylo použito volnějšího 
překladu.
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navrhnout svého reprezentanta na jedno další dvouleté funkční období, přičemž 

se nemusí jednat o tutéž osobu, která již danou funkci zastávala.166 Tajemník 

a Zastupující tajemník nesmí být stejné státní příslušnosti. Výkonný tajemník 

CPLP nese odpovědnost za každodenní chod organizace, její administrativu, 

financování a správu jejího majetku. Má rovněž pravomoc reprezentovat 

Společenství na mezinárodní úrovni a může navrhovat svolání mimořádného 

zasedání jednotlivých orgánů CPLP. Dosud zastávaly post Výkonného tajemníka 

CPLP čtyři osoby:

o Marcolino Moco z Angoly (1996-2000), jehož zástupcem byl po obě 

dvouletá období Rafael Branco ze Svatého Tomáše a Princova ostrova; 

o Dulce Maria Pereira z Brazílie (2000-2002) a Mosambičan Zeferino 

Martins jako její zástupce,

o Joäo Augusto de Médicis z Brazílie (2002-2004), Zeferino Martins byl ve 

funkci Zastupujícího výkonného tajemníka potvrzen i na další dvouleté 

období. V dubnu 2004 se však v důsledku úmrtí svého nadřízeného stal 

dočasným Výkonným tajemníkem;

o Luis Fonseca z Kapverdských ostrovů (od 2004). Zastupujícím 

výkonným tajemníkem byl zvolen José Tadeu Soares z Portugalska.

■ Shromáždění center pro spolupráci (Reuniäo dos Pontos Focais da Cooperagäo), 

jež je sdružením pracovníků odpovědných za koordinaci spolupráce podle 

programů CPLP v jednotlivých zemích. Shromáždění jsou koordinována 

zástupcem státu, jehož reprezentant momentálně drží funkci předsedy 

Konference hlav států a vlád. Shromáždění center pro spolupráci se konají 

pravidelně dvakrát do roka a mimořádně na žádost dvou třetin členských států. 

Úkolem této instituce je vedle vzájemné výměny informací o stavu provádění 

konkrétních programů v jednotlivých zemí také sloužit ostatním institucím CPLP 

jako poradní orgán. Shromáždění center pro spolupráci bylo do Statutu CPLP 

zaneseno až v rámci jeho pozdější revize v návaznosti na reálné potřeby 

Společenství lusofonních zemí.

■ Ministerské schůzky (Reuniöes Mnisteriais), které představují setkávání 

rezortních ministrů vlád jednotlivých členských zemí podle povahy 

projednávaného tématu. Účelem těchto schůzek je posílit kvalifikované

166 К této situaci došlo v roce 2002, kdy byla brazilská zástupkyně Dulce Maria Pereira především z důvodů 
nespokojenosti ostatních členských států s jejím výkonem ve funkci Výkonné tajemnice CPLP nahrazena 
po dvou letech svým krajanem.
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rozhodování a zajistit koordinaci dílčích programů s celkovou strategií CPLP. 

Stejně jako Shromáždění center pro spolupráci, i tato instituce byla do Statutu 

včleněna teprve nedávno, čímž byla zpětně formalizována již existující praxe. 

Minimálním počtem členských států potřebných pro zasedání každého z orgánů
1 cn

Společenství je šest, všechna rozhodnutí jsou přijímaná na základě konsensu členských států.

3.1.3 Financování organizace a jejích projektů

Financování provozu organizace a jejích projektů je zajišťováno jednak zdroji z rozpočtu 

Společenství, jenž je každoročně schvalován Radou ministrů, jednak z prostředků tzv. Zvláštního 

fondu (Fundo Especial). Rozpočet spravuje Výkonný tajemník spolu se Zastupujícím výkonným 

tajemníkem a od roku 2001 je vypracováván na jeden kalendářní rok. Rozpočet je naplňován 

povinnými příspěvky členských zemí, fixní povinná část je rovná pro všechny členské státy: 

od roku 1996 je tato suma stanovena na 30 000 USD, později eur. Vzhledem к tomu, že celkové 

příjmy vzešlé z povinných odvodů jsou pro chod tak ambiciózního projektu, jakým 

je Společenství lusofonních států, značně nízké, již při projednávání rozpočtu CPLP na první rok 

jeho existence se Portugalsko a Brazílie zavázaly přispět do rozpočtu každý částkou 100 000 

dolarů nad rámec svých minimálních povinností.169 Každoročně je pak výše příspěvků členských 

zemí do rozpočtu Společenství znovu dohadována Výborem pro společný postup a následně 

schvalována Radou ministrů. Vzhledem к tomu, že od okamžiku založení CPLP v roce 1996 

nedošlo к žádné změně rozpočtových pravidel, vůle států zvýšit povinnou složku příspěvků 

je zjevně nulová, stejně jako je mizivá vůle měnit způsob stanovování její výše např. relativně 

к výkonnosti národní ekonomiky. Prostor pro navyšování finančních zdrojů je tedy pouze
170v dobrovolné části příjmové stránky rozpočtu.

Vedle povinného a případně i dobrovolného odvodu do společné pokladny Společenství 

mohou státy navíc poskytnout finanční prostředky do již zmiňovaného Zvláštního fondu. 

Finanční zdroje Fondu jsou v souladu s ustanovením Statutu CPLP vyčleněny na konkrétní 

projekty realizované v rámci CPLP. Způsob spravování Fondu je pak definován samostatnou 

právní normou.171 Do Zvláštního fondu může přispívat kdokoliv, veřejné či soukromé organizace

167 Podle původní verze Statutu, která vznikla před přijetím Východního Timoru za člena CPLP, to bylo pět.
168 Od vzniku CPLP v roce 1996 do doby přechodu na metodiku využívající kalendářního roku byl rozpočet

schvalován na období od 1. července do 30. září následujícího roku.
169 Viz Comunicado Final da I  Reuniäo do Conselho de Ministros da CPLP, Nova York 26 Setembro 1996
170 Např. v roce 2004 dosahoval objem rozpočtu CPLP 1 082 703 eur, nejvyšší dobrovolný příspěvek poskytlo

Portugalsko (393 892 eur) následované Brazílií (309 427 eur), Angolou (103 211 eur) aMosambikem 
(36 174 eur) nad rámec povinných 30 000 eur, kterými přispěly zbylé čtyři členské státy. 
Viz usnesení Rady ministrů z 26. července 2004 dostupné z http://port.pravda.ru/saotome-e- 
principe/2004/07/27/5767.html (8.12.2005).

171 Regimento do Fundo Especial da CPLP.
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i jednotlivci. Dárcům je umožněno, aby sami definovali, do kterého ze sektorů určených 

za prioritní příslušnými orgány CPLP mají jimi poskytnuté finanční prostředky směřovat. 

Z prostředků Zvláštního fondu může být hrazeno maximálně 80 % celkových nákladů daného 

projektu. Za správu Fondu je - stejně jako v případě komunitárního rozpočtu - odpovědný 

Výkonný tajemník CPLP. Výkonný sekretariát si také „účtuje“ minimálně 6 % z částky 

vyčleněné z Fondu na každý konkrétní projekt jako úhradu administrativních nákladů spojených 

s posouzením projektu a s procesem poskytnutí prostředků. Posuzování a schvalování 

konkrétních krátkodobých projektů, které se uchází o finanční prostředky z Fondu ve formě 

grantu, a nemají tedy svůj původ v původní iniciativě CPLP, probíhá na základě obecně 

vymezených kritérií.172 Vedle těchto dvou hlavních forem financování se v současné době 

Výkonný tajemník CPLP Luis Fonseca snaží o posílení alternativních způsobů financování 

aktivit Společenství, především s orientací na podnikatelský sektor či mezinárodní instituce typu 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).173

3.1.4 Další instituce s vazbou na CPLP

Výkonný sekretariát CPLP nedisponuje potřebnými kapacitami pro to, aby plně 

doprovázel celý proces realizace projektů rozvíjených v rámci Společenství. Proto byla 

na základě Dohody o spolupráci v rámci CPLP z roku 1998174 členskými státy organizace 

v každé zemi určena či nově vytvořena pracoviště (ponto focal) odpovědná za přípravu 

a provádění konkrétních projektů. Ve všech zemích jsou tato pracoviště součástí organizační 

struktury ministerstva zahraničních věcí, v případě Brazílie a Portugalska jde o agentury 

zřizované tímto ministerstvem, které se obecně specializují na politiku rozvojové spolupráce
• 17Sa akce humanitární pomoci státu. Jak již bylo zmíněno, ustavená praxe schůzek zástupců 

těchto odpovědných pracovišť (Shromáždění center pro spolupráci) byla posléze zahrnuta 

do oficiálního institucionálního rámce CPLP.

Společenství lusofonních státu je sice ve svých cílech univerzální mezinárodní 

organizací, ve velké části oblastí, ve kterých si předsevzala působit, však vzhledem к již 

zmiňovaným omezeným kapacitám nemůže působit plně „na vlastní účet”. V některých

172 Těmito kritérii jsou a) počet členských států, které se na realizaci projektů budou podílet; b) priorita oblasti
daného projektu v rámci Společenství, regionu či konkrétního státu; c) poměr nákladů a předpokládaného 
přínosu projektu; d) multiplikační efekt projektu; e) míra posílení institucí; f) stupeň finanční spoluúčasti 
jiných entit; g) stupeň přenosu znalostí a zkušeností, s cílem poskytnout maximální autonomii místním 
účastníkům projektu. Viz Regimento do Fundo Especial da CPLP, Artigo 7.

173 Notícias Lusófonas (http://www.noticiaslusofonas.com): Ministros discutem em Luanda medidas para contomar
problemas financeiros (15.7.2005).

174 Acordo Geral de Соорегадао no ämbito da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa.
175 V Brazílii je to Agěncia Brasileira de Cooperagäo (ABC), v Portugalsku pak Instituto Portugués de Apoio

ao Desenvolvimento (IPAD).
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případech tedy došlo к navázání těsné spolupráce s již  existujícími institucemi, jindy se různé 

iniciativy a projekty nepřímo podílí na rozvoji „lusofonie“ bez explicitního přihlášení se к CPLP. 

Tak či onak, v tomto oddílu jsou uvedeny nej významnější z institucí, které se takto profilují.

Fórum parlamentů lusofonních zemí (Fórum dos Parlamentos dos Países de Lingua 

Portuguesa - FPLP) se poprvé sešlo v roce 1998 v Lisabonu a formalizovalo se z popudu 

předsedů zákonodárných sborů jednotlivých členských zemí CPLP v roce 2002, kdy byl přijat 

jeho Statut.176 Fórum si klade za cíl prostřednictvím meziparlamentní spolupráce rozvíjet 

a zkvalitňovat model zastupitelské demokracii, upevňovat právní stát a ochranu lidských práv 

v zúčastněných zemích. Ve vztahu к CPLP chce doprovázet a podporovat všechny aktivity 

Společenství a dávat mu doporučení ve směru zefektivnění jeho činnosti. Fórum má vlastní 

organizační strukturu, která zastřešuje pravidelná setkávání na různých úrovních a permanentní 

kontakt na základě ustavení stálé komunikace. Fórum se evidentně snaží doplnit politický rozměr 

Společenství lusofonních států o orgán odvozující svůj mandát přímo od občanů-voličů, čímž by 

mohlo dojít к přiblížení celého projektu širším vrstvám společnosti jednotlivých členských zemí, 

a není proto vyloučeno, že v budoucnu by Fórum parlamentů lusofonních zemí mohlo být 

začleněno mezi hlavní orgány CPLP.

К institucím, jejichž vazba na Společenství lusofonních zemí je přímo zmíněna ve Statutu 

CPLP, patří Mezinárodní institut portugalského jazyka (IILP). Přestože byl ustaven již v roce 

1989, a historicky tak předchází vzniku samotného CPLP, jeho existence zůstala především 

z důvodů chronického nedostatku finančních prostředků a absence politické vůle členských států 

Společenství tento problém řešit po dlouhá léta jen na papíře. Až v roce 2000 bylo definitivně 

rozhodnuto o sídle Institutu, jež od té doby hostí Kapverdské ostrovy, o Statutu, který však byl
• • • 177již  v letech 2004 a 2005 revidován, a o dokončení institucionálně-organizační fáze projektu 

IILP. Portugalsko se při této příležitosti zavázalo kompletně uhradit náklady spojené 

s pořizováním sídla Mezinárodního institutu portugalského jazyka, které bylo slavnostně 

otevřeno na počátku roku 2005. V polovině roku 2005 se na pravidelném zasedání Rady ministrů 

CPLP v Luandě dohodly členské státy na změně kvót finančních prostředků, které mají 

jednotlivé členské státy předepsáno Institutu poskytovat. Došlo ke snížení podílu menších států 

na příjmové stránce rozpočtu IILP a protisměrnému navýšení u států, které disponují většími 

prostředky: Portugalsko a Brazílie by se napříště měly podílet 30 %, Angola 15 %, Mosambik 

a Kapverdy 8 % a ostatní tři země 3 % .178 Nedostatek peněž se však jeví být i nadále hlavním

176 Estaíutos do Fórum dos Parlamentos dos Países de Lingua Portuguesa.
177 Estatutos do IILP.
178 Resolugao sobre a Escala de Contribuigoes para o IILP, Institute Internacionál de Lingua Portuguesa,

http://www.iilp-cplp.cv/pdi7ResolNovaEscalaContribIILP.pdf
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problémem fungování IILP.179 Změnou Statutu CPLP zároveň došlo к pevnějšímu zakotvení 

