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OPENING

Good evening ladies and gentlemen. 
My name is Jefim Fištejn, I am a journalist and the founding member of 
the foundation Prague Twenty, my role is limited at this gathering, just to 
introduce our guests and to introduce actually our foundation. Those of you 
who attended the previous event organized by Prague Twenty probably 
know it. For those of you who don’t know just few words should be said. It is 
probably the youngest think tank in Prague established by a group of people 
with different professional background but united in a feeling that there is 
still space to have another think tank in the Czech Republic organizing the 
event like this one on crucial issues for the further development of Europe 
and at the same time being a vehicle a platform for the truly independent, 
non-partisan discussion following no partylines and so for this reason the 
foundation a few month ago, a year ago. And it has already had one such 
event and today’s event is dedicated exactly to this development of Europe. 
It is the relationship between the Europe today and the Russian Federation. 
The name is Partners or Challengers. 
Let me introduce briefly the speakers. Mr. Christoph Heusgen is the advisor 
to Chancellor Angela Merkel. He is the advisor on the field of security 
and foreign relations. Professor Sergey Karaganov is the chairman of the 
Council for Foreign Security Policy of the Russian Federation. Mr. Karel 
Schwarzenberg probably does not have to be introduced at all. But anyway, 
He is the Senator, former Minister for Foreign Affairs of the Czech Republic 
and the Chairman of the TOP09 political party. Vladimir Dlouhy is the founding 
father of the Prague Twenty think tank, so he will be anchoring the event of 
today. Please, the floor is yours.

Jefim Fištejn, journalist, Prague Twenty
Prague, Czech Republic

April 9, 2010



6



7

INTRODUCTION

Thank you very much, Jefim.

Ladies and gentlemen,
first of all, let me join Jefim in thanking you for coming to this event of Prague 
Twenty. When selecting the discussion topic for our conference couple of 
weeks ago, we opted for today’s title because of its obvious importance. 
What we did not know, however, was that our event will take place almost 
exactly 24 hours after the signature of a new nuclear disarmament treaty 
between Russia and US and that this signature will take place exactly in 
Prague. But it was a good timing, by all means.
At the start, I am going to introduce the topic from a Czech, or we may say 
from Central and East European angle. There is and there always will be 
a dichotomy inside us when speaking about Russia. On one side, there is 
an understanding that Russia is a big country, maybe with lower standard of 
living, but still powerful, rich in energy resources and strong in some selected 
areas of research, technology and manufacturing. Understanding that Russia 
should be given a chance and also understanding that the generation of 
today’s Russians, disregarding whether they consider themselves to be pro-
government or among the opposition, were raised and educated with the 
feeling that they are citizens of one of the true world super-powers.
On the other side, there is a great suspicion and fear. And I don’t have to 
elaborate it much, as we all well understand that this stems from the period 
of communism that Soviet Union imposed on our region after the Second 
World War, but also from the history of Russian imperialism.
Second, when we shake down the Central and East European Russian 
trauma and we try to see the problem from European perspective, we should 
look back. In 1990, we were naïve about Russia. First, we saw it as a loser. 
Second, we believed that Russia is going to somehow „dissolve“ in our 
democratic world. Third, economically we treated it from quite a disdainful 
position. And fourth, we – being a bit intoxicated by the victory of Euro 
Atlantic world and the famous „end of the history“ – tried to expand and 
strengthen our economic, military and political positions. We did it, being 
firmly convinced about our truth and our political very basic principles, but 
we did it also believing that we bring justice and well being to former Soviet 
Union after communism. And after all, what was so wrong about it: the 
winners always try to fix the gains on the account of the loser. And, suffering 
under communism, at least in our region, we had a right to feel that a battle 
was won.



8

Today, I believe, that this was wrong. We undermined the position of that 
time Russian elites who were genuinely ready to join „our world“. Second, 
we alienated vast part of Russian population, who just did not consider 
themselves as losers and are very proud about Russia in general. Third, we 
helped the old structures, especially KGB structures, to make a remarkable 
comeback.  And last, but not least, our own weaknesses struck back – today 
we see that 1990 was not the end of history, but on the contrary, a new 
history emerges, where our Euro Atlantic world is in retreat. So today, we 
have Russia as we have it.
But I want to be well understood. I am uneasy about Russia today. Yes, I 
hate the old clichés about Russian danger. We should see it as a partner – 
economic, political, cultural – in all aspects of our life. We should understand 
Russian ambitions and geopolitical concerns. I was always skeptical about 
the talk of Ukraine or Georgia join NATO, for example. We should first do 
our own, European homework, to be strong enough (both economically and 
politically) to be able to deal with the energy security and not to wine all the 
time about bad and dangerous Russian oligarchs and politician.
But on the other hand, Russia must deliver and I am afraid, it is not. Is Russia 
powerful or just dangerous? Is the recent revitalization of Russian power 
only a consequence of the lucky development in the energy and raw material 
prices in recent decade? Probably yes, because the information we have is 
that, with very few exceptions, the financial windfall from last years was not 
used for productive investment, even in the most crucial Russian industries as 
gas and oil. Russia is extremely irritable, peevish, and – with all reservations 
about President Saakashvili’s policies – the muscle flexing in Georgia has 
been exercised with such an arrogance that – especially in our region – must 
have recalled reminiscences about our humiliation during communism.  But 
Russia is also almost ridiculously imperial, overlooking contemptuously not 
only our region, but also sometimes even Europe.

Ladies and gentlemen,
I purposely selected my introductory words as a bit provocative. Prague 
Twenty wants to have open and candid discussions and in a dignified 
and friendly way to confront even quite opposing views. For this we have 
here today three well-suited personalities: Christoph Heusgen, Sergey A. 
Karaganov and Karel Schwarzenberg.

Vladimír Dlouhý, Chairman, Management Board, Prague Twenty
Prague, Czech Republic

April 9, 2010
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Dr. CHRISTOPH HEUSGEN 

Background Information

Christoph Heusgen was born on 17 March 1955 near Neuss, Germany. 
After passing his university entrance examination, he read economics at the 
University of St Gall (Switzerland) and at Georgia Southern College (USA). 
He then completed postgraduate studies at both St Gall and the Sorbonne 
in Paris. 
After obtaining his doctorate at the University of St Gall, he entered the Foreign 
Service in 1980. From 1980 to 1982 he worked in the Federal Foreign Office 
in Bonn and then moved to the Consulate-General in Chicago. After three 
years, he was transferred to the German Embassy in Paris in 1986, returning 
to headquarters in 1988. Here he supported the Coordinator for German-
French Relations before turning his attention to the Treaty of Maastricht. 
From 1993 to 1997 he was Deputy Head of the Office of Foreign Minister 
Klaus Kinkel. Thereafter he became Deputy Director-General for European 
Affairs in the Federal Foreign Office. In 1999 he was appointed Head of 
the Policy Unit of Javier Solana, EU High Representative for the Common 
Foreign and Security Policy. He set up a policy unit made up of some 
30 diplomats from all European Member States, which serves as a strategic 
early-warning system, planning department and operative unit. In November 
2005, he became Foreign Policy and Security Advisor to Federal Chancellor 
Dr Angela Merkel.
Christoph Heusgen is married with two children.

April 2010



10



11

Russia in Europe: partners or challengers?

Dr. Christoph Heusgen1

The date of this conference could not have been chosen better: the day after 
President Obama and President Medvedev signed the new START treaty is 
a unique moment to (again) discuss the role and place of Russia in Europe 
and beyond. Will April 8, 2010 be remembered as a mere episode in the 
aftermath of the Cold War, a period in which Russia strives to regain its 
place as a super power and rival of the United States as well as a challenger 
to NATO and the emerging political power European Union? Or will April 8,
2010 stand for the turning point in Russia – US and Russia – European 
relations? Will this period be characterized by a new relationship in which all 
partners acknowledge the mutual benefits of constructive cooperation?
Do not expect from me a clear-cut response to these questions. History will 
offer a response. And maybe in the end, the character of our relationship will 
not be clearly one or the other, but rather a mixture of both or something in 
between. Today, I would like to offer ten observations on the issue.

1.  It is Russia’s choice
The response to Prague Twenty’s question “Russia in Europe: partners or 
challengers?” depends in the first place on Russia itself. As Sergey Karaganov 
put it recently in an article: it is “Russia’s civilizational choice”. Confronted 
with the challenges of globalization and new emerging powers, does Russia 
consider itself as part of the euro-Atlantic civilization in tackling challenges 
of the 21st century, or does it seek to regain its place as an independent 
autocratic power striving again to expand its sphere of influence and defining 
its priorities on international issues in opposition to the United States, NATO 
and the EU? On this question I believe that the Russian leadership has not 
made up its mind yet.
Prime Minister Putin holds that the breakdown of the Soviet Union represents 
the biggest geopolitical catastrophe of the 20th century. What a difference to 
the assessment of Central Europeans, Southern Caucasians or the Baltic 
States: the vast majority of these consider the end of the Soviet Union the 
happiest moment of their life. Before those differing views are not reconciled, 

1 Foreign Policy and Security Advisor of  German Federal Chancellor 
 Dr. Angela Merkel. 
 The article reflects Dr. Heusgen’s personal views.
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it is difficult to imagine that a new period of genuine partnership begins. At the 
same time, it is interesting to see that within the Russian leadership President 
Medvedev takes a different view: in a recent Spiegel interview (in November 
2009) he considered the October Revolution the biggest catastrophe for 
Russia. Also, in the same interview, President Medvedev considered Stalin 
a criminal. In the same vein, he has recently criticized the intention of 
Moscow’s mayor to display posters of Stalin at the commemoration of the 
65th anniversary of the end of World War II on May 9th in Moscow. 
It is Russia’s call: will it be ready to take an objective view on its history? 
Will it at one point have common history books with Poland and its Baltic 
neighbors as have Germany and France today? The call that Russia has to 
make can be examplified on another subject: will Russia – as Prime Minister 
Putin seems to prefer – establish a free trade union with Kazakhstan and 
Belarus? Or is Russia ready to integrate in the international trade order and 
join WTO? It is Russia’s choice!

2.  Europe wants Russia as partner
In my view there is no doubt: It is in Europe’s own interest to have Russia 
as a partner, a partner in economic relations and in particular in energy 
cooperation, but also as a partner in foreign policy and security issues. Major 
challenges in international politics cannot be resolved without Russia; and 
Russia has an equal interest in the resolution of these problems: this goes 
for the Middle East Peace Process, the 3 + 3 talks on Iran’s nuclear program, 
or the resolution of conflicts in Central Asia.
Also – to come back to yesterday’s signing of the new START agreement 
– we have an interest in cooperating with Russia on disarmament beyond 
strategic weapons: on the NPT review and on the reduction of short range 
missiles. Russia stills disposes of around 2000 tactical nuclear weapons 
which can reach Western Europe. Instead of modernizing them, Russia 
should dismantle these missiles which – from our perspective – do not have 
any remaining military value. 
There is also a broader issue: globalization shows that there will be no return 
to the old bipolar world. Russia and the United States will not again dominate 
world politics and resolve (or not resolve) global challenges between them. 
The Doha round on world trade and Copenhagen on the climate issue have 
made it clear: the United States, Russia and the European Union are just three 
of a growing number of international players which have a decisive influence 
on the fate of global issues. Decisions on trade, CO2 emissions and climate 
change, nuclear proliferation and other questions can no longer be tackled 
without China, India, Brazil and South Africa participating in the process. 
In this increasingly complex world it is in Europe’s interest to have Russia 
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by its side as a partner – and vice versa. President Medvedev’s conviction, 
that Russia’s values are the same as Europe’s, is a good point of departure 
to further strengthen and intensify our partnership based on freedom and 
human rights. Europe definitely wants this Russia as a partner. 

3.  There remains a lot to do
From a European perspective, President Medvedev – according to his 
speeches – calls for the right reforms in his country. In Russian history, 
there have not been many leaders who have been as outspoken as he has 
been in pointing to the existing deficits in Russia and the dimension of these 
deficits. 
To us, it is particularly appalling that none of the murderers of human 
rights defenders have been convicted. The names of Anna Politkovskaja, 
Anastassija Baburova, Stanislav Markelov, Natalja Estemirova stand for 
the total incapacity of Russia’s justice system to act against horrible human 
rights violations and the failure or unwillingness of the Russian government 
and administration to grant and guarantee civil freedoms and rights. The 
prosecution of Michail Chodokovski also demonstrates that the Russian 
judicial system is not anywhere close to European standards. 
On corruption, another major problem that Russia faces, President 
Medvedev openly acknowledge that it is affecting the whole administration 
from the very top of the government to the bottom in local administration 
(Spiegel interview in November 2009). He also admits that the administration 
as a whole is not working effectively. Demography creates another major 
challenge in the coming decades along with Russia’s lack of a diversified 
economy that is still far too focused on energy to build a basis for the wealth 
of the Russian society in the future. Instead of using the enormous revenues 
accumulated during the last decade from the sale of gas and oil to broaden 
the countries industrial and economic basis and modernize its infrastructure, 
Russian oligarchs - tolerated by the government - turned these revenues into 
consumption and the Kremlin concentrated all efforts on securing Russia’s 
uniquely strong position on the European energy market. 
Also, Russia’s political system has not been able to evolve in the direction 
of a modern multi-party system comparable to democracies in Europe. 
Intentionally or not, the Kremlin has been able to secure a majority in the 
parliament which allows the Russian leadership to pursue its policy without 
running the risk of being held back by the Duma. The lack of modernization of 
the political system – along with limited freedom of media – is an obstacle for 
addressing a number of serious challenges: fighting corruption, developing 
the rule of law and tackling the root causes of the problems in Northern 
Caucasus. 
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Last but not least, Russia’s violation of the principle of the respect for the 
territorial integrity of an independent country remains another deficit which 
Russia needs to overcome if its relations to Europe are to develop into 
a genuine partnership.

4.  Europe to offer a genuine partnership
The number of deficits Russia is facing remains striking. Nevertheless, 
there is no alternative for Europe but to offer Russia a true partnership. It 
is in our interest. And the fact that President Medvedev has acknowledged 
most of Russia’s deficits and appears determined to overcome the multiple 
problems offers Europe a real perspective. Europe has an interest in seeing 
President Medvedev succeed in fighting corruption, diversifying the economy, 
modernizing the military and the society, reforming the justice system, 
combating human rights violations and striving for good governance. We 
have to be patient since a country of the size and history as Russia cannot 
easily in a few years be turned into a Westminster democracy.
We need to support President Medvedev in reaching the objectives that he 
has proclaimed. The EU has offered Russia a “modernization partnership”. 
Both terms are important: “modernization”, because this is what Russia needs, 
and “partnership”, because we need to pursue a relationship between equal 
partners, cooperating at eye level. Russia is a country rightfully proud of its 
history and of its many achievements. The European Union – which also 
has many unresolved problems – must not assume a paternalistic attitude 
towards Russia.
A “modernization partnership” between Russia and the European Union 
should be comprehensive. First of all, it should comprise an economic 
partnership, including energy issues. Just as the European Union depends 
on Russia as energy supplier, Russia depends on its customers in Western 
Europe which generate its revenues. Europe should support Russia to 
diversify its economy and move away from almost exclusively relying on 
income generated from energy exports. In addition, Europe could develop new 
and strengthen existing partnerships between political parties, parliaments 
and parliamentary committees, between regions and cities, civil society, 
media, universities, schools etc. The German-Russian so called “Petersburg 
Dialogue” for the last ten years has tried to promote this kind of partnership. 
A lot has been achieved, but more needs to be done, in particular in promoting 
a real “civil society” in Russia. 

5.  President Medvedev’s European Security Initiative
Since assuming office President Medvedev has been proposing to change 
Europe’s security architecture. His predecessor had already complained 
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about Europe’s post cold war order, but it was the current president who made 
concrete suggestions on how to change the existing framework. Reactions to 
these suggestions have been positive in general but rather skeptical on the 
concrete suggestions. A lot had to do with the fact that President Medvedev’s 
proposals highlight the principle of respect for territorial integrity of European 
countries – a principle that at the same time Russia itself had violated when 
it invaded Georgia in summer 2008. Many critics simply interpret President 
Medvedev’s suggestions as thinly veiled efforts to divide Europe and the 
United States by creating a new architecture in which NATO would loose 
its dominant role for European and Transatlantic security. From a European 
perspective there is indeed no real demand for an additional security pillar 
as the framework which has been established since Word War II - United 
Nations, NATO, OSCE and EU – seems to be sufficient and well-balanced. 
From a Russian point of view the situation looks different. Russia - which 
sees itself in many aspects as successor to the Soviet Union – has lost 
the dominant role that it occupied in the bipolar world of the Cold War. The 
Warsaw Pact has gone while NATO continues to flourish. Although NATO 
has changed a lot in comparison to its role in the Cold War it is still perceived 
by Russia as an organization whose enlargement is directed against its 
interest. The creation of the NATO-Russia Council has not achieved much 
in relaxing the Russian leadership’s attitude toward NATO. Despite the 
Russian apprehension against NATO and the existing European security 
architecture, Europe and the United States could simply ignore the Russian 
suggestion. After all, for us the present architecture seems to be just right. 
And within NATO, we are in the middle of adapting its Strategic concept to 
the 21st century’s challenges. But such a conclusion would be short sighted 
since it is in our interest to count Russia among our partners in confronting 
the challenges of the 21st century and especially in the evolving multi-polar 
world. Therefore, we must not put aside President Medvedev’s proposal. 
We should rather analyze how we can find a more comfortable position for 
Russia in the European security architecture without jeopardizing the “aquis” 
which we have established since the end of the Cold War. Today, three 
organizations “manage” most of the issues relating to security in Europe: 
OSCE, NATO and the EU.

6.  OSCE: the right place to debate
The merits of the former CSCE for the end of the Cold War in Europe are 
beyond any doubt and do not need to be further discussed. Today, the OSCE 
comprises all European and Central Asian countries. It is an excellent place 
to discuss all issues regarding security in a broader sense. Freedom of 
media, the conduct of elections and conflict resolution belong to the wide 
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range of OSCE competences. Taking into consideration this impressive 
record it was only logical that French President Sarkozy in the aftermath 
of the Georgia conflict in 2008 suggested that the OSCE pick up President 
Medvedev’s proposal on a new European security architecture. The OSCE 
has taken up this offer, and the so called Corfu process started under the 
Greek OSCE chairmanship in 2009. Unfortunately, due to the fact that today 
more that 50 countries are member of the OSCE with many of them pursuing 
diverging interests, it is highly unlikely that the OSCE will come up with 
concrete solutions which will live up to President Medvedev’s expectations. 
Nevertheless, the Corfu process should be continued, as it can promote 
a fruitful dialogue on how to strengthen security in its vast area of competence. 
As a result, this promotion could lead to an OSCE summit at the heads of 
states and government level under the present Kazakh chairman in office.

7.  NATO – Will Russia overcome its hesitations?
NATO has been in the past and remains for its European members the 
primary provider of security and the link to their transatlantic partners. During 
the Cold War, NATO secured the preservation of freedom and democracy 
in Western Europe. When its opponent, the Warsaw Pact, fell apart, NATO 
remained in place and began a process of adaptation to post-Cold War 
challenges. It conducted regular reviews of its policy and at present is 
debating a new Strategic Concept to be adopted at the NATO summit in 
Lisbon in November 2010. In the framework of its re-orientation after the 
Cold war, NATO tried hard to establish a new relationship with Russia.  The 
creation of the NATO-Russia Council was intended to provide a basis for 
cooperation between former adversaries. Together, new challenges should 
be analyzed and common responses be developed. Unfortunately, Russia 
until now has not been able to overcome its distrust against NATO, still 
considers it to be an unfriendly organization and is not ready to engage in 
a true partnership. Maybe NATO on its side has not done everything possible 
to make Russia feel more comfortable, but certainly it has gone out of its way 
to include Russia into the deliberations towards a new Strategic Concept. 
NATO Secretary General and the NATO expert team which has been tasked 
to prepare the new concept actually traveled to Moscow to explain and to 
listen to Russia’s views. 
One of the ideas to overcome Russian hesitations has been for NATO to 
consider entering into a new relationship with the still somewhat artificial 
Organization of Collective Security (CSTO) created by Moscow in 2002 which 
comprises countries like Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadshikishtan, 
Uzbekistan, and Belarus. Options for cooperation – for example in Central 
Asia - could be creatively explored. Similar cooperation could be worked out 
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between NATO and the Shanghai Cooperation Organization which includes 
besides Russia, Central Asian Countries and China. Agreements of this kind 
could – in the long run – contribute to a “modernization” of relations between 
NATO and Russia.

8.  EU and Russia: more to accomplish!
It is only for little more than ten years – since entering into force of the 
Amsterdam Treaty in 1999 - that the EU has become a real political actor. The 
Lisbon Treaty has now set the conditions for the EU to strengthen its capabilities 
to become an organization that can have a strong impact on international 
developments. In small, but significant steps the EU has demonstrated its 
potential: operations like EULEX in Kosovo, EUMM in Georgia, EU NAVFOR 
ATALANTA at the Horn of Africa and EUPOL Afghanistan are just a few recent 
examples of how the EU exercises influence on developments in different 
regions. As the EU becomes a more import political player it should become 
more interesting for Russia to develop its relationship with this organization 
which is not tainted by the Cold War. Small steps have already been taken. 
For instance, Russia has contributed to the recent EU-led operation in 
Chad by providing helicopters. Also, a dialogue between EU and Russia on 
ambassadorial level already exists and security policy issues figure on the 
agenda of EU-Russia summits. But there is certainly room to accomplish much 
more between these two partners. Russia has been somewhat reluctant to 
cooperate with the EU on crisis management operations, because – due to 
the EU’s decision making process – it could only take part as contributor, not 
as co-decision-maker. The EU should try to overcome this legal barrier. The 
creation of an EU-Russia Political and Security Council on ministerial level 
which would be responsible for joint decision making on crisis management 
could provide the basis for cooperation in the spirit of a genuine partnership. 
On the agenda of such council meetings could figure all issues of mutual 
interest. 

9.  Let us work on a concrete example: Transnistria
Of the remaining frozen conflicts in Europe (South Ossetia, Abkhazia, 
Nagorno-Karabakh and Transnistria) the latter seems to present the easiest 
one to resolve. All interested parties in the resolution of this conflict should 
demonstrate their good will to resolve this problem left over from the break-
up of the Soviet Union.  It is not an ethnic problem, it is just a political problem 
where all parties need to be convinced that a resolution is in everybody’s 
interest. With new governments in office in both Ukraine and Moldova 
a serious effort should be undertaken. Russia, which continues to maintain 
troops in Transnistria in contradiction to its “Istanbul commitments” – plays 
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a key role in unfreezing this conflict. It should restrain from trying to find 
unilateral solutions (as President Putin did a few years ago), but work with 
its partners (OSCE, EU, US, UKR, MOL) to find a way out acceptable to 
everybody. The demonstration of a cooperative spirit in the resolution of 
the Transnistrian conflict – which could be reached in a matter of weeks! – 
would prove that Russia is genuinely interested in developing a substantive 
partnership in particular with the EU. The establishment of a joint EU-
Russia Monitoring Force to observe the implementation of an agreement 
on Transnistria could be a concrete result of a successful partnership 
approach.  

