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Dobrý veèer,

dovo¾te, aby som v prvom rade poïakoval pani Vá�áryovej za jej úvod. Myslím,
�e len málo mu�ov by mi nezávidelo èes� by� uvedený práve òou. Som ve¾mi vïaè-
ný za pozvanie Va�ej spoloènosti, preto�e obdivujem prácu, ktorú robíte. Nazdávam
sa, �e bez Vás by Bratislava nebola takým krásnym a otvoreným medzinárodným
mestom, akým je dnes. Keï�e nezastávam �iadnu verejnú funkciu, to, èo poviem,
nebude ve¾mi technické alebo rozhodujúce v zmysle výkonu moci. Skôr by som sa
rád zameral na nieko¾ko �ir�ích my�lienok, vz�ahujúcich sa najmä na európsku bez-
peènos�.

Zabezpeèenie vlastnej bezpeènosti je základnou úlohou ka�dého národa. Ale len
ve¾mi málo národov doká�e túto úlohu splni� samostatne. Iba nieko¾ko národov má
dostatok zdrojov na kompetentnú obranu svojej teritoriálnej integrity a suverenity
za ka�dej situácie. Poliaci a Slováci rozhodne medzi tieto národy nepatria. Ak by
sme mali by� odsúdení na to, aby sme sa bránili sami, len na�imi vlastnými prostriedka-
mi, boli by sme ve¾mi zranite¾ní. To je dôvod, preèo sa integrujeme do NATO � vojen-
skej aliancie západných demokracií. My Poliaci sme u� do NATO vstúpili a teraz � ako
by povedal bývalý nemecký kancelár - �mô�eme lep�ie spáva��. Ale my nespíme, sme
bdelí, zvy�ujeme na�u bezpeènos�, re�trukturalizujeme ozbrojené zlo�ky, zavádzame
nové profesionálne �tandardy, prehodnocujeme postavenie a úlohu armády v spoloènosti.
Chceme by� cenným spojencom, nie zá�a�ou. Som si istý, �e to doká�eme.

Je to ale jediná úloha, ktorá nám ostala? Inými slovami, je na�e èlenstvo v NATO
koncom ná�ho boja za vlastnú bezpeènos�? Je postaèujúce ma� trvalý mier v Európe?
Odpoveï znie � nie. Zatia¾ èo nás èlenstvo v NATO chráni pred vonkaj�ími vojenský-
mi hrozbami, nevyrie�i v�etky na�e bezpeènostné obavy, nezabezpeèí nám trvalé pre-
�itie a rozvoj ná�ho národa. Na�e èlenstvo v Aliancii taktie� výrazne nezlep�uje per-
spektívy pre demokraciu, stabilitu a ekonomický rast v na�om regióne. Ba èo viac,
NATO výrazne nemení ani povahu vz�ahov medzi Európanmi. Vojna alebo mier v�ak
nebudú dôsledkom vojenských a diplomatických snáh, ich sily a kvality, ale dôsled-
kom vz�ahov medzi národmi. Budú tieto vz�ahy zalo�ené na spolupráci a priate¾stve
a èi na konkurencii a nepriate¾stve? V rozdelenej Európe, pozostávajúcej
z konkurujúcich si �tátov alebo skupín �tátov, mier skôr èi neskôr bude musie� prejs�
skú�kou. Preto bude na zabezpeèenie trvalého mieru a bezpeènosti nevyhnutná razant-
ná zmena vo vz�ahoch medzi Európanmi, zmena, ktorá by efektívne vylúèila pou�itie
sily v neodmyslite¾ných sporoch a treniciach. Preto musíme pokroèi� ïalej a konso-
lidova� na�u bezpeènos�. Mali by sme sa zapoji� do snahy o integrovanie Európy.
Táto snaha nám predkladá unikátnu príle�itos� uniknú� zo sveta politiky zalo�enej
na rovnováhe síl, kde medzinárodné vz�ahy sú len hrou s nulovým súètom a kde sa
konflikty rie�ia za pou�itia sily. Myslím, �e nie je potrebné vysvet¾ova� historickú
dôle�itos� tejto mo�nosti pre Poliakov a Slovákov. V prípade rozdelenej Európy
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a medzinárodnej politiky, zalo�enej na princípe rovnováhy síl, sú na�e územia
v geografickom strede kontinentu medzi Nemeckom a Ruskom objektom tú�ob sil-
ných susedov. Príle�itos� uniknú� tomuto osudu sa nám ponúka prostredníctvom in-
tegrácie ako princípu pre medzinárodné vz�ahy úspe�nom v západnej Európe, kde
nahradil dovtedaj�iu politiku rovnováhy síl. Integrácia dokázala, �e je efektívnym zá-
kladom pre budovanie bezpeènosti, harmónie a prosperity. Toto je obrovský úspech
západoeurópanov.