IILP do organizační struktury Společenství, včetně volby Výkonného ředitele Institutu Radou 

ministrů CPLP, která také napříště bude každoročně schvalovat rozpočet této instituce.180

Již zmiňovaná Asociace portugalskojazyčných univerzit (AULP), která vznikla v roce 

1986 zvůle představitelů několika vysokoškolských zařízení z lusofonních zemích, podepsala 

v roce 2000 s CPLP protokol o úzké spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy 

a výzkumu, která patří mezi jednu z priorit Společenství.181 Mezi cíle této nevládní organizace 

patří: rozvíjení všestranné spolupráce univerzitních, vysokoškolských a výzkumných pracovišť 

v lusofonních zemích, a s dalšími pracovišti, která se nějakým způsobem zabývají portugalským 

jazykem a kulturními, politickými, sociálními či ekonomickými reáliemi lusofonních zemí; 

poskytování prostoru pro bilaterální vztahy mezi jednotlivými členy asociace; podpora mobility 

učitelů, studentů a výzkumných pracovníků atp. Vedle kategorie řádných členů, kterými mohou 

být instituce z některé ze zemí, které používají portugalštinu jako oficiální jazyk, existuje ještě 

možnost přidruženého členství, o něž se mohou ucházet všechny instituce, jež používají 

portugalský jazyk např. v rámci výuky. V současné době se na činnosti AULP tou či onou 

formou podílí více než 150 institucí z osmi členských států CPLP, ale i z Itálie, Spojených států 

amerických, Macaa či Francie.182

V roce 2002 byl na základě iniciativy Portugalské asociace pro ekonomický rozvoj 

a spolupráci (ELO -  Associagäo Portuguesa para o Desenvolvimento Económico 

e a Cooperagao) dán na schůzce Rady ministrů CPLP oficiální podnět к rozšíření pole 

působnosti Společenství na spolupráci podnikatelského sektoru jednotlivých zemí. V návaznosti 

na Podnikatelské fórum (Fórum Empresarial), které se sešlo v režii ELO toho roku v Lisabonu, 

byla vytvořena Podnikatelská rada CPLP (Conselho Empresarial da CPLP -  CE CPLP), 

instituce pověřená prováděním ekonomické diplomacie pro státy CPLP jako celek 

a prohlubováním ekonomických vztahů mezi nimi. Hlavním cílem Rady je tedy posílení 

obchodní výměny mezi členskými státy i navenek Společenství, o posílení investiční činnosti 

v zemích CPLP především formou přímých zahraničních investic, opět jak uvnitř Společenství 

tak i za účasti investorů z jiných oblastí. Podnikatelská rada prozatím sídlí v Portugalsku, jejím 

počátečním minimálním cílem je zřídit přinejmenším jednu kancelář v každé z členských zemí 

CPLP.

179 Visäo News (http://www.visaonews.com/index.aspx): Instituto de Lingua Portuguesa já  tem financiamento
(20.7.2005).

180 Resolugäo sobre o Estreitamento das Relagöes entre o IILP e a CPLP, Instituto Internacionál de Lingua
Portuguesa, http://www.iilp-cplp.cv/pdf/ResolEstreitamentoRel_IILP-CPLP.pdf

181 Protocolo de Cooperagao entre a CPLP e a AULP, AULP, http://www.aulp.org/prot_cplp.html
182 Viz seznam členů AULP dostupný na internetových stránkách Asociace http://www.aulp.org.
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Počinem, který se snaží přiblížit „lusofonii“ širším vrstvám obyvatel, je Unie
v 183lusofonních hlavních měst (Uniäo das Cidades Capitais de Lingua Portuguesa - UCCLA ), 

která byla založena již v roce 1985 a své sídlo má v hlavním městě Portugalska Lisabonu.

V současné době je členy Unie 26 měst ze zemí CPLP, ale například i dnes již čínské Macao. 

Účelem existence UCCLA je rozvoj spolupráce v rámci lusofonního společenství 

na intermunicipální úrovni ve všech možných oblastech. Členství v Unii je  trojího typu: plné 

(iefectivo), kterého požívají současná a bývalá hlavní města oblastí světa ovlivněná portugalskou 

kulturou a jazykem; přidružené (associado), jež mohou získat další lusofonní města, která mají 

zájem podílet se na činnosti Unie; a konečně podpůrné (apoiante), vytvořené pro veřejné 

či soukromé organizace všeho druhu zainteresované na činnosti UCCLA. Unie má vlastní 

propracovanou organizační strukturu a disponuje finančními zdroji z členských příspěvků, darů 

a dotací a z vlastní ekonomické činnosti, které pak používá na realizaci svých projektů. Jedním 

z projektů UCCLA je např. bienále „Hlavní lusofonní město kultury“, které se svou koncepcí 

podobá podobné akci pořádané v Evropě (Evropské město kultury). Pro období 2004/2005 

se centrem lusofonní kultury stala angolská Luanda.

Organizace nejvyšších kontrolních úřadů CPLP (Organizaqäo das lnstituiqöes 

Supremas de Controle da CPLP), která vznikla v roce 1995, je  společnou iniciativou nejvyšších
1 ОД

kontrolních institucí jednotlivých členských zemí Společenství. V roce 2001 byla tato 

iniciativa plně formalizována přijetím Statutu, kterým se zároveň vymezil vztah Organizace 

к CPLP. Organizace nejvyšších kontrolních úřadů sice přijala označení Společenství lusofonních 

zemí do svého názvu, zůstala nicméně i nadále nezávislou a finančně i administrativně 

autonomní institucí. S CPLP pak udržuje vztahy jako s jakoukoliv jinou organizací. Od samého 

počátku své existence si tato instituce klade za cíl napomoci výměně zkušeností a poznatků 

v oblasti kontroly nakládání s veřejnými prostředky a touto cestou přispět к jejímu 

efektivnějšímu výkonu ve všech zúčastněných zemích. Organizace pořádá různé konference, 

semináře či kolokvia, realizuje pracovní výměnné pobyty pracovníků kontrolních úřadů 

z jednotlivých zemí a soustředí se na studium aktuálních otázek společného zájmu, jakými jsou 

např. míra nezávislosti kontrolních institucí atp. Organizace se rovněž chce zasadit o přijetí 

portugalštiny za jeden z oficiálních jazyků v Mezinárodní organizaci nejvyšších kontrolních 

úřadů (International Organization o f Supreme Audit Institutions -  INTOSAI).

183 Podle svého Statutu je oficiálním názvem této nevládní organizace „Unie luso-afro-americko-asijských hlavních
měst“ (Uniäo das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas), proto se běžně používá zkratky 
UCCLA. Viz Estatutos da Uniäo das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas, UCCLA, 
http://www.uccla.pt/estatutos.htm

184 Organizagäo das ISC da CPLP: 10 anos de cooperaqäo 1995-2005, Tribunal de Contas de Portugal,
http://www.tcontas.pt/pt/publicacoes/outras/org_cplp/org-isc-cplp-1995-2005.pdf
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Camoesův institut (Instituto Camöes -  IC) je sice institucí portugalské vlády, která 

vznikla v roce 1992 pod pravomocí ministerstva školství a o dva roky později přešla 

do kompetence ministerstva zahraničních věcí, výrazně se nicméně podílí na realizaci jednoho 

z hlavních cílů CPLP, na propagaci portugalského jazyka ve světě. V současné době Institut 

provozuje centra portugalského jazyka ve více než 20 zemích světa - centra portugalského jazyka 

Camoesova institutu často působí v rámci některého z univerzitních pracovišť, které se zabývá
' i *185výukou portugalštiny - a kulturní střediska ve 14 zemích, včetně všech členských zemí

186 oCPLP. Camoesův institut se významnou měrou podílí na provádění zahraniční dimenze 

kulturní politiky portugalské vlády, včetně udržování kontaktů s institucemi podobného druhu 

v zahraničí.

Vedle výše zmíněného institutu si jméno slavného portugalského literáta propůjčil i další 

projekt, který sice není přímo vázán na struktury CPLP, přesto se do jeho zorného pole 

dostává celé lusofonní společenství v širším smyslu toho slova. Camoesova cena (Prémio 

Camöes), kterou v roce 1989 poprvé společně udělily portugalská Nadace Národní knihovny 

(Fundagäo Biblioteca Nacional) a brazilský Národní knižní ústav (Departamento Nacional 

de Livro), je  nejprestižnější ocenění udělované portugalský píšícím literátům světa podporované 

vládami obou výše zmíněných států, přičemž к pozměněnému protokolu, který upravuje udílení 

ceny mohou přistoupit i další státy CPLP.187 Drtivá většina z oceněných sice pochází 

z Portugalska nebo Brazílie, v roce 1991 však byl touto cenou poctěn Mosambičan José 

Craveirinha, o šest let později pak Angolan Artur Carlos Pestana dos Santos, známý spíše pod 

jménem Pepetela. Význam této ceny spočívá vedle finančního přínosu pro oceněné také 

v podpoře společného portugalskojazyčného literárního potenciálu a v propagaci děl autorů 

v ostatních zemích lusofonního prostoru i ve světě.

3.2 Oblasti činnosti CPLP

Zakládající deklarace a Statut Společenství lusofonních zemí poměrně obsáhle vymezují 

sféry aktivit CPLP. Jak je vymezeno ve 3. článku Statutu, hlavními oblastmi působnosti 

organizace jsou:

■ společný diplomatický postup,

■ všestranná spolupráce,

■ realizace projektů šíření portugalského jazyka.

185 Příkladem může být pražské centrum, které bylo nedávno otevřeno ve spolupráci s Filosofickou fakultou
Univerzity Karlovy.

186 Pro více informací viz internetové stránky Camčesova institutu http://www.instituto-camoes.pt.
187 Viz Protocolo Modificativo do Protocolo que Institui o Prémio Camöes, Artigo 9.
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3.2.1 Společný diplomatický postup

Jednou ze tří hlavních oblastí činnosti Společenství lusofonních zemí podle Zakládající 

deklarace i Statutu CPLP je zajištění společného diplomatického postupu členských zemí 

v co možná nejvíce otázkách vznesených na mezinárodním fóru, především pak na půdě různých 

mezinárodních organizací. Představa, že národní zájmy jednotlivých státu se budou spíše 

přibližovat vzhledem к rozdílnému regionálnímu zakotvení členských zemí Společenství, kdy si 

v mnoha případech nemohou být vzájemně konkurenční, se v mnoha případech potvrdila. Státy 

si vzájemně vyjadřovanou podporou kandidatur na rozmanité posty v různých mezinárodních 

organizacích vycházejí celkem bez problémů vstříc. Posledním výrazným úspěchem společného 

diplomatického postupu bylo v roce 2005 jmenování bývalého předsedy portugalské vlády 

Anónia Guterrese Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky. Fakt, že se za Guterresovu 

kandidaturu postavilo všech osm zemí CPLP, kterou na žádost portugalského prezidenta Jorge 

Sampaia vyjádřili nejvyšší představitelé ostatních členských států Společenství v dopise 

adresovaném Generálnímu tajemníkovi OSN, jistě pozitivně přispěl к výběru a následnému 

zvolení portugalského kandidáta Valným shromážděním OSN do této funkce.

Dalším úspěchem společného diplomatického postupu představitelů členských států 

Společenství lusofonních zemí se stalo úspěšné završení procesu sebeurčení Východního 

Timoru, byť nelze úlohu CPLP v kontextu aktivit prakticky celého mezinárodního společenství 

v tomto případě přeceňovat. Za úspěch diplomatických aktivit v rámci Společenství je možno 

považovat větší zaujetí Brazílie pro celý problém, kdy brazilská zahraniční politika otázku 

Východního Timoru do poloviny 90. let minulého století spíše ignorovala také vzhledem 

к přirozenému vztahu к Indonésii coby rovnocennému partnerovi v jihovýchodní Asii, 

respektive к rozvoji vztahů mezi bloky MERCOSUL -  ASEAN, v nichž hrají Brazílie a 

Indonésie rozhodující úlohu.189 Brazilská strana se nakonec, také pod dojmem z udělení 

Nobelovy ceny míru zástupcům timorského hnutí odporu vůči indonéské okupaci, stala „tichým 

prostředníkem“ v rozhovorech mezi vládou Portugalska, jež i nadále podle mezinárodního práva 

vykonávalo správu nešťastně dekolonizovaného území, a Indonésie pod záštitou OSN, které se 

koncem 90. let minulého století snažily nalézt pokojnou cestu к realizaci práva obyvatel 

Východního Timoru na sebeurčení. Podpora, které se Východnímu Timoru od všech orgánů 

Společenství lusofonních zemí postupně dostalo, sice nepředstavovala v celém procesu takovou 

váhu, jako měla angažovanost OSN, společný postup nicméně přiměl к aktivnímu pozitivnímu

188 Público, 25.5.2005: Os bastidores de uma escolha.
189 OLIVEIRA, H. A.: A Ásia, o Brasil e a Indonésia: alguns comentários. Lusotopie, 1999, str. 91-102.
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přístupu к případné timorské nezávislosti vlád států, které by jinak o tuto zemi patně žádný 

zájem neprojevily.

Relativním neúspěchem bylo naopak angažmá CPLP při řešení krize v Guineji-Bissau 

v letech 1998-1999, kterou lze považovat za regulérní občanskou válku.190 Snaha Společenství 

lusofonních zemí působit jako jeden celek coby prostředník mezi guinejským prezidentem 

Vieirou a vzbouřenými generály, jež doznala dílčích úspěchů v okamžiku, kdy došlo 

к odblokování nehybné situace, nakonec narazila na geopolitické poměry v regionu. 

