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S FRANCOUZI O UVOLNĚNÍ V EVROPĚ
Podnětem
byla dohoda při návštěvě
francouzského ministra zahraničních věcí
Gouve de Murvilla v Praze o tom, že s~
budou pořádat dvoustranná kolokvia čs.
francouzská mezi odborníky z oblasti výzkumu mezinárodních vztahů, mezi historiky a mezi ekonomy. K prvnímu set,kání došlo v Praze v ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii ve dnech 1. až
3. prosince 1967 a týkalo se oblasti mezinárodních vztahů, konkrétně faktorů uvolnění u Evropě. Přijeli k němu z Francie:
prof. Jacques Ve r na nt, ředitel Centre
d'Études de politiqu~ étrangěre; armádní generál A. B e a ·uf r e, ředitel ústavu
strategických studií; armádní generál P.
Gene ve y, generální kontrolor Centre
d'Études de politique étrangěre; prof.
Alfred Grosse r, profesor na Institut
des Études politiques; prof. Leo H a m o n,
profesor právnické fakulty v Dijonu; prof.
Mario L é v i, sekretář Institut d'Études
des Problemes économiques a prof. Hubert T h i e r r y, profesor na École des
Hautes Études v Paříži a profesor právnické fakulty university v Caen. Z čes
koslovenské strany zasedli za konferenční stůl: dr. Antonín š ne j dárek, ře
ditel ÚMPE, dr. Ján či e r n ý, vědeoký
pracovník Historického ústavu SAV; ing.
Juraj M a m o j k a, pracovník SloV1'8nské
národní rady; prof. dr. Jaroslav M ar t i-

nic, rektor University 17. listopadu, dr.
Alexandr Ort, CSc., náměstek ředitele
ÚMPE, Dušan Roz e hna 1, redaktor Nové mysli, doc. ing. Miroslav S o u k u p,
CSc., vědecký pracovník Sociologického
ústavu ČSAV a doc. dr. Ján Zvada,
CSc., vědecký pr~covník Vo.:jenské politické
akademie. Rozhovorů se zúčastnili jako
pozorovatelé i vědečtí pracovníci ÚMPE
dr. Jaroslav šedivý a dr. Arnošt Ta uber.
Na programu jednání bylo šest témat.
navržených francouzskou stranou, k nimž
z každé strany bylo proneseno krátké
úvodní slovo. Po něm následovala volná
výměna názorů. Tématy byla historie posledních deseti let v evropské politice, politické a vojenské (respektive vojenskopolitické) aspekty uvolnění v Evropě,
problematika v německé otázce, možnosti
v evropské kulturní spolupráci, mozne
perspektivy čs.-francouzských vztahů a
nakonec některé otázky čs.-francouzských
ekonomických vztahů.
účastníci se předem dohodli, že diskuse bude zcela otevřená, že se nebude
provádět její zápis a nebude se zveřej
ňovat. Tak tomu i bylo a myslím, jak
nakonec vyjádřili i ostatní účastníci, že
výsledky této první schůzky přesáhly
očekávání.

J. š.

HODNOCENÍ ROKU "VELKÉ" KOALICE V NSR
Dne ll. ledna 1968 se v Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii v Praze
konala z iniciativy redakční rady Informačního bulletinu ÚMPE o německé otázce celodenní porada zástupců zahraničně
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politické praxe a odborníků z několika
výzkumných pracovišť věnovaná hodnocení vývoje NSR za vlády "velké" koalice
a hodnocení čs.-západoněmeckých vztahů_
Redakční rada předložila účastníkům po-

rady materiál shrnující poslední vnitropolitický, hospodářský a zahraničně politický vývoj NSR. Diskutující provedli
analýzu současné situace Německé spolkové republiky a vyvodili i podnětné závěry týkající se orientace čs. zahraniční
politiky vůči NSR. Názory MZV tlumočil
na této poradě zástupce vedoucího pří
slušného teritoriálního odboru MZV.
Porada byla prvním setkáním tohoto
druhu a ukázala se všestranně prospěšnou
a vhodnou formou spolupráce. Pracovníci pr.axte se mohli seznámit s výsledky

vědecky

propracovaných pohledů na záproblematiku, s jejich jistým předstihem před dosud obecně rozšířenými stanovisky i s alternativními návrhy týkajícími se čs. zahraničně politických kroků vůči NSR. Stejně tak se mohli účastníci porady prostřednictvím zástupců praxe seznámit se zahráničně politickými souvislostmi, pokud jde o čs.
postup ve vztahu k NSR, a s reálnými
možnostmi této vztahové problematiky vů
bec.
I. B.
padoněmeck·Ou