10.  Russia on a new track?
My opening remarks on developments in Russia pointed to differences 
between Prime Minister Putin and President Medvedev. While the former 
seems to focus on Russia’s regaining a position of strength as it was held 
by the Soviet Union, the latter seems to concentrate on modernizing today’s 
Russia. Recent gestures made by Prime Minister Putin, in particular towards 
Poland, suggest that he is reassessing his position towards the past. The 
joint commemoration by Prime Ministers Tusk and Putin of the victims of the 
Katyn massacre represent a significant step into this direction and towards 
a readiness to embark on a new partnership with the European Union. 
To summarize: in response to Prague Twenty’s question on “Russia in Europe: 
partners or challengers?” I see a good chance that taking into consideration 
their respective interests in a globalized world Russia and the European 
Union are to become closer partners – not challengers! 
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Russia in Europe: Partners or Challengers?

Prof.Sergey A. Karaganov

All Europeans - Eastern, Western or Central have the rightful privilege to 
celebrate these days as 20 years since the final disgrace of one of the worst 
of many Europeans utopias, which became a reality – Communism. All 
Europeans now enjoy much more political and economic freedom than ever. 
Even Russians with their political system have never been more free and 
affluent simultaneously.
And that revolution brought about by intelligentsia and young crowds in Berlin, 
Prague and Moscow was virtually bloodless. Another reason for celebration 
for Europeans, whose history has been punctuated by bloody upheavals and 
revolutions.
At that time it seemed that the Cold War – the systemic ideological confrontation 
married to a systemic military one – was over once and for ever. And that 
Europe freed from the burden of confrontation would experience the dawn of 
the new European Age.
That did not happen. Europe is still partly divided. The Cold War proved to 
be unfinished. And both sides of Europe are racing towards strategic oblivion 
in comparison with new actors. And the age of Asia, not Europe is clearly 
dawning.
And the question of Russia and Europe is almost as green as it was fifty or 
a hundred years ago. 
Why the hopes did not come true? Now it is questioned even whether they 
are partners or challengers.
There are several explanations. There were objective facts and gross 
subjective mistakes.

20 years ago it seemed that liberal democracy U.S.-European style, had 
finally won. But the experience of the past years has shown that this type of 
political and economic system has only taken root in the countries of Central 
and Eastern Europe. They have received huge economic aid – in voluntary 
exchange for part of their sovereignty – and largely benefited from it.
I am pretty sure that in 1991 – 1994 the new Russian elite were ready to 
follow the same path. In the early 1990s, much hope in Russia was pinned 
on close rapprochement with the West and integration into it. Russian 
leaders even spoke about their desire to join NATO (statements to this effect 
were made by Russian President Boris Yeltsin and Vice President Alexander 
Rutskoy) and the European Union (by Prime Minister Victor Chernomyrdin). 
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An active player in Russian politics of that time I could attest that jubilant 
anticommunist young Russian elites were ready to integrate with the West 
even as apprentices. But respected ones. 
It is difficult to say how seriously the West discussed such scenarios, but 
it decided against this idea. Apparently, the EU concluded that integration 
with Russia, which was too large and potentially independent, would be 
too expensive for it. Historic fatigue of Europe showed its first sign. Europe 
settled for a less than a strategic task – only for integration of East–Central 
Europe, not Russia, which would have made a difference. That was a strategic 
blunder. Only Germans could have been excused for it. They had on their 
hands the spine–breaking task of integrating and modernizing former GDR. 
Others simply looked away. In defiance of Moscow’s opinion, NATO began 
to expand. A historical crossroads was passed.
The integration project helped Western Europe to overcome its bloody past. 
It seemed that the fall of the Berlin Wall brought Immanuel Kant’s “eternal 
peace” to the whole of Europe and calm and prosperity to the world. The 
end of the Cold War finalized the reconciliation not only between historical 
enemies – Germans and the Poles – and between Russians and Germans, 
despite their worst record of enmity in the 20th century.
However, it has turned out at the end of these crucial two decades that 
Europe has failed to break with its past fully. Instead of “the end of history,” 
we are witnessing the return of some of the old geopolitics, coupled with 
new and ever increasing international challenges, which are not met and 
therefore are only piling up. Rivalry and division in Europe are re-emerging 
in a different form.
The reason for this is that the Cold War in Europe, even though declared 
over, was actually not ended, remained unfinished.
The Soviet Union voluntarily withdrew from Central and Eastern Europe. 
Despite calls from many European capitals (especially Paris and London), 
Moscow gave the green light to and even assisted in the reunification of 
Germany. It is embarrassing to admit, but the Russian political class of that 
time initiated the breakup of the Soviet Union and voluntary gave away some 
historical territories of the Russian Empire. This was done not only because 
of thoughtlessness, or because the Soviet people had lost the sense of 
a motherland, or because new elites wanted to come to power. The main 
reason was a desire to get rid of the hated Soviet Communism as soon as 
possible.
When giving up the East-Central European empire (and even part of the 
historical territory of their own country), the Russians hoped for the coming 
of a new era of a “common European home” and the creation of a “united 
and free Europe” (as put by George H.W. Bush). That was not only starry-
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eyed self-deception. Everyone predicted at the time that Europe would look 
like that. This is why the Kremlin believed that written guarantees of the 
non-expansion of Western institutions, above all NATO, were not necessary 
and that verbal promises from the leaders of the U.S. and Germany would 
suffice.
The Russians not only had borne the brunt of the Communist dictatorship, 
but had also done more than any other nation to put an end to it. This is why 
they came out of the Cold War with their banners unfurled, without feeling 
defeated and expected an honorable peace. However, after hesitating in the 
first few years, the West began to behave like a winner and to view the 
territories from which the Soviet Union withdrew not as being abandoned 
voluntarily, but as occupied and freed. NATO expansion began in 1995. 
The waves of NATO enlargement had no ideological footing, but there was 
a desire to consolidate the geostrategic booty, taking avail of the weakness 
and chaos in Russia. 
Also 20 years ago, the disappearance of the Warsaw Pact and the Soviet 
Union deprived NATO not only of ideological and political, but also of military 
logic. It was impossible to portray the new Russia as a threat, while dissolving 
the alliance, which had demonstrated its usefulness and which had gained 
strong intellectual and bureaucratic momentum, was the last thing the West 
wanted to do. In addition, there was a great triumphalist charge. At first, 
a reasonable goal was found: “Get out of the area [of responsibility] or die,” 
meaning to make NATO into an instrument for countering new threats in 
cooperation with Russia and other countries.
However, another approach prevailed: “Expand or die.” Washington and its 
allies decided to consolidate their geopolitical acquisitions in Europe by laying 
down the markers for a zone of their economic and political influence.
It seems that a historical bifurcation point was missed in the mid-1990s, the 
time when the decision was made by NATO members not to get out of the 
area of responsibility but to expand. If the West had taken the first path, there 
might have been no threat of a new division of Europe, and Russia and NATO 
member states could have been able to jointly avert rapidly accumulating 
international challenges. And the past 20 years would not have been lost for 
strengthening international security.
The division of Europe during the Cold War years was largely based on 
ideological and military confrontation. The geopolitical division of the 
continent was almost never mentioned. However, when ideology and the 
military threat were gone, the old geopolitics, which had been hiding behind 
them, came to the forefront.
Russian protests against NATO enlargement were ignored. A weakened 
Moscow made a mistake by signing the Founding Act on Mutual Relations, 
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Cooperation and Security with NATO in 1997. This document politically 
legitimized the bloc’s further enlargement. In exchange, Russia received the 
still largely useless Russia-NATO Council and a handful of meaningless or 
already broken promises. 
In the years during the first waves of the enlargement, I repeatedly asked 
senior Western colleagues: “Do you not understand that the large country 
with a great history will revive and will never agree to NATO expansion to its 
historical territories?” My interlocutors quietly agreed or looked away in the 
vain hope that the “moment of truth” would never come and that the great 
country would never think of its vital interests again.
Meanwhile, NATO degraded from the anti-Communist defensive alliance of 
the Cold War years into an offensive union. The alliance unleashed two and 
a half major wars over the last decade. NATO bombed Bosnian Serbs in 
1995, committed aggression against Yugoslavia and de facto annexed 
Kosovo from it in 1999. The NATO leader, with a group of its allies, attacked 
Iraq. These attacks have persuaded Russia and the rest that unless deterred 
even the most defensive alliances of peace – loving democratic nations could 
degenerate into offensive or even aggressive ones.
The necessity of continuation of nuclear deterrence widely debated in Russia 
in the late 1980s or in the 1990s has never been questioned seriously since 
attacks on Yugoslavia and Iraq.
NATO expansion towards Russian borders and the inclusion into NATO 
of countries, whose elites had historical complexes with regard to Russia 
because of their setbacks and defeats in previous centuries, have increased 
anti-Russian sentiments in the alliance. 
Despite efforts to improve its image, NATO is now viewed by Russians as a 
much more hostile organization than it was in the previous decades, even 
in the late years of Cold War. I do not believe that NATO threatens or could 
threaten Russia. The North Atlantic Treaty Organization could not fight even 
in the past, not to mention the present, as being graphically shown by its 
campaign in Afghanistan.
Moreover, Russian elite felt that it was duped after all talk about “Common 
European House” and “Europe whole and free” and this estrangement played 
a significant role in Russian partial retreat from European values. What was 
seen as a betrayal grossly undermined positions or changed the minds of 
those in Russia, who preached Russian unification with the Old West.
People, who govern Russia now, are not antiwestern. They are former 
disillusioned or betrayed Westernizes not trusting the West any more. 
The Cold War, unfinished in the minds of the political classes, including 
the Russian political class, has not been finished institutionally and 
organizationally, either. Cold War institutions, above all NATO and even 



27

the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), initially 
established to serve the Cold War, have been recreating confrontation again 
and again, and already brought the specter of war back to Europe. 
I do hope that Tbilisi’s attack on South Ossetia and Russia’s response to it 
will prove to be a fruitful episode in the historical perspective. The sacrifice 
– the Ossetians, Russians and Georgians who died in that war – may not be 
in vain. Russian troops gave a strong military rebuff to the logic of NATO’s 
infinite expansion which, if not stopped, would have almost inevitably brought 
about a big war – not in Georgia but around division of Ukraine, almost in the 
heart of Europe.
The unfinished Cold War – division of Europe – makes both Russia and other 
Europe – and that is most important – less effective as global players and 
competitors vis-à-vis new powers.
The situation has been complicated by an impasse in Russian-EU relations. 
Both sides did not and still do not know what kind of relationship they should 
aim at. Instead they are negotiating numerous largely senseless papers, 
quarrelling about peanuts. 
Recently getting to a more realistic mood they decided on a partnership for 
modernization. But the proposed texts are again so far a compendium of 
bureaucratic platitudes and petty wishful thinking. 
EU has been crying about Russian non-existent energy imperialism, Russians 
about the threat of virtual, non-existent Eastern III. partnership, which would 
have brought meager distribution of EU funds to former Soviet republics. 
In the meantime, China in one year has given them credits worth almost 
a hundred times more. 
Europe of the EU, and that truth should be put on the table, is progressively 
getting weaker due to structural reasons. And the ratification of the Lisbon 
Treaty has made this process only more graphic. Now Europe of the EU is 
largely discarded as a global strategic and political player. And this political 
weakness undermines its economic clout. The decline towards a big Venice 
is unstoppable for the time being. It seems to me that only if Europe could 
return back forward towards coordinated leadership of big nations in foreign 
affairs instead of common foreign policy on the basis of lowest common 
denominator the decline could be arrested.
Europe undoubtedly has built a stringing temple of a more human, peaceful, 
post historic society. But history is back and Europe could not complete 
playing by its own post-historic, post-European rules.
Russia, a far more potent strategic actor, has reached the peak of its 
influence in autumn 2008 after it defeated NATO by proxy militarily and 
politically in Ossetia. And then withstood coordinated propaganda attack. 
After that the exposure by the economic crisis of the basic weakness of the 
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Russian economy and the absence of its modernization has put the country 
also on a path of decline. Probably not as steep as the European one, but 
nevertheless decline. 
Moreover, the estrangement from Europe – the heart of Russian civilization 
and one of the major driving forces of Russian modernization – contributed 
to the slowdown of economic modernization and to the reversal and now 
stagnation of political modernization.
Not only Russia retreats to its traditional role of a relatively backward, 
but powerful authoritarian country. Now for the first time in more than half 
a millennium it has a strategic choice. Before, in spite of historic debates 
between Slavofils and Westernizers, recently between Euroasianists and 
Europeanists, the choice was non-existent. Or rather it was the choice 
between backwardness, poverty and tyranny and development, wealth and 
liberty.
Now Russia has in the East the great civilizations of Asia and above all the 
Chinese one rising with and astonishing rate, and this rise seems unstoppable. 
They offer not only the insatiable markets for Russian mineral resources, 
energy, in future – food, but increasingly sophisticated high-tech and cheap 
products and investments. And for cooperation they do not demand political 
liberalization and they increasingly want Russia – weakened but still third 
strategic player – to be on their side. And indeed, Russian Europeanist 
modernizers to whom I belong, are starting to fight a losing battle to those 
connected to raw material – authoritarian interest groups, which favor, of 
course, trade with Europe, buy houses in Switzerland or in Southern France, 
but increasingly lean towards magnetism of the Asian authoritarian growth.
Faced with the impossibility of its advantageous and equal accession to 
the Euro-Atlantic space, Russia seems more and more to be inclined to 
prioritize cooperation with Asia and slide under the emerging economic and 
political Chinese behemoth. A partial geostrategic and, especially, economic 
reorientation to the rising Asia and Great China is necessary and beneficial 
for Russia. But its alienation from Europe – the cradle of Russian civilization 
and modernization – threatens Russia’s identity and may pose geostrategic 
risks in not so distant future.
The present configuration of relations in the Euro-Atlantic region and the state 
of the security system in it looks dangerously archaic and counterproductive 
amidst global challenges. The division of “Greater Europe” and the 
continuation of geostrategic rivalry in it hinders an effective response to 
new security challenges, the main of which is the proliferation of nuclear 
weapons, which began in the 1990s, and the progressive destabilization of 
the “Greater Middle East.”
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And even, if in this farcical rivalry or competition we have been waging, 
Russia recently scored more points, both have been losing vis-à-vis the 
other world.
It is necessary to clearly identify the problem: does the Old West want to try 
to continue its geopolitical expansion, proliferating its institutions to countries 
bordering on Russia? Or is it ready to put an end to this short-sighted policy? 
It is time to stop hypocritical talk about the renunciation of recognition of 
zones of special security interests, used to cover up the expansion of one’s 
own zones of control in the most sensitive, military-political sphere. This is 
what NATO has been doing. It would be better to avoid such “zones of special 
interests,” at least in Europe. But then one must give up this expansion in favor 
of their joint development and renounce rivalry in the name of cooperation. 
The talk about the desire of part of elites in post-Soviet countries to join NATO 
to confirm their “European choice” must give way to universal responsibility 
for security in Europe. This does not mean that Russia can and must impede 
the social and economic consolidation of the entire Europe around its most 
efficient center – the EU.
Greater Europe, which includes Russia and the U.S., badly needs a new 
“peace treaty” and a new architecture that would draw a line not only under 
the Cold War, but also under World War II. Actually, the Yalta and Potsdam 
Accords and even the Helsinki Act of 1975 did not turn out to be treaties that 
established peace, but provisional agreements on the division of Europe.
In the larger part of Europe, World War II ended in a peace treaty. The Treaty 
of Rome, which established the European Economic Community – the 
prototype of the European Union – was actually such a treaty. Russia and 
the West have never concluded such a document.
The unfinished nature of the Cold War and World War II is creating 
a dangerous vacuum. The Europeans, due to their vindictiveness and greed, 
already made a similar mistake after World War I, when they imposed the 
unfair Treaty of Versailles on Germany. We must not allow such a tragic 
mistake to be repeated. This time with Russia.
Russia has proposed overcoming the present situation by signing a new 
treaty on pan-European security. The proposed treaty, or rather a system 
of accords, must finally draw a line under the horrible 20th century with its 
world and cold wars. Unless this page is turned, history may relapse, while 
joint and effective efforts to counter new threats and challenges will remain 
unrealistic.
Alternatively Russia could be seriously invited to join NATO. There are no 
insurmountable barriers to that on the Russian side. Officially and unofficially 
it had asked for membership., but has been rebuffed for the fear that it would 
change the alliance. Indeed, it would challenge the hegemony of the U.S. 
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and the special status some of the New Europeans got. But this status is 
waning anyway with the U.S. growingly looking eastward. And only with 
Russia NATO could overcome is perpetual crisis of identity and become the 
backbone of the worldwide security system. Of course, in close cooperation 
with China and other new world leaders.
In Europe a proper, collective security treaty must be supplemented with 
a treaty establishing a Union of Europe – a union between Russia and the 
EU on the basis of common human space, of a common economic space, 
a common energy space with cross-owned companies producing, 
transporting and distributing energy, and coordinated Russian and EU 
policies in the international arena. This Union of Europe, perhaps, is even far 
more important than the security treaty.
The first step is creating a visa – free space. That would show the growingly 
Euro-cynical Russians that unification with Europe is feasible, increase the 
shrinking ranks of pro-Europeanists in Russia. 
Of course, the value gap will be there and it has even increased during the 
last decade, when Russia opted for resurrection of nation state, sovereignty, 
and reliance on hard power to protect itself in a dangerous world it lives. It 
retreated from democracy in order to save the country and consequently 
plunged into corruption.
Europe is continuing to overcome state nationalism, relies on “soft power”, 
and preaches many post-European values, retreats from big international 
politics.
But there is still basic cultural, religious and historic congruence.
Moreover, Russia and Europe of the EU are both loosing in the international 
economic and partly political competition and they are bound to continue to 
loose, unless they unite.
I’ve just returned from several trips to Singapore, New Delhi, Shanghai, and 
Beijing. They rightly triumphantly congratulate each other on the coming of the 
Asian age. Talk about the new relations with the U.S. and hardly mention Europe. 
And if we are mentioned, they look at our rivalries with disdain and disbelief. 
With common security space, with a new collective security treaty or with 
NATO with Russia within its ranks and with a human, economic and energy 
alliance of Russia and Europe of the EU could retain a place on the future 
world arena, worthy of its history, culture and size of economy. Without 
Russian strategic might, thinking and energy Europe is bound to decline to 
a second or third tier of world powers.
Without Europe of the EU Russia while for a decade or less still playing 
a role of the third world power is bound to move towards a raw materials and 
later political subsidiary of Great China and for possible cultural and social 
degradation.
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Only if Russia and Europe of the EU unite, the future world would have 
a third stabilizing pillar. And Russia and other European nations would have 
an influential voice in this world.
The case for reunification is so obvious that one could question the 
intellectual wisdom of both Russians and non-Russian Europeans when 
trying to answer why both of them have not been rushing into an alliance so 
far. And are still posing a question whether they are partners or challengers. 
The right question should be put in a different way: whether they should be 
allies or are they strategic idiots? May be they are, as they have many times 
demonstrated during their history of last centuries. 
Instead of going for a big strategic task we again could try to replay some of 
the games inherited from the Cold War like unnecessary nuclear arms control 
in Europe or – even worse – open the another Pandora box – conventional 
arm control, which in previous age created a completely artificial antihistoric 
and antieuropean notion of balance–parity of forces in Europe. Finding new 
gaps and non-existent threats. Or we could continuously argue about the 
role and place of another stepdaughter of the Cold War – OSCE. 
And there are many graying arms controllers running around and willing to 
bring back the days of their youth.
Or we could even create an energy NATO, or Arctic NATO.
But if we continue along that beaten path that would mean that we agree to 
go along the path of decay and eventual oblivion. And we’ll rightly become 
the laughing stock of the other civilizations, which are rising again. And the 
world would be less stable.
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Russia in Europe: Partners or Challengers?