Angažovanost Hospodářského sdružení západoafrických států (Economic Community o f  West 

African States -  ECOWAS), jehož je Guinea-Bissau členem, ve prospěch jinak mocensky 

izolovaného prezidenta Vieiry se nakonec stala protiváhou působení CPLP. Nakonec došlo 

к úplnému vyloučení CPLP z procesu uzavírání příměří a udržování míru a hlavní úlohu 

převzalo ECOWAS. Pro Společenství lusofonních zemí to znamenalo zjištění limitů vlastních 

možností v případě podobných situací, kdy výrazná aktivita jednoho z členských států -  v tomto 

případě Portugalska -  není dostatečná pro sledování společného postupu, pokud ostatní státy 

z různých důvodů přistupují к dané otázce více než nezaujatě. V případě guinejské krize z konce 

90. let došlo spíše к prohlášení ambicí portugalské zahraniční politiky za cíle celého 

Společenství, což se sice nedočkalo výrazné opozice ze strany ostatních členských států CPLP, 

tento postup však ani nezískal potřebnou podporu, jež byla pro úspěšné dokončení mírové mise 

v Guineji pod hlavičkou Společenství lusofonních států nutnou podmínkou.191 Odstavený 

prezident Vieira nakonec získal politický azyl v Portugalsku.

CPLP se pokusila angažovat i v krizové situaci, která nastala v roce 2003 na Svatém 

Tomáši a Princově ostrově. Již v roce 1995, kdy došlo к prvnímu pokusu o státní převrat v této 

malé ostrovní republice, se podařilo dosáhnout dohody mezi vojenskými pučisty a řádně 

zvolenou vládou prezidenta Miguela Trovoady za pomoci angolských diplomatů.192 V době 

vojenského převratu z 16. července 2003 právě zasedala Rada ministrů CPLP v portugalské 

Coimbře a aktuální situace na Svatém Tomáši se stala jedním z hlavních témat tohoto zasedání. 

Rada státní převrat odsoudila a vyjádřila připravenost CPLP zasadit se spolu s dalšími
• • • • •  . . 1 Q-}regionálními organizacemi Afriky o obnovení pořádku v zemi pokojnou cestou. Společenství 

se nakonec stalo -  vedle zástupců Spojených států amerických, Nigérie, Africké unie

190 Více к průběhu a pozadí konfliktu např. DRIFT, R.: Democracy: Legitimate Warfare in Guinea-Bissau,
Lusotopie. 1999, str. 225-240; RUDEBECK, L.: Guinea-Bissau: Democratic legality versus democratic 
legitimity. Lusotopie, 1998, str. 25-30; případně v kontextu pozdějšího vývoje FERREIRA, P. M.: Guinea- 
Bissau: Between Conflict and Democracy. African Security Review, 2004, Vol. 13, No. 4, str. 45-56.

191 Více к úloze CPLP v guinejské krizi viz např. MACQUEEN, N.: A Community o f Illusions? Portugal, the CPLP
and Peacekeeping in Guiné-Bissau. International Peacekeeping, 2003, Vol. 10, No. 2, str. 1-26.

192 SEIBERT, G.: Säo Tomé e Principe: military coup as a lesson?. Lusotopie, 1996, str. 71-80.
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a Jihoafrické republiky -  jedním z prostředníků v konfliktu a garantů procesu stabilizace 

rozjitřené situace. Výsledkem diplomatických aktivit, s jejichž pomocí se prezident Fradique 

de Menezes vrátil к moci, bylo nakonec především posílení vlivu Nigérie v zemi, která skýtá 

bohatá naleziště ropy ve svých výsadních vodách, na jejichž těžbu v té době ještě nebyly 

přiděleny vládou Svatého Tomáše příslušné koncese. Odtud také pramení zdánlivě překvapivá 

angažovanost USA v řešení vnitropolitické krize spíše malého rozsahu v zemi, která 

se po dlouhou nacházela na naprostém okraji zájmu mezinárodního společenství.194 CPLP 

se v důsledku zkušenosti z Guineje-Bissau poučila z geopolitických determinant krizí a jejich 

řešení a v tomto případě se spokojilo s rolí jednoho z mnoha prostředníků mezi stranami 

konfliktu. Jak se však zdá, ropné bohatství dosud způsobuje Svatému Tomáši a Princovu ostrovu 

spíše sociální neklid než prosperitu,195 čímž se pro CPLP, která není přímo zainteresovaná na 

těžbě tohoto vysoce ceněného zdroje, otevírá prostor pro pomoc při dalších případných krizích a 

ve směru dlouhodobého působení na sektor veřejné správy v zemi.

Na základě tohoto stručného vhledu do praxe společného diplomatického postupu 

Společenství lusofonních zemí je možné vyvodit některé závěry:

■ členské státy CPLP jsou schopny takového postupu v oblasti kandidatur na posty 

v mezinárodních organizacích;

■ v případě, kdy i přes oficiální připojení se ke společnému stanovisku Společenství 

určitá země necítí potřebu se v daném problému angažovat, společný postup 

se pak, v závislosti na míře významu této země v rámci CPLP obecně či ve vztahu 

к projednávanému tématu, může stát prázdnou deklarací bez reálných důsledků;

■ tam, kde CPLP narazí na síly a zájmy, které působí v protisměru jejímu konaní, 

nemá dostatek síly a vnitřní soudržnosti, aby těmto konkurenčním faktorům 

čelilo.

Společenství lusofonních zemí sdružuje osm států světa rozprostřených na čtyřech 

kontinentech, které dohromady čítají více než 200 miliónů obyvatel. Podle povahy problému, ke 

kterému se členské státy CPLP rozhodnou zaujmout společné stanovisko, pak Společenství 

představuje větší či menší sílu, která působí v mezinárodních vztazích. Vedle dílčích úspěchů 

vzájemných konzultací mezinárodněpolitických témat se rozvoj a institucionalizace komunikace

193 Declaraqao do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa sobre a situagäo
em Säo Tomé e Principe.

194 Více к vojenskému převratu na Svatém Tomáši v roce 2003 viz SEIBERT, G.: The Bloodless Coup of July 16
in Säo Tomé e Príncipe. Lusotopie, 2003, str. 245-260.

195 Poslední politickou obětí dosud nezahájené těžby ropy ve výsadních vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova
se stal předseda vlády Damiäo Vaz de Almeida, který byl v červnu 2005 donuce podat demisi. Público, 
3.6.2005: Primeiro-ministro de Säo Tomé e Principe apresentou demissäo.
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mezi zúčastněnými státy na vládní úrovni výrazně pozitivní měrou zasloužilo o posílení vazeb 

nimi a vytvoření předpokladů pro multidimenzionální spolupráci.

3.2.2 Všestranná spolupráce

Podle základních dokumentů Společenství lusofonních zemí -  Zakládající deklarace 

a Statutu CPLP -  představuje spolupráce mezi členskými státy v prakticky všech možných 

oblastech jeden ze základních důvodů existence této mezinárodní organizace. Bylo by však 

naivní domnívat se, že ve všech vyjmenovaných sektorech je možné dosáhnout stejného stupně 

spolupráce a společné iniciativy. Zcela přirozeně došlo knejvětšímu pokroku v prohlubování 

vzájemných vztahů tam, kde již bylo možno navázat na předchozí projekty bilaterální povahy, 

buď přistoupením dalších účastníků к již  existujícímu programu, anebo využitím získaných 

zkušeností pro zavedení určitého postupu kooperace do nového rámce CPLP. V tomto oddíle 

jsou zmíněny jen ty oblasti spolupráce, kde bylo, či v blízké budoucnosti může být, dosaženo 

poměrně výrazných výsledků. Členění na jednotlivé sféry je třeba brát jako pomocný analytický 

nástroj především proto, že se navzájem prostupují, ovlivňují a všechny směřují ke stejnému 

cíly, totiž ke konsolidaci státní moci v daných zemích, všestranný rozvoj jejich společností 

a posílení mezinárodního postavení těchto zemí. Spolupráce mezi zeměmi Společenství 

má úzkou vazbu i na ostatní dvě hlavní oblasti působení CPLP, na společný postup 

na mezinárodní úrovni a na propagaci portugalského jazyka ve světě i v rámci jednotlivých 

členských států Společenství lusofonních zemí.

3.2.2.1 Ekonomická spolupráce
Hospodářská Významná, byť stále dosti asymetrická, je spolupráce v hospodářské

oblasti. Nepřehlédnutelným fenoménem 90. let minulého století byla intenzifikace 

ekonomických vztahů mezi Portugalskem a Brazílií, která byla podmíněna jak hospodářským 

vzestupem nového člena Evropských společenství, tak překonáním nejtěžších průvodních 

příznaků ekonomické krize v Brazílii. Nárůst objemu vzájemných investic vyvolával více či 

méně opodstatněné naděje na zahájení nové éry vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi.196 К 

posílení přítomnosti portugalského kapitálu v Brazílii došlo již  bezprostředně po portugalské 

karafiátové revoluci z roku 1974, jejíž levicový kontext přiměl mnohé z majetných 

podnikatelských rodin dočasně změnit místo svého pobytu, často právě do Brazílie. Stejný směr 

měly i mnohé portugalské kapitálové zdroje umístěné do té doby v afrických koloniích, jejichž

196 Viz např. KLÍMA, J.: Rodi se transantlatnická osa Brazilie -  Portugalsko. Mezinárodní politika , 1996, roč. 20, 
č. 4, str. 28-29.
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osud se vlivem událostí zdál být rovněž nejistý.197 Získaná znalost brazilského trhu a místního 

podnikatelského prostředí se pak pozitivně projevila na investičním výkonu Portugalska 

v Brazílii v závěru 90. let. Faktem je, že v závěru 90. let směřovala téměř polovina zahraničních 

investic Portugalska do Brazílie a Portugalsko se vletech 1997-1999 stalo třetím největším 

zahraničním investorem v Brazílii (hned za Spojenými státy americkými a Španělskem),198 

přičemž do roku 1994 dosahovaly portugalské investice v Brazílii kolem 1 % celkového objemu 

zahraničních investic v zemi a v absolutním vyjádření představovaly menší sumu než investice 

brazilského kapitálu v Portugalsku.199 Se zmírněním tempa ekonomického růstu v Portugalsku 

v prvních letech nového tisíciletí a s občasnými ekonomickými turbulencemi v Brazílii -  zvláště 

vletech 1999 a 2002 -  se vzájemná investiční aktivita mírně zpomalila, pevné základy pro 

silnější ekonomické vazby mezi oběma státy však již byly položeny.

Jakkoliv se vývoj portugalsko-brazilských ekonomických vztahů v 90. letech minulého 

století zdá být slibný, možnosti rozvoje ekonomické spolupráce v případě afrických zemí - 

především těch, které jako Angola či Svatý Tomáš disponují ropným bohatstvím, a přitahují 

proto investory z jiných jazykových okruhů -  je třeba hodnotit střízlivěji. T ose týká jak 

obchodních, tak i investičních aktivit. Proto byla na IV. Podnikatelském fóru CPLP v roce 2005 

znovu projednávána otázka vytvoření Investičního fondu CPLP (Fundo de Investimento), v němž 

by měly svou účast investiční banky z jednotlivých zemí Společenství, působící na základě 

spojení veřejného a soukromého kapitálu. Tato iniciativa získala podporu Výkonného tajemníka 

CPLP a v její prospěch se na své schůzce vLuandě již v červenci toho roku vyslovila i Rada 

ministrů. Zatím však nebyl stanoven žádný harmonogram realizace tohoto plánu ani bližší 

specifikaci toho, jak by celý systém měl fungovat.

Na základě údajů o vzájemném obchodě mezi zeměmi CPLP z let 2001 a 2004 lze 

vysledovat značné rozdíly mezi zapojením jednotlivých ekonomik do obchodních vztahů v rámci 

Společenství a především spíše nepříznivou tendenci vývoje těchto vztahů.200 Zatímco v případě 

Portugalska ani Brazílie se žádná z dalších zemí CPLP nezařadila mezi první čtyři obchodní 

partnery, pro Kapverdské ostrovy představuje Portugalsko i nadále hlavního odběratele vývozů 

země a zároveň i hlavního dovozce, byť jeho relativní podíl klesá. Významné postavení 

má Portugalsko také v zahraničněobchodních vztazích Svatého Tomáše a Princova ostrova, 

částečně i Guineje-Bissau a Angoly. Je patrné, že zatímco pro dvě ekonomicky nejsilnější země

197 DONATO, H. -  LAMPREIA, L. F.: O Investimento Portugués no Brasil: história e atualidade. Säo Paulo, 2003,
str. 105-108.

198 LAFER, C.: Relagoes Brazil -  Portugal: passado, presente, fiituro, in: ABDALA, B. (ed.): Incertas Relagöes:
Brasil -  Portugal no século XX. Säo Paulo, 2003, str. 94.

199 MAGALHÄES, J. C.: As r e la te s  luso-brasileiras na segunda metade do século XX, in: ABDALA, B. (ed.):
Incertas Relaqöes: Brasil -  Portugal no século XX. Säo Paulo, 2003. str. 123.
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CPLP Brazílii a Portugalsko nepředstavují z jejich strany trhy ostatních zemí významnou 

položku běžného účtu platební bilance,201 z pohledu ostatních zemí je Portugalsko i nadále 

vyhledávaným trhem. Podle údajů Světové banky z roku 2004 však zahraniční obchod v rámci
909CPLP představuje pouhé 1 % z celkového mezinárodního obchodu zemí Společenství. 

Pozornost si rozhodně zaslouží výrazný nástup Spojených států amerických a Číny v Africe, 

ale třeba i Nigérie a Senegalu v případě Guineje-Bissau, anebo Indonésie coby významného 

obchodního partnera Východního Timoru, což lze vysvětlit normalizací vztahů mezi oběma 

zeměmi poté, co Timor dosáhl nezávislosti.