SVĚTOVÉ SETKANI AFRIKANISTú V DAKARU

ností je možno jmenovat například M.
V Dakaru se ve dnech 11.-20. prosince
Alioune Di op a, dr. K. Onwuka Di ke,
1967 stešel II. mezinárodní kongres afriprof. DaryUa Ford a, A. Aime C es a i r e,
kanistů, ;celosvětové fórum, jehož cílem je
prof. O 1 d e r o g e, prof. S o 1 od o vn iorganizovat a koordinovat mezinárodní
k o v a, dr. R. G a r d i n e r a a prof. G.
spolupráci v oblasti studií o Africe.
Myšlenka ustavit kongres jako stálou
B a l a n d i e r a.
organizaci, v jejímž rámci by bylo možno
Toto mezinárodní fórum dokázalo, že
Afrika, jako ostatně celý rozvojOvý svět,
vyjadřovat a diskut·ovat koncepce a teorie duležité pro afrikanistický výzkum, se
se stala po druhé světové válce důležitým
objektem
pozornosti
nejvýznačnějších
·objevila poprvé na konferenci orientalistů
v Moskvě v roce 1960. Byl vytvořen orgasvětových středisek výzkumu. Je zařazena
nizační výbor, jehož členy se stali rektoři
do vědeekého programu universit v Paří
universit y Addis Abebě, Dakaru, Ibadánu
žl, Freiburgu, Mlinsteru, Kodani, Oslo,
a Tunisu a reprezentanti afrikanistů FranInstitutu sociálních studií v Haagu, Unicie, Sovětského svazu, Spojených států a
versity v Utrechtu, Londýnské školy africVelké Británfe, a ten byl pověřen vyprakých studií a Londýnské. vysoké školy
cováním základních principů.
ekonomických a politických věd. Její proPrvní ·mezinárodní kongres se uskutečblémy se zkoumají téměř ve všech socia.nil v -roce 19{32, jeho presidentem byl rek- listických zemích, především v Moskevtor Ghanské university dr, K OnWuka
ském· institutu národů Asie a· Afriky, ve
Spojených státech na universitách v New
D i k e a zúčastnilo se ho 600 afrikanistů
.z 56 zemí světa. První kongres souhlasil
Yorku, v Bostonu, na Kalifornské univers návrhem uspořádat II. kongres v ně
sitě, v Massachusettském institutu tech~
které z frankofonních zemí Afriky a při
nologie, na universitě ve Washingtonu, na
jal pozvání pre$identa Srenegalské te- ·Universitě v Texasu, a jinde. Kromě toho
působí · řada ·evropských,· amerických
a
publiky
Leopolda
Sědara
Senghora
k uspořádání II. kongresu v Dakaru. II.
afrických vědců dlouhodobě na universikongres se tedy sešel po pěti 'letech
tách, ve výzkumných ústavech, plánovacích orgánech apod. přímo na africkém
.v Senegalu, v k:r~sném moderním areálu
Dakarské university.
kontinentě. Vědci se počali o Afriku zaPodle počtu zúčastněných zemí [ 25. jímat jako o neobyčejně zajímavou oblast,
afrických, 20 neafrických) i podle počtu
nabízející neobvyklé možnosti. pro rozšizastoupených vědeckých oborů [historické
řování znalostí, pro aplikaci znalostí k řevědy,
lingvistika, kulturní antropologie; , šení složitých problémů teorie i praxe
filosofie, etnologie, politické vědy, ekono-· i pro vědecký trénink jak v "čistých",
mie, právo, sociologi'8, přírodní vědy,
tak' "aplikovaných" ·disciplinách. Našli tu
technologie a další) je možno kongres
pole ke studiu prvků sociálních změn neoznačit za vskutku interdisciplinární a
obyčejné šíře a diVterzity. Různé l?tupně
internacionální. Z nejvýznačnějších osobnestabilnosti a nejednotnosti, moderní a
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