MEZINÁRODNÍ VZTAHY.
PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK
K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ
Jaroslav Šedivý

I. HISTORICKÉ OKOLNOSTI VZNIKU ČASOPISU
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii začal působit od podzimu 1957 s nepříliš konkrétně formulovaným úkolem položit základy československého výzkumu mezinárodních
vztahů, který se tu jako samostatná disciplína prakticky nikde neprováděl. Hledaly se cíle pro
tento výzkum, zkoumala se metodologie tohoto výzkumu, hledaly se vhodné formy jak z počátečního historizujícího přístupu k vybraným tématům učinit z výzkumu mezinárodních
vztahů postupně interdisciplinární vědní obor v rámci stávajících společenských věd. Historický přístup k daným tématům byl kombinován a doplňován politologickým přístupem, samozřejmě důraz se kladl na ekonomizující či ekonomické pohledy, byli přizváni ke spolupráci právníci, sociologové, vojáci. Z tohoto hlediska byly koncipovány i první představy
o čtvrtletníku, jehož potřeba se po několika letech práce ÚMPE jasně ukázala.
Práce v ÚMPE se odvíjela na celkem jednoduchém rozdělení do několika oddělení a skupin. Bylo to oddělení pro výzkum socialistických zemí, oddělení pro výzkum kapitalistických zemí, oddělení rozvojových zemí, které se od počátku 60. let stalo takřka nosným oddělením celého ústavu. Vedle těchto oddělení pracovala ještě ad hoc sestavovaná skupina pro
evropskou bezpečnost a německou otázku a pak vznikla skupina, či spíše většinou jeden pracovník pro československou zahraniční politiku od 20. let do současnosti – současností se
předpokládala především každoroční souhrnná faktografie pro ročenku Mezinárodní vztahy,
která vycházela od r. 1958.
Ústav se ovšem záhy stal i jedinečným pracovištěm v oblasti dokumentace a informační
služby. Základ této později dosti rozsáhlé sekce byl položen v souvislosti s poměrně silně zastoupeným výzkumem německé problematiky, na němž se podíleli i externí pracovníci. K tomuto účelu bylo v ÚMPE vybudováno celostátní dokumentační středisko k německé problematice. Asi po dvou letech bylo zřízeno podobné dokumentační středisko pro výzkum
rozvojových zemí, které začalo vydávat i nepravidelný bulletin k dané problematice. Tato
dvě střediska se časem rozrostla v oddělení dokumentace a informace, pracující v celém rozsahu úkolů ÚMPE.
Pracovníci ÚMPE měli ovšem zpočátku velký deficit co se týče odborné literatury, hlavně
zahraniční, v oboru mezinárodních vztahů, i když mohli využívat celkem v té době jedinečnou knihovnu ministerstva zahraničních věcí. Knihovna ústavu byla založena hned v prvních
měsících jeho působení a postupně s léty se rozrostla v knihovnu nemající v Československu
obdoby. Bylo to dáno tím, že odborní pracovníci měli k dispozici některé zahraniční odborné
revue, získávali určitý přehled, co vycházelo v ruské, francouzské či anglické oblasti, a mohli
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navrhovat vedení ústavu, co zakoupit. Ústav měl v rozpočtu MZV k tomu účelu vydělenou určitou sumu peněžních prostředků a knihy se zčásti nakupovaly i s pomocí zastupitelských
úřadů.
Tady bych měl vysvětlit, jaké bylo vlastně postavení ÚMPE v systému vědeckých ústavů
v té době. Myšlenka založení takového ústavu snad vzešla od tehdejšího profesora fakulty
mezinárodních vztahů Jiřího Hájka, snad v polovině 50. let, a nakonec byla realizována s pomocí ministerstva zahraničních věcí po zrušení této fakulty, se souhlasem mezinárodního oddělení ÚV KSČ, a to jako ústav samostatně působící, ale neformálně napojený na MZV. Navenek se hlásala ona samostatnost ústavu, v praxi ovšem byl napojen na rozpočet MZV a na
jeho kádrový systém. Přihlášky k práci v ústavu sice přebíralo ředitelství, ale postupovalo je
kádrovému oddělení MZV, které s konečnou platností rozhodovalo o přijetí žadatele. Na ministerstvu vždy odpovídal za ústav jeden z náměstků ministra, tam se také předkládaly výzkumné plány i některé výsledky prací. Napojení na ministerstvo bylo z hlediska hospodářského a finančního výhodné, nicméně v průběhu r. 1968 se objevily plány na odtržení od
MZV. Proběhly snad i první rozhovory o možném začlenění ÚMPE do Československé akademie věd, a to po vzoru sovětského IMEMO. V 60. letech minulého století toto soužití
s MZV mělo tu výhodu, že pracovníci ústavu měli snazší možnost cestovat do ciziny na
různé konference či studijní krátké pobyty. Nemusím zdůrazňovat, že většina pracovníků
ÚMPE byla členy KSČ.
Nad ideovou čistotou produkce pracovníků ústavu ovšem bdělo mezinárodní oddělení
ÚV KSČ, ale záleželo na tom, kdo byl v jeho čele. Když to byl Josef Šedivý, který se do té
funkce vrátil z postu velvyslance v NDR, bylo to vedení trochu ustrašené, ale chápavé. Když
to byl Oldřich Kaderka, byl tam patrný skluz k reformnímu křídlu v ÚV KSČ před r. 1968.
Když do toho mluvil Pavel Auersperg, bývalý asistent Jiřího Hájka na již zmiňované fakultě a jeden z těch, kteří vznik ÚMPE připravovali, byl to tvrdě podezřívavý a cenzorský přístup k čemukoli, co v ústavu vznikalo.
Z jakých podnětů, z jakých potřeb, s jakým záměrem vznikla myšlenka založit odbornou
revue o mezinárodních vztazích vydávanou ústavem? Pochopitelně, že odborná produkce má
být publikována, ale ústav měl už před vznikem časopisu určité publikační možnosti v několika nepravidelných sbornících studií.
Koncem r. 1958 se poprvé připravovala pozdější periodická ročenka, která pak vyšla poprvé někdy v březnu 1959 jako Mezinárodní vztahy 1958. Pokud vím, vycházela pak každoročně po řadu let. Byl to vždy faktografický, slabě komentovaný přehled zahraničněpolitických dějů v rozdělení podle základních oddělení ústavu, vždy tam musela být německá
otázka a závěrečnou kapitolu o čs. zahraniční politice jsem psal tak, že jsem si na MZV v dokumentačním odboru vypůjčil jejich každoroční přehled, který jsem upravil.
První výsledky studijních úkolů byly sepsány už po prvním roce existence ústavu, a byla
to zpočátku spíše faktografická zpracování nejnovějších dějin vybraných zemí z hlediska
jejich mezinárodního postavení, rovněž i popis mezinárodních institucí. Postupně vznikaly
syntetičtější pokusy, zejména v pohledu na dozrávající rozpad kolonialismu. K publikování
podobných studií vznikla neperiodická edice sborníků, nazvaných Otázky mezinárodních
vztahů. Každé vydání obsahovalo tři až čtyři studie.
Počátek 60. let minulého století, zejména první dvě tři léta, znamenala určitý posun i ve
zkoumání mezinárodních vztahů od dogmaticky střežených „pravd“ a schémat, podepřených

56

Mezinárodní vztahy. První pokus o odborný čtvrtletník k nové vědní disciplíně
vždy závěry posledního zasedání ústředního výboru, k větší volnosti ve výkladu zahraničněpolitických dějů, a to v těch otázkách, v nichž už si zahraničněpolitická praxe žádala pragmatičtější výklad. Bylo to právě ve zmíněné problematice dekolonizace a proměn rozvojového světa, ale i v postupné změně toho, co je od známé konference šéfů vlád čtyř velmocí
v r. 1955 v Ženevě nazýváno mírovým soužitím. Neboť to začal být ve zmíněných 60. letech
pro praktickou politiku rámec, který dával zdůvodnění bližší spolupráci s některými evropskými kapitalistickými státy, zpočátku alespoň v probouzejícím se obchodu.
Sféra vztahů uvnitř sovětského bloku byla ovšem stále téměř nedoktnutelná. Platily komunistickou stranou schválené pravdy. Jak bylo zvykem v práci ústavu, badatelská činnost,
která se ovšem někdy měnila pouze ve stylizační zručnost či neobratnost některých, se musela alespoň formálně opírat vždy o závěry nějakého vrcholného zasedání, což ale právě
v počátku 60. let otevřelo určité možnosti. V důsledku vnitřního boje v sovětském vedení po
Stalinově smrti došlo i k nabourání některých dosavadních dogmat. Právě v boji o moc využil Chruščov zahraniční politiku, aby odstavil svého velikého soupeře Molotova a jeho skupinu od podílu na moci. Psal se r. 1955, Chruščov s Bulganinem v červnu navštívili Tita
v Jugoslávii. Po návratu svolali na 4. a 5. června plénum ústředního výboru KSSS, na kterém obvinili Molotova z roztržky s Titem. Debata se protáhla na osm dní a bylo v ní i přes
odpor Molotovových lidí zformulováno pět tezí.
První teze zněla, že boj s kapitalismem se nedá vyhrát v přímé konfrontaci.
Druhá teze zněla, že urychlovat revoluci v kapitalistických zemích přes tamní komunistické strany by nutně skončilo porážkou těchto stran.