Karel Schwarzenberg

Thank you very much. Maybe after my illustrious predecessors, I will add just 
a few remarks.
It is very, very possible that our children will call us strategic idiots. The 
question of course is, what is a strategy? To whom the strategy serves and 
what is the purpose of the strategy? Then we can, maybe, one day decide if 
we behaved as idiots or like wise men. 
It was interesting for me that Sergei Karaganov looked back to the peace 
Treaty of Versailles and called it a great tragedy. Interesting, because it 
caused great anger in Germany and its consequences had terrible results 
for next almost three decades.
If you look back to 1918, it is perfectly true that at the beginning of that yeat, 
the German army stood well in France, occupied more than two thirds of 
Belgium, and just in January 1918 it occupied, together with the Austrian 
army, Odessa. 
So it looked as Germany would be in a very strong position. Nevertheless, 
the true empires always break down one day and this one broke down as well 
only few months later and that was the end of World War I. Of course, nobody 
in Germany could understand that they lost the war, having the armies so 
deep in enemy’s territory, and – moreover - that they would have to give up 
its own territory, which they considered at least as rightful own reserve.
The same, similar case, happened in the beginning of 1990s. Soviet Army 
occupied a great part of central Asia, Baltic, Caucausus, and suddenly, 
without losing a war, this empire broke down as well. 
And, like in the previous expamle, similar consequences have risen, the 
resonance of which we have just heard of. And it is the terminology that is 
interesting – what are historic territories? If we speak of historic territories in 
Europe, we get into an awful mess, to tell you the truth. I mean, if we speak 
about the doubtless historic territories of Prussia, Eastern Prussia, then we 
are  in today’s Kaliningrad. If we speak about the historic territory of this 
country then I can ask myself where is the integer part of the Kingdom of 
Bohemia? Is Klodzko, which now lamentably belongs to Poland, inside of it? 
And why are we not having, as we did for long time, a viceroy in Wroclaw, 
Vratislaus? Why still we do not have Silesia as the part of the kingdom of 
Bohemia?
All countries in Europe can claim some parts that might be considered as their 
historic territories. I think that this vocabuilare should be let to the historians. 
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When writing historic books, we can speak about historic territories, but this 
should not be a terminology for international policy. If we begin to claim our 
historic territories, then in Europe, we get into an awful mess . Not to speak 
of the whole Balkan where even a great connoisseur of this peninsula would 
definitely not be able to decide whose is which territory or historic property. 
And one thing is interesting. Russia is doubtless one of the great countries 
and one of the great nations of Europe, a country with probably the most 
beautiful language in Europe, wonderful music and literature and many other 
astonishing qualities. But we sometimes forget something that Russia was, 
as many great European countries - the Spaniards, the French, the English, 
the Portuguese and so on - a great colonial country. It was hidden behind 
the fact, that when the Portuguese and the Brits conquered the colonial 
empire, they had to take a ship, go oversee, and get these countries into 
their power, whereas Russia had it much simpler. Several soldiers or Kozaks 
went on, behind them went the peasants and colonized the country as did 
the immigrants in the United States of America or other places in the world 
like Australia. They did not need to board the ship, they just needed to have 
some very brave and very efficient cavalry regiment,which went far away to 
Vladivostok and other places. 
Nevertheless, in the 20th century, all the nations suddenly realized that time 
has changed, as Harold Macmillan said about Africa: “the wind of change is 
blowing through this continent”. The same thing of course happened in the 
Euro-Asian continent. And, this colonial process is not yet finnished, and as 
all colonial processes, it is ugly,with bloody wars, with enormous sacrifices 
on both sides. We see the last parts of this colonial process in Caucasus, 
where nations existed for there for centuries , but in 18th and 19th century were 
occupied. This process has been going on now for centuries, as some of the 
most beautiful books of Russian literature describe it; if you take Tolstoy or if 
you take Lermontov and so on, all are writing about that, but of course, these 
are nothing else than beautiful pieces of idealized or innocent Russia.
So we have of course this dilemma of Russia in history and I would agree 
that this is not about “different civilizations”. The dilemma of Russian policy 
does not lie in deciding between one and the other civilization concepts.
The problem of Russian foreign policy is emboddied in a question how to be 
at the same time a part of Europe, in modern times a member of NATO and 
the European Union, and at the same time keep its special position as one 
of the great powers, being an Euro-Asian power and being incomparably 
bigger than the normal European states. And this problem exists since the 
end of the 18th century (definitely since the whole 19th century) and did not 
change very much. For some time, short time, in history, it worked, e.g. in the 
first half of the 19th century in the Holy Alliance, of course under very special 
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conditions. But this recipe did not work in the second half of the 19th century, 
not to speak about the 20th century. 
And of course, what remains mainly in our heads, is our own heritage, our 
own history. That is the fate of many European nations, and of Russia too. 
After short interlude, when Russia admittedly developed more towards the 
open democracy, we observe a return of some characteristics circumstances 
that may be considered as quite depressive for some part of the Russian 
population.
We observe that this new system is considered in Europe as a more theocratic 
one and getting more theocratic in the course of the time. One of the many 
symptoms of the difference in between Russia and Europe is that Europe 
became maybe sometimes even for some old politicians a boring duty to 
excuse for the crimes of the past. We have watched it at the same time 
when this agreement in Prague was signed between President Medvedev 
and President Obama. There was remembrance memorial service in Katyn 
of one of the most terrible crimes happening during the World War II. And 
Prime Minister Putin came, put down the vest, but still he was not yet able to 
spell out, to ask for pardon, to excuse for what happened then. He said it was 
just one thing in the chain of massive killings which happened at that time. 
The different way of thinking between Moscow and Europe, makes it more 
difficult to get closer. On the other side, I agree perfectly with Mr. Heusgen 
who said: “what a lot of common interests we have”. Of course we have and 
the different interests are enormous. We need strong economic development 
in Russia. As Europe, we should cooperate much more on security issues. 
And of course there is for the future the enormous task and problem of 
Siberia and of the Russian first action. How we should develop Siberia, how 
we should use all those chances which this enormous area of the Russian 
Federation offers us. And in seeing the reality that the other side of this 
enormous country is definitely overpopulated country which rises each day 
in its power and its population, and of course migrates slowly more and more 
to the territories of its past. 
We are in a fascinating, fascinating moment of history. And as always in 
Europe I am afraid that the shades of the past will make it impossible for us 
to step in a courageous way towards our common future. Because naturally, 
we are human beings, we rememberi what happened, what happens still 
now, and we have the tendency not to forget, not to negate our past, but to 
confront it. And when getting clear with our own past then we are able really 
to work together and to unite, and I am not sure if we are really able to do 
that.
There is a new Security Architecture, there are some very beautiful ideas in 
it and they will surely be discussed, but I do still think that we should use as 
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much as possible the instruments we already have. Not giving up all of them, 
rather develop them than to build up something new, which we do not know 
yet, how it will work. But any instrument, any new conference, any new treaty 
will be of less value as long as we do not really trust each other.
The other steps can be useful, can help us, but I think what is the most 
necessary thing now is that we dissolve the distrust we have and that means 
of course speaking openly about what we are doing, speaking openly of the 
crimes we have done and giving up the vocabuilare and the thinking of the 
19th century.
History of course never ends, that is perfectly true. But we should realize 
what things and ideas, what way of thinking that predominated in the 19th and 
in the first half of the 20th century, were the reason of the enormous tragedies 
of the 20th century. We have to change our thinking, as long as we do not do 
it, as we think in the terms of the interests in our historical territories, giving 
the past the title to formulate the policy for the future, I am afraid in the whole 
world, we will not have a peace, as we see daily for instance in the Near 
East.
Thank you so much.
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DISCUSSION

Vladimír Dlouhý:

Thank you very much Karel, for your historical framework to our discussion. 
Well, ladies and gentlemen, these were the three main speakers and the time 
has arrived for some discussion. We plan about thirty minutes at maximum. 
So please I am opening the floor for the question. 
I would like to ask everybody who is raising a question to identify himself. 
Please. Is there anybody who would like to raise a question? Please.

Ivan Počuch:

Thank you very much, my name is Ivan Počuch and I am security policy 
director at the Ministry of Foreign Affairs. I was a little bit baffled to see 
or rather to hear the silence following the abundance of highly interesting 
remarks added by our distinguished presenters in their introductory remarks. 
And I believed it would be a shame if there would not be a quick icebreaker, 
so I will take on to serve as sort of ...
First, being an audience participant, I am trying to react to certain points 
raised by our presenters. What I would like to do first is to apologize to Mr. 
Karaganov that I will not be able perhaps to comment on what he raised 
because it may it may raise some polemics, which would keep us perhaps 
till around midnight, and everyone wants to enjoy the weekend. But anyway, 
perhaps there will be certain points indirectly related to what Mr. Karaganov 
said. What I wanted to say, and I am cutting the long story short, coincidentally 
three years ago at our annual ambassadors’ session here in Prague, one of 
the topics that we dealt with was titled exactly what is the title of this seminar 
or conference – Russia as a strategic partner or opener or competitor. So 
I do not want to bother you with the outcomes of our pretty difficult thought 
searching exercise that we had, but, you know, exactly, the issues as we deal 
with them today, they have not changed very much, despite the fact that a 
lot happened in between 2007 and 2010. What I would like to only pinpoint 
is that the dilemma or dichotomy that Mr. Dlouhý already referred to in his 
introductory remarks, which is I think, sometimes it is amazing to see within 
the best structures, within the NATO or the EU, how much we are trying to 
convince each other that we need to get engaged with Russia, we need to 
drag Russia as feasible as much comfortable for Russians. You know, I do 
not think there is one single European country that would doubt, that would 
be questioning the need to engage Russia, no matter how it developed in the 
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last ten years. What we have been permanently grappling with is, and I would 
grossly simplify it, is the following dilemma, and I would focus it specifically 
to the security domain: How to engage a partner, how to cooperate with 
a partner, which wants to be in and not in, which wants to be out and not 
out. 
And I think that was a month ago, I also posed this question to Zbigniew 
Brzezinski at one of the events organized by the Czech Embassy in 
the Washington DC and I think I did not hear a very much, you know, 
straightforward response to that, because if we had the response to it I than 
we would be perhaps in a much more developed stage of cooperation with 
Russia. 
I think Mr. Heusgen may or may not concur with me, but what was symptomatic 
what is underlying the point I am making here, was when Russian proposals 
presented either within the new European Security Treaty or within NATO in 
December. 
It means that they want to be out, but they want to interfere in structures 
that have been developed over years, over decades in post World War II. 
era. So this is actually dilemma not so much for us like for Russia. So that 
is why there is a group of countries, which perhaps prefers letting Russians 
first making up their mind what is actually their strategic interest, while of 
course there might be a group of countries that would be sort of a pursuing 
different approach dragging Russians as much in as possible and then 
perhaps expect the change that we would like to see may occur. So that is 
why always this dilemma is surfacing no matter how we deal with security 
or economic issues. I f anyone from the presenters would like to react to my 
comments, I would be more than grateful. 
Thank you very much.

Vladimír Dlouhý:

Thank you very much. I see two questions, two hands raised, lady first. 

Jaroslava Vránová:

I am Jaroslava Vránová I am retired and I was a paediatrician, it means 
“dětský lékař”. I have one question to professor Karaganov. I would like to 
know, professor Karaganov, what did Russia lose, I mean in political space 
and also in territorial space during the last 20 years. And why Russia is not 
member of the European Union, because writer Dostoyevsky in 1880 in his 
itinerary has written, should be Russia member of the European Union or 
not?
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And the third is question is why you consider the new treaty, new security 
treaty for nuclear disarmament, for interim treaty? I do not know if you 
understood me.

Vladimír Dlouhý:

Sergei understood well. I do not know, maybe Dostoyevsky has asked this 
question in Baden-Baden in Germany enjoying the spas, where he spent 
much of his time. But I wonder he mentioned specifically Euroepan Union.
The third question comes from Sanjiv Suri.

Sanjiv Suri:

Sanjiv Suri from Zátiší Group.
I think Karel very rightly pointed out that as human beings we have minds in 
the past and then it is difficult to move to the future. But if I was to address 
Christoph and Sergei the two of you, and if we were to kind of try to leave the 
past, just for the moment, and move in to the future. And if I was to switch 
your roles and for a moment Christoph you would be Sergei, and Sergei you 
would be Christoph, and you put yourselves in the other person’s shoes. If 
you would take a couple of minutes to reflect and then comment on what 
would you expect, because partnership needs trust. What are some of the 
things that would build trust that you would expect the other person to do, but 
after reversing your roles.

Vladimír Dlouhý:

Thank you very much. This is a suggestion for a very nice exercise. Jiří 
Schneider, please.

Jiří Schneider:

Jiří Schneider, Prague Security Studies Institute. We have heard about 
Russian dilemma or choice, whatever it is. I think there is a European dilemma 
or choice, how to square the circle. We have heard that it is impossible to 
be patronizing vis-à-vis Russia, so if we want to integrate Russia, become 
closer, we will have to adapt our rules, our achievements. And to put it in 
more sharp words, probably we should abandon or give up some of the 
achievements. So are we ready to do that? Because we are so proud about 
our achievements – acquis, etc. 
So this is the question to Europeans. 
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Vladimír Dlouhý:

Thank you very much. Is there a fifth question? Ambassador Dyba, please.

Karel Dyba:

Thank you. 
I am now ambassador of the Czech republic to the OECD. And obviously 
building trust means also cooperating more closely, integrating Russia 
and so on and so forth. I wonder whether professor Karaganov knows that 
Russia is applying for membership, has been invited by the OECD to become 
a member. The process is sort of dragging on; my understanding is that 
the problem is inside of Russia and apparently not at the top level. They 
want to join, the top level, but there is some opposition. Inside of ministries, 
there are interest groups opposing this move. Russia recently joined the 
anti-bribery commission at the OECD, Russia cooperates with the OECD, 
Russia is a very good member of the International Energy Agency, which is 
part of the OECD, and I wonder when then the decision comes and Russia 
goes through all the committees and these technical issues are solved, then 
whether there will be willingness on the side of the European members, to 
accept Russia. This will be a political decision. 
And I want to remind you that inside of the OECD we also have countries like 
the US, Japan and so on and so forth. 

Vladimír Dlouhý:

Thank you ambassador.
We have the first five comments, questions, and I will ask the presenters to 
respond in the original order of speaking. 
So Christoph, please. Please do not forget Sanjiv Suri’s interesting suggestion, 
to imagine that you are Sergei Karaganov for a while and vice versa.

Dr. Christoph Heusgen:

Well, one could respond like politicians usually do, say: “I do not respond to 
hypothetical questions” [laughter].
I tried to give the response in my presentation. And that is by looking into, at 
least from my perspective, the perceived interests of Russia. And if I were 
Russian, I would look at the enormous space that there is, I would look at 
the economic development of this space, I would recognize that I have a real 
problem by having not invested enough in the infrastructure. I would see that 
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I have not actually done enough in diversifying the economy still concentrating 
too much on gas and oil exploration. I would see that actually I have not 
moved far enough towards creating middle-sized and small enterprises. 
I would look at the administration and see that it is still not really a modern 
administration. And I would look at civil society, party system, etc. And then 
I would look around and see, well, who can support me if I recognize this as 
a deficit, which I think Russians do and Mr. Karaganov has done. I would see 
who is the best partner to help me in actually in correcting these deficits. 
And if I look around, I see China, I see India, then far away, I would see 
United States, and I would see Europe as a neighbour. And I would look 
at what the European Union has done over the years and looked at which 
directions Europeans countries have developed, and I would say they have 
similar problems. They have taken certain steps, not that all of these steps 
are successful, but in comparison to where we were, we have achieved 
a lot. 
So I would actually try to see how will I get into a closer contact with the 
European Union. Why do I not take up the proposals made by Mr. Barroso 
who is talking about the modernization partnership? And I would look at 
the different areas and see what can I learn, how we mutually benefit from 
a closer relationship in all the different areas. So this is what I would try to 
do about the current problems that I have. And I would try to come with an 
open mind.
The problem is, I think what Karel Schwarzenberg rightly said at the end of 
his presentation, we need to build trust, we need to trust each other in that 
what we are doing is actually, you know, in mutual benefit.
And the question is: can this trust be built if we have not agreed on, or if we 
have not spoken clearly about the past and that we have the same or similar 
vision of the past even if we agree to disagree. And I think there we still have 
a big problem. And in the presentation of Mr. Karaganov, one of the most 
striking thing was, because this has not been discussed for some time, the 
interpretation of the, for instance, Kosovo war. 
You know at that time I was working on the area and it was really on the 
boarders of Kosovo, when there were hundreds of thousands of Kosovans 
fleeding the country, and there were practically no Kosovans or Albanian 
Kosovans in the country. And now this was a clearly humanitarian intervention. 
At that time, it was absolutely necessary. And now to see, I still have it in front 
of my eyes - you could see the streams of leaving refugees until the horizon 
at Macedonian border, no at the Albanian border, and now to see that this 
was aggression against Kosovo, and NATO needs to be deterred. 
I mean there is still a grand difference in the view of even the most recent 
history. The question is: do we need to clarify. And this is why I have said 
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that it is so much important between Germany and France to write common 
history books and had a common vision. Can we do that? Can we build this 
future without being clear on the past or do we need to do that before? So 
this is more question rather than response. 
On giving up achievements, are we patronizing; actually in my presentation 
I have made clear exactly that point that we should not patronize and that 
we should stress the partnership aspect. We should try to work on the same 
level with our Russian partners and not to patronize to come to common 
achievements. This is on security and defence. I think to this is also on the 
European level to see whether we can not create a new institution because 
until now when you have the operation of the European Union, you have the 
so called Committee of the contributors and non-EU members can contribute 
but they are not part of the decision making. So we should seek that we come 
on high level with our Russian partners so that we actually look at questions 
analysed together, come to decisions together, and implement together. To 
give up achievements, we are so happy in the EU that we have the Lisbon 
Treaty now agreed no way that we would want to give up anything. 
On the OECD I found this very interesting that you can make the same 
remark on WTO. Russia has their own voice. Does it want to have a free 
trade union with Kazachstan and Belarus or does it want to integrate in the 
world economy and become WTO member. So these are the choices for 
Russia to make.  Thank you.

Vladimír Dlouhý:

Thank you. Sergey, please.

Prof. Sergey A. Karaganov:

I will respond to what Russia did lose. A year ago a great book was published 
in Russia. Not a single European nation dared to publish such a book. It is 
the first and the most comprehensive history of Russia, which is called the 
history of Russia in the 20th century. It is from the different angle, not from 
the red’s angle, who have won but from the white’s who have lost. So at the 
end of that book there was an answer to your question. And the answer was: 
The 20th century for Russia was a catastrophe. And there was the second 
question about the territory: Russia during the 20th century lost about a half 
of its inhabitable territory and almost a third of its population. This is also to 
the question of what have we lost during the last ten fifteen years. I mean the 
country that have lost 60-70 million people or more, or a hundred actually, did 
a peaceful dissolution of its territory due to the will of its peoples, first. 
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Second, to your very thoughtful remark: Whether we have been debating 
the same old question for last twenty, thirty, or forty years? The world has 
changed and we are not willing to acknowledge that. I mean, the world has 
changed and it is changing more and more rapidly. And it is not changing in 
the European favour, it is not changing in Russian favour. We could benefit of 
it as a weak partner from the rise of China. Europe is simply losing. We would 
love to have Europe as our ally and as a competition to EU-relationship with 
Asia. 
As to the building of trust. Why am I and some other Russians calling for 
a new security treaty exactly because we need trust. Without solving the 
political problems we would never ever be able to restore trust. We have trust 
with Germans because Germans have delivered all of their promises during 
last several decades others have not. 
However, if I were a German I would have grasped on Russian propositions 
and invite immediately Russia into NATO and other political organisations of 
NATO. I think that many in Russia would swallow that. We would have no 
choice, I mean; we would have to take it.
Second, let’s start talking about the strategic alliance, which actually Mr. 
Heusgen named in the same lines but with a softer terms.  But let’s not fool 
ourselves. What is now being proposed really is partnership of modernisation. 
Unfortunately for all of us, I read the paper. I mean it is a shame. It is something 
like: let us help doing something, do the reform here, do the reform there. We 
can do this ourselves if we are in a proper mood. There is no need for help, 
which is being proposed as modernisation. I have a Russian counter-paper, 
which will be sent, which is a bit more profound but it is also as bureaucratic. 
We are not talking about real and big issues. 
As to OECD and WTO, these are two well-connected questions. Russia 
wants to join. Probably there are some people in the society who do not want 
to obey the rules of OECD. I mean clearly they are blocking it. And OECD 
is not very high on their agenda. However, that could be done, that is easy. 
WTO is a harder example. We have been waiting for 17 years, we have been 
kept, and we have been fooled. 
A few years ago, let me tell you a story. A few years ago, Europe desperately 
wanted us to sign the Kyoto agreement because otherwise the Kyoto would 
not have been enacted and it would have been defeated once more. And 
they told Putin: We will support you accession. And we said: OK we will sign. 
And Kyoto came into law. We saw then Europe procrastinated and was the 
main obstacle for our membership in WTO. 
And then now there is another problem. We are looking ate WTO and WTO is 
a very strange organisation. 30 years ago there were 25 regional preferential 
trade agreements. Now, overall there are 475. 258 of them are actually 
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working. I mean, it looks like WTO becomes a thing of the past. We are 
waiting to see if it works or it does not. And before that we decided to build 
a block on our own and then we will see. It is not that we are against WTO 
or against the rules. We have to wait and see whether WTO will work and 
continue to play the role, I mean. Everybody knows that the Doha Round is 
dead, everybody is signing like mad the preferential agreements or branch-
wise agreements. But again I must say, we could have joined four five years 
ago. There was a real possibility and I regret that possibility was not used. 
So as to be in or out. Well, of course Russia is quite a big country and as 
I have said I am not and we are not asking and we would never be asking for 
European Union membership because there is a set of rules that could not 
be imposed on us. But an alliance, a close partnership: sure, why not. We 
will be in and we will have certain freedom of manoeuvre.  And in security 
terms it means one single thing. That we overcome the divide; that we simply 
write off the bloody history that we have had and the history that still harms 
us. Whether we Europeans and Russians, by the way I am not the majority 
Russian, what I am saying is not a majority Russian, I am from the shrinking 
though still influential minority. If we Europeans and Russian continue to 
dwell on our history, our history is unforgivable, including Russian history. 
I mean we are bound to lose, it is simple as that. Because other nations, 
other parts of the world are thinking about the future and doing much better. 
So that means that, Europe goes along the way with Venice, which is my 
best love place in the world and Russia goes down the way of subsidiary of 
greater China. That will happen. 

Vladimír Dlouhý:

Thank you. Karel, please would you like to make some comments.

Karel Schwarzenberg:

With all these gloomy views we have presented here, which I quite some 
time am using, we should get back to the realities and discuss in a very sober 
way what has the real possible thing we can start working on. I don’t think it 
is a time of great projects, of great architectures, and similar things. I do think 
we have to concentrate for the moment on small steps, on realistic steps 
and on sober steps. Coming by that and working closer and closer. If we go 
back to the past, which we did several times, trying to realise great designs 
of common continent, of common future, we make the same mistake and we 
never succeed. What is the role for today is to seek smaller projects, realistic 
projects and to work on them. And then I can imagine, that after generations, 
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we will be much more closer than we are. And these small projects, realistic 
projects on cooperation with single European states to start to work together. 
That is the most important thing. Because all great projects, which are trying 
to ignore still the problems we have together, trust, the way of thinking, our 
political traditions, however you will call it, achievements, we will not succeed. 
Let’s start with little steps, realistic smaller steps.

Vladimír Dlouhý:

Thank you very much. Can we make the second round of questions?

Tomáš Pospíšil: 

My name is Tomáš Pospíšil I am the desk officer for Russia at the Czech 
Foreign Ministry. Mr. Karaganov I have a question to you. You said several 
times that the current offer of Partnership for modernisation is a joke; I would 
agree because I don’t think that Russia and the Russian economy can be 
modernised without eradicating the corruption, setting the rule of law or 
ensuring the civil society. So what is it that you want as the partnership for 
modernisation? Thank you.