Európska integrácia nás konfrontuje s bolestnou skutoènos�ou. V�dy sme veri-
li, �e národný �tát je nevyhnutná podmienka pre bezpeènos� a mier. Takmer celých
250 rokov sa Poliakom upieralo právo ma� vlastný nezávislý �tát. Lamentovali
sme nad tou situáciou, snívali o návrate vlastného �tátu, bojovali zaò celým srdcom.
Dnes, len 10 rokov po tom, èo sme ho získali naspä�, so zatrpknutos�ou zis�ujeme,
aké má obmedzenia, aký je neadekvátny pre bezpeènostné potreby a výzvy. Museli
sme podkopa� jeho suverenitu a vstúpi� do NATO. Teraz zis�ujeme, �e ho musíme
oslabi� e�te viac a vstúpi� do Európskej únie. Aby sme pre�ili, oslabujeme vlastný
�tát. Aby sme ostali nezávislými, odopierame nezávislos� svojej krajine. Aký para-
dox! Je to v�ak krok správnym smerom.

Existujú tri základné dôvody na podporu ná�ho vstupu do Európskej únie, vychádza-
júce z bezpeènostných výziev. Po prvé, základom pre na�u bezpeènos� je kohézia západ-
nej Európy. Tmel, ktorý dr�í západoeurópanov pohromade, je integrácia - my�lienka,
princíp i cie¾. Mali by sme pomôc� rozvíja� integráciu, ktorá pôsobí ako ve¾mi efektívna
prevencia pred pou�itím sily na rie�enie sporov medzi èlenskými krajinami. Nepoznám
lep�í, kon�truktívnej�í spôsob podpory integrácie ne� samotný vstup do Únie. Mohli by
sme profitova� z tohto tmelu, ale rovnako aj pomôc� zlep�i� jeho úèinnos�. Èlenstvo
v Únii by nám Poliakom umo�nilo napodobi� francúzsko-nemecký model a urýchli� na�e
zblí�enie s Nemcami. Mohli by sme e�te viac posilni� stabilitu Európy a to posilòovaním
väzieb medzi Po¾skom, Nemeckom a Francúzskom a rozvíjaním tzv. Weimarského troj-
uholníka. Po druhé, mali by sme urobi� maximum pre integráciu a roz�íri� tento proces
smerom do východnej Európy. Nemô�eme to v�ak urobi� inak ako samotným vstupom
do EÚ. Na jednej strane by na�e èlenstvo dokázalo, �e Únia je skutoène európskou zále-
�itos�ou, projektom otvoreným pre nových èlenov a nie len klubom rezervovaným pre
vybraných èlenov. To by zmenilo poh¾ad na alternatívy, ktoré majú ¾udia v Bielorusku
a na Ukrajine. (Dnes ich väè�ina zastáva názor, �e jediná mo�nos�, ktorú majú, je posil-
ni� spoluprácu s Ruskom a znovu zostavi� blok, ktorý by bol schopný konkurova� EÚ.)
Na druhej strane by na�e èlenstvo otvorilo Únii cestu na východ a umo�nilo jej ïal�ie
roz�írenie. Po¾sko predstavuje príli� ve¾ký národ i územie na to, aby nás preskoèili
(ako napríklad �vajèiarsko). Z tohto dôvodu v prípade, �e by sa Poliaci rozhodli ne-
vstúpi� do Únie, uzavreli by ju do západnej èasti kontinentu. Po tretie, vstupom do Eu-
rópskej únie by sme výrazne zvý�ili na�u schopnos� ovplyvòova� dianie a vývoj za na�i-
mi hranicami. Konkrétne by sme získali mo�nos� zúèastòova� sa rozhodovania
o budúcnosti EÚ. Toto je samozrejme k¾úèovým bodom pre na�u bezpeènos�.
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Na�a vízia nie je len pripoji� sa k Západu, prekroèi� èiaru alebo posunú� túto
èiaru na Východ. Na�im cie¾om je zjednoti� Európu, zjednoti� v�etky európske ná-
rody do jednej spoloènosti zalo�enej na spoloèných hodnotách � ¾udských právach,
demokracii, ekonomike vo¾ného trhu. Taká definícia na�ich cie¾ov implikuje okrem iné-
ho dva momenty. Po prvé, je to pozornos�, ktorú treba venova� princípom. Aby bolo
zjednotenie trvalým javom, musí sa zaklada� výhradne na západných hodnotách. V tomto