Investiční činnost mezi státy CPLP vykazuje rovněž mnohá slabá místa. Vzhledem 

к tomu, že žádná z členských zemí nemá výrazné přebytky investičního kapitálu, které by mohla 

vyvážet, a spíše naopak se snaží o jeho přilákání, je  celkový objem zahraničních investic 

skromný a portugalský či brazilských kapitál v Africe nebo na Timoru získává stále výraznějšího 

konkurenta v americkém či nastupujícím čínském investorovi. Zvláštním případem jsou investice 

do sektoru těžby ropy, které se pravděpodobně stanou hlavním faktorem makroekonomického 

růstu v Angole, na Svatém Tomáši a Princově ostrově a Východním Timoru. Především u dvou 

posledně zmiňovaných ostrovních zemí, kde se základy petroprůmyslu teprve vytvářejí, se již 

dnes stal prodej koncesí významným zdrojem státních financí a zároveň i vnitropolitické
9 04nestability či mezinárodních kontroverzí.

Se zajímavou iniciativou přijel na vrcholnou schůzku představitelů členských zemí CPLP 

v roce 2004 brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Jeho návrh na uzavření dohody mezi 

zeměmi CPLP -  s výjimkou Portugalska -  a seskupením MERCOSUL o preferenčním přístupu 

vývozních komodit z těchto zemí na jihoamerické trhy se prý již setkal s pozitivním přijetím 

na straně členských států MERCOSUL.204 O tom zda, a případně v jaké podobě bude spolupráce 

tohoto druhu rozvinuta, však dosud na straně CPLP rozhodnuto nebylo.

Společenství lusofonních zemí se rovněž snaží využít existujících kontaktů v dnes již 

čínském Macau a při jasném pochopení role Číny v současných mezinárodních ekonomických 

vztazích se zaměřilo na institucionalizaci hospodářských vztahů s touto rodící se ekonomickou 

velmocí. V roce 2003 se v Macau konalo společné Fórum pro hospodářskou a obchodní

200 Viz Tabulka 2: Hlavní obchodní partneři zem í CPLP, 2001 a 2004, přiložená к této práci.
201 Příčinámi a kořeny zvláštních ekonomických vztahů Portugalska s africkými lusofonními zeměmi v 90. letech

se zabývá např. DIAS, J.: As actuais importagöes portuguesas com origem nos PALOPs e a importáncia 
da ligafäo colonial anterior. Lusotopie, 1996, str. 93-101.

202 Viz závěrečný dokument IV. Podnikatelského fóra CPLP 2005, dostupný z http://www.elo-online.org
(15.12.2005).

203 O dopadu připravovaného rozvoje těžby ropy v exkluzivních vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova
na politický život v zemi viz např. FRYNAS, J. G. -  WOOD, G. -  SOARES DE OLIVEIRA, R. M. S.: 
Business and Politics in Säo Tomé e Príncipe: From Cocoa Monoculture to Petro-State. Lusotopie, 2003, 
str. 33-58.
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spolupráci (Fórum de Cooperagao Económica e Comerciat), při jehož příležitosti došlo 

к podpisu Akčního plánu (Plano de Acgäo para a Cooperagao Económica e Comercial) 

a Protokolu o spolupráci mezi organizacemi na podporu obchodu a investic a obchodními 

komorami (Protocolo de Cooperagao entre os Organismos de Promogao do Comércio 

e Investientos e Cämaras de Comércio). К  prvnímu velkému setkání zástupců podnikatelského 

sektoru zemí CPLP a Číny došlo v roce 2005 v angolské Luandě.205

Další spíše vizionářskou iniciativou bylo společné vyjádření několika významných 

představitelů portugalského veřejného života (mimo jiné bývalého prezidenta Mária Soarese, 

někdejšího reformního ministra pro zámoří Salazarovy vlády a jednoho z duchovních otců CPLP 

Adriana Moreiry, či posledního portugalského generálního guvernéra na Kapverdských 

ostrovech Silvina Silvéria Marquese), kteří vyslovili záměr zasadit se o budoucí plné členství
• • 906 •Kapverd v Evropské unii. Reakce na tento počin byly pochopitelně různé, současný předseda 

kapverdské vlády José Maria Neves se nicméně к němu vyjádřil velmi pozitivně s tím, 

že kapverdská vláda udělá vše pro to, aby dosáhla maximálního možného přiblížení к Evropské
•• 207unii.

3.2.2.2 Rozvojová spolupráce
Velkým tématem a raison d'etre Společenství lusofonních zemí je rozvojová spolupráce.

Sedm z osmi členských zemí CPLP je podle různých metodik shodně řazeno do skupiny tzv. 

rozvojových zemí. Jediné Portugalsko bývá klasifikováno jako stát s rozvinutou tržní 

ekonomikou, nepatří však mezi ty nej výkonnější. Vezmeme-li za měřítko stupně rozvoje pořadí 

země mezi státy, pro něž byl vypočten index lidského rozvoje (Human Development Index -  

HDI), který používá UNDP, potom z celkového počtu 177 zemí klasifikovaných v roce 2003 

se Portugalsko nachází na 27. místě, Brazílie okupuje 63. příčku, Kapverdy 105., Svatý Tomáš 

a Princův ostrov 126. místo, Východní Timor se nachází 140. v pořadí, 160. pozici obsadila 

Angola, následovaná Mosambikem na 168. místě a Guinejí-Bissau na pozici číslo 172. Poslední 

tři jmenované státy se ocitly v kategorii zemí s nízkým lidským rozvojem, ostatní, s výjimkou 

Portugalska, jež patří do skupiny států s vysokým rozvojem, se pak zařadily do nejpočetnějšího 

segmentu středně rozvinutých zemí, přičemž se nacházejí spíše v její druhé -  méně rozvinuté - 

polovině.208

204 BBC Brasil (http://www.bbcbrasil.com): Brasil financia reuniäo de cúpula da CPLP (24.7.2004).
205 Visäo News (http://www.news.visaonews.com/index.aspx): Encontro China/CPLP arranca em Luanda

(28.3.2005).
206 Diário de Notícias, 17.2.2005: Projecto baseado numa nova ordem mundial.
207 Público, 10.5.2005: José Maria Neves: "Cabo Verde pretende ir о mais longe possivel no relacionamento

com a Europa".
208 Human Development Index, UNDP, http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/presskit/HDR05_PKE_HDI.pdf
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HDI, který agreguje několik ukazatelů různé povahy a snaží se poskytnout alternativu 

prostě ekonomickému pohledu na stupeň rozvoje dané společnosti, jež bývá založen 

na používání ukazatele hrubého domácího produktu (HDP) konkrétní ekonomiky coby měřítka 

rozvinutosti dané země. Podle relace HDI a HDP je možno usuzovat na schopnost země naložit 

s existujícím makroekonomickým bohatstvím ve prospěch rozvoje společnosti. Na základě 

tohoto srovnání pak lze u námi sledovaných zemí zjistit, že v polovině z nich - v Angole, 

Mosambiku, na Kapverdských ostrovech a v menší míře v Guineji-Bissau - je  tento poměr 

v neprospěch HDI.209 Jinými slovy, bohatství, které daná ekonomika vytváří, se z různých 

důvodů neodráží ve stupni všestranného rozvoje dané společnosti. Tři z členských zemí CPLP 

(Mosambik, Guinea-Bissau, Svatý Tomáš a Princův ostrov) navíc patří do skupiny tzv. těžce 

zadlužených chudých zemí (Heavily Indebted Poor Countries -  HIPC), již pro účely udržitelné 

obsluhy státního dluhu vymezuje Světová banka a Mezinárodní měnový fond.210 Význam 

oficiální rozvojové pomoci pro některé členské země Společenství lusofonních států můžeme 

ilustrován i následujícími čísly: podle statistik Světové banky tvořily zdroje poskytované v rámci 

této pomoci v roce 2003 4,6 % HDP Angoly, v případě Mosambiku to bylo 25,1 % a celých 

63,6 % u Guineje-Bissau.211

Podle tohoto jen stručného nástinu situace převažující části členských zemí Společenství 

je zjevné, že velký prostor pro posílení solidarity a vazeb v rámci CPLP je právě v rozvojové 

spolupráce. Situaci komplikuje fakt, že žádný ze států, který se na činnosti organizace podílí, 

není příliš vybaven potřebnými finančními prostředky. Jak již bylo zmíněno, relativně nejbohatší 

Portugalsko se dostalo ze skupiny příjemců oficiální rozvojové pomoci UNDP teprve v roce 

1992 a ani ekonomicky nejmohutnější Brazílie není vzhledem к svízelné sociální situaci velké 

části vlastních obyvatel212 schopna výrazného výkonu na poli zahraniční rozvojové pomoci 

a spolupráce. Další problém, který se však týká spíše CPLP jako mezinárodní organizace, 

představuje spíše malá ochota členských států -  především Brazílie a Portugalska -  poskytovat 

prostředky do společného fondu organizace a preference provádění rozvojové politiky 

na bilaterální úrovni, byť v rámci lusofonního prostoru. V této oblasti spolupráce v rámci CPLP 

se více než kde jinde projevuje preference bilaterální před multilaterální povahou spolupráce, což 

není vzhledem к politickým souvislostem poskytování rozvojové pomoci obecně nijak 

překvapivé. Navíc je třeba brát v potaz, že ačkoliv v rámci CPLP si Portugalsko udržuje pozici

209 WATKINS, K. et al.: Human Development Report 2005: International cooperation at a crossroad -  Aid, trade
and security in an unequal world. New York, 2005, str. 219-222.

210 Pro více informací viz http://www.worldbank.org/hipc.
211 Aid Dependency, World Bank, http://devdata.worldbank.org/wdipdfs/table6_10.pdf
212 Více ke strukturálním příčinám chudoby v Brazílii viz např. SKIDMORE, T. E.: Brazil’s Persistent Income

Inequality: Lessons from History. Latin American Politics and Society, 2004, Vol. 46, No. 2, str. 133-150.
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štědrého poskytovatele rozvojové pomoci, ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie - 

s výjimkou zemí, které přistoupily к Unii v roce 2004 - však ani v absolutních ani v relativních
• 91 o

číslech nepatří mezi nej významnější donory EU v zemích subsaharské Afriky.

Drtivá většina rozvojových projektů, které jsou realizovány na účet CPLP, je hrazena 

z prostředků Zvláštního fondu, jehož příjmová složka se skládá z dobrovolných příspěvků, které 

mohou být samotným dárcem předurčeny pro konkrétní rozvojový projekt.214 Projekty, které 

jsou pak z tohoto fondu financovány, mají různou povahu a rozsah, obecně se dělí 

na jednorázové (krátkodobé) a obecné (dlouhodobé) projekty. Ze Zvláštního fondu byl rovněž až 

do reformy jeho financování v roce 2005 financován chod IILP. Prostředky z Fondy byly rovněž 

použity na pozorovací mise CPLP např. při komunálních volbách v Mosambiku v roce 2003 

anebo při legislativních volbách v Guineji-Bissau v následujícím roce. Část zdrojů Zvláštního 

fondu CPLP byla také poskytnuta do společného fondu UNDP pro stabilizaci situace v Guineji- 

Bissau (Emergency Economic Managment Plan), který byl vytvořen v roce 2003.215

Vedle rozvojových projektů prováděných pod hlavičkou CPLP však Brazílie 

a Portugalsko věnují řádově vyšší finanční částky na další aktivity rozvojové spolupráce 

v ostatních zemích Společenství lusofonních zemí. Jako příklad může posloužit Portugalsko, 

jehož rozvojová politika se především soustřeďuje právě na africké lusofonní země a Východní 

Timor. V tomto směru jsou pak finanční prostředky poskytované na bilaterální úrovni mimo 

CPLP nesrovnatelně větší než zdroje, které Lisabon odvádí do rozpočtu Společenství či jeho 

Zvláštního fondu, jež dohromady nedosahují 1,5 % celkových finančních zdrojů poskytovaných 

v rámci lusofonního prostoru.216 S podobnou situací se můžeme setkat i případě Brazílie.

Přes všechny tyto výhrady se CPLP snaží přispět relativně skromnými prostředky 

к všestrannému rozvoji svých členských zemí. Je rovněž třeba brát v úvahu, jakým způsobem 

chápeme rozvojovou spolupráci. Pokud bychom ji omezili pouze na oficiální mezivládní pomoc, 

neznamenala by aktivita CPLP na tomto poli ve srovnání s dalšími subjekty příliš mnoho. Pokud 

však budeme nazírat na celé Společenství jako na jeden z nástrojů rozvoje zúčastněných 

společenství, kde i společný postup na mezinárodní úrovni, všestranná spolupráce a snaha

o šíření portugalského jazyka nepřímo přispívají к zlepšení ekonomické, sociální a politické 

situaci v těchto zemích, potom je CPLP nepřehlédnutelným hráčem na poli rozvojové 

spolupráce.

213 MONTES, C. -  MIGLIORISI, S.: EU  Donor Atlas: Maping Official Development Assistance, dostupné
z http://europa.eu.int/comm/development/body/tmp_docs/Donor_Atlas.pdf (20.12.2005).