Třetí teze signalizovala, že situace na periferii kapitalismu se mění, rozvojové země se
mohou stát zálohou či spojencem zemí socialistického tábora a ten tam musí jít do ofenzivy.
Čtvrtá teze se týkala mírové smlouvy s Rakouskem, neboť právě Molotov byl v r. 1954
odpůrcem jejího podepsání.
Pátá teze byla takřka revoluční. Na příkladu Jugoslávie Chruščov tvrdil, že mohou být
různé cesty k socialismu, že není jenom model sovětský.
Chruščov v tomto osmidenním zasedání v podstatě rozhýbal vše, co dosud v hnutí tvořilo
ideologický rámec i zahraniční politiky.
Vycházejíce z takto vymezené základny se v pozdějších letech rozjely další diskuse, ale
i události v sovětském bloku. V únoru 1956 v Moskvě XX. sjezd KSSS v podstatě zopakoval vše podstatné, co bylo řečeno na zmíněném plénu v létě 1955. A tato problematika se dostala do debat v řídících stranických složkách v jednotlivých státech sovětského bloku, s různým výsledkem. V Praze s velkou opatrností a nechutí museli na chvíli připustit spíše vnitřní
debaty uvnitř stranické struktury, z druhé strany v Polsku a Maďarsku to vedlo ke vzrušenému podzimu, v Polsku zvládnutém Gomulkou, v Maďarsku provázeném až pouličním revolučním bojem, kolapsem málo schopného vedení a brutálním zákrokem sovětských jednotek.
Ale v tomto zmatku se sovětské vedení přece jen pokusilo o jakýsi kompromis, když
31. 10. 1956 vydalo Deklaraci, v níž byla mj. zformulována nová zásada pro zahraniční politiku bloku – ke společné zahraniční politice tohoto společenství přispívá každá socialistická země podle svých specifických možností a potřeb.
A to byl nový rámec pro zahraniční politiku, který v následujících letech nebyl odvolán
a který kupříkladu Poláci začali daleko lépe využívat než opatrní a váhaví Čechoslováci.
Dalším momentem směřujícím k určitému rozhýbání zahraniční politiky zejména některých zemí bloku byl vstup sovětské politiky do jakéhosi soutěžení o země, které prošly de-

57

Jaroslav Šedivý
kolonizací a hledaly nové cesty svého rozvoje. Na XXII. sjezdu KSSS v r. 1962 Chruščov
tuto politiku beze všech skrupulí nazval jako získávání zálohy či spojenců pro boj socialistického tábora s kapitalismem. Metodou získávání těchto zemí měla být nová forma rozvoje, která byla nazvána „nekapitalistickou cestou rozvoje“ a sovětský blok si postupně vytyčil „země přednostního zájmu“. Mezi prvními byly Guinea a Ghana. A k tomu přibyla
katastrofální teze, převzatá z ideologického bohatství socialistických zemí, že k nezávislosti
bývalých kolonií na bývalých koloniálních velmocech musejí rozvojové země nejprve vybudovat potřebný průmysl, zejména těžký, kolektivizovat zemědělství atd. A k tomu jim socialistické státy budou pomáhat.
Československo díky svému průmyslu bylo na prvním místě těchto „pomocníků“ a zrezivělé zbytky součástí velkých továren čs. provenience se ještě někde v Africe válejí, i když
určité pozitivní výsledky je možno připustit.
Použity důsledně byly všude, počínaje Násirem v Egyptě v r. 1954, jen československé
zbraně.
Nicméně polovina 60. let byla ve znamení široké ofenzivy na získání těchto zemí pro politiku sovětského bloku. Říkalo se jim u nás nejprve „hospodářsky méně vyvinuté země“
a myslím, že právě na stránkách publikací ÚMPE a dík dr. Štěpanovskému se názvosloví přeměnilo na „rozvojové země“.

II. SLOŽITÝ ROZJEZD ČTVRTLETNÍKU MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Tento velice stručný exkurz do historie vývoje mezinárodního postavení sovětského bloku
jsem učinil proto, abych přiblížil prostředí a atmosféru v počátku 60. let a určitý posun v debatách o zahraniční politice, vyjadřující jakousi nespokojenost s pasivitou naší zahraniční
politiky. Alespoň někteří z nás v ÚMPE vyjadřovali opatrnou nespokojenost s tím, že v praxi
čs. zahraniční politika nedovedla dobře realizovat onen závěr, že k politice bloku přispívá
každá země nejen podle svých možností a předpokladů, ale že se v tom mohou projevit i naše
potřeby či dokonce zájem.
A v těchto debatách padl návrh, že by náš ústav mohl mít časopis, čtvrtletník, který by
alespoň naznačil problémy, o kterých by šlo i debatovat.
Za této situace, která slibovala určité možnosti koncipovat a řídit takový časopis daleko volnějším stylem, jsem přijal žádost ředitele ústavu, abych takový časopis připravil a rozjel. Mou
podmínkou bylo, že všechny technické věci s tím spojené vyřídí tajemník ústavu. V dokumentaci pracovala paní Kovářová, která dříve působila jako novinářka v ČTK, a ta se stala výkonnou redaktorkou. Příprava prvního čísla k vydání trvala celý rok 1965. První číslo čtvrtletníku
vyšlo koncem jara 1966. Nazvali jsme jej nepříliš nápaditě Mezinárodní vztahy s podtitulkem
Československá revue pro mezinárodní politiku a ekonomiku, o který jsem svedl neúspěšný boj.
Chtěl jsem lépe znějící podtitul – Československá revue pro zahraniční politiku. Ten jsem prosadil až pro ročník 1968. V tom sporu byl jemný obsahový rozdíl, v r. 1966 ještě zahraniční politika nemohla být předmětem veřejné diskuse, snad jen výkladu. V záhlaví prvního čísla tedy
stálo toto: „Revue, která se tímto číslem dostává čtenáři poprvé do rukou, má pod názvem Mezinárodní vztahy bližší určení svého poslání: československá revue pro mezinárodní politiku
a ekonomiku. Budou v ní uveřejňovány studie a články z oblasti vědeckého výzkumu mezinárodních vztahů. Pozornost bude věnována i diskusím a recenzní a informativní rubrice...“

58

Mezinárodní vztahy. První pokus o odborný čtvrtletník k nové vědní disciplíně
Byl trochu problém se sestavením redakční rady, nakonec se na záložce objevila jména:
Bednařík, Busch, Filipec, Hajdů, Janků, Kotyk, Mahler, Nikl, Novozámský, Ort, Potočný,
Rapoš, Soják, Šnejdárek, Štěpanovský, Wagner.
S uvedením šéfredaktora však byl hned napoprvé problém, což ještě vysvětlím.
Obsah časopisu byl podle povahy příspěvků rozdělen na oddíl „články“, oddíl „diskuse“,
dále „informace“ a nakonec „recenze a zprávy o knihách“. V ročníku 1968 jsme přidali ještě
rubriku „zahraniční příspěvek“. Jednotlivé názvy rubrik jsem od ročníku 1967 dal do tučně
vysazeného obdélníkového rámečku, přesně po vzoru Tigridova Svědectví. To jsem ovšem
nevyhlašoval, bylo to moje malé přihlášení se k pánovi, se kterým jsem se spřátelil později.
Redakční radu jsem svolával tak dvakrát do roka, své nápady na příspěvky mi posílali
i mimo porady. Ani si nevzpomínám, že by na nich zazněla kritika toho, jak časopis děláme.
Debaty o některých příspěvcích zazněly spíše až po jejich uveřejnění. Jinak jsem obsah sestavoval podle nabídek, některé autory jsem vyzýval, zprávy z různých konferencí, diskusí
či přednášek dělali pro časopis pracovníci ústavu. Celkem známá rutinní práce!
První číslo jsme sestavovali s několika kolegy z ústavu rozvážně, aby tam byla závažná
aktuální otázka z oboru mezinárodní vztahy. Článek se jmenoval Možnosti a meze mírového
soužití a napsal jej Vladimír Petr; to byl pseudonym Vladimíra Janků, tehdy pracovníka mezinárodního oddělení ÚV KSČ. Richard Wagner, vědecký pracovník ÚMPE, napsal Hospodářské vztahy s rozvojovými zeměmi, což byla v té chvíli už nosná tematika. A pracovník
Filosofického ústavu ČSAV Jindřich Filipec dodal článek Pravda a mýtus o industriální společnosti. V rubrice „diskuse“ byly zmíněny mezinárodní vztahy jako věda, což byla jedna
z otázek, které se časopis věnoval i v dalších číslech. Informace byly o zahraničních kolokviích či přednáškách zahraničních hostů v ústavu.
Rubriku „recenze a zprávy o knihách“ jsem ovšem považoval za velmi důležitou, neboť
knihovna ústavu byla mimořádná, co se týče zahraniční produkce, takže i naše recenzní a informační rubrika o knihách byla mimořádná. Trval jsem na faktografickém shrnutí obsahu
knihy a teprve v poslední čtvrtině textu jsem připouštěl eventuálně kritický odstup. Postupně se nám podařilo v této rubrice podávat přehled různých směrů v bádání o mezinárodních
vztazích, o knihách historických, politologických, které vycházely na Západě, ale i o tématech, které byla ještě nedávno tabu.