zmysle by nemali existova� �iadne pochybnosti alebo kompromisy. Konzekventne,
nemali by existova� �iadne sympatie pre protesty (také typické ná� región) proti
tomu, aby sme sa vzdali na�ich modelov správania sa výmenou za západný model
a naopak, aby sa zachovali na�e národné hodnoty. Èo je na západnom modele také
poburujúce? Ktoré uznávané a tradièné hodnoty by nepre�ili, keby sa vystavili zá-
padnému vplyvu? Myslím si, �e pre podobné úvahy by nemali existova� �iadne sympa-
tie. Ak by sme sa im prispôsobili a urobili Európu nezáväznou, �á la cart�, èosko-
ro by v Európe existovali viaceré �tandardy i ciele, ktoré by nevyhnutne viedli
k vnútornému trie�teniu. Národy západnej Európy by sa iste neodlúèili od hodnôt, ktoré
im priniesli nebývalú slobodu a prosperitu. Výsledkom takého kroku by bolo len zdanie
zjednotenia. Preto Slováci a Poliaci usilujúci o spojenú Európu musia tie� uznáva� Eu-
rópu s jasnými hodnotami, povinnos�ami a mechanizmami platnými pre v�etkých èle-
nov. Po druhé, nemali by sme sa prive¾mi sústreïova� na to, �e sme Stredoeurópanmi.
Stredná Európa je koncepcia, ktorá má viac výkladov. V skutoènosti sú v�ak jej geopoli-
tické definície dos� neatraktívne, �Mitteleuropa� je jednou z nich. Ïal�ia koncepcia bola
ve¾mi dobre definovaná ruským politikom Andrejom Koko�inom, ktorý trvá na tom,
�e so strednou Európou treba zaobchádza� ako s pásom neutrálnych krajín, preto�e
predstavujú most medzi Ruskom a Európou, ktorý je treba ponecha� otvorený. Dvor
alebo most? Nie je to ve¾ký výber pre ambiciózny národ. V politickom ponímaní preto
chápem strednú Európu nie ako teritórium, geopolitický koncept alebo skupinu národov
so zrete¾nou identitou, ale ako skupinu transformujúcich sa krajín, ktoré sa zaviazali
prija� hodnoty, praktiky a vzory preva�ujúce na Západe a usilujú sa sta� èlenmi EÚ. Viac
ne� èoko¾vek iné je stredná Európa stav mysle. To je tie� dôvodom, preèo budem hodno-
ti� ako neúspech, ak za 10 � 15 rokov bude Poliak alebo Slovák e�te stále vnímaný ako
Stredoeurópan a nie ako Európan.

Významnou zmenou vyplývajúcou z ná�ho mo�ného èlenstva v Únii bude tie�
ná� vplyv na jej východnú politiku. Èlenstvo v EÚ nám pomô�e vybudova� aktív-
nej�ie vz�ahy s na�imi susedmi a na druhej strane nám umo�ní hra� aktívnu úlohu
v rozhodovacom procese Únie, a tak ovplyvòova� jej východnú politiku. Dvere, ktoré
sa nám otvoria, budeme pokia¾ mo�no dr�a� otvorené aj pre ostatné krajiny v regióne.
Budeme sa usilova� zlep�ova� osobné, obchodné a kultúrne kontakty medzi západ-
nými a východnými Európanmi. Tak si mô�eme získa� ich sympatie a vybudova�
z na�ej krajiny miesto priate¾ských stretnutí a prosperity, a nie miesto konfliktov
a úpadku. E�te tam samozrejme nie sme. Nedospeli sme do situácie, keï by bolo
mo�né nazva� Európu pokojným a bezpeèným miestom. Ak by som parafrázoval
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Winstona Churchilla, nie je to e�te zaèiatok konca, ale mo�no je to u� koniec zaèiat-
ku. Je dos� mo�né, pou�ijúc pre zmenu slová Zbigniewa Brzezinského, �e sme na zaèiat-
ku �tádia, keï sa Európa stáva regiónom rúcajúcim kultúrne, civilizaèné a historické
hranice, ktoré si budovala posledných 250 rokov. Ale mo�no sa znovu rozhodneme
vybudova� dva, prípadne viac navzájom si konkurujúcich blokov. Èo urobíme? Dámy
a páni, to zále�í na nás.