214 Viz Tabulka 3: Vývoj příspěvků do Zvláštního fondu CPLP v období 1996-2003, přiložená к této práci.
215 Pro vice informací viz http://www.un.org/docs/ecosoc/adhoc/africa/guineabissau.html.
216 Viz Tabulka 4: Distribuce oficiální rozvojové pomoci Portugalsko v rámci lusofonního prostoru, 2002-2004,

přiložená к této práci.
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3.2.2.3 Spolupráce ve zdravotnictví
Oblastí, která s rozvojovou problematikou úzce souvisí, je spolupráce v sektoru

zdravotnictví, jmenovitě pak v boji proti HIV/AIDS a dalším nemocím, jako např. malárii, žluté 

zimnici, tyfu apod., anebo při zlepšení sanitárních podmínek obecně. Zde jsou nej potřebnějšími 

země lusofonní Afriky: v Mosambiku a Guineji-Bissau již rozšíření viru HIV mezi dospělou 

populací podle odhadů překročilo 10 %, pro Angolu paradoxně znamenala dlouholetá občanská 

válka se svými důsledky na omezení pohybu osob v rámci teritoria příčinu současného stále ještě 

relativně nízkého počtu osob nakažených tímto virem (okolo 3 %), jenž se však patrně bude 

zvyšovat s pokračující repatriací angolských uprchlíků a s všestranným rozvojem kontaktů 

s ostatními zeměmi v regionu, který zaznamenává nejvyšší podíly osob nakažených virem HIV
217 • •na světě. Problematika tohoto onemocnění se ocitnula na pořadu jednání Konference hlav

918států a vlád CPLP v roce 2004, v prosinci 2005 se pak v angolské Luandě konal I. Kongres 

CPLP o HIV/AIDS stím , že podobná akce by napříště měla být pořádána každé dva roky. 

Kongres se zabýval především možnostmi antiretrovirální léčby v Africe a dostupností
9 1  Q

potřebných léčiv. V tomto ohledu by mohla být příslibem do budoucna ochota Brazílie, která 

zaznamenala úspěch vlastního programu boje proti HIV/AIDS a zabývá se i výrobou látek 

účinných při zmírnění postupu choroby, tato léčiva některým zemím lusofonní Afriky 

poskytovat.

I v této oblasti je  však aktivita jednotlivých členských zemí CPLP -  v tomto případě 

Brazílie -  na bilaterální úrovni výraznější nežli pod hlavičkou Společenství lusofonních zemí.

V součinnosti s OSN (programem UNAIDS) Brazílie rozvinula spolupráci se všemi lusofonními 

zeměmi Afriky, která se orientuje jak na prevenci šíření nemoci, tak na péči o nakažené 

a nemocné. Neomezuje se však pouze na lusofonní země, nýbrž se podílí o svou zkušenost

i se zeměmi Latinské Ameriky a karibské oblasti. Boj proti AIDS má tak pro Brazílii univerzální
9 9 0a globální charakter.

3.2.2.4 Spolupráce v sektoru vzdělávání
Školství, věda a výzkum jsou rovněž explicitně zmíněny v zakládajících dokumentech

CPLP jako oblasti kooperativní působnosti Společenství. V tomto případě se organizace výrazně 

opírá o působení AULP, která jako nevládní iniciativa přímo zástupců vzdělávacích zařízení 

disponuje flexibilními a efektivními nástroji spolupráce. Společnou ministerskou Deklarací

2'7 Údaje Světové zdravotnické organizace, dostupné z http://www.who.int (21.12.2005).
218 BBC Brasil (http://www.bbcbrasil.com): Lula trata de democracia e Aids em Säo Tomé (26.7.2004).
219 Angolapress (http://www.angolapress-angop.ao): Congresso da CPLP aborda estratégia global 'iniciativa trés por

cinco' (2.12.2005).
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z Fortalezy z roku 2004 dala CPLP najevo svůj prioritní zájem o rozvoj spolupráce především 

v oblasti vysokého školství, kde se jeho přirozeným partnerem stává právě AULP. Na svém 

zasedání v roce 2005 se zástupci institucí sdružených v AULP vyslovili pro zvýšení možností 

mobility studentů, učitelů a vědeckých pracovníků v rámci lusofonního prostoru a v tomto 

smyslu také apelovali na své vlády, aby pro to vytvořily vyhovující podmínky. Deklarovaným 

cílem pak je do roku 2004 vytvořit fungující systém vzájemně uznávaného vysokého školství 

s neomezenou možností mobility studentů i vyučujících v jeho rámci.221 Inspirace podobným 

projektem v rámci Evropy, tzv. boloňským procesem, je zjevná a koneckonců i přiznávaná.222

V rámci AULP již byl vytvořen systém stipendií pro studenty ostatních vysokoškolských 

zařízení, který j e v  některých případech podporován vládou. Působení Společenství lusofonních 

zemí se nicméně neomezuje pouze na vysoké školství, ale zaměřuje se také na celkový rozvoj 

sektoru vzdělávání v jednotlivých členských zemích. V tomto směru se soustředí zejména 

na kvalifikační rozvoj vyučujících na všech stupních školského systému. Především 

ze Zvláštního fondu CPLP223 jsou financovány některé dílčí projekty, jako např. školení 

pedagogických pracovníků. Za zmínku stojí i projekt modernizace Právnické fakulty v Bissau, 

spolufinancovaný Společenstvím lusofonních států.

3.2.2.5 Usnadnění pohybu osob v rámci CPLP
Nejen s rozvojem mobility studentů a pracovníků ve školství další z cílů CPLP, kterým

je maximální zjednodušení pohybu osob v rámci lusofonního prostoru. Přes všechny dosavadní 

deklarace -  např. Deklaraci z Brasílie z roku 2002 - a někdejší snahu o vytvoření „občanství 

CPLP“, které podporovaly především vlády Portugalska a Kapverdských ostrovů,224 se dodnes 

ani nepodařilo odstranit vzájemnou vízovou povinnost pro občany některých členských států. 

Tento stav věcí vyplývá zejména z mezinárodních závazků jednotlivých zemí Společenství, jako 

např. v případě Portugalska, kde se jedná o důsledky členství země v Evropské unii. Je to právě 

Portugalsko, které je vzhledem к absenci jazykové bariéry a relativní geografické blízkosti cílem 

mnoha tzv. ekonomických migrantů, zejména z Kapverdských ostrovů, Brazílie a dalších zemí

220 Viz Rozhovor s brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva (Entrevista concedida pelo Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Programa “Roda Viva", Palácio do Planalto, 7 de novembro 
de 2005), Palácio de Planalto, http://www.info.planalto.gov.br/download/Entrevistas/pr944.doc

221 A Capital, 25.5.2005: Reitores lusófonos exigem mobilidade.
222 NEVES, F. S.: Espayo Lusófono de Ensino Superior (ELES): ir além da “Declara?äo de Luanda”

e da “Declaragäo de Fortaleza”. Revista Lusöfona de Educagäo, 2005, No. 5, str. 189-190.
223 Např. pro rok 2003 bylo 30 % všech plánovaných výdajů ze Zvláštního fondu předběžně vymezeno pro sektor

vzdělávání, včetně výuky portugalštiny. Viz Secretário Executivo: Relatório das Demonstragöes 
Financeiras do Fundo Especial da CPLP, Exercício de 2003.

224 KLÍMA, J.: „Lusofónia” v roce rozmachu. Mezinárodní vztahy, 2003, roč. 38, No. 2, str. 56.
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CPLP. Podle současných odhadů žije v Portugalsku více než 65 000 Brazilců, téměř stejný počet 

Kapverďanů, 34 000 občanů Angoly a bezmála 25 000 osob pocházejících z Guineje-Bissau.225

Nic na spíše mizivém pokroku v oblasti usnadnění pohybu osob v rámci Společenství 

lusofonních zemí nemění ani fakt, že byla na lisabonském letišti v prosinci 2005 zřízena zvláštní 

odbavovací brána pro občany členských zemí CPLP,226 byť toto spíše symbolické opatření 

dojednané všemi státy Společenství již na summitu v Brasílii v roce 2002 může znamenat nový 

impuls pro revizi imigrační politiky Portugalska.227

3.2.2.6 Spolupráce v oblasti obrany a veřejné bezpečnosti
Obrana, bezpečnost a veřejný pořádek sice patří do oblastí, ve kterých jsou suverénní

státy obecně nepříliš ochotné přenechávat prostor jiným subjektům, v rámci CPLP je však tato 

sféra v mezích možností začleněna mezi kooperativní aktivity. Tradice pravidelných schůzek 

ministrů obrany členských zemí společenství byla založena v roce 1998. Navázala na soustavu 

dohod o bilaterální spolupráci Portugalska se všemi pěti africkými lusofonními zeměmi v oblasti 

obrany z 2. poloviny 80. let, ke které se postupně připojila i Brazílie a po dosažení státní 

suverenity i Východní Timor. V roce 2002 byla v důsledku revize Statutu CPLP zařazena mezi 

oblasti komunitámí spolupráce i obrana. Byl vytvořen Stálý sekretariát CPLP pro obranu 

(Secretário Permanente para os Assuntos de Defesa da CPLP - SPAD), jenž sídlí v Lisabonu 

v rámci portugalského ministerstva obrany. Vedle toho bylo z vůle ministrů obrany členských 

států Společenství v roce 2002 vytvořeno Centrum strategických analýz (Centro de Análise 

Estratégica -  CAECPLP), coby výzkumné a vzdělávací středisko s hlavním sídle 

v mosambickém Maputu a pracovišti v jednotlivých členských státech. Od roku 2000 jsou pak 

pořádána každoroční společná vojenská cvičení Felino22s V roce 2000 a 2001 se konala 

v Portugalsku, roku 2002 v Brazílii, následujícího roku v Mosambiku, rok nato v Angole 

a v závěru roku 2005 na Kapverdských ostrovech. Cvičení se oficiálně zaměřují především 

na nácvik humanitárních a mírových akcí prováděných ozbrojenými složkami. Byl rovněž 

zahájen program mobility příslušníků ozbrojených složek jednotlivých států za účelem zvýšení 

jejich kvalifikace.

225 Spíše pro zajímavost zde uvádíme, že nejpočetnější komunitu imigrantů v Portugalsku v současné době tvoří
Ukrajinci. Viz Visäo, 10.2.2005, Suplemento Especial Estado daNa?ao, str. 14.

226 Expresso Áfřica (http://africa.expresso.clix.pt), 14.12.2005: Sócrates inaugura porta para cidadaos da CPLP.
227 O komplikované povaze vnitropolitické diskuze a politického procesu v tomto směru pojednává např.

CARVALHAIS, I.: Political integration o f iusophone’ non-national citizens in Portugal: perceptions of 
key political actors. Portuguese Journal o f  Social Science, 2004, Vol. 2, No. 3, str. 133-148.

228 MACHADO, M. S.: Felino 2004: Forqas Especiais de países lusófonos treinaram operaqoes de apoio ä paz
em Angola. Seguran?a e Defesa, 2005, Vol. 81, http://www.segurancaedefesa.com/Felino2004.htm.
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3.2.3 Šíření portugalského jazyka

Význam portugalštiny jako nej důležitějšího jednotícího elementu pro projekt lusofonního 

společenství není patrně třeba zdůrazňovat. Přesto je vhodné blíže se zaměřit na otázku možností 

sdíleného jazyka sloužit jako pevná báze pro projekt multilaterální a multidimenzionální 

spolupráce. Vzhledem к tomu, že mezi členskými státy Společenství nalezneme velmi rozdílné 

společnosti, kterým nejen že se nedostává vzájemného bezprostředního geografického kontaktu, 

ale navíc jsou vystaveny působení různých odstředivých vlivů, v neposlední řadě i jazykové 

povahy. V případě Brazílie to je značný vliv Španělsky hovořících zemí, které ji obklopují, 

Guinea-Bissau je zase vklíněna do frankofonního prostoru, Mosambik je situován v oblasti, kde 

dominuje anglický jazyk atd. Svou roli také hraje omezené rozšíření portugalštiny jako nástroje 

každodenní komunikace především v afrických zemích, ale i na Východním Timoru. Vedle 

(téměř) 100% užívání portugalštiny v Portugalsku, Brazílii a na Svatém Tomáši a Princově 

ostrově patří portugalský jazyk do každodenní komunikace 90 % Kapverďanů a 65 % obyvatel 

Angoly, ale jen 30 % Mosambičanů a obyvatel Guineje-Bissau. Pouhých 20 % státních 

příslušníků Východního Timoru se běžně dorozumívá portugalštinou. Na druhé straně pak 

v důsledku silné portugalské emigrace v minulosti existují lusofonní komunity v zemích, kde 

portugalština není oficiálním jazykem, jako např. ve Spojených státech amerických, Francii, 

Kanadě, Venezuele či Jihoafrické republice.229 Právě z tohoto důvodu se jedním z hlavních cílů 

existence CPLP stalo šíření portugalského jazyka v rámci Společenství a ve světě.

Zajímavou historii má snaha o sjednocení portugalské pravopisné normy coby podmínky 

efektivního dorozumění mezi různými lusofonními komunitami, která se z původně bilaterální 

úrovně Portugalsko-Brazílie přenesla na multilaterální fórum CPLP. Kořeny „ortografického 

schizmatu“ lze dohledat v roce 1911, kdy Brazílie nenásledovala portugalskou pravopisnou 

reformu a obě země se začaly v tomto ohledu vzdalovat. S postupem času začala rozdílná 

ortografie působit jisté komunikační problémy. První pokus o napravení tohoto stavu se datuje 

do 30. let minulého století, kdy byla na základě společného ujednání Akademie věd v Lisabonu 

(Academia das Ciéncias de Lisboa) a Brazilské akademie písemnictví (Academia Brasileira 

de Letras) přijata Dohoda o pravopise (Acordo Ortográficó), která se později stala zákonnou 

normou v obou státech. Mizivý praktický dopad této smlouvy se však projevil již v samotném 

znění nové brazilské ústavy z roku 1934, jež byla redigována podle staré pravopisné normy.230

V roce 1938 znovu uzákonil Dohodu prezidentským dekretem brazilský diktátor Getúlio Vargas.