Ovšem při přípravě prvního čísla došlo i k první kolizi. Považoval jsem za správné dát
jako první článek prvního čísla jakýsi programový výhled, který by shrnul některé nové jevy,
nové podmínky pro zahraniční politiku. Článek se jmenoval Podmínky a hlavní cíle československé zahraniční politiky. Předložil jsem jej redakční radě, diskuse byla rozpačitá, Vavro
Hajdů se obával, že to na MZV nepřijmou, po věcné stránce nebylo příliš připomínek.
V tomto článku byl proveden rozbor poválečného postavení Československa z hlediska
hledání bezpečnostních záruk a hospodářské spolupráce. Přerušení v únoru 1948, konfrontace dvou bloků jako nutné střetávání antagonistických představ o mezinárodním vývoji, nikoli tedy jako záměrný tlak jednoho bloku na druhý. Vylíčení situace do poloviny 50. let,
poté zhruba, jak už tu bylo popsáno, následovalo pojmenování nových podmínek pro samostatnější zahraniční politiku a připomenutí, samozřejmě, zasedání ÚV KSČ v únoru 1958
k zahraniční politice. Jeho výsledek cituji: „Z provedeného rozboru tehdejší mezinárodní politické pozice Československa vyvodil pak ÚV KSČ jeden jediný možný závěr, který lze parafrázovat takto: k plnění základní politické linie zemí socialistického tábora má přispívat
každá země... podle svých specifických možností a předpokladů...“ A k tomu jsem dodal
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větu, která se pak na MZV nelíbila: „To pochopitelně vyžaduje rozvinutí vlastní iniciativy
v zahraniční politice.“
A pak mluvím o tom, že „mírové soužití je aplikovatelné v Evropě“, mluvím o problematice vztahů k rozvojovým zemím a zdůrazňuji potřebu nového přístupu k zahraničním, hospodářským a obchodním vztahům. A vidím dvě kritéria pro uplatnění těchto nových přístupů:
„a) v základním směru rozvoje zahraniční politiky... se čs. zahraniční politika v podstatě
shoduje se sovětskou zahraniční politikou;
b) vzhledem k závažnosti čs. zahraničního obchodu pro celé čs. hospodářství... musí čs. zahraniční politika brát v úvahu potřeby zahraničního obchodu, razit a připravovat mu cestu,
odstraňovat politické překážky...“
To byla výzva k hledání specifických cest a možností v oblasti zahraničního obchodu!
V článku se píše o evropské bezpečnosti v souvislosti s německým problémem, ale dochází se k závěru, že „mírové soužití... je třeba postavit na základ ekonomických vztahů...
v poslední době se projevuje tendence k rozšiřování hospodářských vztahů mezi zeměmi obou
systémů...“. Celý článek je v podstatě popisem problémů soudobých mezinárodních vztahů,
jimž by se měla samostatná československá zahraniční politika více věnovat, popisem, v němž
je jenom nutné procento některých ideologických klišé. Je v něm vysloven závěr o přirozené diverzifikaci cílů jednotlivých zemí bloku, k tomu připojeno, že „je samozřejmé, že v základních otázkách, v cílech a principech v oblasti vojenské a obranné, existuje jednota“.
A pak se tam také mluví o „bezvýhradné jednotě se Sovětským svazem... v mezinárodních
organizacích... Složitější problematika začíná v oblasti hospodářské, a to jak v RVHP, tak
i ve dvoustranné spolupráci...“ A článek končí požadavkem na kvalitní diplomacii.
Musel jsem ještě článek na radu či přání některých členů redakční rady upravit a vyšperkovat několika tradičními formulacemi. Číslo jsme nakonec poslali do tiskárny, tisklo se to
někde v Třebíči.
Tady musím vložit ještě jednu poznámku. Časopisy podobného druhu jako Mezinárodní
vztahy, Český časopis historický a další nebylo nutné předkládat k předběžné cenzuře, na
cenzuru se posílal výtisk až po vydání. Ale náhled jsme museli předložit náměstkovi ministra zahraničních věcí, pod kterého ústav spadal. V této chvíli to byl náměstek Pithart. Vytištěné první číslo našeho čtvrtletníku dostal a pak si mě zavolal do Černínského paláce. Řekl
mi, že to bude zajímavý časopis, ale kvůli mému článku že celou noc nespal, nemůže jej pustit, protože to by ministr David zuřil, že s tím, co jsem napsal, celkem souhlasí, ale musí se
to všechno předělat, protože to kdyby vyšlo, byl by pěkný rámus. Sdělil to už i řediteli Šnejdárkovi.
Celý náklad už byl vytištěn, ale neexpedován. Hned jsme volali do Třebíče, aby jej zatím
pozdrželi, bylo to asi osm set kusů. Naštěstí můj článek obsáhl jeden tiskový arch takže bylo
rozhodnuto všechna čísla „rozebrat“, vyjmout z nich první arch a místo něj tam vložit článek
K vývoji výzkumu mezinárodních vztahů v Československu, který Antonín Šnejdárek ještě
během odpoledne nadiktoval písařce do stroje ve stejném rozsahu, jako byl původní článek.
A v tiráži muselo zmizet Řídí Jaroslav Šedivý s redakční radou... a místo toho tam bylo
Řídí redakční rada... Mé jméno zůstalo v tiráži.
Nicméně čtvrtletník Mezinárodní vztahy byl nakonec odstartován a já jsem řídil jeho tři
ročníky – 1966, 1967, 1968. Připravil jsem i první číslo ročníku 1969, ale protože jsem byl
při jednání sovětského a československého politbyra obou komunistických stran v Čierné nad
Tisou v létě 1968 v Brežněvově referátě dvakrát jmenován (jednou jako historik, podruhé
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jako novinář) mezi těmi, kteří rozbíjejí čs.-sovětské přátelství, rozhodl ředitel ÚMPE Šnejdárek, pochopitelně že s omluvou, že nadále být šéfredaktorem čtvrtletníku nemohu.

III. ZÁMĚRY A CÍLE ČTVRTLETNÍKU MEZINÁRODNÍ VZTAHY
1. Už příprava prvních studií do prvního čísla naznačovala, jaké oblasti v široce pojaté
problematice referování o mezinárodních vztazích chceme preferovat. Samozřejmě to byla
otázka, jak nakládat s tím už poněkud omšelým, víceméně formalistickým programem socialistické zahraniční politiky – mírovým soužitím. Uvažovali jsme tak, že obecné formulace
mírového soužití bychom mohli postupně, alespoň v té teoretické rovině, naplnit neformálním obsahem, který by byl jakýmsi ideovým i věcným základem pro konkrétní posun v naší
politice směrem k prosazení i „vlastních, specifických zájmů“, které ovšem zdaleka nebyly
formulované. V prvním čísle jsme tedy měli v článku V. Petra Možnosti a meze mírového
soužití jakýsi oficiální pohled (autor byl pracovníkem ÚV KSČ) na tento model koexistence
států obou společensko-hospodářských soustav. Je třeba vzít v úvahu, že mírová koexistence byla jedním z hlavních sloganů Chruščova, jenže Chruščov byl v r. 1964 převahou generálů v ústředním výboru KSSS svržen a tito generálové dosadili místo něho svého člověka –
Brežněva. Autor jmenovaného článku uvedl, že vychází „z pojetí mírového soužití jakožto
specifického politického problému vztahů mezi zeměmi již socialistickými a zeměmi ještě buržoazními či předburžoazními...“. V tomto rámci musí podle autora dojít k výrazné změně
v poměru sil ve prospěch socialismu, čili stále zůstává cíl země ještě buržoazní změnit v již
socialistické. Autor ovšem připouští, že v rámci mírového soužití by mohla být narušena jednota v bloku – „v současné době zaujímá mezi omezovacími faktory politiky mírového soužití vážné místo nejednota v řadách světové socialistické soustavy“. Pak charakterizuje etapy
mírového soužití, první od ruské revoluce do druhé světové války, druhou od konce války do
XX. sjezdu KSSS a třetí poté. Dotýká se karibské krize i intervence USA ve Vietnamu a článek vyznívá jako nabádání k opatrnosti.
Něco takového jsme do prvního čísla museli dát, abychom dále mohli tisknout třeba zprávu o přednášce Johana Galtunga, ředitele Ústavu pro výzkum míru v Oslu, kterou proslovil
již na podzim 1965 v ÚMPE a kterou jsme pak otiskli jím přepracovanou v čísle 1/1968 pod
názvem Výzkum míru: věda nebo zahalená politika?, což už byla otevřená polemika se sovětským pojetím.
K této problematice jsme se vrátili ve dvou studiích a několika informačních sděleních
o úsilí našich právníků, specialistů v oboru mezinárodního práva, pomoci prosadit kodifikaci
zásad mírového soužití v OSN. Byl to článek profesora Miroslava Potočného v čísle 3/1966,
který byl především právnickým zdůvodněním takového kroku. A byla to zejména studie
Vratislava Pěchoty, pracovníka odboru mezinárodních organizací MZV a vynikajícího odborníka na mezinárodní právo, nazvaná Československá iniciativa v OSN na podporu zásad
mírového soužití a možnosti jejího využití v Evropě v čísle 4/1967. V části, v níž upozornil
na faktory snižující účinnost mezinárodního práva, použil formulací, které v podstatě postavily na roveň obě antagonistické velmoci, a ve studii opouští ono „na jedné straně socialismus, na druhé straně vše způsobuje zlý kapitalismus“. Mezi faktory snižující účinnost práva
uvádí „nepřetržité opomíjení a znevažování základních zásad obsažených v Chartě OSN...
rostoucí tendence jistých států používat dvojího standardu v mezinárodních vztazích... nelze
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přehlížet tvrdošíjné přežívání zastaralého politického pojetí, které je stále základem přístupu některých států k mezinárodnímu právu – totiž že moc je základnou zákonnosti a práva
a že hrubá síla vytváří právo...“.