Vladimír Dlouhý:

Thank you. As a matter of fact, let me also join those who ask questions. And 
I am going also a little bit to develop what has been raised here. Sergey, in 
parts of your presentation, you have mentioned rather critical remarks about 
the political positions and the strength of Europe in today’s world. And here 
I tend to be very much with you, I also believe that Europe is facing substantial 
problems, may be more than we Europeans realise. But let me ask a counter 
question: At the same time you say that Russia considers other regions to 
be more potent for cooperation and Russia is considered by the US, by Asia 
and others more potent than Europe, because Europe is not unified. But let 
me ask the question: Is Russia really such a potent player today or is that 
really the problem that Russia is going through very difficult demographic 
trends, lack of rule of law, the problem of bureaucracy; those are the fact that 
I have mentioned in my introductory remark. You have been living through 
periods, which will not come back. This was the period of financial gains 
through the increase of the prices of oil, gas, and other commodities. But we 
have not seen much investment, not even in the infrastructure, not even in 
the infrastructure in areas that are so much important for Russia like gas and 
oil. Gazprom is understood to be the biggest debtor in the world. So aren’t 
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you at the moment exaggerating a little bit the power of Russia when you say 
that Europe is not such a potent partner, but I am afraid that Russia is also 
not considered to be a very strong partner. 
Just last remark, my Goldman Sachs colleague Jim O’Neil is the man who 
coined the abbreviation of BRICs, which made him famous all over the world. 
I understand from Jim that he is being criticized that he should drop the 
capital R and speak about BICs or substitute Russia for Indonesia and have 
BIICs but none of these abbreviations sound so nice as BRICs 

Prof. Sergey A. Karaganov:

Well, the gentlemen from the Foreign Ministry. Yes, I agree we are talking 
about modernisation, there is no real trust, the corruption is so deeply 
embedded that I don’t think that for the next several years we will be ready 
for the new wave of modernisation. It is as simple as that. To save the state 
and the country, I mean, Putin gave or given the bureaucracy right to steal 
and now it has become a machine, which actually works without control of 
those who have created it  and it is a huge problem, I hope we will overcome 
it, five years from now, partially, not though wholly.
As to the partnership for modernisation, which Europe has proposed, it is 
a joke. Even without our problems. If you are sitting at the Ministry, just ask for 
the paper, it is there. It is a joke. It is comprised by some petty-bureaucrats on 
the level of foreign secretary assistant two, subdepartment etc. in the haste. 
So it was not a good idea. So we are looking for something that could reunite 
us. Because Europe and Russia had one major problem: ten years ago they 
lost a direction, we don’t know what do we want from Europe, and Europe 
does not know what to do with Russia. So instead of going somewhere, we 
negotiate and create all kinds of slogans. 
Europe and Russia have a great potential because they are not inherently 
antagonistic. As to their political positions of Europe. The political positions 
of Europe are pitiful and on that ground Russia is powerful. But that does not 
mean that Russia is powerful, come on, we have problems with demography, 
corruption, we have one the deepest collapses during the economic crisis, 
we are relatively backward country, of course we did not invest enough to 
our infrastructure. I write that daily in my papers, in the official papers. What 
you have said is completely and literally in every serious paper in Russia. 
However, there is one thing. Russia is a power, which is ready to use its 
instruments on the background of non-powers. And this is also hanging over 
the areas, which is also very important for the whole world and that is larger 
Middle East, where it is only us and the US, who can operate there. And that 
is why we are by definition much stronger. We are an obsolete but hard and 
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strong power, declining. And that is why I am afraid and so concerned. If 
we were strengthening we would be a modern power. Imagine that. Russia, 
modernised of growth 12, 13% would offer Europe to join Russia. And that’s 
it. But we are in a decline and we need moral, political support of Europe. 
That’s why I believe we need an alliance and my calculation is that you need 
it at least as much as we do. 

Vladimír Dlouhý:

Thank you. As we are coming slowly to the end I believe I need to give 
the floor still to two Europeans, especially when we heard from Sergey 
Karagonov about the pitiful position of Europe in international politics. So 
gentlemen, the floor is yours.

Dr. Christoph Heusgen:

I give the choice of describing the European Union’s politics absolutely to 
Mr. Karaganov. You will understand that somebody who has worked for six 
years for the European Union and tried to build up common security policy 
and I think that when you look at EU’s positions and many issues and when 
you see these positions you see that EU has developed a lot. When you 
look at the Middle East you see that there is one common European view. 
When you look at Iran crisis, there is one common European perspective 
and attitude towards it. When you look at many things that occurred you 
would be surprised how quickly there is a common European vision. Now, of 
course we have lost a lot of time because of the Lisbon Treaty and we have 
now problems getting the new structures working. But when you look at the 
US administration it simply takes six to nine months for the administration to 
work so I think we still have the benefit from having the structures to work 
together. Now, when I discuss the modernisation partnership of course I talk 
a lot about economy and what can be done when coping with the challenges 
that we have and Europe has done a fantastic job there. When you look at 
the common market, this to ridicule is really not fair. If you look at that if you 
look at what the EU has developed in different policies of course it could 
be more but look how many countries wanted to join the EU, how many 
countries today – I just travelled with the Chancellor last week to Turkey 
talking with them to become member, talked to the Ukrainian government 
– talked to many European government they all want to join. Why do they 
want to join? Because they think it is a model that has worked in the past 
and they think that it is a model that will work in the future. So if I were you 
I would think twice about rejecting the offers of the EU of the modernisation 
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partnership and make your counter-proposal to say how can you better be 
helped in getting more medium-size enterprises established, how you can 
modernise the infrastructure. How you actually may be divide up the different 
energy companies that you have in the country to have more competition 
or investment in the infrastructure. I think there are lot of things that can be 
gained for Russia from the European Union. 

Karel Schwarzenberg:

I do think when we discuss the EU today, we always should realise that it is 
of course not a well established country- - as we have many of those in the 
world – but the European Union is an ongoing process. And we remember the 
whole development since the Treaty of Rome more than 50 years ago. If you 
look back then you see enormous work that was done. And we have the first 
time that thousand year old states, nations, which exists for many hundred 
years, and some of them even for longer time united without even one country 
occupied by another army. This is a single event in the history. Of course we 
will never be something like the United States because for United States, it 
was to draw the line and create the states. The only existing countries were 
colonies. We have very different nations, languages, traditions, and still we 
manage to get together and ensure our future. Of course it is difficult, nobody 
can deny that the Lisbon Treaty is a terrible pandectum when you compare 
it, for example, with the Constitution of the US, but we have worked on it for 
many years and it was created in discussion with 27 states. And so this the 
result and we are getting more and more to act – however critical we are and 
however desperate we are sometimes about the bureaucracy of Brussels 
– but it is an incredible need to unite Europe and it is going on. It is a marvel 
piece of development. I think that besides the economic values and abilities, 
EU is such a wonderful partner because it was created in a peaceful way 
and that is why it is one of the most reliable partners. May be not as strong 
as there is no sufficient army, the defence organisation is still on the build 
up and we have only now started the common foreign service. I must admit 
that it is one of the most useful and agreeable partners we have seen in the 
history. 

Vladimír Dlouhý:

Thank you. Just allow me last comment directly to Sergey. Sergey, I can very 
well – and everybody who had to deal with the European Union on the working 
level – I can very easily imagine how terrible the document was. And that it 
resembled more the documents of our old communist plans than a workable 
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document, but still I believe that Mr. Heusgen and Mr. Schwarzenberg are 
right. Because even if we produce such documents, probably Russia should 
think twice to refuse entirelly and you should really pick up the opportunity 
and develop the partnership.

Prof. Sergey A. Karaganov:

OK, then let me allow one more word. One of the foreign policies and 
humanitarian tasks of Russia is to keep the shining temple intact. I mean 
Europe and the European Union has created something super human. 
And we all owe to the Europeans that this exists and there will be no other 
examples of that in the coming decades or even centuries. We are thankful 
for Europe to be like you are.

Vladimír Dlouhý:

I regret to end up the discussion in the moment when it has become the best 
but anyway, thank you very much to all of you for coming to the second event 
of the Prague Twenty. I think it was quite a good presentation of the three 
positions and also, quite an interesting discussion. Let me thank separately 
to each of the speaker. Sergey Karaganov for coming form a long distance 
and he came to the environment that he could have expected would not 
always follow his opinion. Karel Schwarzenberg interrupted the pre-election 
campaign and came here. And to Christoph Heusgen, who is the foreign 
policy advisor to the probably most powerful woman in the world. Despite 
that he is here and we must understand how courageous he is to speak 
because every his word can be put into different mouth than his own. 

So I would like to thank to all speakers and to all of you and I would like to 
invite you to the third meeting, which we would like to have still before the 
summer vacations. Thank you very much.
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 ZAHÁJENÍ

Dobrý večer dámy a pánové. 
Jmenuji se Jefim Fištejn, jsem novinář a zakládající člen obecně prospěšné 
společnosti Prague Twenty, mým úkolem na tomto setkání je pouze představit 
naše hosty a také představit naši obecně prospěšnou společnost. Ti z vás, 
kdo se zúčastnili předcházející akce organizované společností Prague 
Twenty, tuto společnost nejspíš již znají. Pro ty, kteří ji neznají, ji několika 
slovy představím. Jedná se patrně o nejmladší think tank v Praze založený 
skupinou osob rozličných profesí, avšak sdílejících pocit, že v České 
republice je stále ještě prostor pro další think tank, který by pořádal akce 
tohoto typu, jejichž tématem by byly klíčové otázky pro další vývoj Evropy, 
a který by zároveň tvořil platformu pro skutečně nezávislou, nestrannou 
diskusi nesledující žádné stranické zájmy. Právě z tohoto důvodu před 
několika měsíci, před rokem tento think tank vznikl. Uspořádal již jednu 
podobnou akci a ta dnešní je zaměřena právě na další vývoj Evropy. 
Konkrétně na vztah mezi dnešní Evropou a Ruskou federací. Tato akce má 
název Partneři či soupeři. 
Dovolte, abych vám stručně představil přednášející. Pan Christoph Heusgen 
je poradcem kancléřky Angely Merkelové. Je poradcem pro oblast bezpečnosti 
a zahraničních vztahů. Profesor Sergej Karaganov je předsedou Rady pro 
zahraniční a obrannou politiku Ruské federace. Pana Karla Schwarzenberga 
patrně není třeba představovat. Nicméně je senátorem, bývalým ministrem 
zahraničí České republiky a předsedou politické strany TOP09. Vladimír 
Dlouhý je spoluzakladatelem think tanku Prague Twenty, a  bude moderovat 
dnešní akci. Prosím, máte slovo.

Jefim Fištejn, publicista, Prague Twenty
Praha, Česká republika

9.dubna 2010
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 ÚVOD

Mnohokrát děkuji, Jefime.

Dámy a pánové,
dovolte mi, abych se připojil k Jefimovi a poděkoval vám za to, že jste přišli 
na tuto akci pořádanou společností Prague Twenty. Když jsme před několika 
týdny vybírali téma naší dnešní konference, zvolili jsme tento název z důvodu 
jeho zjevné důležitosti. Netušili jsme však, že naše akce se uskuteční téměř 
přesně 24 hodin po podpisu nové smlouvy o jaderném odzbrojení mezi 
Ruskem a Spojenými státy a že k tomuto podpisu dojde právě v Praze. 
Načasování bylo tedy rozhodně velice dobré.
Úvodem vám toto téma představím z českého, nebo řekněme ze 
středoevropského a východoevropského úhlu pohledu. Pokud hovoříme o 
Rusku, vždy pociťujeme a budeme pociťovat určitou dichotomii. Na jedné 
straně si uvědomujeme, že Rusko je velká země, snad s nižší životní 
úrovní, avšak stále mocná, bohatá na energetické zdroje a silná v některých 
vybraných oblastech výzkumu, technologie a výroby. Jme si však rovněž 
vědomi toho, že Rusko by mělo dostat šanci, ale i toho, že současná generace 
Rusů, bez ohledu na to, zda se považují za propagátory či oponenty vlády, 
byli vychováváni a vedeni k pocitu, že jsou občany jedné ze skutečných 
světových velmocí.
Na druhé straně pociťujeme velkou nedůvěru a strach. A nemusím to nijak 
zvlášť rozebírat, jelikož všichni dobře chápeme, že to pramení z dobdobí 
komunismu, který našemu regionu vnutil Sovětský svaz po druhé světové 
válce, ale také z historie ruského imperialismu.
Zadruhé, pokud se zbavíme středoevropského a východoevropského 
ruského traumatu a pokusíme se pohlížet na tento problém z evropské 
perspektivy, měli bychom se ohlédnout do minulosti. V roce 1990 jsme 
o Rusku měli naivní představy. Zaprvé jsme ho považovali za ztroskotance. 
Zadruhé jsme se domnívali, že Rusko se jakýmsi způsobem „rozpustí” 
v našem demokratickém světě. Zatřetí, z ekonomického hlediska jsme se 
k němu chovali poměrně přezíravě. A začtvrté – mírně opojeni vítězstvím 
euroatlantického světa a slavného „konce historie“ – jsme se pokusili rozšířit a 
posílit naši ekonomickou, vojenskou a politickou pozici. Udělali jsme to, pevně 
přesvědčeni o své pravdě a o svých politických zcela základních principech, 
ovšem udělali jsme to rovněž v domnění, že přinášíme spravedlnost 
a blahobyt do bývalého Sovětského svazu po éře komunismu. A konečně, 
co na tom bylo tak špatného: vítězové se vždy snaží zajistit si zisky na úkor 
poražených. A jelikož náš region obdobím komunismu skutečně trpěl, měli 
jsme právo na pocit, že bitva je vyhrána.
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Dnes se však domnívám, že to nebylo správné. Podkopali jsme pozici 
tehdejší ruské elity, jejíž příslušníci byli skutečně připraveni přidat se k 
„našemu světu“. Zadruhé jsme se odcizili velké části ruské populace, která se 
nepovažovala za poražené a je hrdá na Rusko obecně. Zatřetí jsme pomohli 
starým strukturám, zejména strukturám KGB, vrátit se na scénu ve vší slávě. 
A v neposlední řadě se nám vymstily naše vlastní slabosti – dnes vidíme, že 
rok 1990 nebyl koncem historie, ale naopak počátkem nové historie, v níž je 
náš euroatlantický svět na ústupu. Dnes tedy máme Rusko takové, jaké je.
Chci však, abyste mě dobře pochopili. Dnes jsem z Ruska nesvůj. Ano, 
nesnáším ta stará klišé o ruském nebezpečí. Měli bychom v Rusku vidět 
partnera – ekonomického, politického, kulturního – ve všech aspektech 
našeho života. Měli bychom chápat ruské ambice a geopolitické zájmy. 
Vždy jsem byl skeptický, např. když se hovořilo o tom, že by Ukrajina nebo 
Gruzie vstoupily do NATO. Nejdříve bychom měli splnit své vlastní evropské 
úkoly, abychom byli dostatečně silní (ekonomicky i politicky), dokázali si 
zajistit energetickou bezpečnost a ne abychom si neustále stěžovali na zlé 
a nebezpečné ruské oligarchy a politiky.
Na druhé straně však Rusko musí dodržovat své závazky, a to, obávám se, 
nedělá. Je Rusko mocné nebo jen nebezpečné? Je nedávné oživení ruské 
moci pouhým následkem příznivého vývoje cen energie a surovin, k němuž 
došlo v posledním desetiletí? Patrně ano, protože podle našich informací, 
kromě několika málo výjimek, neočekávané finanční zisky z posledních let 
nebyly použity na produktivní investice, dokonce ani v nejdůležitějších ruských 
odvětvích jako je plyn a ropa. Rusko je nesmírně nedůtklivé, podrážděné, 
a – s veškerými výhradami vůči politice prezidenta  Saakašviliho – předvádění 
síly v Gruzii bylo provedeno s takovou arogancí, že – zejména v našem 
regionu – muselo vyvolat vzpomínky na ponižování v době komunismu. 
Navíc, Rusko se někdy chová až úsměvně imperiálně a pohrdavě přehlíží 
nejen náš region, ale někdy dokonce i Evropu.

Dámy a pánové,
úmyslně jsem svá úvodní slova zvolil tak, aby vyzněla trochu provokativně. 
Prague Twenty si přeje vést otevřenou a nestrannou diskusi a důstojnou 
a přátelskou konfrontaci dokonce i mezi zcela opačnými názory. Za tímto 
účelem tu dnes máme tři velice vhodné osobnosti: Christopha Heusgena, 
Sergeje A. Karaganova a Karla Schwarzenberga.

Vladimír Dlouhý, předseda, Management Board, Prague Twenty
Praha, Česká republika

9.dubna 2010
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Dr. CHRISTOPH HEUSGEN 

Životopis

Christoph Heusgen se narodil 17. března 1955 nedaleko Neuss v Německu. 
Po složení přijímací zkoušky na univerzitu studoval ekonomii na Univerzitě 
v St. Gallenu (ve Švýcarsku) a na Georgia Southern College (v USA). 
Postgraduální studia absolvoval poté v St. Gallenu a na Sorbonně v Paříži. 
Po získání doktorátu na univerzitě v St. Gallenu vstoupil v roce 1980 do 
diplomatických služeb. V letech 1980 až 1982 pracoval na Ministerstvu 
zahraničních věcí Spolkové republiky Německo v Bonnu a poté se přesunul 
na Generální konzulát v Chicagu. Po třech letech, v roce 1986, byl přeložen na 
německé velvyslanectví v Paříži a v roce 1988 se vrátil zpět na ministerstvo. 
Zde pracoval pro koordinátora pro německo-francouzské vztahy před tím, 
než obrátil svou pozornost k Maastrichtské smlouvě. V letech 1993 až 1997 
byl zástupcem vedoucího úřadu ministra zahraniční Klause Kinkela. Poté se 
stal zástupcem generálního ředitele pro evropské záležitosti na Ministerstvu 
zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. V roce 1999 byl jmenován 
vedoucím politického útvaru Vysokého představitele EU pro Společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku, Javiera Solany. Založil politický útvar 
složený z přibližně 30 diplomatů ze všech členských států Evropské unie, který 
slouží jako strategický systém včasného varování, oddělení pro plánování 
a operativní jednotka. V listopadu 2005 se stal poradcem kancléřky Dr. 
Angely Merkelové pro zahraniční politiku a bezpečnost.
Christoph Heusgen je ženatý a má dvě děti.

Duben 2010
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1 Poradce pro zahraniční politiku a bezpečnost německé spolkové kancléřky 
Dr. Angely Merkelové. 
Tento článek odráží osobní názory dr. Heusgena.

Rusko v Evropě: partneři či soupeři?

Dr. Christoph Heusgen1

Datum konání této konference nemohlo být zvoleno lépe: den poté, co 
prezident Obama a prezident Medveděv podepsali novou smlouvu START 
je jedinečným okamžikem k (opětovné) diskusi o úloze a postavení Ruska 
v Evropě i mimo ni. Bude 8. duben 2010 připomínán jako pouhá epizoda 
v době dozvuků studené války, v období, kdy Rusko usilovalo o to znovu 
získat svou pozici velmoci a rivala Spojených států, jakož i soupeře NATO 
a narůstající politické moci Evropské unie? Nebo bude 8. duben 2010 
znamenat obrat v rusko-amerických a rusko-evropských vztazích? Bude toto 
období charakterizováno novým vztahem, v němž všichni partneři uznávají 
vzájemné výhody konstruktivní spolupráce?
Neočekávejte ode mě jednoznačnou odpověď na tyto otázky. Odpověď 
nabídne sama historie. A možná, že nakonec povaha našich vztahů nebude 
taková či onaká, ale bude spíše směsicí obojího či něčím mezi. Dnes bych 
rád nabídl deset postřehů týkajících se této otázky.

1.  Rozhodnout se musí Rusko
Odpověď na otázku společnosti Prague Twenty „Rusko v Evropě: Partneři 
nebo soupeři?” závisí především na samotném Rusku. Jak Sergej Karaganov 
nedávno napsal ve svém článku: je to „civilizované rozhodnutí Ruska”. 
V konfrontaci s náročnými úkoly globalizace a nově vznikajícími velmocemi, 
považuje se Rusko za součást euro-atlantické civilizace při řešení výzev 
21. století, nebo se snaží znovu získat svou pozici nezávislé autokratické 
velmoci usilující o to znovu rozšířit sféru svého vlivu a definovat své priority 
v mezinárodních otázkách v opozici ke Spojeným státům, NATO a EU? Mám 
za to, že na tuto otázku ruské vedení dosud nenašlo odpověď.
Premiér Putin je toho názoru, že rozpad Sovětského svazu představuje 
největší geopolitickou katastrofu 20. století. Zcela jiný názor zastávají však 
obyvatelé střední Evropy, jižního Kavkazu nebo pobaltských států: velká 
většina z nich považuje konec Sovětského svazu za nejšťastnější okamžik 
svého života. Dokud nedojde ke sladění těchto odlišných názorů, jen těžko je 
možné si představit, že začíná nové období skutečného partnerství. Zároveň 
je zajímavé, že jiný názor v rámci ruského vedení má president Medveděv: 
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v nedávném rozhovoru v časopisu Spiegel (v listopadu 2009) se vyjádřil 
o Říjnové revoluci jako o největší katastrofě pro Rusko. Ve stejném rozhovoru 
prezident Medveděv také prohlásil Stalina za zločince. Ve stejném duchu 
nedávno kritizoval úmysl moskevského primátora vyvěsit 9. května v Moskvě 
plakáty Stalina na oslavu 65. výročí konce druhé světové války. 
Rozhodnout se musí Rusku: bude připraveno pohlédnout objektivně na své 
dějiny? Bude mít někdy v učebnicích dějin totéž, co Polsko a jeho pobaltští 
sousedé, stejně jako to má dnes Německo a Francie? Rozhodnutí, které 
musí Rusko učinit, lze osvětlit na jiném příkladu: vytvoří Rusko – čemuž 
zřejmě premiér Putin dává přednost – unii volného obchodu s Kazachstánem 
a Běloruskem? Nebo je Rusko připraveno zapojit se do mezinárodního 
obchodního systému a stane se členem Světové obchodní organizace 
(WTO)? To je na rozhodnutí Ruska!

2.  Evropa chce Rusko jako partnera
Podle mého názoru o tom není pochyb: Je ve vlastním zájmu Evropy mít 
Rusko jako partnera, partnera v ekonomických vztazích a zejména při 
spolupráci v oblasti energetiky, ale rovněž jako partnera v zahraniční politice 
a bezpečnostních otázkách. Hlavní úkoly v mezinárodní politice nemohou 
být vyřešeny bez Ruska; Rusko má navíc stejný zájem na vyřešení těchto 
problémů: to platí pro mírový proces na Středním Východě, rozhovory 3 + 3 
o íránském jaderném programu, či vyřešení konfliktu ve střední Asii.
A také – abychom se vrátili ke včerejšímu podpisu  nové smlouvy START 
– máme zájem spolupracovat s Ruskem v oblasti odzbrojení nad rámec 
strategických zbraní: na revizi Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) a 
na snížení počtu střel krátkého doletu. Rusko stále disponuje přibližně 2000 
taktickými jadernými zbraněmi, které mohou zasáhnout západní Evropu. 
Namísto jejich modernizace by Rusko mělo provést demontáž těchto raket, 
které – z našeho pohledu – nemají už žádnou vojenskou hodnotu.  
Existuje také širší otázka: globalizace ukazuje, že již nedojde k návratu 
ke starému bipolárnímu světu. Rusko a Spojené státy nebudou již znovu 
dominovat světové politice a řešit (či neřešit) globální výzvy. Jednání 
v Doha o světovém obchodu a v Kodani o otázkách klimatu to ukázaly zcela 
jasně: Spojené státy, Rusko a Evropská unie jsou pouhými třemi ze stále 
rostoucího počtu mezinárodních aktérů, kteří mají rozhodující vliv na osud 
globálních otázek. Rozhodnutí o obchodu, emisích CO2 a změně klimatu, 
šíření jaderných zbraní a dalších otázkách již nemohou být přijímána bez 
účasti Číny, Indie, Brazílie a Jihoafrické republiky na tomto procesu. V tomto 
stále složitějším světě je v zájmu Evropy mít Rusko po svém boku v pozici 
partnera – a naopak. Přesvědčení prezidenta Medveděva, že hodnoty Ruska 
jsou stejné jako hodnoty Evropy, je dobrým východiskem pro další posílení 
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a zintenzívnění našeho partnerství založeného na svobodě a lidských 
právech. Evropa rozhodně chce toto Rusko za svého partnera. 