V roce 1945 ji však v rámci procesu demokratizace zařadil brazilský parlament na pořad jednání

229 LOPES, C.: Entre o regional e o global. O Mundo em Portugués, 2003, Vol. 45/47, str. 26.
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a následněji zamítl. Do portugalského právního řádu však byla s definitivní platností tato dohoda 

včleněna bez problémů a nakonec se stala závaznou jen pro Portugalsko. V průběhu dalších 

dekád došlo к několika jednáním mezi oběma stranami, žádná z nich však nevedla к konečnému 

cíly.

V polovině 80. let pak v důsledku dekolonizace portugalské koloniální říše a náhlého 

vzniku samostatných států s portugalštinou jako oficiálním jazykem vyvstala potřeba znovu 

se pokusit o odstranění bariér ve vzájemné komunikaci a zabránit případnému vzniku překážek 

nových. V zemích Afriky a na Východním Timoru dosud převládá portugalský úzus, Brazílie 

nicméně do tohoto prostoru proniká především prostřednictvím své audiovizuální produkce 

(hudba, televizní programy) i učebnicemi portugalského jazyka. Jednání, která byla z iniciativy 

brazilské strany zahájena mezi reprezentanty Angoly, Brazílie, Guineje-Bissau, Kapverd, 

Mosambiku, Portugalska a Svatého Tomáše, vyvrcholila v roce 1986 vR iu  de Janeiro 

vypracováním projektu příslušné multilaterální dohody. Ten však nakonec odmítlo Portugalsko, 

které v něm spatřovalo přílišnou dominanci stávající brazilské ortografícké normy. O pouhé čtyři 

roky později byla stejným osazenstvem tentokrát v Lisabonu podepsána nová Dohoda

o pravopise portugalského jazyka (Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa), v jejímž článku 

3 bylo stanoveno, že daná smlouva vstoupí v platnost к 1. lednu 1994, poté, co budou 

u portugalské vlády uloženy ratifikační listiny všech zúčastněných stran. Zároveň byl stanoven 

cíl vyhotovit společný ortografický slovník do 1. ledna 1993.231

Vzhledem ke skutečnosti, že do počátku roku 1994 ratifikovalo tuto dohodu pouze 

Portugalsko, byl v roce 1998 přijat pozměňující protokol, kterým byl termín vstupu smlouvy 

v platnost zrušen. Jelikož ani toto opatření se nestalo pro účastnické státy dostatečně 

motivujícím, aby pokročily v procesu ratifikace, byl v roce 2004 podepsán další pozměňující 

protokol, který na základě zvyklosti mezi danými členskými státy CPLP modifikoval podmínky 

vstupu dohody v platnost na požadavek uložení ratifikačních listin pouze tří účastnických států. 

Zároveň byl s Východním Timorem, novým suverénním státem, jenž přijal portugalštinu 

za oficiální jazyk, otevřen proces přistoupení к dohodě.232 V současné době již smlouva dosáhla 

nově stanoveného minimálního počtu ratifikací (Portugalsko, Brazílie, Kapverdy), pro to, aby 

vstoupila v platnost podle mezinárodního práva je však nutná ratifikace výše zmíněného 

pozměňovacího protokolu z roku 2004, což se dosud (konec roku 2005) nestalo. Pokrok 

ve vypracovávání zmiňovaného ortografického slovníku je rovněž stále nedostatečný.

230 CERVO, A. L. -  MAGALHÄES, J. C.: Depois das Caravelas: as relafoes entre Portugal e Brasil 1808-2000,
Brasilia. 2000, str. 274.

231 Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa, IILP, http://www.iilp-cplp.cv/pdf/iilp/acordoOrtografico.pdf
232 Segundo Protocolo Modijicativo ao Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa, IILP, http://www.iilp-

cplp.cv/pdf/iilp/acordos/SegProtModifAcordoOrtogrLinguaPT.pdf.
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Nenalezení shody o tom, jakou portugalštinu je třeba vyučovat a šířit poznamenalo

i průběh dosavadní existence Mezinárodního institutu portugalského jazyka. Jak již  bylo 

uvedeno, rozhodnutí o vzniku IILP padlo již  v roce 1989. Až do roku 2002 však prakticky 

neexistoval a teprve v roce 2005 bylo dosaženo ustavení stabilního systému jeho financování,233 

přičemž do té doby byl financován především ze Zvláštního fondu Společenství lusofonních 

zemí. Přestože je Institut uveden již ve Statutu CPLP jako hlavní instituce pověřená působení 

v oblasti realizace projektů šíření portugalského jazyka, základní podmínky pro jeho fungování 

byly nastoleny až v roce 2005. I v budoucnu bude zjevně osud IILP záviset na vůli vlád CPLP 

podílet se na jeho chodu a na schopnosti vedení Institutu navázat a rozvíjet spolupráci 

s národními institucemi podobného zaměření v jednotlivých členských zemích, jako jsou 

např. Camoesův institut, Brazilská akademie písemnictví atp., anebo s mezinárodními kulturními 

organizacemi.

IILP již v závěru roku 2005 demonstrovalo svůj zájem o přesah mimo literární rozměr 

používání portugalského jazyka, když se v sídle Institutu konal ve spolupráci s portugalskými 

partnerskými institucemi I. Festival filmu a videa z lusofonních zemí.234 Pořádání podobných 

akcí přímo v sídle Institutu v hlavním městě Kapverdských ostrovů sice může z důvodů 

odlehlosti místa narážet na malý okruh potenciálního publika, zároveň však má šanci napomáhat 

překonání tradiční -  a do jisté míry možná přirozené -  převahy Portugalska a Brazílie 

v „exportovatelné“ kulturní produkci. Zapojení IILP i do aktivit, které by posilovali vědomí 

kulturní blízkosti obyvatel zemí CPLP na základě společného jazyka by rovněž mohlo změnit 

situaci, kdy se o „lusofonii“ v kulturním slova smyslu starají pouze Portugalci.235

233 Visäo News (http://www.visaonews.com/index.aspx): Institute de Lingua Portuguesa já tem financiamento
(20.7.2005)

234 Encontro de Cinema no IILP, dostupné z http://www.iilp-cplp.cv (22.12.2005).
235 Visäo, 31.3.2005: Ruy Duarte de Carvalho: ‘Só os portugueses estäo preocupados com a lusofonia’.
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ZÁVĚR

Společenství lusofonních zemí završí v roce 2006 desátý rok své formální existence. 

Za tu dobu dokázalo uskutečnit celou řadu společných projektů a způsobit i podobně dlouhou 

sérii zklamaných nadějí. Společenství lusofonních zemí se však již od svého počátku vyznačuje 

některými specifickými rysy, které mohou působit jako pozitivní i negativní faktory jeho 

fungování. I na ně je třeba brát ohled při hodnocení dosavadních výsledků CPLP.

Mezi tyto specifika patří například skutečnost, že CPLP vznikla až dvacet let po rozpadu 

portugalské koloniální říše. Tento časový odstup na jedné staně sice díky generačnímu odstupu 

od doby koloniálních válek, které poznamenaly poslední fázy portugalského působení v Africe, 

umožnil minimalizaci podezření z neokoloniálních úmyslů navrhovatelů institucionalizace 

lusofonního společenství a vytvořil podmínky pro absolutní dobrovolnost vstupu do organizace, 

na straně druhé však přirozeně omezil možnosti působení CPLP především v důsledku již 

existujícího členství jednotlivých států v jiných mezinárodních organizací (EU, MERCOSUL, 

SADC, ECOWAS), jejichž cíle v některých případech kolidují s představami tvůrců iniciativ 

Společenství lusofonních zemí -  viz např. snahu o usnadnění pohybu osob v rámci CPLP 

a závazky Portugalska v oblasti volného pohybu osob vyplývající z členství země v Evropské 

unii.

Dalším takovým specifikem CPLP je sociální a ekonomická situace jednotlivých 

členských států. Ani Portugalsko, jež bývá řazeno mezi rozvinuté země s vyspělou tržní 

ekonomikou, ani Brazílie, která patří mezi deset nej větších ekonomik světa, nejsou vzhledem ke 

svým vlastním potřebám schopny stát se materiálním patronem CPLP, potažmo ostatních šesti 

členských zemí Společenství, jež se nachází na straně příjemců oficiální rozvojové pomoci, která 

v některých případech (Mosambik, Guinea-Bissau) tvoří významný zdroj fungování národní 

ekonomiky. Otvírá se tak sice prostor pro působení poskytovatelů finanční a jiné materiální 

pomoci, kteří mohou svým vlivem narušovat vazby daného státu na lusofonní prostor, zároveň se 

však posiluje možnost rozvoje činnosti CPLP na základě nikoliv pouze fiktivní rovnosti.

Zdánlivým handicapem Společenství lusofonních zemí je pak geografická vzdálenost 

jednotlivých členských států, roztříštěnost lusofonního prostoru po světě. Ani jedna ze zemí 

CPLP nevlastní pozemní hranici s dalším členským státem organizace, která tak přes relativně 

malý počet svých členů zasahuje na čtyři světadíly. V minulosti by vznik takovéto organizace 

patrně nebyl možný, v současné době však již díky možnostem moderních komunikačních 

prostředků není geografická vzdálenost hlavní překážkou všestranného rozvoje vzájemných
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vztahů mezi státy. Rozmanitostí regionálního zakotvení svých členů se tak CPLP naopak dostává 

potenciálu globální působnosti.

Je rovněž nezbytné rozlišovat Společenství lusofonních zemí, jako mezinárodní 

mezivládní organizaci s mezinárodněprávní subjektivitou, a lusofonní společenství, jež by 

se dalo definovat jako souhrn osob a případně i institucí, které používají jako svůj vyjadřovací 

prostředek portugalských jazyk a jsou více či méně kulturně zakotveny do prostoru, který byl 

historicky ovlivněn přítomností Portugalců v zámoří. Do lusofonního společenství je možno 

zahrnout například i portugalskou diasporu v západní Evropě či Severní Americe, jež však není 

přímo zastoupena v CPLP. Účastníky Společenství lusofonních zemí jsou naopak vlády států, 

které sice používají portugalštinu jako svůj oficiální jazyk, ne vždy je však tento jazyk používán 

většinou obyvatel, o rozsahu jeho funkce mateřského jazyka ani nemluvě. Lusofonní 

společenství existuje nezávisle na CPLP a nachází svůj odraz v různých akcí především kulturní 

povahy („lusofonní” hudební festivaly, filmové přehlídky, knižní veletrhy atp.) s podporou 

CPLP či bez ní. Společenství lusofonních zemí pak působí ve směru rozšíření používání 

portugalštiny a následně i lusofonního společenství v rámci hranic svých členských států. 

Lusofonní společenství má svou vlastní přirozenou vnitřní dynamiku, intenzita aktivit CPLP 

je pak přímo odvislá od vůle vlád jednotlivých členských států tuto mezinárodní organizaci 

podporovat a rozvíjet. Právě v tomto ohledu padá na Společenství lusofonních zemí největší 

podíl kritiky, jež se zaměřuje i na analýzu příčin těžkopádnosti a diskontinuity fungování CPLP.

Jednou z příčin může být odlišné pojímání smyslu celého projektu Společenství 

lusofonních zemí v závislosti na různém vnímání společné koloniální historie.236 Na jedné straně 

stojí značně kritický proud především zástupců zemí, na nichž zacházení s domorodým 

obyvatelstvem ze strany lisabonské vlády během posledních dekád portugalského kolonialismu, 

a především v době koloniální války, zanechaly výraznou stopu.237 Na straně druhé pak 

nacházíme některé portugalské intelektuály -  např. Adriana Moreiru, kteří - třebaže s notnou 

dávkou kritičnosti к postupu salazaristických vlád - spatřují ve srovnání s pozdějšími událostmi 

doby nezávislosti bývalých kolonií v období vlády Lisabonu v zámoří jako období prosperity. 

Spolu s oživováním některých tezí teorie lusotropikalismu se pak snaží o smířlivější hodnocení 

celého období portugalského kolonialismu a jeho významu pro současné vztahy mezi státy 

s portugalštinou jako oficiálním jazykem.

236 BORGES, P. G.: O Problema do Consenso Histórico na Área Lusófona, Portuguese Literary & Cultural Studies,
2006, Vol 12, http://www.plcs.umassd.edu/plcsl2texts/graca.doc.

237 Viz např. COELHO, J. P. B.: Da violencia colonial ordenada ä ordern pós-colonial violenta: sobre um legado das
guerras coloniais nas ex-colónias portuguesas. Lusotopie, 2003, str. 175-193; MENDY, P. K.: Portugal’s
Civilizing Mission in Colonial Guinea-Bissau: rhetoric and reality. International Journal o f  African
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S touto otázkou souvisí i určitý tichý boj mezi Portugalskem a Brazílií o vůdčí roli 

ve Společenství lusofonních zemí. Portugalsko, které je bezpochyby historickou kolébkou 

lusofonní kultury, a Brazílie, jedna ze zemí s univerzálními zahraničněpolitickými ambicemi 

a dostatečným mocenským potenciálem, mají ve vztahu к projektu CPLP jiná očekávání 

z pohledu vlastního národního zájmu a koncepce své zahraniční politiky. Symbolicky 

to vyjadřuje i dosavadní neschopnost dohodnout se na jednotné pravopisné normě portugalštiny, 

která se řeší již  po více než patnáct let.