A V. Pěchota shrnuje prozatímní výsledky československé iniciativy ke kodifikaci právních zásad mírového soužití, které byly přijaty jako bod k projednávání VS OSN v r. 1962.
Prolistujeme-li první tři ročníky Mezinárodních vztahů, pak lze soudit, že právě v článcích,
informacích o přednáškách v ústavu, o účasti pracovníků ústavu na zahraničních kolokviích,
v recenzích knih západní provenience rámec mírového soužití umožnil, že se v blocích začalo hovořit více pragmaticky a méně ideologicky, což vedlo k tomu, že se realisticky začalo
uvažovat, co dělat, když už bloky existují, aby přešly z fáze konfrontace do fáze kooperace.
To se ovšem nedotklo vůbec vojenské oblasti, v níž byly s nástupem Brežněva v r. 1964
opět modernizovány plány útoku armád sovětského bloku směrem na Rýn, o kterých jsme
prakticky nic nevěděli. Takže vojáci nás nechali psát o sedmi bodech kodifikace mírového
soužití, o odzbrojovacím snění vědců v pugwashské skupině, založené Bertrandem Russellem
v r. 1957, o studiu konfliktů a jejich řešení. Jak také jinak.
V září 1966 mě ředitel Šnejdárek poslal do Vídně na 3. kongres Peace Research Society.
Tuhle společnost založil americký profesor Walter Isard spolu se skupinou amerických odborníků v oblasti výzkumu míru. Napsal jsem o tom podrobnější zprávu pro číslo 4/1966,
protože jsem se tam setkal s překvapivými metodami výzkumu a profesor Isard si přál, aby se
jeho pojetí výzkumu promítlo i za „železnou oponu“. Takže jsem referoval o jednom výzkumu, který používal exaktních prostředků. Například norský ředitel Galtung pověsil na zeď
mapu celého světa s vyznačenými leteckými linkami a na hustotě spojení jednotlivých oblastí dokazoval intenzitu vztahů ve škále od „přátelských“ až ke „konfliktním“. Protože v Americe už byly počítače běžné, profesor Clemens na základě zadaných faktů vypočítal a znázornil křivku, která ukazovala kolísající vůli sovětské vlády k odzbrojení za poslední léta.
2. Vedle otázek mírového soužití druhým okruhem problémů, na který jsme se rozhodli
upřít pozornost, byla problematika rozvojových zemí a zejména vztahy Československa (nikoli celého bloku) s těmito zeměmi ve fázi, kdy už jsme měli několikaletou zkušenost za
sebou a kdy už přinejmenším v některých odborných kruzích dávno dozrálo poznání, že ideologické schéma vývoje těchto zemí jako zálohy socialismu či významného elementu v rozkladu kapitalismu je zcela scestné. Byly už k dispozici poznatky, že model socialistické výstavby, jenž pořádně nefungoval ani v tzv. socialistických státech, je katastrofální jak pro
příjemce naší pomoci, tak i pro nás jako poskytovatele této pomoci a účastníka této spolupráce.
A to jsme chtěli naznačit i v čísle 1/1966, které mělo do určité míry jakýsi charakter programový. Studie na toto téma se ujal pracovník ústavu Richard Wagner. Odvedl na svou dobu
výbornou práci, o které se strhla tenkrát na redakční radě dosti ostrá diskuse. Studii nazval
Hospodářské vztahy Československa s rozvojovými zeměmi.
Sdělil úvodem, že na komplexním výzkumu problémů RZ se u nás účastní 147 pracovišť
a více než 1500 pracovníků nejrůznějších vědních oborů a disciplín. Ve vědecko-technické
spolupráci se vystřídalo již 3000 našich odborníků podle dvoustranných dohod o technické
spolupráci s 26 rozvojovými státy atd. Zejména vyzdvihl, že jsme podpořili „třetí svět“ na
půdě OSN a jinde, ale i vojensky, např. v Egyptě. Ale jsou tu i negativní rysy a 80 procent
rozsahu studie je jim věnováno. Budu citovat: jsou tu „objektivní rozdílnosti v sociálně eko-
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nomickém charakteru společenských řádů a na tomto základě i subjektivní odlišnosti v názorech jak na meze a možnosti vzájemné spolupráce, tak i na očekávaný sociálně ekonomický
vývoj obou partnerů ... Vítězství národně-osvobozenecké revoluce... neobsahuje automatismus řešení vážné situace... a není také... implicitně překonáváním hospodářské zaostalosti...
z toho schematické představa o další cestě RZ.“ Tyto země jsou stále součástí kapitalistického světového hospodářství a závislost na vyspělých kapitalistických státech je značná. Jejich představitelé jsou protiimperialističtí, ale nikoliv protikapitalističtí. Je třeba pochopit,
proč „postoj určité rozvojové země může být současně protiimperialistický (zejména v zahraniční politice) i protikomunistický (především v politice vnitřní)“.
Autor vyjmenovává nedostatky v nazírací sféře na problematiku RZ: chybí objektivní rozbor situace, to vytváří prostor pro subjektivistické soudy, malá znalost problematiky, evropocentrický přístup k tamním problémům, hospodářské vztahy jsou redukovány na zahraniční obchod a technickou pomoc. Náš průmysl není připraven, kvalita našich výrobků
a jejich přizpůsobení klimatickým podmínkám jsou špatné atd. Dnes tyto bolesti dávno již
známe, ale v r. 1966 se o nich takhle otevřeně nemluvilo. Studie jde do řady detailů, autor
jako pramen využil Statistickou ročenku OSN a další studie vyšlé pod hlavičkou OSN a též
materiály české provenience, z ministerstev a ústavů.
Wagner si ovšem všímá i jisté hrozby výbušnosti v budoucnu. „Při podrobnějším rozboru všech problémů RZ se dostáváme... k problematice sociálně-ekonomické organizace života těchto zemí... nevyhraněnost sociálně-ekonomické struktury RZ, která je často programově tvořena pokusy o spojení prvků socialistické a kapitalistické společnosti, brání mobilizaci
hmotného bohatství národů těchto zemí.“
Závěr článku je konkrétní kritikou dosavadního přístupu Československa k rozvojovým
zemím, kategorickým požadavkem objektivně studovat tuto problematiku, ale ústí do jednoho návrhu z říše snů, které se naštěstí neuskutečnily: „RZ pociťují potřebu realizovat nový
typ mezinárodních vztahů i v oblasti hospodářské. Socialistický svět má dnes již mnoho – dobrých i méně dobrých – zkušeností s uskutečňováním nových vztahů spolupráce a vzájemné
pomoci, což není bez zajímavosti ani pro rozvojový svět... Rada vzájemné hospodářské pomoci není uzavřeným společenstvím a od svého vzniku předpokládá své rozšíření i k zemím
nesocialistickým...“
Nevím, jestli tohle myslel autor vážně, nebo se, jak jsme to často dělávali, dostal ke konci
na povinnou ideově konstruktivní bázi, i když to prakticky byl nesmysl.
Nicméně jsme s touto studií nasadili jakousi pozitivně kritickou laťku ve zkoumání problematiky rozvojových zemí a tu jsme snad udrželi, i když s výjimkami. Výjimkou byl
v čísle 4/1966 článek náměstka ministra zahraničních věcí Jána Pudláka Třetí svět a my, což
byl docela slušně napsaný ministerský zahraničněpolitický pohled na tuto oblast s dosti rozsáhlou faktografickou citací přesně v mezích posledních zasedání ústředních orgánů.
Ale už v ročníku 1967 se v prvním čísle představuje Zdeněk Švejnar článkem Pojetí zahraniční pomoci rozvojovým zemím, v němž se vyjadřuje kriticky k efektivnosti této pomoci, zavádí do svého výkladu algebraické rovnice, vyzdvihuje úlohu zahraničních fondů při
tvorbě tamního kapitálu a zdůrazňuje, že zahraniční pomoc má mimořádný význam při odstraňování hlavních překážek rozvoje těchto oblastí.
K této problematice také bylo v ÚMPE v lednu 1967 zorganizováno sympozium, k němuž
jako diskusní základ byla předložena Švejnarova rozšířená práce o zahraniční pomoci RZ.
Informuje o tom ve zmíněném čísle Ilja Ulrich.
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K problematice rozvojových zemí napsal pro číslo 3/1967 Jiří Štěpanovský článek Evropská bezpečnost a třetí svět, v němž si všiml zajímavého propojení politiky mírového soužití
s kuriózním přístupem některých vůdců revolučních zemí „třetího světa“, jako např. Kuby,
ale i Koreje či Vietnamu. Podle autora se z těchto zemí ozývá, že „imperialisté USA budou
manévrovat k uvolnění evropské situace nebo k jejímu udržení v dočasném klidu, aby soustředili své úsilí na agresi v Asii... snížení napětí na jedné frontě vůbec nijak nepřispěje ke
zlepšení všeobecného mezinárodního klimatu... vytváří pro imperialisty podmínky k zintenzívnění agrese na frontě druhé“, což je hrozbou míru a bezpečnosti ve světě. Autor pak tuto
tezi rozebírá jako scestnou ukázku dogmaticko-vojenského chápání stávající mezinárodní
situace.