3.  Ještě mnohé je třeba vykonat
Z evropské perspektivy prezident Medveděv – soudě podle jeho projevů 
– volá po vhodných reformách ve své zemi. V dějinách Ruska nebylo mnoho 
vůdců, kteří tak otevřeně jako on poukazovali na panující nedostatky v Rusku 
a jejich rozsah. 
Pro nás je obzvláště děsivé, že žádný z vrahů obhájců lidských práv nebyl 
usvědčen. Jména Anna Politkovskaja, Anastassija Baburova, Stanislav 
Markelov, Natalja Estemirova symbolizují naprostou neschopnost ruského 
justičního systému vystoupit proti otřesnému porušování lidských práv 
a neschopnost či neochotu ruské vlády a administrativy poskytovat a zaručovat 
občanské svobody a práva. Soudní proces s Michailem Chodorkovským 
rovněž demonstruje, že ruský soudní systém se ani zdaleka neblíží evropské 
úrovni. 
Pokud jde o korupci, je to další závažný problém, jemuž Rusko čelí a který 
prezident Medveděv otevřeně přiznal, a který nepříznivě ovlivňuje celou 
administrativu od vládních špiček až po nejnižší složky místní správy (rozhovor 
v časopisu Spiegel v listopadu 2009). Také připouští, že administrativa 
jako celek, nefunguje efektivně. Demografie vytváří další velkou výzvu pro 
nadcházející desetiletí, společně s  nedostatkem diverzifikované ekonomiky 
v Rusku, která se stále ještě příliš spoléhá na energie při budování základny 
pro bohatství ruské společnosti v budoucnosti. Místo aby byly ohromné příjmy 
nahromaděné v průběhu posledních deseti let z prodeje plynu a ropy využity 
k rozšíření průmyslové a ekonomické základny země a k modernizaci její 
infrastruktury, ruští oligarchové – tolerovaní vládou – tyto příjmy spotřebovali 
a Kreml veškeré své úsilí zaměřil na zajištění nebývale silné pozice Ruska 
na evropském energetickém trhu.
Navíc ruský politický systém není schopen evoluce směrem k modernímu 
pluralitnímu systému srovnatelnému s demokraciemi v Evropě. Ať již úmyslně 
či nikoliv, Kreml si dokáže zajistit většinu v parlamentu, který dovoluje ruskému 
vedení provádět svou politiku, aniž by se musel obávat jakýchkoli překážek 
ze strany Dumy. Nedostatečná modernizace politického systému – spolu 
s omezenou svobodou médií – je překážkou při řešení mnoha závažných 
problémů: boje s korupcí, budování právního řádu a řešení základních příčin 
problémů na severním Kavkazu. 
V neposlední řadě pak ruské porušování principu respektování územní 
celistvosti nezávislé země zůstává dalším nedostatkem, jenž Rusko musí 
překonat, pokud se jeho vztahy s Evropou mají vyvinout v opravdové 
partnerství.
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4.  Evropa nabízí skutečné partnerství
Počet nedostatků, kterými Rusko trpí, je i nadále zarážející. Nicméně pro 
Evropu neexistuje jiná možnost, než nabídnout Rusku skutečné partnerství. 
Je to v našem zájmu. A skutečnost, že prezident Medveděv připustil většinu 
nedostatků Ruska a zřejmě je rozhodnutý překonat mnohočetné problémy, 
znamená pro Evropu opravdovou perspektivu. Evropa má zájem stát se 
svědkem úspěchu prezidenta Medveděva v boji s korupcí, při diverzifikaci 
ekonomiky, modernizaci armády a společnosti, provádění reformy justičního 
systému, v boji proti porušování lidských práv a usilování o dobrou veřejnou 
správu. Musíme být trpěliví, jelikož zemi o velikosti Ruska a s dějinami jaké 
Rusko má nelze snadno během několika let proměnit ve westminsterskou 
demokracii.
Musíme podporovat prezidenta Medveděva v jeho snaze dosáhnout cílů, jež 
proklamuje. Evropská unie nabídla Rusku „modernizační partnerství”. Oba 
termíny jsou důležité: „modernizace” proto, že právě tu Rusko potřebuje, 
a „partnerství” proto, že musíme prosazovat partnerství mezi rovnocennými 
partnery, spolupracujícími jako rovný s rovným. Rusko je zemí oprávněně 
hrdou na svou historii a řadu svých úspěchů. Evropská unie – jež rovněž čelí 
mnoha nevyřešeným problémům – si nesmí osobovat autoritářský postoj 
vůči Rusku.
„Modernizační partnerství” mezi Ruskem a Evropskou unií by mělo být 
komplexní. Především by mělo zahrnovat ekonomické partnerství, včetně 
energetických otázek. Stejně jako Evropská unie je závislá na Rusku jako 
dodavateli energií, Rusko je závislé na svých zákaznících v západní Evropě, 
kteří vytvářejí jeho zisky. Evropa by měla podporovat Rusko při diverzifikaci 
ekonomiky a odklonu od téměř výhradního spoléhání se na příjmy vytvářené 
vývozem energií. Navíc by Evropa mohla budovat nové a posilovat stávající 
partnerství mezi politickými stranami, parlamenty a parlamentními výbory, 
mezi regiony a městy, občanskou společností, médii, univerzitami, školami, 
atd. Německo-ruský takzvaný „Petrohradský dialog” se v posledních deseti 
letech snažil podporovat tento typ partnerství. Mnohého bylo dosaženo, 
avšak mnohé ještě je třeba vykonat, zejména pokud jde o prosazování 
skutečné „občanské společnosti” v Rusku. 

5.  Evropská bezpečnostní iniciativa prezidenta Medveděva
Od nástupu do funkce prezident Medveděv navrhuje změny v Evropské 
bezpečnostní architektuře. Jeho předchůdce si již stěžoval na evropské 
uspořádání po studené válce, ale až současný prezident vznesl konkrétní 
návrhy na změnu stávající struktury. Reakce na tyto návrhy byly obecně 
vzato pozitivní, avšak pokud šlo o konkrétní návrhy, spíše skeptické. To do 
značné míry souviselo se skutečností, že návrhy prezidenta Medveděva 
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staví do popředí princip respektování územní celistvosti evropských zemí 
– princip, který zároveň Rusko porušilo, když v létě 2008 provedlo invazi do 
Gruzie. Mnozí kritici jednoduše interpretují návrhy prezidenta Medveděva 
jako mírně zastřené snahy rozdělit Evropu a Spojené státy vytvořením nové 
architektury, v níž by NATO ztratilo svou dominantní úlohu pro evropskou 
a transatlantickou bezpečnost. Z evropského úhlu pohledu neexistuje 
žádný skutečný požadavek na další bezpečnostní pilíř, jelikož se zdá, že 
struktura, která byla vytvořena po druhé světové válce – Spojené národy, 
NATO, OBSE a EU – je dostatečná a vyvážená. Z ruského pohledu situace 
vypadá jinak. Rusko – které se v mnoha ohledech považuje za následníka 
Sovětského svazu – ztratilo dominantní úlohu, kterou zaujímalo v bipolárním 
světě studené války. Varšavská smlouva zanikla, zatímco NATO i nadále 
vzkvétá. Ačkoli NATO prošlo značnými změnami v porovnání se svou úlohou 
v době studené války, Rusko ho stále vnímá jako organizaci, jejíž rozšiřování 
je namířeno proti jeho zájmům. Zřízení Rady NATO-Rusko dosud nedosáhlo 
velkých úspěchů, pokud jde o zmírnění postoje ruského vedení k NATO. 
Navzdory ruskému postoji zaměřenému proti NATO a stávající evropské 
bezpečnostní architektuře, Evropa a Spojené státy by mohly ruskému 
návrhu jednoduše nevěnovat pozornost. Koneckonců pro nás je současná 
architektura zřejmě ta pravá. A v rámci NATO pracujeme na přizpůsobení 
jeho Strategické koncepce výzvám 21. století. Takový závěr by však byl 
krátkozraký, jelikož je v našem zájmu počítat Rusko mezi své partnery při 
konfrontaci s výzvami 21. století a zejména v rozvíjejícím se multipolárním 
světě. Nesmíme proto opominout návrh prezidenta Medveděva. Měli bychom 
se spíše snažit přijít na to, jak najít uspokojivější pozici pro Rusko v evropské 
bezpečnostní architektuře, aniž bychom ohrozili „aquis”, vybudované po 
ukončení studené války. Většinu otázek týkajících se bezpečnosti v Evropě 
dnes „řídí“ tři organizace: OBSE, NATO a EU.

6.  OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě): 
vhodné místo k diskusi
Zásluhy bývalé KBSE o ukončení studené války v Evropě jsou nepochybné 
a není třeba o nich dále diskutovat. OBSE dnes zahrnuje všechny evropské 
a středoasijské země. Je to vynikající místo k diskusi o všech otázkách 
týkajících se bezpečnosti v širším smyslu. Svoboda médií, konání voleb 
a řešení konfliktů patří k široké škále kompetencí OBSE. Vezmeme-li 
v úvahu tuto působivou minulost, bylo jen logické, že francouzský prezident 
Sarkozy v době dozvuků gruzínského konfliktu v roce 2008 navrhl, aby 
OBSE přistoupila na návrh prezidenta Medveděva ohledně nové evropské 
bezpečnostní architektury. OBSE zvážila tuto nabídku a v době řeckého 
předsednictví OBSE v roce 2009 byl zahájen takzvaný korfský proces. 
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Naneštěstí, v důsledku toho, že členem OBSE je dnes více než 50 zemí 
a mnohé z nich sledují zcela odlišné zájmy, je vysoce nepravděpodobné, 
že OBSE předloží konkrétní řešení, která budou splňovat očekávání 
prezidenta Medveděva. Nicméně korfský proces by měl pokračovat, 
protože může napomoci plodnému dialogu o tom, jak posílit bezpečnost na 
rozsáhlém území jejích pravomocí. Ve výsledku by tato podpora mohla vést 
k uspořádání summitu OBSE na úrovni hlav států a vlád v době funkčního 
období současného kazašského předsedy.

7.  NATO – Překoná Rusko své váhání?
NATO bylo v minulosti a je i nadále pro své evropské členy primárním 
zajišťovatelem bezpečnosti a pojítkem s jejich transatlantickými partnery. 
Během studené války NATO zaručovalo zachování svobody a demokracie 
v západní Evropě. Po rozpadu jeho oponenta, Varšavské smlouvy, NATO 
existovalo dál a zahájilo proces adaptace na výzvy období po studené 
válce. Provádělo pravidelné revize své politiky a v současné době rokuje 
o nové Strategické koncepci, jež má být přijata na summitu NATO v Lisabonu 
v listopadu 2010. V rámci změny své orientace po studené válce se NATO 
usilovně snažilo vybudovat nový vztah s Ruskem. Zřízení Rady NATO-
Rusko mělo poskytnout základnu pro spolupráci mezi bývalými soupeři. 
Společně by měly být analyzovány nové výzvy a vypracovány společné 
reakce. Až do nynějška však Rusko bohužel nedokázalo překonat svou 
nedůvěru vůči NATO, nadále ho považuje za nepřátelskou organizaci a není 
připraveno zapojit se do skutečného partnerství. Možná že NATO ze své 
strany nepodniklo vše, co mohlo, aby se Rusko cítilo lépe, ale rozhodně 
udělalo vše pro to, aby zahrnulo Rusko do jednání o nové Strategické 
koncepci. Generální tajemník NATO a tým expertů NATO, který byl pověřen 
úkolem připravit novou koncepci dokonce odcestoval do Moskvy, aby poskytl 
vysvětlení své koncepce a vyslechl si názory Ruska. 
Jedním z návrhů, jak překonat ruské váhání bylo, aby NATO zvážilo vstup 
do nového vztahu s dosud poněkud umělou Organizací Smlouvy o kolektivní 
bezpečnosti (CSTO) založené v Moskvě v roce 2002, jejímiž členy jsou např. 
Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán a Bělorusko. 
Možnosti spolupráce – například ve střední Asii – by mohly být zkoumány 
tvůrčím způsobem. Podobná spolupráce by mohla být vypracována pro 
NATO a Šanghajskou organizaci spolupráce, jež zahrnuje kromě Ruska země 
střední Asie a Čínu. Dohody podobného typu by mohly – v dlouhodobém 
horizontu – přispět k „modernizaci“ vztahů mezi NATO a Ruskem. 
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8.  EU a Rusko: je možné dosáhnout dalších úspěchů! 
Je to jen o něco málo déle než deset let – od okamžiku, kdy Amsterodamská 
smlouva v roce 1999 vstoupila v platnost – co se EU stala skutečným 
politickým aktérem. Lisabonská smlouva nyní stanovila podmínky 
k tomu, aby EU posílila své schopnosti stát se organizací se silným vlivem 
na mezinárodní vývoj. Malými, byť významnými kroky EU dokazuje svůj 
potenciál: operace jako EULEX v Kosovu, EUMM v Gruzii, EU NAVFOR 
ATALANTA v Africkém rohu a EUPOL v Afghánistánu jsou několika příklady 
z poslední doby toho, jak EU uplatňuje svůj vliv na vývoj situace v různých 
regionech. S tím, jak se EU stává důležitějším politickým aktérem, by mělo 
Rusko mít větší zájem budovat své vztahy s touto organizací, jež není 
poskvrněna studenou válkou. Malé kroky již byly podniknuty. Rusko např. 
přispělo na nedávnou operaci vedenou EU v Čadu tím, že poskytlo vrtulníky. 
Také již probíhá dialog mezi EU a Ruskem na úrovni zastupitelských úřadů 
a otázky bezpečnostní politiky figurují na programu summitů EU a Ruska. 
Rozhodně však je zde prostor pro dosahování dalších úspěchů mezi těmito 
dvěma partnery. Rusko se poněkud zdráhá spolupracovat s EU na operacích 
krizového řízení, protože – vzhledem k procesu rozhodování v EU – by se 
mohlo účastnit pouze jako přispěvatel, nikoli jako spolurozhodovatel. EU by 
se měla vynasnažit překonat tuto legislativní překážku. Vytvoření Politické 
a bezpečnostní rady EU a Ruska na ministerské úrovni, která by zodpovídala 
za společné rozhodování v oblasti krizového řízení, by mohlo poskytnout 
základ pro spolupráci v duchu opravdového partnerství. Na programu jednání 
této rady by se mohly objevit všechny otázky zajímající obě strany. 

9.  Ukažme si to na konkrétním příkladu: Podněstří
Zdá se, že ze zbývajících zmrazených konfliktů v Evropě (Jižní Osetie, 
Abcházie, Náhorní Karabach a Podněstří) je poslední uvedený nejsnáze 
vyřešitelný. Všechny strany zainteresované na řešení tohoto konfliktu by 
měly projevit svou dobrou vůli vyřešit tento problém přetrvávající z doby 
rozpadu Sovětského svazu. Toto není etnický problém, nýbrž pouze politický 
problém, kdy všechny strany je třeba přesvědčit, že vyřešení je v zájmu 
všech. S nástupem nových vlád do úřadu na Ukrajině a Moldavsku je 
třeba v tomto ohledu vynaložit značné úsilí. Rusko, které nadále má své 
jednotky v Podněstří v rozporu se svými „istanbulskými závazky” – sehrává 
klíčovou úlohu v rozmrazování tohoto konfliktu. Mělo by se zdržet snah 
o nalezení jednostranných řešení (jak to udělal prezident Putin před několika 
lety) a pracovat se svými partnery (OBSE, EU, USA, Ukrajina, Moldávie) na 
nalezení východiska přijatelného pro všechny. Projevení ducha spolupráce 
při řešení podněsterského konfliktu – což by mohla být otázka jen několika 
týdnů! – by dokázalo, že Rusko má skutečný zájem na vybudování solidního 
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partnerství zejména s EU. Ustavení společné monitorovací skupiny EU 
a Ruska za účelem dohledu nad prováděním dohody o Podněstří by mohlo 
být konkrétním výsledkem úspěšného partnerství.  

10.  Rusko na nové cestě?
Ve svých úvodních poznámkách o vývojových trendech v Rusku jsem 
poukázal na rozdíly mezi premiérem Putinem a prezidentem Medveděvem. 
Zatímco první z nich se zřejmě zaměřuje na to, aby Rusko znovu získalo 
pozici síly jako za dob Sovětského svazu, druhý z nich se spíše soustřeďuje na 
modernizaci současného Ruska. Nedávná gesta premiéra Putina, obzvláště 
vůči Polsku, naznačují, že přehodnocuje svůj názor na minulost. Společná 
vzpomínková slavnost premiérů Tuska a Putina věnovaná památce obětí 
katyňského masakru představuje významný krok tímto směrem a směrem k 
připravenosti vstoupit do nového partnerství s Evropskou unií. 
Shrneme-li to, pokud jde o otázku společnosti Prague Twenty „Rusko v 
Evropě: partneři či soupeři?”, domnívám se, že je docela dobře možné, že 
Rusko a Evropská unie zváží své perspektivní zájmy v globalizovaném světě 
a stanou se blízkými partnery – nikoli soupeři! 
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analytických časopisů Foreign Policy (USA) a The Prospect (Spojené 
království) se řadí mezi předních 100 světových veřejných intelektuálů. 

Pedagogická činnost
Přednáší na mnoha ruských a zahraničních univerzitách, výzkumných 
institutech. 
V průběhu jarního semestru 1991 – honorary B.A.Roling Professor na 
Univerzitě v Groningenu. 
Od roku 2002 – vedoucí Katedry světové politiky Státní univerzity — Vysoké 
školy ekonomické (SU – HSE). 
Od roku 2006 – Děkan Fakulty mezinárodní ekonomie a zahraničních věcí 
Státní univerzity – Vysoké školy ekonomické (SU – HSE).

Veřejné a státní funkce
1989-1991 – oficiální expert Výboru pro mezinárodní vztahy Nejvyššího 
sovětu SSSR.
Od roku 1991 – člen Vědecké poradní rady Ministerstva zahraničních věcí 
Ruské federace.
1993-1999 – člen rady prezidenta Ruské federace.
Od roku 1993 – člen Poradního výboru Bezpečnostní rady Ruské federace. 
(Od roku 2004 – člen 3 poradních výborů).
1996-2000 – člen Poradního výboru předsedy Rady federace.
Od roku 2001 – poradce prezidentské administrativy (zahraniční politika).
Od roku 1992 – místopředseda, poté předseda Prezídia Rady zahraniční 
a obranné politiky – soukromá organizace složená ze 170 nejvyšších 
představitelů obchodních sdružení, předních politiků, předních osobností 
armády, zahraniční politiky, médií a kultury, atd.
Od roku 2002 – předseda redakční rady časopisu „Russia in Global Affairs”.
Od roku 2004 – člen Rady na podporu rozvoje institucí občanské společnosti 
a lidských práv pod záštitou ruského prezidenta.
Od roku 2006 – člen Veřejné rady pod záštitou Ministra obrany Ruské 
federace.    
Od roku 2009 – člen Poradního výboru «Vnesheconombank».
Od roku 2009 – člen Rady pro investiční spolupráci a integrační vztahy se 
členy Společenství nezávislých států na Ministerstvu hospodářského rozvoje 
Ruské federace.
Člen a předseda rad několika dalších veřejných a filantropických 
organizací.
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Mezinárodní působení
1992-2002 – spolupředseda (společně s D.Vydrinem) Rusko-ukrajinského 
fóra (Pravidelné jednání zástupců politické a ekonomické elity těchto dvou 
zemí).
1994-1995 – spolupředseda (společně s O. Lambsdorfem) Výboru pro 
hospodářský rozvoj Komise pro větší Evropu (Chiracovy komise).
1995-2005 – člen Mezinárodního poradního sboru Rady pro mezinárodní 
vztahy (New York).
Od roku 1998 – Triannual Member, The Trilateral Commission.
Od roku 2004 – člen svěřenecké rady Společnosti Alfreda Herrhausena pro 
mezinárodní dialog – Deutsche Bank Forum.
Od roku 2007 – člen Mezinárodního poradního sboru UniCredit Group.
Člen několika dalších odborných a filantropických organizací a akademických 
rad.

Ženatý s Ekaterinou Karaganovou-Miloslavskajou. Má dceru Alexandru.

Duben 2010
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Rusko v Evropě: Partneři či soupeři?

Prof.Sergej A. Karaganov

Všichni Evropané – východní, západní i střední mají legitimní právo oslavovat 
tyto dny jako 20 let od konečné potupy jedné z největších evropských utopií, 
které se staly realitou – komunismu. Všichni Evropané se nyní těší mnohem 
větší politické a ekonomické svobodě než dosud. Dokonce i Rusové se svým 
politickým systémem nikdy nebyli svobodnější a zároveň nežili ve větším 
blahobytu.
Tato revoluce vyvolaná inteligencí a zástupy mladých lidí v Berlíně, Praze 
a Moskvě proběhla prakticky bez prolití jediné kapky krve. To je další důvod 
k oslavě pro Evropany, jejichž historie je poznamenána mnoha krvavými 
převraty a revolucemi.
V době, kdy se zdálo, že studená válka – systematická ideologická 
konfrontace spojená se systematickou vojenskou konfrontací – konečně 
a provždy skončila. A tato Evropa osvobozená od tíhy konfrontace by zažila 
úsvit nové evropské éry.
K tomu však nedošlo. Evropa je nadále částečně rozdělena. Ukázalo se, 
že studená válka neskončila. A obě strany Evropy se řítí do strategického 
zapomnění, na rozdíl od nových aktérů. Nyní zcela zřetelně nastává éra 
Asie, nikoli Evropy.
A otázka Ruska a Evropy je téměř stejně čerstvá, jako byla před padesáti či 
sty lety. 
Proč se naděje nesplnily? Nyní si dokonce klademe otázku, zda jsou partneři 
či soupeři.
Existuje několik vysvětlení. Existují objektivní fakta a závažné subjektivní 
omyly.