Střetávání bilaterální (Brazílie) a multilaterální (Portugalsko) koncepce spolupráce mezi 

členskými státy Společenství je pak jedním z inhibitorů rozvoje CPLP jako autonomního 

subjektu mezinárodních vztahů. Chronické problémy se zpožděním odvodu dojednaných 

finančních příspěvků do pokladny Společenství, jež je mezi vládami zemí CPLP značně 

rozšířeno, kontrastují s poměrně štědrou podporou Brazílie vybraným zemím Společenství, 

především těm, které vlastní ropné zásoby (Svatý Tomáš a Princův ostrov, Východní Timor,
• 9̂ 8Angola), na bilaterání úrovni. Také z důvodů tohoto původně neplánovaného převládnutí 

bilaterální dimenze mezivládních vztahů v rámci CPLP je někdy celý projekt eufemisticky 

nazýván „multibilaterální kooperací”.239

Zdá se, že původní naděje vkládané především z portugalské strany do přínosu 

Společenství lusofonních zemí pro rozvoj vztahů mezi jeho jednotlivými členskými státy 

a pro mezinárodní kredit Lisabonu byly přehnané. Fakt, že některé ze základních cílů projektu -  

např. zprovoznění Mezinárodního institutu portugalského jazyka -  ani po deseti letech své 

virtuální existence nemohou vykázat příliš výraznou pozitivní bilanci svého působení, odráží 

přehnané ambice iniciátorů projektu, které pak byly průběžně korigovány. Naopak následné 

začlenění některých orgánů, které se svou činností osvědčily, či rozšíření pole působnosti CPLP 

o oblasti, kde již  к určitému stupni kooperace mezi subjekty z různých zemí lusofonního světa 

na základě soukromé iniciativy došlo, vypovídá o schopnosti Společenství lusofonních 

zemíreagovat na aktuální potřeby a příležitosti. Zatím se však zdá, že reaktivní přístup к řízení 

CPLP převažuje nad aktivním.

Přes všechny kritiky, které byly v této práci i jinde na účet fungování CPLP navršeny, 

není projektem beze smyslu a budoucnosti. Fakt, že na poslední Konferenci hlav států a vlád 

členských zemí Společenství v roce 2004 byla jako host pozvána delegace Rovníkové Guineje, 

afrického státu, který projevil zájem o nějakou formu úzké spolupráce s organizací, byť jeho

Historical Studies, 2003, Vol. 36, No. 1, str. 35-58; NETO, M. C.: Ideologias, contradiföes e mistificagoes
da coloniza?äo de Angola no século XX. Lusotopie, 1997, str. 327-359 a další.

238 FERREIRA, R.: A For9a de um passado comum: r e la te s  Brasil-PALOP. Janus Online, 2004,
http://www.janusonline.pt/2004/2004_2_4.html

239 Relatório do Secretário Executive sobre as Actividades de Cooperagäo da CPLP, 2002/2004.
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oficiálním jazykem není portugalština, nýbrž španělský a francouzský jazyk, svědčí

o přetrvávající přitažlivosti CPLP pro případné další subjekty, ačkoliv právě v případě 

Rovníkové Guineje mohou být motivace elit tamního obskurního režimu o statut pozorovatele 

nejrůznější povahy. Společenství lusofonních zemí by se pravděpodobně mělo při příležitosti 

10. výročí své existence pokusit o nějakou hlubší sebereflexi a vyvodit z n í závěry. Návrat 

к základnímu atributu Společenství, к portugalskému jazyku a jeho propagaci, by mohl znovu 

přiblížit CPLP s lusofonním společenstvím v širším slova smyslu. Nejen že by se tak posílila 

vnitřní soudržnost mezinárodní organizace, ale došlo by i к dalšímu rozvoji vzájemnosti mezi 

subjekty, pro něž není portugalština pouze oficiálním jazykem, nýbrž i „vlastí“.

97



SEZNAM ZKRATEK

ABC

AIDS

APODETI

ASEAN

AULP

CAECPLP

CE CPLP

CIA

CLSTP

CONCP

CPLP

ECCAS

ECOWAS

ELES

EU
FNLA

FPLP

FRAIN

FRELIMO

FRETILIN

HIPC

HIV

HDI

HDP
IC

Agěncia Brasileira de Cooperagao
Brazilská rozvojová agentura
Acquired Immune Deficiency Syndrome
syndrom získaného selhání imunity
Associagäo Popular Democrática Timorense
Timorský lidový demokratický svaz
Association o f South East Asian Nations
Sdružení zemí jihovýchodní Asie
Associagäo das Universidades de Lingua Portuguesa
Asociace portugalskojazyčných univerzit
Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa 
Centrum strategických analýz Společenství lusofonních zemí 
Conselho Empresarial da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa 
Podnikatelská rada Společenství lusofonních zemí 
Central Intelligence Service
Ústřední zpravodajská služba Spojených států amerických
Comité de Libertagäo de Säo Tomé e Principe
Výbor pro osvobození Svatého Tomáše a Princova ostrovu
Conferéncia das Organizagöes Nacionalistas das Colónias Portuguesas
Konference nacionalistických organizací portugalských kolonií
Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa
Společenství lusofonních zemí
Economic Community o f  Central African States
Hospodářské společenství středoafrických států
Economic Community o f  West African States
Hospodářské společenství západoafrických států
Espago Lusófono de Ensino Superior
Lusofonní prostor vysokoškolského vzdělávání
Evropská unie
Frente Nacional de Libertagäo de Angola
Národní fronta za osvobození Angoly
Fórum dos Parlamentos dos Países de Lingua Portuguesa
Fórum parlamentů lusofonních zemí
Frente Revolucionária dos Africanos para a Independéncia Nacional
Revoluční fronta Afričanů za národní nezávislost
Frente de Libertagäo de Mogambique
Fronta za osvobození Mosambiku
Frente de Libertagäo de Timor Leste Independente
Fronta za osvobození nezávislého Východního Timoru
Heavily Indebted Poor Countries
těžce zadlužené chudé země
Human Immunodeficiency Virus
vir selhání lidské imunity
Human Development Index
index lidského rozvoje
hrubý domácí produkt
Instituto Camöes
Camoesův institut
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IILP Institute Internacionál de Lingua Portuguesa
Mezinárodní institut portugalského jazyka 

INTOSAI International Organization o f  Supreme Audit Institutions 
Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních úřadů 

IP AD Instituto Portuguěs de Apoio ao Desenvolvimento
Portugalský rozvojový institut 

MAC Movimento Anti-Colonial
Protikoloniální hnutí 

MERCOSUL Mercado Comum do Sul 
Společný trh jihu 
Movimento das Forgas Armadas 
Hnutí ozbrojených sil
Movimento de Libertagäo de Säo Tomé e Príncipe 
Hnutí za osvobození Svatého Tomáše a Princova ostrovu 
Movimento Popular da Libertagäo de Angola 
Lidové hnutí za osvobození Angoly 
North Atlantic Treaty Organization 
Organizace severoatlantické smlouvy 
Organization fo r  Economic Co-operation and Development 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Organizagäo das Instituigöes Supremas de Controle da Comunidade dos Países 
de Lingua Portuguesa
Organizace nejvyšších kontrolních úřadů Společenství lusofonních zemí 
Organizace spojených národů 
Partido Africano da Independěncia de Cabo Verde 
Africká strana kapverdské nezávislosti 
Partido Africano da Independěncia da Guiné e Cabo Verde 
Africká strana za nezávislost Guineje a Kapverdských ostrovů 
Países Africanos da Lingua Oficial Portuguesa 
Africké země s portugalštinou jako oficiálním jazykem 
Polícia Internacionál e de Defesa do Estado 
Mezinárodní policie obrany státu 
Resistěncia Nacional de Mogambique 
Mosambický národní odpor 
South Afričan Development Community 
Jihoafrické rozvojové společenství
Secretário Permanente para os Assuntos de Defesa da CPLP 
Stálý sekretariát CPLP pro obranu
Uniäo das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas (Uniäo as Cidades 
Capitais de Lingua Portuguesa)
Unie lusofonních hlavních měst 

UDENAMO Uniäo Democrática Nacional de Mogambique 
Národní demokratický svaz Mosambiku 

UDT Uniäo Democrática Timorense
Timorský demokratický svaz 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
Západoafrická hospodářská a měnová unie 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
Společný program Organizace spojených národů boje proti HIV/AIDS 

UNDP United Nations Development Programme
Rozvojový program Organizace spojených národů

MFA

MLSTP

MPLA

NATO

OECD

OISC CPLP

OSN
PAICV

PAIGC

PALOP

PIDE

RENAMO

SADC

SPAD

UCCLA
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UNITA

WTO

Uniäo Nacional para a Independéncia Total de Angola 
Národní svaz za úplnou nezávislost Angoly 
World Trade Organization 
Světová obchodní organizace
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RESUMO EM PORTUGUĚS

Este texto trata da questäo das relagöes contemporäneas entre os países lusófonos, 

sobretudo na sua forma da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa (CPLP), uma 

organizagäo intergovemamental fundada em 1996 por representantes de sete países cuja lingua 

oficial é o portuguěs -  Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Mogambique, Portugal, Säo 

Tomé e Principe - com fmalidades de promover uma cooperagäo multidimensional. О projecto 

da CPLP tenta valorizar o passado comum destes países, aos quais em 2002 aderiu ainda о Timor 

Leste independente, durante a época colonial cujas caracteristicas, incluso as fundamentagöes 

ideológicas da presenga portuguesa no Ultramar e о processo da descolonizagäo abrupta, säo 

também abordadas neste texto. Sendo a lingua portuguesa о lago mais firme entre os países 

da CPLP, junto com as influencias mútuas culturais, a Comunidade dos Países de Lingua 

Portuguesa busca sobretudo promover a difusäo deste idioma no mundo e dentro dos Estados 

participantes. Além disso, entre os principals objectivos da CPLP encontram-se também 

a concertagäo político-diplomática e a cooperagäo em todos os campos possiveis.

No entanto, a CPLP que neste ano festeja a conclusäo da primeira década da sua 

existencia näo tem sempre funcionado muito bem. Isto deve-se a vários factores. Primeiro, por 

razöes da situagäo geográfica muito diferente dos países da CPLP, estes estäo ancorados nas suas 

regiöes por meio de várias outras organizagöes intemacionais -  Uniäo Europeisa, MERCOSUL, 

CEDEAO, Commonwealth, La Francophonie etc. -  que, na maioria dos casos, representam 

aparceira prioritária das respectivas politicas externas. Segundo, arivalidade entre о Brasil 

e Portugal sobre a lideranga da Comunidade prejudica o próprio funcionamento dela. Terceiro, 

a preferencia por forma bilateral das relagöes, mesmo no ämbito da CPLP, sobretudo por parte 

do Brasil, situa a intengäo da cooperagäo multilateral dos Estados-membros da Comunidade dos 

Países de Lingua Portuguesa ao segundo plano. Assim, a CPLP alegamente tende a virar um 

mero instrumento da política externa do Brasil.

Por outro lado, durante os dez anos da existencia da CPLP, os países envolvidos 

conseguiram ultrapassar alguns ressentimentos da época colonial. Apesar de näo satisfazer 

totalmente as ambigöes originais, о contributo da Comunidade para о solugäo de várias crises 

intemas nalguns dos Estados-membros (Guiné-Bissau, Säo Tomé e Principe), e о apoio prestado 

pelos govemos dos países lusófonos ao esforgo da resistencia de Timor Leste no sentido 

da obtengäo da independencia, representam alguns dos resultados positivos da Comunidade 

dos Países de Lingua Portuguesa. Além disso, as actividade diversas nos múltiplos campos 

de interesse -  por exemplo da educagäo, saúde, do comércio, investimento e desenvolvimento
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económico e social, da defesa, administragäo pública ou da circulagäo das pessoas no espago 

da CPLP -  näo podem ser omitidos. Sobretudo para os pequenos Estados-membros, 

a participagäo activa na Comunidade tem um valor significativo para uma maior visibilidade 

destes Estados na cena mundial.

Seja со то  for, só os resultados de actividades da CPLP no futuro mostraräo se este 

projecto do diálogo entre os países dispersos nos quatro continentes do mundo tinha uma 

perpectiva duradoura. Neste momento, a Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa 

representa um projecto relativamente bem-sucedido no que diz respeito ao diálogo 

problematizado entre os países do Norte e do Sul global, entre os povos oriundos de diferentes 

círculos civilizacionais, näo obstante o passado comum do colonialismo portuguěs.
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RESUME IN ENGLISH

This text explores the topic of contemporary relations between lusophone countries, 

principally at the level of Community of Portuguese Speaking Countries (Comunidade dos 

Países de Lingua Portuguesa -  CPLP), the international intergovernamental organization 

founded in 1996 by representants of seven countries which use Portuguese as official language -  

Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal and Sao Tome and Principe

-  with intention to promote a multidimensional cooperation. The project of CPLP tries to get 

value from the common past of these countries, to which in 2002 added independent East Timor, 

that goes to the colonial era. Characteristics of this period are also matter of interest of this essay, 

including the ideological background of the Portuguese presence in the overseas areas and the 

process of the abrupt decolonization of the Portuguese Empire are also focused in this text. 

Being the language the most solid tie between these countries, in addition to mutual cultural 

influences, the Comunity o f Portuguese Speaking Countries tries above all to promote a difusion 

o f the common language in the world and within the participating states. Moreover, among the 

objectives o f the CPLP we can find permanent political-diplomatic concert and cooperation in all 

the possible fields.