Štěpanovský cituje i názor z revolučních kruhů některých RZ, odkud zazněla výtka socialistickým zemím, že „v souvislosti s vietnamským konfliktem nepodstoupily riziko války
v celosvětovém měřítku...“. Podle autora jsou známy názory vůdců národněosvobozeneckého boje o nezbytnosti „totální“ a „globální“ „revoluční“ války za zničení „imperialistické
soustavy“ ve „světové konfrontaci“, mluví se o „kolektivním protiúderu“. Škoda, že autor
neuvedl jména (asi z opatrnosti). Ale vždyť tyto názory byly přímou ozvěnou Stalinovy přípravy na „totální“ a „globální“ válku s kapitalismem, kterou původně plánoval na r. 1953.
Tato fakta ovšem v r. 1967 ještě Štěpanovskému, ale ani nikomu z nás známa nebyla.
K problematice rozvojových zemí jsme tiskli ještě v čísle 3/1968 velice zajímavý, opět
Švejnarův článek Ke koncepci globální strategie. V něm autor zpracoval výsledky Konference o obchodu a rozvoji (KOR) v Dillí v březnu 1968. Ta podle autora na základě projekce
vývojových trendů vytyčila nové teze globální strategie rozvoje a politiky globální mezinárodní kooperace. Švejnar to pak na základě řady dat, čísel a tabulek převádí na problematiku „rozvojové země a světový trh zboží“. V čísle 4 byl pak uveřejněn článek Ladislava Dvořáka O strategii hospodářského postupu rozvojových zemí.
Připomenu ještě jeden příspěvek, který se do určité míry dotýká problematiky rozvojových zemí. V čísle 2/1967 jsme zavedli rubriku „zahraniční příspěvek“ a já jsem požádal ředitele bělehradského Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii Leo Matese o první článek
do této rubriky. Seznámil jsem se s ním, když jsem byl koncem jara 1967 na čtrnáctidenní
stáži v jeho ústavu v Bělehradě. Článek, který mi pro náš čtvrtletník dal, se jmenoval Společenská podmíněnost politiky neangažovanosti. Titova Jugoslávie hrála v této skupině „neangažovaných“ vůdčí úlohu a my jsme tak přinesli výklad této politiky z pera nejpovolanějšího. A zároveň to bylo v době, kdy byla Jugoslávie ještě v jakési mírné, ne zcela otevřeně
formulované klatbě.
V článku autor spíše sleduje význam, ideovou podstatu, cíle i některé rozpory uvnitř tábora přívrženců politiky neangažovanosti, než aby vykládal faktografickou historii této skupiny států. „Politika neangažovanosti vznikla v období po 2. světové válce jako odpověď na
začínající proces vytváření dvou antagonistických bloků. Již samo označení... ji definuje negativně, tj. jako politiku neúčasti v seskupeních, ve vojenských paktech nebo politických blocích. ...vždy obsahuje negaci nebo neúčast na těchto výtvorech studené války.“ Leo Mates
odmítá „ideologizování“ politiky neangažovanosti, snahu „prezentovat tuto politiku jako taktický tah nebo obratnou diplomatickou hru...“. Mluví o indickém Nehrúovi jako prvním,
který v letech 1946, 1947 jako první formuloval politiku neangažovanosti, jež se ovšem jako
společenství vybraných zemí viditelně realizovala až za hluboké studené války. Připomíná
bělehradskou konferenci a zejména konferenci v Káhiře 1964, kde bylo nutno překonat ten-
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denci vytvořit z neangažovaných zemí blok vybraných států. „Tyto tendence však nepřevládly, a tak se okruh účastnických zemí rozšiřoval od konference ke konferenci, až zahrnoval – podle vnitřního zřízení – širokou paletu zemí.“
Škoda, že v článku není víc faktografie, nejsou jmenovány účastnické státy. Autor mluví
obecně o zemích méně rozvinuté části světa, které se „neztotožňovaly s jednou nebo druhou
stranou ve studené válce...“, velmi podrobně probírá kolonialismus a k čemu jeho pozůstatky vedly v politice postkoloniálních států a vrací se k jugoslávskému příkladu. „Formulace
politiky neangažovanosti vyplynula z vývoje názorů na základní otázky společenského zřízení...“ V Jugoslávii to bylo v okamžiku, kdy začal proces hluboké společenské transformace
na počátku zavádění samosprávy a tržních vztahů, „čímž byl zahájen proces přeměny společnosti“. Autor zdůraznil, že existují hlubší a trvalé příčiny politiky neangažovanosti – sledování vlastní zahraniční politiky, svobodného jednání vůči blokům a „na zřeknutí se
závazků následovat politiku bloků“. Jugoslávie odmítla i pokusy vytvořit z hnutí neangažovaných mezinárodní organizaci, založenou na společné zahraniční politice – hnutí se nesmí
institucionalizovat. Problémy ovšem byly v překonávání hospodářské zaostalosti a autor vidí
jako jedinou slabou stránku účastnických rozvojových zemí ve třech formách jejich závislost –
v oblasti techniky, výroby a financování. Tvrdě zkritizoval tendenci bohatých zemí napravit
obtížnou situaci v bývalých koloniích „výstavbou moderních a často grandiózních hospodářských objektů“, které neopovídají potřebám tamních národů. A uzavírá svůj článek konstatováním, že „politika neangažovanosti je konstantou v jinak proměnlivé situaci vnitřních
poměrů neangažovaných zemí a jejich mezinárodních vztahů“.
3. Dalším, do určité míry nosným tématem čtvrtletníku Mezinárodní vztahy byla diskuse
o vědeckém pojetí studia mezinárodních vztahů, o tomto předmětu jako vědní disciplíně.
Tímto tématem jsme obsadili již číslo 1/1966, a to příspěvky stálých diskutérů na toto téma
Vladimíra Sojáka Problémy výzkumu mezinárodních vztahů a Alexandra Orta Mezinárodní
vztahy a politická věda.
Pro Orta měla tato otázka dva aspekty. První, zda výzkum mezinárodních vztahů může být
zařazen samostatně do tehdejšího systému řízení a třídění věd, a druhý, zda vznikající politické vědy, které nazval dosud téměř nepoužívaným termínem politologie, nepohltí i studium
mezinárodních vztahů. Alespoň naznačil, že kolem tohoto tématu jsou nějaké problémy.
Zato Soják svůj příspěvek pojal vědecky s odvoláním na známá klišé, jako Marxovu výzvu
dělnické třídě v Inaugurální adrese I. internacionály, v níž ji vyzval, aby „zvládala i taje mezinárodní politiky, aby kontrolovala diplomatické akty svých vlád a v případě potřeby se proti
nim postavila všemi prostředky“. Dál charakterizuje součásti mezinárodních vztahů, především ekonomický prvek a obranný či vojenský prvek, a shrnuje, že „pod pojmem mezinárodní vztahy naší doby rozumíme souhrn a vzájemné působení vztahů politických, ekonomických,
vojenských, právních, kulturních a ideologických mezi světovými soustavami a seskupeními
států, státy, národy a dalšími hlavními společenskými, politickými, hospodářskými organizacemi a hnutími působícími v celosvětovém společenství“.
Formulace, v níž snad na nic nezapomněl a ještě se odvolal na nějaký sovětský pramen!
Nicméně odmítá zařazení studia mezinárodních vztahů do moderní historie či do vědeckého
socialismu a komunismu a vyzdvihuje nutnost interdisciplinárního přístupu. A právě interdisciplinární přístup se stal pak nosným argumentem pro jedinečnost studia mezinárodních
vztahů a kolem něho se točily i další diskuse na toto téma.
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Tato debata se v ÚMPE vedla na různých úrovních a my jsme se k ní vrátili v ročnících
1967 a 1968 několikrát, spíše v souvislosti s produkcí některých západních odborníků.
V březnu 1967 měl v ÚMPE přednášku (přednášky v ústavu byly přístupné pro odbornou
veřejnost) švýcarský ředitel ženevského Ústavu mezinárodních vztahů a zároveň prezident
Mezinárodní asociace politické vědy Jacques Freymond. Mluvil o základních otázkách výzkumu mezinárodních vztahů a v čísle 2/1967 byl otištěn podrobný záznam o této přednášce. Freymond se kupodivu projevil jako stoupenec tradičního přístupu, zdůrazňujícího zvláště historické souvislosti a dlouhodobé perspektivy vývoje. Byl velmi kritický k dosavadním
pokusům vypracovat teorii mezinárodních vztahů, jako zatím nejúspěšnější z prací o mezinárodních vztazích byla pro něho kniha Mír a válka mezi národy Raymonda Arona. Byl
skeptický i vůči novým metodickým přístupům, které třeba přinášejí nové poznatky, k nimž
lze ale dojít jednodušeji tradičními přístupy. Kritizoval teorii rozhodování, skupinového nátlaku, veřejného mínění a obecně neměl rád tzv. kvantitativní metody. Trval na výkladu dějinného pozadí procesů, jeho proměnlivosti a dynamiky. Rovněž kladně hodnotil tzv. strategická studia jako kooperaci politiků a stratégů v určitých situacích. Protože v jeho ústavu se
konala i výuka mezinárodních vztahů, bylo zajímavé slyšet o nutnosti spojení několika disciplín, především historie, ekonomie a práva, v obsahu přednášek pro posluchače této rovněž vysoké školy ve Švýcarsku.