Diskusia

Problematika zavedenia vízového re�imu pre �táty východnej Európy

Pýtali ste sa ma na otázku vízových re�imov s na�imi východnými susedmi. Tieto sa
zavádzajú v procese integrácie Po¾ska do Schengenskej zmluvy, viac menej ako prípra-
va na èlenstvo v EÚ. Ja som proti týmto krokom protestoval. Nemyslím si toti�, �e je to
dobrá politika. Nazdávam sa, �e Po¾sko by malo spravi� maximum pre to, aby zmenilo
európsku politiku v tejto oblasti. To by samozrejme malo by� na�ím cie¾om. Doèasné
�a�kosti by za tú námahu rozhodne stáli.

Budúcnos� európskeho systému obrany

Mám istú víziu týkajúcu sa európskeho systému obrany. Chcel by som, aby bolo
èlenstvo v EÚ koordinované s èlenstvom v NATO. Skutoène si myslím, �e sa to sta-
ne, �e èlenstvo v EÚ si bude vy�adova� èlenstvo v NATO, preto�e neexistujú dôvo-
dy, preèo by krajiny mali participova� na jednom úsilí o zabezpeèenie svojej bez-
peènosti a na druhom, paralelnom úsilí nie. A èo urobíte s krajinami, ktoré pre vás
nejakým spôsobom predstavujú nestabilitu alebo nebezpeèenstvo? Pomô�ete im vy-
budova� in�titúcie a infra�truktúru, ktoré majú strategický význam pre celú Európu.
Verím, �e v budúcnosti bude èlenstvo v oboch týchto organizáciách (EÚ a NATO)
paralelné. Moja vízia budúcej Európy je postavená na hlb�ej integrácii v oblasti bez-
peènosti, no najmä na hlb�ej integrácii Európanov samých medzi sebou, a tie� Eu-
rópanov s Amerièanmi. Verím, �e euroatlantická kooperácia, ktorá je momentálne
redukovaná len na oblas� obrany, by sa mala roz�íri� aj o iné dimenzie (obchod,
vo¾ný pohyb pracovných síl a kapitálu) a smerova� k vytvoreniu euroatlantickej
hospodárskej zóny. Verím, �e je to dôle�ité z dvoch dôvodov. Po prvé, kvôli zacho-
vaniu americkej anga�ovanosti v európskych zále�itostiach. Nie som pre to hyste-
rický. Nemám strach, �e by Amerièania tak ¾ahko odi�li. Európa je pre nich ve¾mi
dôle�itá, a to najmä ekonomicky. Po krátkej etape fascinácie tichomorskou oblas�ou
zistili, �e ve¾ká èas� ich investícií predsa len smerovala do Európy. Preto tak skoro
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neodídu. Nemyslím si, �e izolacionistický koncept by v tomto smere mohol v USA
získa� reálnu podporu. Av�ak je dôle�ité zachova� americkú anga�ovanos� v na�om
regióne aj dlhodobo. Na to existuje len jedna cesta a to je cesta integrácie na�ich
území a prípadný vznik euroatlantickej komunity. Existuje v�ak e�te ïal�í dôvod,
preèo zastávam tento názor. Keï rozmý�¾am o budúcnosti, uva�ujem o adekvátnej
a trvalej úlohe Ruska v otázkach bezpeènosti v Európe. Pritom zis�ujem, �e ve¾ké
geografické a demografické rozdiely pravdepodobne neumo�nia Rusku sta� sa èle-
nom EÚ. Znamenalo by to toti� naru�enie celej jej �truktúry a vychýlenie z rovnová-
hy. Z tohto dôvodu sa tu vytvára priestor pre ïal�í prvok - USA. Ak by USA boli
súèas�ou hlb�ie integrovanej euroatlantickej oblasti, viem si tie� predstavi�, �e by v nej
figurovalo aj Rusko. Následne by bolo jednoduch�ie identifikova� priestor pre Turec-
ko, Ukrajinu a iné krajiny, ktorých situácia je dnes chápaná ako problematická
a netransparentná. Huntingtonove ani Fukujamove teórie by sa nepotvrdili. Tieto tri
civilizácie, kultúry a spoloènosti by nezanikli, ale spojili by sa do jednotnej euroat-
lantickej oblasti.

