
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 stane 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 největších 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



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 k 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.
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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 k 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, 

Angola), na bilaterání úrovni.2j8 Také z důvodů tohoto původně neplánovaného převládnutí 

bilaterální dimenze mezivládních vztahů v rámci CPLP je někdy celý projekt eufemisticky 

nazýván „multibilaterální kooperací”.238 239

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 k 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 k 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
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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 

nej různější povahy. Společenství lusofonních zemí by se pravděpodobně mělo při přiležitosti 

10. výročí své existence pokusit o nějakou hlubší sebereflexi a vyvodit zní závěry. Návrat 

k základnímu atributu Společenství, k 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 k dalšímu rozvoji vzájemnosti mezi 

subjekty, pro něž není portugalština pouze oficiálním jazykem, nýbrž i „vlastí“.