K metodologii studia mezinárodních vztahů jsme otiskli v čísle 4/1968 v rubrice „zahraniční příspěvek“ studii americké profesorky Diane S. Clemensové Struktura jednání Krymské konference. Seznámil jsem se s ní při jedné konferenci ve Vídni r. 1967 a její experimentování ve výkladu postupu rozhodujících politiků při známém mezinárodním jednání mě
zaujalo, i když nepřesvědčilo. Požádal jsem ji o příspěvek, který jsme pak mohli v r. 1968
uveřejnit.
Její studii je třeba pokládat za experiment historika diplomacie zkoumající změny pozic
tří spojeneckých mocností v Jaltě v únoru 1945 z hlediska jejich účinku na výsledná usnesení. Pojala to jako specifickou case study. Říká, že se chtěla vyhnout dilematům historika moderních dějin – volbě mezi impresionistickou historickou tradicí a abstraktnější
kvantitativní analýzou, anebo mezi revizionistickým a ortodoxním výkladem mezinárodních vztahů ve 20. století. K dispozici měla záznamy z konference dvou velmocí, souhrny
poznámek několika účastníků a paměti. Tento soubor s ještě i dalšími dokumenty jí poskytl
obsah toho, co pak bylo analyzováno v podmínkách dohody, konfliktu, iniciativy, vyrovnávání stanovisek, „což bylo důležité pro vyřešení rozdílností a konfigurací, které tyto
vztahy nejlépe vyjadřují“. K tomu autorka přiložila tabulku, nazvanou Struktura jednání
krymské konference, v níž ve čtvercích po dnech od 5. do 10. února sleduje graficky interakci tří hlav států či jejich ministrů zahraničí v pěti bodech usnesení: německé reparace,
rozčlenění Německa, Francie, Polsko, Spojené národy. K tomu pak je podrobný text, obsahující rozpis jednotlivých jednání a návrhů. Výsledek ukazuje, že polovina významných
usnesení byla přijata v prostředních dvou dnech a také, co si kdo vynutil. „Jednoduchý
výčet návrhů na konferenci by ukazoval, že Spojené státy a Sovětský svaz (každý s pěti návrhy) jsou za Británií se šesti návrhy.“ Co se týče iniciativy ve zmíněných pěti hlavních
problémech „ve třech z nich se Sovětský svaz ujal vedení a většinou dosáhl svého předem
stanoveného cíle“.
A autorka končí závěrem, že „krymská konference je významným materiálem pro zkoumání koaliční politiky a modelů jednání“.
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My jsme tento text tiskli proto, že podobných přístupů ke studiu mezinárodních vztahů se
vyskytlo v těchto letech na Západě více. Nejprve v USA se někteří badatelé nechali strhnout
rozvíjející se počítačovou technikou, s jejíž pomocí se pokoušeli na historických příkladech
nalézt metodu, jak „nakrmením“ počítače určitou dávkou vybraných dat dosáhnout několika
variant možného postupu jednajících při konkrétních vyjednáváních v soudobé zahraniční
politice.
4. Dalším nosným tématem našeho časopisu podle představ při koncipování jeho prvního
čísla měla být také politika evropské bezpečnosti, ale to se nám příliš nepodařilo. Příspěvků
tradičního výkladu evropské bezpečnosti, navěšeného především na evropskou problematiku, se nabízelo dost, jedním takovým jsme v čísle 2/1966 zahajovali tuto otázku, ale autorů,
kteří by tuto problematiku pojednali originálnějším způsobem, se nedostávalo.
Článek Ladislava Lísky K problému evropské bezpečnosti v čísle 2/1966 plně odpovídal
oficiálně vyžadovanému schématu: „Německo má být přebudováno v mírumilovný demokratický stát, z jehož území musí být natrvalo vyloučena jakákoli hrozba agrese vůči evropským zemím. Tento požadavek byl a zůstává základním požadavkem evropské bezpečnosti.“
Po prvním citátu z uvedeného článku už by snad ani nebylo třeba přistoupit alespoň ke stručné charakteristice. Ale přece jen pár slov. Autor nejprve v klasickém schématu popisuje poválečnou historii, zejména Německo v letech 1945–1947, 1952–1955 a 1958–1961, starosti
sovětské politiky, když NSR byla přijata jako 14. člen NATO. Koncem 50. let SSSR vyrovnal v raketové technice strategickou převahu Američanů, ale neprosadil mírovou smlouvu
s Německem atd. V Evropě jsou dva bezpečnostní systémy, ale naším cílem je, říká autor,
vytvoření celoevropské bezpečnosti, a k tomu je nezbytné všeobecné a úplné odzbrojení, dodržovat zásady respektování svrchovanosti a územní integrity každého státu apod. Z opatření, která je nezbytné podniknout, je v bodu 3 „usilovat o dohodu dílčích bezpečnostních
opatření“. Z nich pak autor některá cituje, jako např. uzavření paktu o neútočení mezi členskými státy obou seskupení.
I takovéto články jsme museli tisknout, ale nebylo jich mnoho.
Výborný byl hned následující článek NSR a západní aliance v berlínské krizi z čísla 2/1966,
který napsal major Vojenské politické akademie Bořivoj Švarc. Na rozboru jednotlivých
kroků sovětské i americké strany v r. 1961 ukázal nakonec realistický kompromis, jenž v té
době nikdy nebyl publikován ve věrohodné podobě. Švarc píše: „Sovětsko-americký kompromis, v němž by se Sovětský svaz vzdal úsilí o změnu statutu západního Berlína výměnou za slib,
že USA nedají jaderné zbraně do rukou bundeswehru, nelze dokumentárně prokázat... Můžeme konstatovat, že ani nyní po pěti letech NSR nedostala od USA jaderné zbraně...“
Poměrně slušný text napsal pro číslo 2/1967 Josef Pokštefl – Meze použití síly v současné
etapě mezinárodních vztahů, sice s dlouhým historickým úvodem od ztroskotání jednání
o odzbrojení po první světové válce až k soudobé situaci rovnováhy síly, kdy nelze řešit rozpor mezi socialismem a kapitalismem válkou. Autor si klade otázku, jakého trvání může být
ona kvalitativně nová situace v mezinárodních vztazích, a odpovídá, že iracionalita nukleárního střetnutí změnu takřka vylučuje. Ale přesto dochází k závěru, že „klíč k dosažení vojenské převahy, k rehabilitaci války jako nástroje politiky spočívá v obraně vlastního území“.
Ale zároveň si lze představit, že ve vědě – fyzice, chemii, biologii – dojde k objevům, které
se stanou ve své vojenské podobě také absolutními zbraněmi, takže rehabilitace války je takřka nemožná, protože budou k dispozici oběma stranám.
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Když jsme u této tematiky, zastavím se ještě u jednoho příspěvku, který splňoval mé přání,
abych v každém čísle čtvrtletníku Mezinárodní vztahy mohl otisknout článek, který by se vymykal schématům a přinášel zajímavé souvislosti. Tentokrát v čísle 2/1968 to byl článek plukovníka Oldřicha Mahlera Evropská bezpečnost – vojenské souvislosti.
Autor vyšel ze zjištění, že „totální politická strategie živená nesmiřitelnými ideologiemi
narazila na nepřekročitelné meze možností a žádné straně se nepodařilo... systém bezpečnosti vytvořit“. A jinde „...vznikl postupně zvláštní systém bezpečnosti... založené především
na vojenské rovnováze dvou proti sobě stojících aliancí“. Tady začíná i frekvence slova „odstrašení“. „Vojenská síla může sice přispívat k zajištění bezpečnosti i v poměrně dlouhém historickém období, nemůže však zajistit úplnou a trvalou bezpečnost.“ Odstrašení může selhat,
čili politické řešení navíc je nutné. Autor si klade otázky, zda pro Evropu by bylo řešení ve
vojenské neutralizaci Evropy, úskalím je, že to není definitivní řešení. Vojenská neutralizace
Evropy by znamenala, že se přenáší odpovědnost za světový vývoj na obě supervelmoci, ale
co když k nim budou v budoucnosti patřit i Čína, Japonsko?
Zajímavé na této studii je ovšem konkrétní vyjádření poměru vojenských sil v číslech,
počtu jaderných střel, vojsk, výdajů na zbrojení atd. Tabulky, které uvádí, jsou zajímavé
a příznačná je autorova poznámka, že vzhledem k nedostatku údajů o vojenské síle socialistických zemí z našich zdrojů používá údajů z ročenek britského Ústavu strategických studií.
Jsou toho plné čtyři strany s komentáři a dochází k závěru, že „rozhodující prostředky strategického napadení určují vojenský poměr sil ve světě, mohou garantovat bezpečnost Evropy, aniž jsou zde rozmístěny“. Ale nicméně hrozba lokálního konfliktu zůstává a Mahler říká,
že „předpokladem nalezení skutečného řešení evropských problémů je vojenská neutralizace střední Evropy a tím i obou částí Německa“.