Před dvaceti lety se zdálo, že liberální demokracie americko-evropského 
typu definitivně zvítězila. Zkušenosti posledních let ukazují, že tento typ 
politického a ekonomického systému se zakořenil pouze v zemích střední 
a východní Evropy. Dostalo se jim obrovské ekonomické pomoci – 
dobrovolnou výměnou za část své svrchovanosti – která pro ně znamenala 
obrovský přínos.
Jsem si téměř jist, že v letech 1991 až 1994 nová ruská elita byla připravena 
vydat se po stejné cestě. Na počátku 90. let 20. století se v Rusku velké 
naděje upínaly k úzkému sbližování se západem a k integraci s ním. 
Ruští vedoucí představitelé dokonce hovořili o své touze vstoupit do 
NATO (prohlášení v tomto smyslu pronesl ruský prezident Boris Jelcin 
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a vice-prezident Alexander Ruckoj) a do Evropské unie (premiér Viktor 
Černomyrdin). Jako aktivní účastník ruské politiky té doby mohu dosvědčit, 
že jásající antikomunistická mladá ruská elita byla připravena na integraci se 
Západem dokonce i v roli učedníků. Ovšem respektovaných. 
Těžko říci, jak vážně Západ o těchto scénářích skutečně uvažoval, nicméně 
nakonec se rozhodl proti této myšlence. EU očividně dospěla k závěru, že 
integrace s Ruskem, jež bylo příliš velké a potenciálně nezávislé, by pro ni 
byla příliš drahá. Projevily se první známky historické únavy Evropy. Evropa 
se spokojila s méně než strategickým úkolem – s pouhou integrací východní 
a střední Evropy, nikoli Ruska, což by úplně měnilo situaci. To byla hrubá 
strategická chyba. Pouze u Němců je možné ji omluvit. Ti měli plno práce 
s náročným úkolem integrace a modernizace bývalé NDR. Ostatní se prostě 
dívali jinam. Bez ohledu na postoj Moskvy NATO zahájilo své rozšiřování. 
Historické rozcestí přešli bez povšimnutí.
Projekt integrace pomohl západní Evropě překonat krvavou minulost. Zdálo 
se, že pád Berlínské zdi přinesl celé Evropě „věčný mír“ Immanuela Kanta 
a celému světu klid a prosperitu. Konec studené války dokončil usmíření 
nejen mezi historickými nepřáteli – Němci a Poláky – a mezi Rusy a Němci, 
navzdory nejhorším projevům jejich nepřátelství ve 20. století.
Na konci těchto klíčových dvou desetiletí se však ukázalo, že Evropě se 
nepodařilo zcela rozejít se svou minulostí. Namísto „konce historie” jsme 
svědky návratu některých starých geopolitik, spojených s novými a stále 
narůstajícími mezinárodními výzvami, které nejsou řešeny a tudíž se 
pouze vrší. Rivalita a rozdělení se v Evropě znovu objevují, avšak v odlišné 
podobě.
Důvodem toho je skutečnost, že studená válka v Evropě, ačkoli byla 
prohlášena za skončenou, ve skutečnosti neskončila, zůstala neukončená.
Sovětský svaz se dobrovolně stáhl ze střední a východní Evropy. Přes volání 
z mnoha evropských metropolí (zejména Paříže a Londýna), dal zelenou 
opětovnému sjednocení Německa a dokonce při něm pomáhal. Ač je trapné 
to přiznat, ruská politická třída té doby iniciovala rozpad Sovětského svazu 
a dobrovolně se vzdala některých historických území ruské říše. To se stalo 
nejen kvůli nerozvážnosti či kvůli tomu, že sovětský lid ztratil smysl pro vlast, 
či protože se k moci chtěla dostat nová elita. Hlavním důvodem byla touha 
zbavit se co nejdříve nenáviděného sovětského komunismu.
Když se Rusové vzdávali východoevropské a středoevropské říše 
(a dokonce i části historického území své vlastní země), doufali, že nastane 
nová éra „společného evropského domova” a že dojde k vytvoření „spojené 
a svobodné Evropy” (jak to formuloval George H.W. Bush). To nebyl jen pohled 
přes růžové brýle a sebeklam. Všichni v té době předpovídali, že Evropa 
tak bude vypadat. Proto Kreml věřil, že písemné záruky o nerozšiřování se 
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západních institucí, především NATO, nejsou nezbytné a že slovní sliby 
vedoucích představitelů USA a Německa postačí.
Rusové nejen že nesli hlavní tíhu komunistické diktatury, ale rovněž vykonali 
mnohem více než kterýkoli jiný národ, aby jí učinili přítrž. Proto vyšli ze 
studené války s naplno rozvinutými prapory, bez pocitu porážky a očekávali 
čestný mír. Po váhání během prvních několika let se však Západ začal chovat 
jako vítěz a na území, z nichž se Sovětský svaz stáhl, začal pohlížet nikoli 
jako na území dobrovolně opuštěná, ale na území okupovaná a osvobozená. 
Expanze NATO započala v roce 1995. Vlny rozšiřování NATO neměly žádný 
ideologický základ, existovala však touha konsolidovat geostrategickou 
kořist a využít přitom slabostí Ruska a chaosu, který v něm panoval. 
Navíc rozpad Varšavské smlouvy a Sovětského svazu před 20 lety připravil 
NATO nejen o ideologické a politické, ale také vojenské opodstatnění. Bylo 
nemožné vykreslovat nové Rusko jako hrozbu, když rozpuštění spojenectví, 
které prokázalo svou užitečnost a získalo silnou intelektuální a byrokratickou 
sílu, bylo tím posledním, co si Západ přál udělat. Navíc tu byl velký pocit 
triumfu. Nejprve byl nalezen rozumný cíl: „Vykliďte prostor [odpovědnosti], 
nebo zemřete,” což znamenalo učinit z NATO nástroj pro postavení se novým 
hrozbám ve spolupráci s Ruskem a jinými zeměmi.
Převážil však jiný přístup: „Rozšiřujte se, nebo zemřete.” Washington a jeho 
spojenci se rozhodli konsolidovat své geopolitické akvizice v Evropě tím, že 
vyznačí zónu svého ekonomického a politického vlivu.
Zdá se, že okamžik historického rozcestí byl zmeškán v polovině 90. 
let 20. století, v době, kdy se členové NATO rozhodli nevyklidit prostor 
odpovědnosti, ale rozšiřovat se. Kdyby se Západ vydal první cestou, možná 
by nehrozilo nové rozdělení Evropy a Rusko a členské státy NATO by možná 
dokázaly společně odvrátit rychle se hromadící mezinárodní problémy. 
A posledních 20 let by nebylo ztraceno kvůli posilování mezinárodní 
bezpečnosti.
Rozdělení Evropy v průběhu let studené války do značné míry vycházelo 
z ideologické a vojenské konfrontace. Geopolitické rozdělení kontinentu bylo 
jen zřídkakdy zmiňováno. Avšak když ideologická a vojenská hrozba zmizely, 
stará geopolitika, jež se za ně skrývala, se ocitla v popředí.
Ruské protesty proti rozšiřování NATO byly ignorovány. Oslabená Moskva 
se dopustila chyby, když v roce 1997 podepsala s NATO Zakládající akt 
o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti. Tento dokument politicky 
legalizoval další rozšiřování bloku. Výměnou se Rusku dostalo dosud 
převážně bezúčelné Rady NATO-Rusko a hrstky bezvýznamných nebo již 
porušených slibů. 
V období prvních vln rozšiřování jsem se opakovaně dotazoval svých 
služebně starších západních kolegů: „Copak nechápete, že ve velké zemi 
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se slavnou historií dojde k opětovnému oživení a že nikdy nebude souhlasit 
s expanzí NATO do svých historických území?” Mé protějšky tiše přisvědčili 
a odvrátili pohled v marné naději, že „okamžik pravdy” nikdy nenastane a že 
ta skvělá země už nikdy nepomyslí na své životně důležité zájmy.
Mezitím se NATO degradovalo z protikomunistického obranného spolku z dob 
studené války v útočný svazek. Tato aliance rozpoutala během posledního 
desetiletí dvě a půl velké války. NATO bombardovalo bosenské Srby v roce 
1995, dopustilo se agrese proti Jugoslávii a de facto jí zabralo Kosovo 
v roce 1999. Hlavní stát NATO, se skupinou svých spojenců, zaútočil na 
Irák. Tyto útoky přesvědčily Rusko a ostatní, že pokud nebudou zastrašeny, 
mohou dokonce i ty nejvíce obranně zaměřené aliance mírumilovných 
demokratických národů degenerovat v útočné a dokonce agresivní spolky.
O nutnosti pokračování jaderného zastrašování široce diskutované v Rusku 
na konci 80. let a v 90. letech 20. století od útoků na Jugoslávii a Irák již 
nikdy nebylo vážně pochybováno.
Expanze NATO směrem k hranicím Ruska a začlenění do zemí NATO, 
jejichž elita má z historie komplexy vůči Rusku z důvodu svých neúspěchů 
a porážek v předešlých staletích, posílily antiruské smýšlení v tomto spolku. 
Navzdory snahám vylepšit svou image pohlížejí nyní Rusové na NATO 
jako na mnohem nepřátelštější organizaci, než tomu bylo v předcházejících 
desetiletích, dokonce i v posledních letech studené války. Nedomnívám 
se, že NATO ohrožuje nebo by mohlo ohrožovat Rusko. Organizace 
Severoatlantické smlouvy nedokázala bojovat ani v minulosti, natož 
v přítomnosti, jak to názorně předvedla při své kampani v Afgánistánu.
Navíc ruská elita měla pocit, že byla podvedena po všech těch hovorech 
o „společném evropském domě“ a „celistvé a svobodné Evropě” a toto 
odcizení hrálo významnou úlohu při částečném ruském odklonu od 
evropských hodnot. To, co bylo považováno za zradu, hrubě podkopalo 
pozice nebo změnilo názor těch Rusů, kteří propagovali sjednocení Ruska 
se starým Západem.
Lidé, kteří nyní vládnou Rusku, nejsou protizápadně orientováni. Jsou to 
bývalí rozčarovaní nebo podvedení zastánci Západu, kteří dnes již Západu 
nedůvěřují. 
Studená válka, neukončená v myslích politických tříd, včetně ruské politické 
třídy, ještě institucionálně ani organizačně neskončila. Instituce studené 
války, především NATO a dokonce i Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě (OBSE), zpočátku založené proto, aby sloužily studené válce, 
znovu a znovu vytvářejí konfrontace a již znovu do Evropy přivedly strašidlo 
války. 
Pevně doufám, že útok Tbilisi na Jižní Osetii a Ruská odpověď na něj se 
v historické perspektivě ukážou jako plodná epizoda. Oběti – Osetinci, 
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Rusové a Gruzínci, kteří v této válce zahynuli, – možná nebudou zbytečné. 
Ruské jednotky rázně vojensky popřely logiku nekonečného rozšiřování 
NATO, které, pokud nebude ukončeno, téměř nevyhnutelně povede k velké 
válce – nikoli v Gruzii, ale na hranicích Ukrajiny, téměř v srdci Evropy.
Neukončená studená válka – rozdělení Evropy – způsobuje, že Rusko 
i ostatní Evropa – a to je nejdůležitější – jsou méně efektivní jako globální 
aktéři a konkurenti vůči novým velmocím.
Situace se zkomplikovala tím, že se vztahy mezi Ruskem a EU dostaly do 
slepé uličky. Obě strany nevěděly a dosud neví, o jaký druh vztahů by měly 
usilovat. Místo toho projednávají četné, převážně nesmyslné dokumenty, 
dohadují se o drobnosti. 
V nedávné době se dostaly do realističtější nálady a rozhodly se pro 
partnerství za účelem modernizace. Navržené texty jsou však opět dosud jen 
souhrnem byrokratických otřepaných frází a malicherných zbožných přání. 
EU si stěžuje na ruský neexistující energetický imperialismus, Rusové pak na 
hrozbu virtuálního, neexistujícího Východního partnerství III, které by přineslo 
skrovnou distribuci fondů EU do bývalých sovětských republik. Zatímco jim 
Čína během jednoho roku poskytla úvěry v hodnotě téměř stokrát vyšší. 
Evropa v podobě EU, a ta pravda by měla být vyložena na stůl, ze strukturálních 
důvodů progresivně oslabuje. A ratifikace Lisabonské smlouvy tento proces 
jen ještě zviditelnila. Evropa v podobě EU je nyní do značné míry vyřazena 
jako globální strategický a politický aktér. A toto politické oslabení podkopává 
její ekonomický vliv. Úpadek v duchu velkého úpadku Benátek je pro tuto 
chvíli nezastavitelný. Zdá se mi, že jen pokud by se Evropa dokázala vrátit 
ke koordinovanému partnerství velkých národů v zahraničních otázkách 
namísto společné zahraniční politiky na bázi nejnižšího společného 
jmenovatele, bylo by možné tento úpadek zabrzdit.
Evropa bez pochyb vybudovala chrám lidštější, mírumilovnější, posthistorické 
společnosti. Historie se však vrátila a Evropa nemohla dál hrát podle svých 
posthistorických, postevropských pravidel.
Rusko, mnohem mocnější strategický aktér, dosáhlo vrcholu svého vlivu na 
podzim 2008 poté, co vojensky a politicky nepřímo porazilo NATO v Osetii. 
A pak odolalo koordinovanému útoku propagandy. Poté odhalení hlavní 
slabosti ruské ekonomiky prostřednictvím ekonomické krize a neexistence 
modernizace rovněž zavedly zemi na cestu úpadku. Nejspíš ne tak strmého 
jako je ten evropský, nicméně však úpadku. 
Navíc, odcizení od Evropy – srdce ruské civilizace a jedné z největších 
hybných sil ruské modernizace – přispělo ke zpomalení ekonomické 
modernizace a k obratu a nyní stagnaci politické modernizace.
Není to jen Rusko, kdo se vrací ke své tradiční roli poměrně zaostalé, ale 
mocné autoritářské země. Nyní, poprvé za více než půl tisíciletí, má možnost 



82

strategické volby. Dříve, přes historické diskuse mezi slavofily a vyznavači 
prozápadní orientace a nedávné diskuse mezi euroasianisty a europeanisty, 
žádná volba neexistovala. Nebo to spíše byla volba mezi zaostalostí, 
chudobou a tyranií a rozvojem, bohatstvím a svobodou.
Nyní jsou na východ od Ruska velké civilizace asijské a především čínská, 
rostoucí udivujícím tempem, a tento růst se zdá nezastavitelný. Tyto civilizace 
nabízejí nejen nenasytitelné trhy pro ruské nerostné suroviny, energii, 
v budoucnosti i potraviny, ale i pro stále sofistikovanější technologicky 
vyspělé a levné produkty a investice. Při spolupráci navíc nepožadují 
politickou liberalizaci a stále více chtějí, aby Rusko – oslabený, avšak 
stále třetí strategický aktér – stálo na jejich straně. A ruští europeanističtí 
modernizátoři, mezi něž patřím, začínají bojovat prohranou bitvu s těmi, 
kdo jsou napojeni na suroviny – autoritářskými zájmovými skupinami, 
kteří samozřejmě dávají přednost obchodu s Evropou, kupují si domy ve 
Švýcarsku nebo v jižní Francii, ale stále více jsou přitahováni magnetismem 
asijského autoritářského růstu.
Zdá se, že Rusko čelící nemožnosti výhodného a rovnocenného připojení 
k euroatlantickému prostoru, se stále více přiklání k tomu, že dává 
přednost spolupráci s Asií a sklouzává do vlivu vznikajícího ekonomického 
a politického čínského behemota. Částečné geostrategické a především 
ekonomické přeorientování se na rostoucí Asii a velkou Čínu je pro Rusko 
nezbytné a přínosné. Jeho odcizení se od Evropy – kolébky ruské civilizace a 
modernizace – však ohrožuje ruskou identitu a může přinést geostrategická 
rizika v nedaleké budoucnosti.
Současné uspořádání vztahů v euroatlantickém regionu a stav jeho 
bezpečnostního systému vypadá nebezpečně archaicky a kontrapro-
duktivně uprostřed globálních výzev. Rozdělení „Větší Evropy” a pokračování 
geostrategického soupeření v ní brání efektivní reakci na nové bezpečnostní 
výzvy, z nichž hlavní je šíření jaderných zbraní, jež započalo v 90. letech 
20. století, a progresivní destabilizace „Většího Středního Východu“.
A dokonce i když v tomto směšném soupeření či konkurenci, které vedeme, 
Rusko v nedávné době získalo více bodů, obě strany ztrácely vůči ostatnímu 
světu.
Je nezbytné jasně identifikovat daný problém: Chce se starý Západ pokusit 
pokračovat ve své geopolitické expanzi, rozšiřovat své instituce do zemí 
sousedících s Ruskem? Nebo je připraven skoncovat s touto krátkozrakou 
politikou? Je na čase ukončit pokrytecké rozhovory o zřeknutí se uznávání 
zón zvláštních bezpečnostních zájmů, využívaných k tomu, aby kryly 
rozšiřování vlastních zón kontroly v nejcitlivější, vojensko-politické sféře. 
Právě to totiž NATO provádí. Bylo by lepší vyhnout se takovým „zónám 
zvláštních zájmů”, přinejmenším v Evropě. Pak je ale nutné vzdát se tohoto 
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rozšiřování ve prospěch společného rozvoje a zřeknout se soupeření ve 
jménu spolupráce. Rozhovory o touze části elity v post-sovětských zemích 
stát se členem NATO, aby tím potvrdila svou „evropskou volbu”, musí dát 
přednost všeobecné odpovědnosti za bezpečnost v Evropě. To neznamená, 
že Rusko může a musí bránit sociální a ekonomické konsolidaci celé Evropy 
kolem jejího nejefektivnějšího centra – EU.
Větší Evropa, do níž spadá Rusko a USA, naléhavě potřebuje novou 
„mírovou smlouvu” a novou architekturu, která by udělala čáru za studenou 
válkou, ale také za druhou světovou válkou. Ukázalo se, že Jaltská 
a Postupimská dohoda a dokonce i helsinský Závěrečný akt z roku 1975 
nejsou mezinárodními dohodami, které zjednaly mír, ale dočasnými 
smlouvami o rozdělení Evropy.
Ve větší části Evropy druhá světová válka skončila mírovou smlouvou. 
Římská smlouva, zakládající Evropské hospodářské společenství – prototyp 
Evropské unie – byla ve skutečnosti takovou smlouvou. Rusko a Západ 
nikdy takový dokument neuzavřeli.
Neukončení studené války a druhé světové války vytváří nebezpečné 
vakuum. Evropané, kvůli své pomstychtivosti a lačnosti, se podobné chyby 
již dopustili po první světové válce, kdy Německu vnutili nespravedlivou 
Versailleskou smlouvu. Nesmíme připustit, aby se taková tragická chyba 
opakovala. Tentokrát s Ruskem.
Rusko navrhlo překonat současnou situaci podpisem nové smlouvy 
o panevropské bezpečnosti. Navrhovaná smlouva, či spíše systém dohod, 
musí konečně udělat čáru za strašlivým 20. stoletím s jeho světovými válkami 
a studenou válkou. Pokud tento list neotočíme, historie se může opakovat, 
zatímco společné a efektivní snahy postavit se novým hrozbám a výzvám 
budou nadále nerealistické.
Alternativně Rusko by mohlo být seriózně přizváno k tomu, aby se stalo 
členem NATO. Na ruské straně neexistují žádné nepřekonatelné překážky 
pro toto členství. Oficiálně a neoficiálně Rusko již žádalo o členství, avšak 
bylo odmítnuto ze strachu, že by alianci změnilo. Skutečně by ohrozilo 
hegemonii USA a zvláštní status některých Nových Evropanů. Tento status 
se však stejně ztrácí s tím, jak USA stále více pohlížejí na východ. A pouze 
s Ruskem by NATO dokázalo překonat tuto pokračující krizi identity a stát se 
páteří světového bezpečnostního systému. Pochopitelně v úzké spolupráci 
s Čínou a jinými novými světovými vůdci.
V Evropě musí být řádná, kolektivní smlouva o bezpečnosti doplněna 
smlouvou zakládající Unii Evropy – unii mezi Ruskem a EU na bázi 
společného lidského prostoru, společného ekonomického prostoru, 
společného energetického prostoru s podniky v křížovém vlastnictví 
produkujícími, transportujícími a distribuujícími energii a  s koordinovanými 
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politikami Ruska a EU v mezinárodní aréně. Tato Unie Evropy je snad ještě 
důležitější než smlouva o bezpečnosti.
Prvním krokem je vytvoření bezvízového prostoru. To by dokázalo stále 
eurocyničtějším Rusům, že sjednocení s Evropou je proveditelné, a rozšířilo 
by to tenčící se řady pro-europeanistů v Rusku. 
Samozřejmě tu bude hodnotová propast, která se během posledního 
desetiletí zvětšila, když se Rusko rozhodlo pro vzkříšení národního státu, 
svrchovanosti a spoléhání se na „tvrdou sílu“ při ochraně sebe sama 
v nebezpečném světě, v němž existuje. Ustoupilo od demokracie, aby si 
zachránilo zemi, a v důsledku toho zabředlo do korupce.
Evropa nadále překonává státní nacionalismus, spoléhá se na „měkkou sílu“ 
(soft power) a prosazuje řadu postevropských hodnot, ustupuje od velké 
mezinárodní politiky.
Stále však zde panuje základní kulturní, náboženská a historická shoda.
Navíc Rusko i Evropa v podobě EU ztrácejí v mezinárodní ekonomické 
a částečně i politické konkurenci a budou nadále ztrácet, pokud se nespojí.
Právě jsem se vrátil z několika cest do Singapuru, Nového Dillí, Šanghaje a 
Pekingu. V těchto regionech si oprávněně vítězoslavně vzájemně blahopřejí 
k příchodu asijské éry. Hovoří o nových vztazích s USA a sotva kdy se zmíní 
o Evropě. Pokud se už o nás zmíní, pohlížejí na naše soupeření s opovržením 
a nevěřícně. 
Se společným bezpečnostním prostorem, s novou kolektivní bezpečnostní 
smlouvou nebo s NATO, které by ve svých řadách mělo Rusko, a s lidskou, 
ekonomickou a energetickou aliancí Ruska a Evropy v podobě EU by si 
Evropa dokázala podržet místo v budoucí světové aréně, hodné své historie, 
kultury a ekonomické velikosti. Bez ruské strategické moci, myšlení a energie 
Evropa nevyhnutelně poklesne na druhé až třetí pořadí mezi světovými 
mocnostmi.
Bez Evropy v podobě EU se Rusko, které ještě asi tak po desetiletí či 
méně bude sehrávat úlohu třetí světové mocnosti, nevyhnutelně promění 
v dodavatele surovin a posléze v politického pomocníka Velké Číny 
a případně prodělá kulturní a sociální degradaci.
Pouze pokud se Rusko a Evropa v podobě EU spojí, budoucí svět bude mít 
třetí stabilizující pilíř. A Rusko a ostatní evropské národy budou mít vlivný 
hlas v tomto světě.
Důvody pro znovusjednocení jsou tak zjevné, že by bylo možné pochybovat 
o intelektuální moudrosti Rusů i neruských Evropanů, pokoušíme-li se 
odpovědět na to, proč dosud nespěchali ke spojenectví. A pokud si nadále 
kladou otázku, zda jsou partneři či soupeři. Správná otázka by měla být 
formulována jinak: Zda by měli být spojenci či zda jsou strategickými idioty? 
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Možná jsou, jak to již mnohokrát ukázali během své historie v průběhu 
posledních staletí. 
Místo abychom šli za velkým strategickým úkolem, mohli bychom se znovu 
pokusit přehrát některé hry zděděné z doby studené války, jako je např. 
zbytečná kontrola jaderných zbraní v Evropě nebo – ještě hůře – otevřít jinou 
Pandořinu skříňku – kontrolu konvenčních zbraní, jež v minulosti vytvářela 
zcela umělou antihistorickou a antievropskou představu vyváženosti – 
rovnováhy sil v Evropě. Najít nové propastné rozdíly a neexistující hrozby. 
Nebo bychom mohli nepřetržitě diskutovat o úloze a postavení jiné nevlastní 
dcery studené války – OBSE. 
Existuje mnoho šedivějících kontrolorů zbraní ochotných vrátit zpět dny 
svého mládí.
Nebo bychom mohli dokonce vytvořit energetické NATO, nebo arktické 
NATO.
Pokud však nadále půjdeme po této vyšlapané cestě, bude to znamenat, že 
souhlasíme s tím, že se vydáme cestou úpadku a případného zapomnění. 
A oprávněně se staneme terčem posměchu jiných civilizací, které jsou opět 
na vzestupu. A svět se stane méně stabilním.
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KAREL SCHWARZENBERG