However, the Community, that in 2006 celebrates the conclusion of the first decade of its 

existence, has not always funcioned very well. This is due various factors. Firstly, because 

of their extremely different geografical position, member states o f the CPLP are involved 

in other international organizations of their region -  European Union, MERCOSUR, ECOWAS, 

Commonwealth, La Francophonie etc. -  that represent, in most of the cases, the priority 

partnership for their external politics. Secondly, the contention between Brazil and Portugal 

for leadership o f the Community harms the very funcioning of it. Thirdly, the preferency for 

bilateral form of relations, althougt within the CPLP, mostly from part of Brazil, makes 

the original project of multilateral cooperation between member states o f the Community 

of Portuguese Speaking Countries second-rate initiative. In this way, the alleged abuse 

of the CPLP by Brazil as a mere instrument o f its external politics could be seen as a vicious 

tendention.

On the other hand, during its ten years of existence, the countries involved in the project 

of the Community succeeded in overcoming the bad memory o f the colonial period in mutual 

relations. Although it did not meet completely the original ambitions, the contribution o f the 

CPLP to the solution of various crises in some of the member states (Guinea-Bissau, Sao Tome 

and Principe), and the support offered by the governments of the lusophone countries to the
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efforts of the resistence in the East Timor in the direction of reaching the independency from 

Indonesia, represent some o f the positive results o f the Community o f Portuguese Speaking 

Countries. Besides, coulourful scale o f activities on various fields of common interest -  for 

example in education, health, trade and investment, economic and social development, defense, 

public administration or movement of the people within the CPLP -  cannot be omitted. 

Especially for those small member states of the Community means the participation on its 

activities a significant contribution to the rise in its visibility on the world scene.

Only the future results of the CPLP activities will, after all, demonstrate whether this 

project o f the dialogue between the countries that are dispersed on the four continents of the 

world have some durable pespective. In this moment, the Community o f Portuguese Speaking 

Countries represents relatively successful project as for its promotion of the problematic global 

North-South dialogue, for partnership between the peoples with their origins in diferent 

civilization circles, nevertheless the common history under the Portuguese colonial rule.
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PŮVODNÍ PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

Vztahy mezi evropskou metropolí a jejími bývalými koloniemi: 
případ Společenství států portugalského jazyka

Fenomén moderního kolonialismu - přestože jeho klasická forma je bezpochyby již 

minulostí -  stále zůstává vyhledávaným tématem teoretické reflexe nejen historiků, ale

i ekonomů, politologů, sociologů a v neposlední řadě i badatelů pohybujících se v oboru 

mezinárodních vztahů. Způsob kolonizace a výkon „civilizačního poslání“ jednotlivých 

koloniálních velmocí na ovládnutém území se značně různil v závislosti na zájmech a ambicích 

elit metropole, jakož i na rozsahu odporu (nebo naopak vstřícnosti) domácího obyvatelstva. Míra 

zasahování do dosavadního života obyvatel podmaněných teritorií se odpovídajícím způsobem 

odrazila v širokém spektru oblastí fungování státních útvarů, které následně vznikly v rámci 

procesu dekolonizace. Zavedené vzorce hospodářských aktivit, kulturní vlivy metropolí (včetně 

přijetí jejich jazyků domácími elitami za vlastní) a podíl na formování moderních -  v některých 

případech dokonce národních - států a jejich institucí se podepsaly na současné podobě daných 

společností, a to jak v oblasti jejich vnitřní organizace, tak i jejich místa v systému 

mezinárodních vztahů.

Portugalská koloniální říše, která se v době své největší slávy rozkládala na čtyřech 

kontinentech, se zapsala do dějin jako první a zároveň poslední z impérií novověku. Současně 

poskytuje názorný příklad toho, jak vzájemné vztahy mezi koloniemi a metropolí ovlivňovaly 

vnitřní podmínky nejen na závislých územích, ale i přímo v politickém centru říše. Rigidní 

konzervatizmus autoritářského režimu v Lisabonu, který se snad nej markantněji projevoval 

právě v jeho koloniální politice, a ztráta schopnosti adekvátně reagovat na změněné podmínky 

nejen v rámci emancipujících se kolonií, ale především na mezinárodní scéně, se negativně 

odrazil na průběhu osamostatňování závislých území a jejich následného vývoje. S výjimkou 

Brazílie, která vyhlásila svou nezávislost prakticky bez většího prolití krve již v první čtvrtině 

19. století, si téměř všechny země portugalské říše musely svou autonomii vybojovat ve 

zdlouhavých osvobozeneckých válkách, které se v mnoha případech bezprostředně po nabytí 

svrchovanosti transformovaly do neméně vyčerpávajících občanských konfliktů. V Lisabonu 

vedly neúspěchy koloniálních válek a mezinárodní izolace související s celkovým přístupem 

vlády řešení problému kolonií к pádu dlouholeté diktatury.

Vzájemné vztahy mezi bývalým centrem a jeho někdejšími -  především africkými - 

koloniemi se na mnoho let dostaly na velmi nízkou úroveň v důsledku represivního postupu 

Portugalska vůči osvobozeneckým bojovým skupinám, jejichž vůdci se povětšinou následně
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aktivně podíleli i na vedení nezávislých států. Vzájemné několik století trvající ovlivňovaní se 

však na jednotlivých společnostech podepsalo více, než si místní elity nově samostatných zemí 

byly ochotny připustit. Po nabytí státní nezávislosti se zainteresované africké země (Angola, 

Guinea-Bissau, Kapverdy, Mozambik a Svatý Tomáš a Princův ostrov) rozhodly využít společné 

historie a jazyka a založily organizaci Afrických zemí portugalského jazyka (PALOP - Países 

Africanos da Lingua Oficial Portuguesa), která měla dodat institucionální rámec spolupráci 

vůdců jednotlivých zemí sahající do doby osvobozeneckých bojů. Záměrné vyloučení 

Portugalska z organizace jen podtrhlo hloubku averze vůči jakékoliv spolupráci na oficiální 

úrovni. Stejně tak Brazílie zůstala pro svou historickou, politickou, ekonomickou a v neposlední 

řadě i teritoriální vzdálenost mimo tyto snahy části lusofonního světa o všestrannou spolupráci. 

Samotné Portugalsko procházelo v 2. polovině 70. let komplikovanou fází politické, sociální 

a ekonomické transformace, koloniální minulost a především čerstvá válečná zkušenost byly 

dočasně vytlačeny na okraj zájmu jak politických elit, tak většiny portugalské veřejnosti.

Zásadní průlom nastal až v roce 1996, kdy se po postupném sbližování dohodlo sedm 

zemí (pět již zmiňovaných afrických spolu s Brazílií a Portugalskem) používajících portugalštinu 

jako svůj úřední jazyk na vytvoření Společenství států portugalského jazyka (CPLP -  

Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa) jako mezivládní organizace s cílem podporovat 

všestranný rozvoj vzájemných vztahů mezi členskými zeměmi v oblasti ekonomické, rozvojové, 

kulturní i politické. Skutečnost, že к založení CPLP vůbec mohlo dojít, ovlivnilo několik faktorů. 

Na jedné straně to byla vnitřní politická přeměna Portugalska spojená se zapojením do procesu 

evropské integrace a následným hospodářským vzestupem. Na straně druhé se nacházely stále 

velmi chudé africké země, z nichž některé vyčerpané desetiletími občanských válek, které se 

chápaly jakékoliv příležitosti přislíbené pomoci. To vše v rámci změněných 

mezinárodněpolitických podmínek, kdy náhle skončilo bipolámí soupeření supervelmocí, 

z kterého dokázaly bojující skupiny zmiňovaných občanských válek udržovat své pozice. 

Ukončení vnější podpory válčícím stranám a entusiasmus z „konce dějin“ přispěly к ukončení 

občanských konfliktů a snahám o více či méně upřímně zamýšlenou vnitropolitickou 

demokratizaci. Zároveň se celosvětově dostalo nového impulsu mezinárodní spolupráci a 

regionální integraci především v ekonomické oblasti. Nelze opominout ani fakt, že к založení 

CPLP došlo z iniciativy Brazílie, tedy státu s koloniální zkušeností, úzkou demografickou 

vazbou na Afriku prostřednictvím svého početného černošského obyvatelstva a zároveň země 

kontinentálních rozměrů a přinejmenším regionálního mocenského významu. Aktivní účast této 

latinoamerické velmoci na projektu Společenství dodala celé iniciativě rozměr přesahující 

pouhou kulturní spolupráci států na základě společného jazyka.
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Šéfové zúčastněných států si v zakládacích dokumentech organizace vytyčili ambiciózní 

cíle rozvoje všestranné spolupráce nejen na poli kulturním, ale i ekonomickém a mezinárodně 

politickém. Fungovaní organizace bylo vymezeno na striktně mezivládní úrovni při plném 

respektování státní svrchovanosti a zásady nevměšovaní se do vnitřních záležitostí států. Již při 

samotném výběru názvu Společenství pro vyjádření jednotícího jazykového prvku dána přednost 

opisu namísto označení zemí za „lusofonní“, které příliš připomínalo někdejší oficiální 

koloniální ideologii jednotného kulturního prostoru. Obavy z neokolonialismu Portugalska jsou 

tak tišeny na institucionálních základech, stejně jako na bázi jeho omezeného mocenského 

postavení determinovaného ekonomickou silou, teritoriální a populační vahou i všeobecným 

postavením v mezinárodním systému. Na rozdíl od jiných bývalých koloniálních mocností, jako 

jsou např. Velká Británie či Francie, je Portugalsko nesrovnatelně „menším“ hráčem na 

mezinárodním poli, stejně tak jeho ekonomická sílaje i jen ve srovnání s dalším členem CPLP a 

jeho někdejší državou Brazílii spíše marginální. Přesto si stále udržuje jistou míru kulturního 

vlivu.

Ačkoliv se příležitostně objevují obvinění ze snah o faktické obnovení koloniální 

dominance, o atraktivnosti spolupráce nabízené v rámci Společenství svědčí přistoupení další 

bývalé portugalské kolonie Východního Timoru po získání nezávislosti v roce 2002. Větší 

překážkou spolupráce než jsou - možná iluzorní - neokoloniální snahy může být značná 

vzájemná odlišnost jednotlivých zemí založená na různých přírodních, historických a 

socioekonomických podmínkách a z toho plynoucí možnost divergence zájmů ohrožující celý 

projekt prohloubené mezivládní spolupráce.

Cílem diplomové práce, jejíž projekt je  zde předkládán, je  - na základě analýzy 

institucionálních podmínek a motivací jednotlivých členských zemí Společenství států 

portugalského jazyka, tedy specifické mezinárodní vládní organizace, к rozvíjení 

nadstandardních vztahů v rámci jazykově vymezeného regionu - nalézt odpověď na otázku, zda 

je tato organizace schopná naplnit své hlavní cíle, především rozvoj politické spolupráce na 

mezinárodním úrovni. Posouzení míry reálného přínosu jednotlivým zemí ze spolupráce tvoří 

jeden z důležitých aspektů analýzy. Důraz, který je kladen právě na jednotlivé státy, jejich vlády 

a národní zájmy, je opodstatněn deklarovanou mezivládní povahou Společenství, kdy vlády států 

představují hlavní motor rozvoje a případného prohlubovaní spolupráce právě v závislosti na 

míře naplnění jejich představ o uspokojení národních či jiných partikulárních zájmů.

Forma případové studie, kterou jsem pro vypracovaní diplomové práce zvolil, odráží 

skutečnost, že způsob institucionalizace vztahů mezi státy někdejšího portugalského 

koloniálního impéria sice mohou být předmětem komparace s podobnými projekty např. britské
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či francouzské postkoloniálni politiky (Commonwealth, resp. Francophonie) -  a v tomto ohledu 

tedy CPLP patří do širšího rámce hledání cest zachování nadstandardních vztahů z koloniální éry

i v době, kdy jsou již jakékoliv projevy formálních kolonialismu pro mezinárodní společenství 

nepřijatelné - zároveň se však jedná o svébytný proces rozvíjení spolupráce mezi státy se zcela 

specifickou historickou zkušeností. Platnost závěrů práce je tedy nutně omezená na 

neopakovatelný předmět, resp. soubor subjektů, to však nesnižuje jejich význam.

Koloniální minulost tvoří nepřehlédnutelnou konstantu zahraniční politiky Portugalska, 

které se v době jeho integrace v rámci Evropské unie dostává nového rozměru. Jistá míra 

soupeření o vliv v afrických zemích (zvláště těch, které vlastní dnes velmi atraktivní zásoby ropy 

a dalších přírodních zdrojů) je patrná nejen mezi bývalými evropskými koloniálními mocnostmi, 

ale i ve vztahu mezi Evropou a Spojenými státy americkými. Celý projekt Společenství států 

portugalského jazyka se tak přímo či nepřímo dotýká hned několika oblastí a témat současných 

mezinárodních vztahů. Cílem diplomové práce je tedy rovněž přispět к hlubšímu porozumění 

stále spíše opomíjenému lusofonnímu světu a jeho specifikům.

Předběžná osnova práce:

Úvod
1. Portugalský kolonialismus

a. Průběh a specifika
b. Ideologický základ
c. Způsob dekolonizace a její konsekvence

2. Stručný přehled vývoje jednotlivých zemí po rozpadu koloniální říše
3. Vývoj a současný stav bilaterálních vztahů mezi jednotlivými zeměmi
4. Společenství států portugalského jazyka

a. Předchůdci organizace
b. Vznik CPLP
c. Institucionální rámec, cíle a nástroje
d. Místo CPLP v zahraniční politice jednotlivých států
e. Ambice a skutečné výsledky spolupráce
f. Možnosti a limity Společenství, vyhlídky do budoucna 

Závěr
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