Rok 1968 již začal a tyto úvahy jedné skupiny důstojníků krystalizují až k vydání Memoranda, za které jsou pak po sovětské okupaci, s výjimkou jednoho, postaveni mimo
službu.
5. Poměrně slabě byla ve všech třech ročnících našeho čtvrtletníku zastoupena problematika sovětského bloku. Květa Kořalková psala něco z historie jednání o čs.-polské spojenecké smlouvě z r. 1947 (O zrodu československo-polského spojeneckého svazku, 1/1967), Václav
Kotyk se věnoval sovětské politice tak, aby to bylo přijatelné na všechny strany – K problematice vývoje zahraničně politické koncepce SSSR (3/1967). V r. 1968 se přece jen objevily
články později nazvané revizionistické. Radovan Selucký nám dal text Vliv ekonomických
reforem na zahraniční hospodářské vztahy socialistických zemí, který jsme otiskli v čísle
1/1968. V něm vychází ze zjištění, že výrazný pokles ve výměně zboží mezi některými socialistickými státy v r. 1966 a extenzivní rozvoj jednotlivých národních ekonomik signalizuje, že mezinárodní socialistická dělba práce vyžaduje kvalitativně nové řešení. Článek je kritikou neefektivnosti RVHP a zdůvodněním toho, že v hospodářské spolupráci mezi zeměmi
RVHP musejí začít hrát významnou roli ekonomická kritéria. Podnik se musí chovat jako výrobce zboží, ale chce to regulaci trhem a zatím se to prosadilo v jugoslávské ekonomice.
Příspěvek je zajímavý i výkladem základních principů připravované československé ekonomické reformy, žádá kooperační dohody mezi podniky, tzn. i nadnárodní, a myslí si, že by
k tomu měl být uvolněn i pohyb pracovních sil uvnitř RVHP.
V ročníku 1968 jsme uvedli i rubriku „aktuální historie“, do které nám Robert Kvaček
dodal pěkný článek K politickému profilu Malé Dohody pro první číslo.
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Alexandr Ort psal nejenom O neplatnosti mnichovského diktátu (3/1967), ale jeho tématem
byla i francouzská politika – v článku Tradice a gaullistická zahraniční politika (3/1968).
Výborné byly vždycky články profesora právnické fakulty Miroslava Potočného, v ročníku 1968 v čísle 2 Zásada sebeurčení národů a v čísle 4 Zásada svrchované rovnosti států.
6. Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii ve sledované době uspořádal několik konferencí či diskusí uvnitř ústavu, o kterých jsme poctivě referovali. Připomenu dvě konference.
V květnu 1967 ředitel Šnejdárek realizoval svůj nápad a na dny 17.–19. května pozval na
konferenci do Mariánských Lázní vedoucí představitele (většinou ředitele) ústavů pro výzkum mezinárodních vztahů. Podařilo se mu to. Přijeli zástupci 28 evropských vědeckých
ústavů z 20 zemí a konference se sešla k sedmi pracovním plenárním zasedáním. V čísle
3/1967 o tom vyšla dosti podrobná zpráva, mezi jmény čteme profesor Genevey, ředitel
Centre d’Etudes de Politique Etrangere v Paříži, profesor Bassani z Milána, A. Spinelli
z Říma, ředitel Leo Mates z Bělehradu, dr. Schulze z Bonnu, Johan Galtung z Oslo, profesor
Inozemcev z Moskvy, profesor Freymond ze Ženevy atd. Smyslem konference bylo konstatování, že s bloky se asi musíme smířit, ale v rámci mírového soužití musíme hledat společná témata, na kterých bychom mohli spolupracovat. Konkrétní nebezpečí pro mír snad už
kulminovalo, podmínky skutečně nové základny evropské spolupráce existují, pracujeme na
tom. V komuniké pak byly tři body: 1. při výzkumu mezinárodních problémů, zejména v Evropě, chceme spolupracovat, 2. zajistíme rozvoj vzájemných informací o výzkumech pomocí služeb Mezinárodní asociace politických věd, 3. setkání ústavů mezinárodních vztahů
v evropských zemích se budou konat pravidelně každý rok, v r. 1968 to bude, jak navrhl profesor Freymond, v Ženevě. Jednacím jazykem je angličtina a francouzština.
Myslím, že v r. 1968 ředitel Šnejdárek nejel nikam.
O rubrice „recenze a informace o knihách“ se nebudu dlouze rozepisovat. Byla to velmi
důležitá část našeho časopisu a v ní jsme seznamovali především se západní produkcí, o knihách nejrůznějších známých autorů počínaje Kissingerem, Brzezinským, ale i sovětských,
polských atd. Pokusili jsme se v jednom příspěvku shrnout i knihy československých emigrantů, většinou politických činitelů, kteří odešli po únoru 1948. Psali jsme o knihách Ripky,
Korbela, ale tady jsme museli volit opatrnou formu. Na jejich kritice se nám dařilo sdělit
nová fakta zejména z válečné a poválečné politické historie (informovaly, jaké knihy autoři
napsali).
Rok 1968 se přece jen projevil v tom, že už v textech nezaznívalo minimum potřebné úlitby
starým ideologickým schématům. V dramatickém vývoji tohoto roku časopis vydal i v okupačních dnech asi dva letáky s určitým zahraničněpolitickým pohledem na sovětskou invazi.
Už na podzim 1968 to byla první záminka už se konstituujících „zdravých sil“ v ÚMPE veřejně zaútočit proti časopisu jako revizionistické líhni.
Ve 4. čísle jsme museli reagovat na východoněmecký list Neues Deutschland, který věnoval Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii dva články 15. a 17. 9. 1968. Vydali jsme
Prohlášení ÚMPE a v něm bylo řečeno, že uvedený list „obvinil některé pracovníky ústavu
z činů, které se nikdy nestaly, a použil k tomu citátů, které byly vytrženy z původních souvislostí a byl jim tak podložen jiný smysl. V článcích se dochází k dalekosáhlým závěrům, že se
ústav jako celek dostal na cestu spolupráce s imperialismem, především západoněmeckým.
Proti tomuto tvrzení se v našem textu říká, že jsme se věnovali boji za socialismus, proti západoněmeckému revanšismu, že jsme prosazovali vědecké instituce NDR do mezinárodních
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vědeckých komisí“ atd.; tuto obrannou pasáž bych osobně nezařadil, ale v ústavu se o textech hlasovalo a „obranářů“ tam začínala být většina.
7. Ústav se chystal v rámci mírového soužití vytvořit jakýsi systém pravidelných dvoustranných debatních setkání vědců z oboru mezinárodní vztahy k aktuálním problémům současnosti, nikoli tedy k rozpravám o běžné denní politice, a shodou okolností se to podařilo
s Francouzi. V r. 1967 navštívil Prahu francouzský ministr zahraničí Couve de Murville
a z toho chudého výsledku jednání s ministrem zahraničí Davidem jsme zaznamenali dohodu o tom, že se budou konat dvoustranná čs.-francouzská kolokvia mezi odborníky z oblasti výzkumu mezinárodních vztahů, mezi historiky, mezi ekonomy.
Do ÚMPE ve dnech 1.–3. 12. 1967 přijela výborně obsazená francouzská delegace k diskusi o faktorech uvolnění v Evropě. V delegaci byli profesor Vernant, ředitel Centre d’Etudes de
Politique Étrangere, generál Beaufre, ředitel Ústavu strategických studií, generál Genevey, profesor Grosser z Institut des Etudes politiques, profesor právnické fakulty v Dijonu Leo Hamon,
profesor Levi a profesor Thierry z právnické fakulty v Caen. Proti nim zasedla československá
delegace v čele s ředitelem Šnejdárkem, institučně i odborně na poněkud nižší úrovni.
Pracovalo se na šesti tématech: historie posledních deseti let v evropské politice, politické a vojenské aspekty uvolnění v Evropě, problematika v německé otázce, evropská kulturní spolupráce, možné perspektivy čs.-francouzských vztahů, problematika hospodářských
styků. Z každé strany ke každému tématu byl krátký výklad, pak diskuse.
Přinesli jsme o tomto kolokviu stručnou zprávu v 1. čísle ročníku 1968, bohužel s poznámkou, že účastníci se dohodli, že se nebude provádět zápis a nic se nebude zveřejňovat.
Naštěstí po kolokviu zůstal v Praze na dva dny generál Genevey. Pátého prosince udělal
v Praze přednášku v ÚMPE o problémech kontroly odzbrojení, o které jsem pak napsal zprávu pro číslo 1/1968. Přednáška byla úvahou nad pěti otázkami týkajícími se odzbrojení: jaké
jsou k tomu důvody, jaká může být technika odzbrojení, jaké jsou dosavadní zkušenosti, co
je vlastně předmětem odzbrojení a jaké jsou překážky odzbrojení.