Životopis

Narodil se 10.prosince 1937 v Praze  jako nejstarší syn Karla Schwarzenberga 
a jeho manželky Antonie. V prosinci 1948 museli opustit republiku 
a uchýlit se do zahraničí. Ve Vídni a Štýrském Hradci studoval práva 
a v Mnichově lesnictví. Kvůli předčasné smrti svého adoptivního otce 
Jindřicha Schwarzenberga musel studia přerušit a začít hospodařit na 
rodinných statcích v Rakousku a Bavorsku.
Jako předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva se 
zejména v 80. letech zasazoval o dodržování lidských práv v Evropě. 
O otázce lidských lidských práv jednal v bývalém SSSR, v Bulharsku, 
v Kosovu a také u nás.
V rodinném sídle v Bavorsku založili společně s doktorem Vilémem 
Prečanem na podporu československého exilu a disentu Československé 
dokumentační středisko (archiv tehdy zapovězené literatury). Sbírka je dnes 
součástí Národního muzea a je uložena v Praze.
Na podzim roku 1989 se vrátil do vlasti a 10. července 1990 byl jmenován 
kancléřem prezidenta republiky. V roce 1992 vedl první delegaci OSCE do 
Náhorního Karabachu po vypuknutí války mezi Arménií a Ázerbájdžánem. 
Z funkce kancléře odešel v roce 1992 v souvislosti s abdikací prezidenta 
Václava Havla.
V letech 1992 až 2004 se věnoval řízení rodinného podniku, tedy hlavně 
lesnictví a údržbě jemu svěřených památek. Nadále působil v řadě nadací, 
komisí a spolků, kde uplatňoval své dlouholeté zkušenosti z dlouholeté práce 
v mezinárodních vztazích.
V senátních volbách v roce 2002 neúspěšně kandidoval v obvodu Strakonice, 
v listopadu 2004 byl ve volebním obvodu Praha 6 zvolen senátorem, 
nominován byl US-DEU a ODA.
9. ledna 2007 byl Karel Schwarzenberg jmenován ministrem zahraničí ČR, 
do vlády byl nominován Stranou zelených. Dne 8. července 2008 v této 
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funkci podepsal s americkou ministryní zahraničních věcí Condoleezzou 
Riceovou smlouvu o umístění radarové základny USA na území Vojenského 
újezdu Brdy.
V červnu 2009 spolu s Miroslavem Kalouskem zakládá stranu TOP 09 a nyní 
je předsedou přípravného výboru TOP 09.
Mezi jeho záliby patří politika, staré a nové umění, zvláště moderní 
architektura.

Duben 2010
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Rusko v Evropě: Partneři či soupeři?

Karel Schwarzenberg

Velice děkuji. Po význačných předešlých řečnících snad pronesu jen pár 
poznámek.
Je velice dobře možné, že naše děti nás nazvou strategickými idioty. Otázkou 
ovšem je, co je to strategie? Komu strategie slouží a co je účelem strategie? 
Pak možná budeme moci jednoho dne rozhodnout, zda jsme se chovali jako 
idioti, či jako moudří lidé. 
Pro mě osobně bylo zajímavé, že Sergej Karaganov se ohlédl zpět 
k Versailleské mírové smlouvě a nazval ji velkou tragédií. To je zajímavé, 
jelikož vyvolala velký hněv v Německu a její důsledky měly hrozivý dopad po 
následující téměř tři desetiletí.
Pokud se ohlédneme zpět do roku 1918, je naprostá pravda, že počátkem 
toho roku si německá armáda dobře stála ve Francii, okupovala více než dvě 
třetiny Belgie a už v lednu 1918 společně s rakouskou armádou okupovala 
Oděsu. 
Takže se zdálo, že Německo má velice silné postavení. Nicméně, skutečné 
říše se vždy jednoho dne rozpadnou a tato se rozpadla jen o pár měsíců 
později, což znamenalo konec první světové války. Nikdo v Německu 
samozřejmě nemohl pochopit, že prohráli válku, když měli armádu tak 
hluboko v území nepřítele, a – navíc – že se budou muset vzdát svého 
území, které považovali přinejmenším za oprávněnou vlastní rezervu.
Stejný, či obdobný případ se odehrál na počátku 90. let 20. století. Sovětská 
armáda okupovala velkou část střední Asie, Pobaltí, Kavkazu a najednou, 
aniž by prohrála válku, se i tato říše rozpadla. 
A jako u předešlého příkladu, nastaly podobné důsledky, jejichž ozvěnu jsme 
právě slyšeli. Zajímavá je na tom právě terminologie – co jsou to historická 
území? Hovoříme-li o historických územích v Evropě, ponoříme se upřímně 
řečeno do velkého zmatku. Hovoříme-li o nesporných historických územích 
Pruska, Východního Pruska, pak se ocitneme v dnešním Kaliningradu. 
Hovoříme-li o historickém území této země, pak si kladu otázku, co je 
nedílnou částí Království českého? Patří do něj Klodzko (Kladsko), které 
nyní bohužel náleží k Polsku? A proč dosud nemáme tak, jak tomu bylo po 
dlouhou dobu, místokrále ve Wroclawi, Vratislava? Proč součástí Království 
českého již není Slezsko?
Všechny země Evropy si mohou nárokovat určitá území, která by mohla 
být považována za jejich historická území. Mám za to, že tento slovník by 
měl být ponechán historikům. Když píšeme knihy o historii, můžeme hovořit 
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o historických územích, ale to by neměla být terminologie mezinárodní 
politiky. Jestliže si začneme nárokovat svá historická území, pak v Evropě 
nastane strašlivý chaos. Nemluvě o celém Balkánu, kde by dokonce ani 
skvělý znalec tohoto poloostrova určitě nebyl schopen rozhodnout, komu 
patří konkrétní území či historický majetek. 
A jedna věc je zajímavá. Rusko je nepochybně jednou z největších zemí 
a jedním z největších národů v Evropě, zemí s patrně nejkrásnějším jazykem 
v Evropě, s vynikající hudbou a literaturou a mnoha dalšími úžasnými 
vlastnostmi. Někdy ovšem zapomínáme, že Rusko bylo, stejně jako mnoho 
velkých evropských zemí – Španělsko, Francie, Anglie, Portugalsko a další 
– velkou koloniální zemí. Bylo to skryto za skutečností, že když Portugalci 
a Britové dobývali svou koloniální říši, museli si k tomu vzít loď, vydat se do 
zámoří a podrobit si ty země silou, zatímco Rusko to mělo mnohem snazší. 
Několik vojáků či kozáků se vydalo na cestu, za nimi šli rolníci a kolonizovali 
danou zemi stejně jako přistěhovalci ve Spojených státech amerických nebo 
na jiných místech světa, např. v Austrálii. Nemuseli nastoupit na loď, stačilo 
jen mít několik velice statečných a velice zdatných jezdeckých pluků, které 
se vydaly daleko do Vladivostoku a jinam. 
Nicméně ve 20. století si všechny národy znenadání uvědomily, že doba 
se změnila, jak řekl Harold Macmillan o Africe: „vítr změn vane celým tímto 
kontinentem”. Totéž se samozřejmě odehrálo na euroasijském kontinentu. 
A tento proces kolonizace ještě neskončil a, stejně jako všechny procesy 
kolonizace, je ošklivý, s krvavými válkami, obrovským počtem obětí na obou 
stranách. Poslední fáze tohoto procesu kolonizace jsme svědky na Kavkazu, 
jehož národy existovaly již po celá staletí, ale v 18. a 19. století byly okupovány. 
Tento proces probíhá po celá staletí, jak to popisují některé z nejkrásnějších 
knih ruské literatury; když si vezmete Tolstého nebo Lermontova a podobně, 
všichni o tom píšou, ale samozřejmě to není nic jiného než nádherné kusy 
idealizovaného nebo nevinného Ruska.
Takže pochopitelně máme toto dilema Ruska v historii a já bych souhlasil 
s tím, že se nejedná o „odlišné civilizace”. Dilema ruské politiky nespočívá 
v rozhodování mezi jednou a druhou koncepcí civilizace.
Problém ruské zahraniční politiky je vyjádřen v otázce, jak být na jedné 
straně součástí Evropy, v moderní době členem NATO a Evropské unie, 
a zároveň si udržet své mimořádné postavení jedné z největších mocností, 
být euroasijskou mocností a být nesrovnatelně větší než běžné evropské 
státy. A tento problém existuje od konce 18. století (rozhodně po celé 
19. století) a nijak zvlášť se nezměnil. Po nějakou dobu, krátkou dobu v historii, 
to fungovalo, např. v první polovině 19. století ve Svaté alianci, samozřejmě 
za velice speciálních podmínek. Tento recept se ovšem již neosvědčil 
v druhé polovině 19. století, o 20. století nemluvě. 
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A samozřejmě to, co nám nejvíce leží v hlavě, je naše vlastní dědictví, naše 
vlastní historie. To je osud mnoha evropských národů a Ruska také. Po krátké 
mezihře, kdy se Rusko nesporně vyvíjelo směrem k otevřené demokracii, 
pozorujeme návrat některých charakteristických okolností, které mohou být 
pro určitou část ruské populace poměrně depresivní.
Pozorujeme, že tento nový systém Evropa považuje za teokratičtější a za 
systém, který se během doby stává ještě teokratičtějším. Jedním z mnoha 
příznaků odlišnosti mezi Ruskem a Evropou je to, že Evropa se možná někdy 
dokonce i pro některé staré politiky stala nudnou povinností omlouvat zločiny 
minulosti. Sledovali jsme to i tehdy, když byla v Praze podepisována dohoda 
mezi prezidentem Medveděvem a prezidentem Obamou. V Katyni se konala 
vzpomínková slavnost v souvislosti s jedním  z nejstrašnější zločinů druhé 
světové války. A premiér Putin přijel, ale přesto to nedokázal vyslovit, nedokázal 
požádat o odpuštění, omluvit se za to, co se tehdy stalo. Řekl, že to byla jen 
jedna událost v řetězci masového vraždění, k němuž v té době došlo. 
Odlišný způsob uvažování Moskvy a Evropy komplikuje jejich sbližování. Na 
druhé straně naprosto souhlasím s panem Heusgenem, jenž prohlásil: „máme 
mnoho společných zájmů”. Samozřejmě, že máme, ale máme také mnoho 
odlišných zájmů. Potřebujeme, aby v Rusku došlo k silnému ekonomickému 
rozvoji. Jako Evropa bychom měli mnohem více spolupracovat v oblasti 
bezpečnostních otázek. A samozřejmě je tu obrovský úkol pro budoucnost 
a problém Sibiře a ruského prvního kroku. Jak bychom měli rozvíjet Sibiř, 
jak bychom měli využít všech těch příležitostí, která nám tato ohromná 
oblast v Ruské federaci nabízí. S ohledem na skutečnost, že druhý konec 
této obrovské země je rozhodně přelidněný a každým dnem roste jeho moc 
i počet obyvatel, kteří pochopitelně pomalu stále více migrují do území, která 
jim v minulosti patřila. 
Prožíváme fascinující okamžik historie. A jako vždy v Evropě mám obavu, 
že stíny minulosti nám znemožní vykročit odvážně směrem k naší společné 
budoucnosti. Protože přirozeně jsme lidé, pamatujeme si, co se stalo, co se 
stále děje, a máme sklon nezapomínat, nepopírat svou minulost, ale postavit 
se jí tváří v tvář. A až když se vypořádáme se svou vlastní minulostí, pak 
dokážeme skutečně společně pracovat a sjednotit se, ale jestli to skutečně 
dokážeme, tím si nejsem jist.
Máme novou bezpečnostní architekturu s některými velmi krásnými 
myšlenkami, které budou určitě prodiskutovány, já si však přesto myslím, že 
bychom měli co nejvíce využívat nástrojů, které již máme. Nevzdávat se jich 
všech, spíše je rozvíjet než budovat něco nového, o čem ještě nevíme, jak 
to bude fungovat. Jakýkoli nový nástroj, jakákoli nová konference, jakákoli 
nová smlouva bude mít menší hodnotu, pokud si ve skutečnosti nebudeme 
důvěřovat.
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Ostatní kroky mohou být užitečné, mohou nám pomoci, ovšem nejpodstatnější 
je podle mého názoru v tuto chvíli odstranit vzájemnou nedůvěru, a to 
znamená samozřejmě otevřeně mluvit o tom, co děláme, otevřeně hovořit 
o zločinech, jichž jsme se dopustili, a přestat používat slovník a myšlení 19. 
století.
Historie samozřejmě nikdy neskončí, což je naprostá pravda. Měli bychom si 
však uvědomit, že věci a myšlenky, způsob myšlení převládající v 19. století 
a v první polovině 20. století, byly důvodem nesmírných tragédií 20. století. 
Musíme změnit naše uvažování, pokud to neuděláme, pokud uvažujeme 
v relacích zájmů v našich historických územích, dáváme minulosti právo 
formulovat politiku pro budoucnost, obávám se, že v celém světě nebude 
mír, jak to denně vidíme například na Blízkém Východě.
Mnohokrát vám děkuji.
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DISKUZE

Vladimír Dlouhý:

Mnohokrát ti děkuji, Karle, za zasazení naší diskuse do historického 
rámce. Nuže, dámy a pánové, to byli tři hlavní řečníci a nyní nastal čas na 
diskusi. Máme na ni nejvýše třicet minut. Takže, prosím, nyní dávám prostor 
otázkám. 
Rád bych požádal každého, kdo vznese otázku, aby se představil. Prosím. 
Je tu někdo, kdo by rád položil nějakou otázku? Prosím.

Ivan Počuch:

Mnohokrát děkuji, jmenuji se Ivan Počuch a jsem ředitelem odboru 
bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí. Maličko mě zaskočilo, 
když jsem viděl, či spíše slyšel to ticho, které následovalo po přemíře vysoce 
zajímavých úvah pronesených našimi váženými řečníky v jejich úvodních 
projevech. A domníval jsem se, že by byla ostuda, kdyby rychle nedošlo 
k prolomení ledů, takže se toho ujmu.
Zaprvé, jako jeden z posluchačů se pokusím zareagovat na některé body 
vznesené našimi řečníky. Nejprve bych se rád omluvil panu Karaganovi, 
že možná nebudu schopen komentovat jeho projev, jelikož by to mohlo 
vyvolat určitou polemiku, která by nás tu zdržela možná až do půlnoci, 
a všichni si přece jen chtějí užít víkend. Přesto však se určité body budou 
možná nepřímo týkat toho, co řekl pan Karaganov. Rád bych však řekl, 
a zkrátím to, že shodou okolností před třemi lety na naší každoroční schůzce 
velvyslanců tady v Praze jedno z témat jednání bylo nazváno přesně tak, 
jak je nazván tento seminář či konference – Rusko jako strategický partner 
či průkopník či konkurent. Nechci vás obtěžovat výsledky našeho poměrně 
složitého intelektuálního cvičení, ale musím říci, že ty problémy, o nichž 
dnes debatujeme, se moc nezměnily, navzdory skutečnosti, že mezi rokem 
2007 a 2010 se toho odehrálo hodně. Rád bych jen zdůraznil, že dilema 
nebo dichotomie, o níž hovořil pan Dlouhý ve své úvodní řeči, tu skutečně 
existuje a někdy je úžasné sledovat v rámci těch nejlepších struktur, v rámci 
NATO nebo EU, jak se snažíme přesvědčit jeden druhého, že potřebujeme 
spolupracovat s Ruskem, že musíme zapojit Rusko, jak jen to je pro Rusy 
proveditelné a příjemné. Mám za to, že neexistuje jediná evropská země, 
která by pochybovala, která by zpochybňovala potřebu zapojení Ruska, 
bez ohledu na to, jak se v posledních deseti letech vyvíjelo. S čím však 
trvale zápasíme, a budu značně zjednodušovat, je následující dilema, 
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a zaměřil bych ho konkrétně na oblast bezpečnosti: Jak zapojit partnera, jak 
spolupracovat s partnerem, který chce být zapojen a přitom nezapojen, který 
chce stát mimo a přitom ne mimo. 
A myslím, že asi před měsícem jsem tuto otázku položil také Zbigniewu 
Brzezinskému na jedné z akcí organizovaných Velvyslanectvím České 
republiky ve Washingtonu, D.C. a mám za to, že jsme neslyšel příliš upřímnou 
odpověď, protože kdybychom na tuto otázku měli odpověď, pak bychom 
možná dosáhli mnohem rozvinutější fáze spolupráce s Ruskem. 
Myslím, že pan Heusgen možná se mnou bude souhlasit či možná ne, ale co 
bylo příznačné, co je podstatné pro to, co se tu snažím říct, je to, že Rusové 
přednesli své návrhy v rámci nové evropské bezpečnostní smlouvy nebo 
v prosinci v rámci NATO. 
To znamená, že chtějí stát mimo, ale chtějí zasahovat do struktur, které byly 
budovány po léta, po desetiletí v období po druhé světové válce. Takže toto 
je ve skutečnosti dilema ani ne tak pro nás, jako spíš pro Rusko. Právě proto 
je tu skupina zemí, které snad dávají přednost tomu nechat Rusy, aby se 
nejprve rozhodli, jaký je ve skutečnosti jejich strategický zájem, zatímco tu 
může samozřejmě být skupina zemí, které by jaksi prosazovaly jiný přístup 
a co nejvíce Rusy zapojily a poté možná očekávaly změnu, jejíž uskutečnění 
bychom rádi viděli. Právě proto toto dilema vždy vyplave na povrch bez 
ohledu na to, jak se stavíme k bezpečnostním nebo ekonomickým otázkám. 
Pokud by někdo z řečníků chtěl reagovat na mé poznámky, budu mu velice 
vděčný. 
Velice děkuji.

Vladimír Dlouhý:

Mnohokrát děkuji. Vidím dvě otázky, dvě zdvižené ruce, dáma má přednost. 

Jaroslava Vránová:

Jmenuji se Jaroslava Vránová, jsem v důchodu a byla jsem pediatr, tedy 
dětská lékařka. Mám jednu otázku na profesora Karaganova. Ráda bych 
věděla, profesore Karaganove, co Rusko ztratilo, mám na mysli v politickém 
prostoru a také v územním prostoru během posledních 20 let. A proč Rusko 
není členem Evropské unie, protože spisovatel Dostojevskij v roce 1880 ve 
svých zápiscích z cesty napsal, mělo by Rusko být členem Evropské unie či 
nikoliv? 
A třetí otázka zní, proč považujete novou smlouvu, novou bezpečnostní 
smlouvu o jaderném odzbrojení za provizorní smlouvu? Nevím, jestli mi 
rozumíte.
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Vladimír Dlouhý:

Sergej tomu porozuměl. Nevím, možná Dostojevskij položil tuto otázku 
v Baden-Badenu v Německu, když si užíval pobytu v místních lázních, kde 
strávil hodně svého času. Divím se však, že se zmínil o Evropské unii.
Třetí otázku položí Sanjiv Suri.

Sanjiv Suri:

Sanjiv Suri ze Zátiší Group.
Myslím, že Karel velmi správně poukázal na to, že jako lidé uvažujeme 
v minulosti a pak je velice těžké přeorientovat se na budoucnost. Kdybych 
měl však oslovit Christopha a Sergeje, vás dva, a kdybychom se měli pokusit 
opustit minulost, pouze na chvíli, a přeorientovat se na budoucnost. A kdybych 
měl prohodit vaše úlohy a na okamžik by Christoph byl Sergejem a Sergeji, 
vy byste byl Christophem, a vžili byste se do pozice toho druhého. Kdybyste 
se na pár minut zamysleli a pak se vyjádřili k tomu, co byste očekávali, 
protože partnerství vyžaduje důvěru. Co by vám pomohlo vybudovat důvěru, 
co byste očekávali od toho druhého, ovšem po výměně svých rolí.

Vladimír Dlouhý:

Mnohokrát děkuji. Toto je námět na velice pěkné cvičení. Jiří Schneider, 
prosím.

Jiří Schneider:

Jiří Schneider, Prague Security Studies Institute. Slyšeli jsme o ruském 
dilematu nebo o volbě, ať už je to cokoli. Myslím, že existuje evropské dilema 
nebo volba, jak se pokusit o nemožné. Slyšeli jsme, že je nemožné chovat 
se blahosklonně vůči Rusku, takže jestliže chceme integrovat Rusko, sblížit 
se s ním, budeme muset upravit svá pravidla, své úspěchy. Abych použil 
ostřejších slov, nejspíš bychom měli opustit či vzdát se některých svých 
úspěchů. Jsme připraveni to udělat? Jsme přece tak hrdí na své úspěchy 
– acquis, atd. 
Takže toto je otázka pro Evropany. 