Druhá vlna roz�irovania NATO

Oh¾adom termínu druhej vlny roz�irovania Vám niè nepoviem. Neexistuje nija-
ký realistický spôsob ako dnes predpoveda�, kedy sa uskutoèní. Postoj Po¾ska k tejto
otázke je v�ak dobre známy a dostatoène transparentný. Po¾sko by v NATO v prvom
rade uvítalo svojich susedov. Samozrejme, akonáhle sa stanete èlenom nejakej organizá-
cie, zaènete sa zaujíma� o jej rozvoj. Okam�ite kladiete tie isté otázky, ktoré pred va�im
vstupom kládli vám. Rozmý�¾ate o ¾uïoch, ktorí by ju zefektívnili a posilnili. Myslím
v�ak, �e sa staèí pozrie� na mapu, aby sme pochopili, �e Slovensko by pre NATO zna-
menalo reálne posilnenie voèi bezpeènostným výzvam a za podmienky, �e bude udr-
�iava� teraj�í kurz, ktorý vítame a podporujeme, by ako èlen Aliancie dokonale za-
padlo. Základné po�iadavky pre vstup do NATO sú demokracia, dodr�iavanie ¾ud-
ských práv a trhová ekonomika. Slovensko, ako aj Litva, patria medzi na�e priority.
Práve toto by Po¾sko chcelo � ma� v NATO svojich susedov. Èo ale mô�e Po¾sko
reálne urobi�? Na zaèiatku dos� málo, odhliadnuc od vyhlásení a prezentovania svo-
jich stanovísk a argumentov. Èasom v�ak Po¾sko doká�e urobi� viac, preto�e ná�
hlas bude potrebný v konsenzuálnych rozhodnutiach a my budeme schopní h¾ada�
podporu pre na�e záujmy výmenou za podporu záujmov iných èlenov. Roz�írenie
NATO o na�ich susedov zostane na�ou prioritou, preto�e je to pre nás �ivotne dôle�ité.
Ale ako som pochopil, Va�a krajina nezmiera tú�bou, aby sa integrovala do NATO
a podpora obyvate¾stva sa pohybuje niekde v rozmedzí od 30 � 50%. Táto zále�itos�
sa ma samozrejme netýka, ale postoj Èechov a Slovákov poèas krízy v Kosove ma
ve¾mi prekvapil. To je u� ale moja otázka na Vás.
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Význam euroregiónov pre bezpeènos� v Európe

Mám ve¾mi pozitívny postoj ku v�etkému, èo ¾udí spája a európska integrácia je
práve o ru�ení hraníc a spájaní ¾udí. ¼udia si samozrejme chcú ponecha� svoju ná-
rodnú identitu, rozdiely a �pecifiká, preto�e ich vedia oceni�. Myslia si, �e sa od ostat-
ných odli�ujú (hoci nie v�dy nevyhnutne v tom lep�om) a chcú sa odli�ova� aj naïalej.
Svet by stratil význam, ak by sme v�etci jedli hamburgery a pili Coca-Colu. Rozhodne
si teda chceme zachova� rozdiely. Ale skúsenosti nás Poliakov hovoria, �e na to nepo-
trebujeme hranice. Viac ako 100 rokov sme nemali �tát a bolo to obdobie, poèas ktoré-
ho sme na�u identitu ve¾mi silne upevnili. Dvestopä�desiat rokov sme nemali suvere-
nitu a nezávislos� a iba 25 rokov z toho neboli na na�om území cudzie vojská. Napriek
tomu sme si dokázali zachova� identitu. Nemáme problémy s odli�ovaním sa od ostat-
ných alebo s identifikáciou toho, kto je a kto nie je Poliak. Nemyslím si, �e potrebuje-
me hranice. Naopak, potrebujeme menej hraníc, aby si ¾udia boli blízki a aby rozvíjali
mier a spoluprácu. Z takej situácie budeme profitova� v�etci.
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