Genevey vyšel ze závěru, že zbrojení slouží k útoku i k obraně, tudíž odzbrojení je sen
a úkolem je kontrola zbrojení. Ale jaká kontrola, když existují zbraně kontrolovatelné, ale
žádná strana nechce podstoupit riziko vyzrazení toho, co má být utajeno, a dále pak jsou
i druhy činnosti dokonale utajitelné, jako jsou zásoby štěpného materiálu či prostředků bakteriologické války. A Francouz navrhuje originální řešení – kontrolu výroby, umožňující počítat zbraně, aniž se prozradí jejich umístění. Generál vycházel z toho, že lze zjistit, kdy
a v jakém množství která zbraň potřebuje náhradní díl, a kdy je tedy doplňována či vyřazována. A tvrdil, že kontrola výroby by do patnácti let poskytla uspokojivý soupis zbraní hodných zmínky a kontrola výroby náhradních dílů a generálních oprav by přinesla dosti údajů
o množství výzbroje v používání. Co se týče nukleárních zbraní, tady podtrhl zejména jejich
důsledné nešíření a omezení protiraketové obrany. Bohužel ale, strany se spoléhají na politiku „odstrašení“ a nedůvěřují kontrolám.
Generál Genevey představoval určitou školu ve francouzské obranné politice, která hledala neformální a originální metody pro spoutání nesmyslného zbrojení, a představil uvažování zbavené ideologických šablon. A to bylo přesně to, k čemu již od ročníku 1967 a zejména v ročníku 1968 směřoval náš čtvrtletník.
A právě v r. 1968 jsme se pokusili vnést do časopisu explicitní problematiku československé zahraniční politiky, nejprve v článku Václava Kotyka Demokratizace a českosloven-
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Mezinárodní vztahy. První pokus o odborný čtvrtletník k nové vědní disciplíně
ská zahraniční politika. V něm se autor znovu pokusil rozvést zde již citovanou (téměř) frázi,
že v zahraniční politice je nutno přihlížet ke společným zájmům a potřebám socialistických
zemí jako celku, přičemž vyzývá popojít od proklamací ke skutečné rovnoprávnosti a hlavně brojí proti tomu, aby prosazování národních zájmů bylo slučováno s nacionalistickou politikou. Článek měl opět deficit v konkrétní podobě v něm traktovaných myšlenkových schémat a teoretických úvah.
O průlom do podobných nesmělých úvah o československé zahraniční politice se pokusila konference „O současných problémech čs. zahraniční politiky a výzkumu mezinárodních
vztahů“, kterou uspořádal ÚMPE 29. a 30. 4. 1968. Byli pozváni odborníci i z jiných ústavů
a též z MZV. Debata tu už odpovídala posunu v politické sféře k uvolnění a k hledání nových
cest, ale formovala se už i nesmělá opozice. Časopis přinesl podrobný referát J. Lenerta
v čísle 4/1968.
Ředitel Šnejdárek žádal v úvodu konference o odstranění deformací, které zatěžovaly spolupráci mezi vědou a zahraničněpolitickou praxí v minulém období, řekl, že „stojíme před
otázkou, jak určit nejen faktory ovlivňující mezinárodní vztahy, ale i jejich budoucí vývoj“,
a poprvé pojmenoval nový moment vnesený do našeho výzkumu, jakousi tendenci k futurologii, přičemž ovšem hned varoval před rizikem zneužití výpočetní techniky ve společenskovědním výzkumu. Jako jeden z úkolů vytyčil „historickou nutnost vypracovat alternativu
evropské bezpečnosti, přitažlivou pro širší okruh pokrokových sil na Západě“. A samozřejmě nezapomněl na problém našich vztahů s rozvojovými zeměmi, které byly zdeformovány
soustředěním se na podporu tzv. nekapitalistické cesty vývoje. V otázce NSR vyzval nepodléhat přehnanému romantismu, ale nicméně posunout naše politické vztahy s NSR až na hranice našich možností.
Výborný byl jako vždy příspěvek V. Pěchoty z MZV, který zdůraznil, že hlavní otázkou
naší zahraniční politiky se musí stát evropská politika, „zesílit naše spolupůsobení na vytváření kooperačního a koexistenčního ovzduší v Evropě...“, zapojit se do evropského dialogu.
Volal po naší účasti na vytváření hlavních pilířů evropského bezpečnostního systému „...naším cílem je dosáhnout normalizace zejména ve střední Evropě... Měli bychom se vrátit
k naší staré iniciativě, k návrhu zásad mírového soužití mezi evropskými státy... musíme hovořit s evropskými státy o skončení existence bloků v Evropě... měli bychom vypracovat varianty počítající jak s krátkodobým, tak s dlouhodobým trváním bloků v Evropě.“
Ještě tu zazněl referát Zdenka Švejnara, který daleko otevřeněji mluvil o škodách, které
způsobila našemu hospodářství ztráta zahraničních trhů v 50. letech, a zcela otevřeně prohlásil, že od RVHP nemůžeme očekávat to, co akutně potřebujeme, to možná až v daleké budoucnosti, „musíme tedy prohlubovat styky s vyspělými trhy“, což chce odbourat „neprodyšný val zahraničního obchodu“.
Ve vystoupeních Nikla a Sojáka zazněla už ona znovu se objevující notná dávka zdrženlivosti a úplně jiný tón jejich příspěvků. Šnejdárek se to pokusil v závěru urovnat: „Otevírá se
nám nová etapa, dosud neznámá, naší aktivní politiky vůči socialistickým státům. Hranice
našich možností je pohyblivá, avšak nemůžeme vybočit ze zásadního principu spolupráce se
socialistickými státy.“
A v závěru tohoto výběru textů z r. 1968, které již signalizovaly pokusy o nové pojetí výzkumu, se rád zmíním o příspěvku Antonína Liehma, tenkrát ještě redaktora Literárních novin, který již počátkem r. 1967 polemizoval s Ortovým pojetím „kultura – součást zahraniční
politiky“ v článku Kultura – instrument nebo možnost, který nám tehdy ještě na ÚV zamítli
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jako druhý v pořadí zaražený článek a který jsem vložil do čísla 1/1968. Ve své polemické
úvaze vyšel autor z této teze: „Má-li existovat zahraniční kulturní politika (záměrně užívám
tohoto označení, protože termín ,kultura – součást zahraniční politiky‘ mi příliš zavání onou
koncepcí kultury jako služebníka), musí existovat kultura.“ Anebo: „...v dějinách kultury
každého národa jsou argumenty pro to i pro ono. Domnívám se, že nejde jenom o to vědět,
kdy sáhnout ke kterým a kdy a kde vynést kterou kartu... s kulturou a jejími hodnotami se už
mnohokrát v dějinách zacházelo nepoctivě,“ což se pak spíše vymstilo těm, kteří s ní nepoctivě zacházeli, a tady autor, když nemůže přímo mluvit o oficiální politice, připomíná jezuity – „...kolik podvodů mají na svém kontě, kolik falešných výkladů, provozovaných jen
a jen k větší slávě Tovaryšstva“. A v závěru říká: „Dnešní kapitalistické státy, a jmenovitě ty
nejpokrokovější z nich, začínají své kulturní politice připisovat význam, který jí patří, a nejednou si tu počínají až kupodivu znamenitě.“ Socialistický stát a jeho kulturní politika se
nesmí definovat diametrální odlišností od západní praxe a musí převzít „to nejlepší, co tato
praxe ve svých proměnách za dvě staletí přinesla...“.

ZÁVĚR
A právě v ročníku 1968 začínaly dozrávat plody mého úsilí z předcházejících dvou let.
Krunýř ideologických schémat, který jsme od počátku všelijak obcházeli, náhle zmizel, články, recenze, informace, diskuse začaly být věcné, směřovaly jak k rozvoji vlastní vědy, tak
i k reálnému pohledu na potřeby nově se rodící praxe. Jenomže už v průběhu podzimu 1968
začala v ÚMPE normalizace a útoky normalizátorů byly mimo jiné zaměřeny i proti časopisu. Pro iluzorní uklidnění v ústavu jsem přijal Šnejdárkovo rozhodnutí, že odstoupím z funkce šéfredaktora a časopis byl svěřen hlavnímu normalizátorovi Niklovi, který se pak ještě
zapsal do historie ústavu jako jeho ředitel po odchodu Šnejdárka do zahraničí v říjnu 1969 –
jako ten, kdo provedl jeho důkladnou „očistu“.
V průběhu r. 1969 došlo ke krystalizaci vztahů na MZV, kde se hledaly kořeny tamního
revizionismu z let 1968 a 1969 a v první řadě, když se ještě ministerští úředníci nechtěli prát
mezi sebou, protože každý na každého něco věděl, se tam rozhodlo, že vlastně pokusy o revizi zahraniční politiky vycházely z ÚMPE, jak svědčí obsah posledních čísel Mezinárodních
vztahů.
A mohu-li být i trochu osobní, jako základní text nabádající k revizi československé zahraniční politiky byla označena má kniha Politika a vzťahy, kterou jsem napsal v r. 1967 pro
slovenské nakladatelství Epocha; v r. 1968 jsem vydání pozdržel, protože se mi zdálo, že text
je v nových poměrech příliš zdrženlivý. Kniha vyšla nakonec v lednu 1969 a v listopadu
1969 jsem byl předvolán před komisi ministerstva zahraničních věcí pro její revizionistický
obsah.
Můj výklad o prvních třech číslech čtvrtletníku Mezinárodní vztahy je především o tom,
jaká témata byla tenkrát v popředí našeho výzkumu, ale také o snaze neformálním způsobem
přistupovat k jejich zpracování. Ale je zároveň určitým obrazem té doby, její atmosféry, jejích možností, ale především i mezí, v nichž se časopis a jeho tvůrci pohybovali.
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