Vladimír Dlouhý:

Mnohokrát děkuji. Má někdo pátou otázku? Velvyslanec Dyba, prosím.
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Karel Dyba:

Děkuji. 
Jsem nyní velvyslancem České republiky při OECD. Budování důvěry očividně 
znamená také užší spolupráci, integraci Ruska a podobně. Zajímalo by mě, 
zda profesor Karaganov ví, že Rusko žádá o členství a že ho OECD přizvalo, 
aby se stalo jeho členem. Celý proces se však vleče; pokud vím, problém 
je uvnitř Ruska a očividně nikoli na nejvyšší úrovni. Nejvyšší představitelé si 
přejí přistoupit k OECD, ale existuje tu určitá opozice. Na ministerstvech jsou 
zájmové skupiny stavící se proti tomuto kroku. Rusko se v nedávné době 
stalo v rámci OECD členem Komise proti úplatkářství, Rusko spolupracuje 
s OECD, Rusko je velice dobrým členem Mezinárodní  agentury pro energii 
(International Energy Agency), jež je součástí OECD, a zajímalo by mě, zda 
až dojde na rozhodnutí a Rusko projde všemi výbory a technické otázky 
budou vyřešeny, zda-li pak bude ochota na straně evropských členů přijmout 
Rusko. Bude to politické rozhodnutí. 
A chci vám připomenout, že uvnitř OECD rovněž máme země jako je USA, 
Japonsko a tak dále. 

Vladimír Dlouhý:

Děkuji, pane velvyslanče.
Máme tedy prvních pět komentářů, otázek a já teď požádám řečníky, aby na 
ně reagovali v takovém pořadí, v jakém vystupovali. 
Takže Christophe, prosím. Prosím nezapomeňte na zajímavý podnět Sanjiva 
Suriho, abyste si na chvíli představil, že jste Sergej Karaganov a naopak.

Dr. Christoph Heusgen:

Nuže, bylo by možné odpovědět tak, jak to obvykle dělají politici: „Na 
hypotetické otázky neodpovídám” [smích].
Odpověď jsem se snažil dát ve své prezentaci. A to nahlédnutím, alespoň z mé 
perspektivy, do vnímaných zájmů Ruska. Kdybych já byl Rus, podíval bych se 
na ten obrovský prostor, který tam je, podíval bych se na ekonomický rozvoj 
tohoto prostoru, uvědomil bych si, že skutečný problém tkví v tom, že jsem 
nedostatečně investoval do infrastruktury. Viděl bych, že jsem neudělal dost 
pro diverzifikaci ekonomiky stále příliš zaměřené na těžbu plynu a ropy. Viděl 
bych, že jsem nepostoupil dostatečně daleko směrem k vytváření středních 
a malých podniků. Podíval bych se na administrativu a viděl bych, že to 
stále není opravdu moderní administrativa. A podíval bych se na občanskou 
společnost, systém politických stran, atd. A pak bych se rozhlédl kolem sebe 
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a řekl bych si, kdo mě může podporovat, pokud toto považují za nedostatek, 
což podle mého názoru Rusové dělají a pan Karaganov také. Viděl bych, kdo 
je nejlepší partner, který mi pomůže napravit tyto nedostatky. 
A když se rozhlédnu, vidím Čínu, vidím Indii, a pak daleko bych viděl Spojené 
státy a Evropu jako souseda. A podíval bych se, co Evropská unie dokázala 
za dobu své existence, a podíval bych se, jakým směrem se evropské země 
vyvíjejí, a řekl bych si, že mají obdobné problémy. Podnikly určité kroky, 
z nichž ne všechny jsou úspěšné, ale ve srovnání s tím, kde jsme byli my, 
jsme toho my dosáhli hodně. 
Takže bych se pokusil zjistit, jak se dostanu do užšího kontaktu s Evropskou 
unií. Proč bych nepřijal návrhy vznesené panem Barrossem, jenž hovoří 
o modernizaci partnerství? A podíval bych se na různé oblasti a zjistil bych, 
v čem se můžu poučit, co můžeme vzájemně získat z užšího vztahu ve všech 
různých oblastech. Takže takhle bych se snažil naložit se svými současnými 
problémy. A snažil bych se přistupovat k nim s otevřenou myslí.
Problém spočívá v tom, jak myslím Karel Schwarzenberg správně konstatoval 
na konci své prezentace, že potřebujeme budovat důvěru, potřebujeme si 
vzájemně důvěřovat v tom směru, že to, co děláme, je ve skutečnosti ku 
vzájemnému prospěchu.
A otázka zní: Je možné tuto důvěru vybudovat, pokud jsme se neshodli na 
minulosti, či pokud jsme o ní otevřeně nehovořili, a o tom, že, máme stejný 
nebo podobný pohled na minulost, dokonce i když jsme se shodli na tom, 
že spolu nesouhlasíme. Mám za to, že v tomto ohledu máme velký problém. 
A v prezentaci pana Karaganova jednou z nejpřekvapivějších věcí, jelikož 
již nebyla nějakou dobu diskutovávána, byla interpretace například války 
v Kosovu. 
V té době jsem se zabýval touto oblastí a bylo to na hranicích Kosova, kde 
stovky tisíců Kosovanů utíkaly ze země a v zemi prakticky nezůstali žádní 
Kosované nebo albánští Kosované. A byla to jasná humanitární intervence. 
V tu dobu byla naprosto nezbytná. Pořád ještě to mám před očima – mohli jste 
vidět proudy odcházejících uprchlíků táhnoucí se až na obzor k makedonské 
hranici, nikoli na albánskou hranici, a teď slyším, že to byla agrese proti 
Kosovu a že NATO je třeba zastrašit. 
Chci tím říct, že stále existuje ohromný rozdíl dokonce i v pohledu na velice 
nedávnou minulost. Otázkou je: Musíme to objasňovat? A proto jsem řekl, že 
je tak důležité pro Německo a Francii, aby napsaly společné knihy o historii 
a měly společnou vizi. Dokážeme to? Dokážeme budovat tuto budoucnost, 
aniž bychom si vyjasnili minulost, nebo si musíme nejdřív vyjasnit minulost? 
Takže toto je spíše otázka než odpověď. 
Pokud jde o vzdávání se úspěchů, jsme blahosklonní?; ve své prezentaci 
jsem o této věci jasně řekl, že bychom neměli být blahosklonní a že bychom 
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měli klást důraz na aspekt partnerství. Měli bychom se pokusit pracovat 
na stejné úrovni s našimi ruskými partnery a nebýt blahosklonní, abychom 
dospěli ke společným úspěchům. Pokud jde o bezpečnost a obranu. 
Myslím, že v tomto případě je také třeba zvážit na evropské úrovni, zda 
bychom nemohli vytvořit novou instituci, jelikož až do nynějška, v případě 
operace Evropské unie takzvaný Výbor přispěvatelů a nečlenských zemí EU 
může přispívat, ovšem nepodílí se na procesu rozhodování. Měli bychom 
tedy usilovat o to, abychom s našimi ruskými partnery spolupracovali na 
dostatečně vysoké úrovni, abychom společně mohli zkoumat analyzované 
otázky, společně rozhodovat a společně tato rozhodnutí realizovat. Pokud 
jde o vzdávání se úspěchů, jsme natolik spokojení v EU s tím, že jsme se 
nyní shodli na Lisabonské smlouvě, že bychom se v žádném případě nechtěli 
ničeho vzdávat. 
Pokud jde o OECD, považuji za velice zajímavé, že totéž lze říci o Světové 
obchodní organizaci (WTO). Rusko má svůj vlastní hlas. Chce volný obchodní 
svazek s Kazachstánem a Běloruskem, nebo se chce integrovat do světové 
ekonomiky a stát se členem WTO. To jsou možnosti, které Rusko má.  Děkuji 
vám.

Vladimír Dlouhý:

Děkuji. Sergeji, prosím.

Prof. Sergej A. Karaganov:

Budu reagovat na to, co Rusko ztratilo. Před rokem v Rusku vyšla skvělá 
publikace. Ani jeden evropský stát se neodvážil tuto publikaci vydat. Jsou 
to první a nejucelenější dějiny Ruska, nazvané dějiny Ruska ve 20. století. 
Jsou napsány z jiné perspektivy, nikoli rudých, kteří zvítězili, ale bílých, 
kteří prohráli. Takže na konci této publikace je odpověď na vaši otázku. A ta 
odpověď zní: Dvacáté století bylo pro Rusko katastrofou. Druhá otázka se 
týkala území: V průběhu 20. století Rusko přišlo přibližně o polovinu svého 
obyvatelného území a téměř o třetinu svého obyvatelstva. Toto je rovněž 
odpověď na otázku, co jsme ztratili během posledních deseti až patnácti let. 
Tak zaprvé, země, jež ztratila 60 -70 milionů lidí nebo ještě víc, vlastně sto 
milionů, pokojně rozpustila své území v souladu s vůlí svých národů. 
Zadruhé, k vaší velice pozorné poznámce: Zda diskutujeme o téže staré 
otázce posledních dvacet, třicet nebo čtyřicet let? Svět se změnil a my 
nejsme ochotni to uznat. Svět se změnil a mění se stále rychleji a rychleji. 
A nemění se ve prospěch Evropy, nemění se ve prospěch Ruska. My bychom 
jako slabý partner mohli využít vzestupu Číny. Evropa prostě prohrává. Moc 
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rádi bychom měli Evropu jako svého spojence a jako konkurenta ve vztahu 
EU s Asií. 
Pokud jde o budování důvěry. Proč já a někteří další Rusové voláme po nové 
bezpečnostní smlouvě, právě proto, že potřebujeme důvěru. Bez řešení 
politických problémů bychom nikdy nedokázali obnovit důvěru. Důvěřujeme 
Němcům, jelikož Němci dodrželi všechny své sliby během posledních 
několika desetiletí, ostatní však nikoli. 
Ovšem kdybych byl Němec, skočil bych po ruských návrzích a okamžitě 
bych přizval Rusko do NATO a dalších politických organizací NATO. Myslím, 
že to by mnozí v Rusku spolkli. Tedy neměli bychom na vybranou; museli 
bychom to přijmout.
Zadruhé, začněme hovořit o strategickém spojenectví, jež pan Heusgen 
pojmenoval podobným způsobem, avšak jemnějšími výrazy. Ovšem 
nenalhávejme si nic. Co je nyní skutečně navrhováno, to je partnerství 
modernizace. Naneštěstí, pro nás pro všechny jsem četl ten dokument. Je 
to ostuda. Vyznívá asi takhle: pomozte nám něco udělat, udělejte reformu 
tady, udělejte reformu tamhle. Tohle můžeme udělat sami, pokud budeme 
mít tu správnou náladu. Nepotřebujeme pomoc, která je nám navrhována 
jako modernizace. Mám ruský protidokument, který bude rozeslán, který je 
o něco hlubší, ale stejně byrokratický. Nehovoříme o skutečných a závažných 
otázkách. 
Pokud jde o OECD a WTO, to jsou dvě hodně propojené otázky. Rusko chce 
přistoupit. Možná jsou ve společnosti lidé, kteří nechtějí dodržovat pravidla 
OECD. Zcela zjevně je blokují. A OECD nepatří mezi jejich priority. Dalo by 
se to však provést, je to snadné. WTO je složitější případ. Čekáme už 17 let, 
vše se protahuje a byli jsme podvedeni. 
Před několika lety, vylíčím vám jeden příběh. Před několika lety si Evropa 
zoufale přála, abychom podepsali Kjótský protokol, protože jinak by nemohl 
vstoupit v platnost a znovu by byl zmařen. A řekli Putinovi: Podpoříme vaše 
přistoupení. A my řekli: Dobře, podepíšeme ho. A Kjótský protokol vstoupil 
v platnost. A pak Evropa přešlapovala a představovala hlavní překážku 
našeho členství ve WTO. 
A nyní je tu další problém. Sledujeme WTO a WTO je velice zvláštní 
organizace. Před 30 lety existovalo 25 regionálních preferenčních obchodních 
dohod. Nyní jich je celkem 475. Z nich 258 se skutečně realizuje. Vypadá to, 
že WTO se stává věcí minulosti. Čekáme, zda-li se prokáže, jestli funguje 
nebo ne. A před tím jsme se rozhodli, že vybudujeme svůj vlastní blok 
a pak uvidíme. Není to tak, že bychom byli proti WTO nebo proti pravidlům. 
Musíme počkat a uvidíme, zda WTO bude fungovat a nadále hrát svou úlohu. 
Každý ví, že kolo rokování v Doha je mrtvé, všichni jako šílení podepisují 
preferenční dohody nebo sektorové dohody. Musím však zopakovat, že jsme 
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mohli přistoupit již před čtyřmi či pěti roky. Existovala pro to reálná možnost 
a já lituji, že ta možnost nebyla využita. 
Takže pokud jde o to být uvnitř nebo stát mimo. Rusko je samozřejmě poměrně 
velká země a jak jsem již říkal, já nežádám a my nežádáme a nikdy bychom 
nežádali o členství v Evropské unii, protože existuje skupina pravidel, která 
by nám nemohla být předepisována. Ale spojenectví, úzké partnerství: jistě, 
proč ne. Budeme uvnitř a přitom budeme mít určitý prostor k manévrování. 
A z hlediska bezpečnosti to znamená jednu jedinou věc. Že překonáme 
to rozdělení; že prostě odepíšeme tu krvavou historii, kterou jsme prožili, 
a historii, která nás stále poškozuje. Zda my Evropané a Rusové, mimochodem 
já nejsem většinový Rus, a to, co říkám není názor většinového Rusa, já 
zastupuji zmenšující se, avšak nadále vlivnou menšinu. Pokud my Evropané 
a Rusové budeme dále lpět na své historii, a naše historie je neodpustitelná, 
včetně ruské historie, pak zcela jistě prohrajeme, tak to prostě je. Protože jiné 
národy, jiné části světa myslí na budoucnost a vedou si mnohem lépe. Takže 
to znamená, že Evropa jde cestou Benátek, mého nejoblíbenějšího místa na 
světě, a Rusko klesá na pozici pomocníka Velké Číny. To se stane. 

Vladimír Dlouhý:

Děkuji. Karle, chtěl bys něco poznamenat, prosím?

Karel Schwarzenberg:

Po těch všech chmurných názorech, které jsme tu přednesli, které sám již 
nějakou dobu zastávám, bychom se měli vrátit do reality a velice střízlivě 
prodiskutovat, na čem ve skutečnosti můžeme začít pracovat. Myslím, že 
není doba na velké projekty, na velké architektury a podobné věci. Mám za 
to, že se v tuto chvíli musíme soustředit na malé kroky, na realistické kroky 
a střízlivé kroky. Postupovat tímto způsobem a stále více spolupracovat. 
Pokud se vrátíme k minulosti, což jsme několikrát udělali, ve snaze uvědomit 
si skvělé návrhy na společný kontinent, společnou budoucnost, dopustíme 
se stejné chyby a nikdy neuspějeme. Úkolem pro dnešek je usilovat 
o menší projekty, realistické projekty a pracovat na nich. A pak si dokážu 
představit, že po několika generacích si budeme mnohem blíž než dosud. 
A tyto malé projekty, realistické projekty spolupráce s jednotlivými evropskými 
státy s cílem zahájit naši společnou práci. To je to nejdůležitější. Protože 
všechny velké projekty, které se snaží nevšímat si problémů, které mezi 
námi stále přetrvávají, důvěry, způsobu uvažování, našich politických tradic, 
ať to nazvete, jak chcete, úspěchů, ty zkrátka nebudou úspěšné. Začněme 
s drobnými krůčky, realistickými menšími kroky.
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Vladimír Dlouhý:

Mnohokrát děkuji. Můžeme zahájit druhé kolo otázek?

Tomáš Pospíšil: 

Jmenuji se Tomáš Pospíšil a jsem referent pro Rusko na českém Ministerstvu 
zahraničních věcí. Pane Karaganove, mám otázku na vás. Několikrát jste 
řekl, že současná nabídka Partnerství pro modernizaci je vtip; Souhlasil bych, 
protože si nemyslím, že Rusko a ruská ekonomika mohou být modernizovány, 
aniž by byla vymýcena korupce, zaveden právní řád a zajištěna občanská 
společnost. Takže co tedy chcete jako partnerství pro modernizaci? Děkuji.

Vladimír Dlouhý:

Děkuji. Dovolte mi, abych se přidal k těm, kteří kladou dotazy. A také abych 
trochu rozvedl, co tu bylo řečeno. Sergeji, v určitých částech své prezentace 
jste se poměrně kriticky vyjádřil o politickém postavení a síle Evropy v dnešním 
světě. A v tomto směru s vámi souhlasím, rovněž si myslím, že Evropa čelí 
zásadním problémům, možná více, než si my Evropané uvědomujeme. 
Dovolte mi ale položit protiotázku: Zároveň jste řekl, že Rusko považuje jiné 
regiony za vhodnější ke spolupráci a Rusko že je považováno Spojenými 
státy, Asií a jinými zeměmi za mocnější než je Evropa, protože Evropa 
není sjednocena. Dovolte mi ale položit otázku: Je Rusko dnes skutečně 
tak mocným aktérem či tu je opravdu problém spočívající v tom, že Rusko 
se potýká s velice složitými demografickými trendy, absencí právního státu, 
problémem byrokracie; to jsou fakta, o nichž jsem se zmínil ve svém úvodním 
projevu. Prožíváte období, která se již nevrátí. Tohle bylo období finančních 
zisků nabytých díky zvýšení cen ropy, plynu a dalších komodit. Nebyli jsme 
však svědky mnoha investic, dokonce ani do infrastruktury, dokonce ani 
do infrastruktury v oblastech, jež jsou pro Rusko tak důležité jako je plyn 
a ropa. Gazprom je údajně největším dlužníkem na světě. Nenadsazujete 
v tuto chvíli nepatrně moc Ruska, když tvrdíte, že Evropa není tak potentním 
partnerem, ale já se obávám, že Rusko rovněž není považováno za velice 
silného partnera. 
Už jen poslední poznámku, můj kolega ze společnosti Goldman Sachs, Jim 
O’Neil, je autorem zkratky BRICs, která ho proslavila po celém světě. Slyšel 
jsem od Jima, že je kritizován kvůli tomu, že by měl vypustit velké R a hovořit 
o BICs nebo Rusko nahradit Indonésií a vzniklo by z toho BIICs, ovšem ani 
jedna z těchto zkratek nezní tak dobře jako BRICs. 
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Prof. Sergej A. Karaganov:

Nuže, pánové z Ministerstva zahraničních věcí. Ano, souhlasím s tím, že 
hovoříme o modernizaci, žádná skutečná důvěra neexistuje, korupce je tak 
hluboce zakořeněna, že podle mého názoru příštích několik let nebudeme 
připraveni na novou vlnu modernizace. Tak to prostě je. Putin, aby zachránil 
stát a zemi, dal byrokracii právo krást a nyní se z ní stal stroj, jenž se vymkl 
kontrole těch, kteří ho vytvořili, což je obrovský problém, který doufám, že 
překonáme, do pěti let od této chvíle, částečně, ovšem nikoli úplně.
Pokud jde o partnerství pro modernizaci, které Evropa navrhuje, to je vtip. 
Dokonce i bez našich problémů. Pokud sedíte na ministerstvu, vyžádejte 
si ten dokument, mají ho tam. Je to vtip. Vytvořili ho ve spěchu nějací 
bezvýznamní byrokraté na úrovni druhého asistenta ministra zahraničí, 
v jakémsi pododdělení či co. Takže to nebyl dobrý nápad. My očekáváme 
něco, co by nás sjednotilo. Protože Evropa a Rusko mají jeden zásadní 
problém: před deseti lety ztratily směr, nevíme, co od Evropy chceme, 
a Evropa neví, co chce udělat s Ruskem. Takže namísto toho, abychom 
někam směřovali, jednáme a vytváříme nejrůznější slogany. 
Evropa a Rusko mají značný potenciál, protože nejsou samy o sobě 
nepřátelské. Pokud jde o politické postavení Evropy. Politické postavení 
Evropy je žalostné a z tohoto důvodu je Rusko mocné. To ale neznamená, 
že Rusko je mocné, vždyť přece máme problémy s demografií, korupcí, 
zažili jsme jeden z největších kolapsů během ekonomické krize, jsme 
poměrně zaostalou zemí, samozřejmě jsme dostatečně neinvestovali do 
infrastruktury. Píšu to denně ve svých novinách, v oficiálních novinách. To, 
co jste řekli, je zcela a doslova v každých seriózních novinách v Rusku. Je 
tu však jedna věc. Rusko je velmoc, jež je připravena použít své nástroje na 
pozadí ne-velmocí. A toto také visí nad těmito oblastmi, a je to také velice 
důležité pro celý svět a je to větší Střední Východ, kde pouze my a USA jsme 
schopni působit. A proto jsme a priori mnohem silnější. Jsme nemoderní, ale 
tvrdá a silná velmoc, zažívající úpadek. A proto mám takový strach a obavy. 
Kdybychom posilovali, byli bychom moderní velmocí. Představte si to. Rusko, 
modernizované dvanácti, třinácti procentním růstem by nabídlo Evropě, aby 
se připojila k Rusku. A hotovo. Ale my zažíváme úpadek a potřebujeme 
morální, politickou podporu Evropy. Proto se domnívám, že potřebujeme 
spojenectví, a podle mých propočtů ho vy potřebujete přinejmenším stejně 
tak jako my. 
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Vladimír Dlouhý:

Děkuji. Jelikož se pomalu blížíme k závěru, mám dojem, že bych měl dát 
slovo ještě dvěma Evropanům, zejména když jsme od Sergeje Karaganova 
slyšeli o žalostné pozici Evropy v mezinárodní politice. Nuže, pánové, máte 
slovo.

Dr. Christoph Heusgen:

Nechávám plně na panu Karaganovi, aby popsal politiku Evropské unie. 
Pochopíte, že někdo kdo pracoval šest let pro Evropskou unii a snažil se 
budovat společnou bezpečnostní politiku, a myslím, že když se podíváte na 
pozice EU a řadu otázek a když prozkoumáte tyto pozice, uvidíte, že v EU 
došlo k velkému vývoji. Když se podíváte na Střední Východ, uvidíte jeden 
společný evropský pohled. Když se podíváte na íránskou krizi, existuje jedna 
společná evropská perspektiva a postoj vůči ní. Když se podíváte na mnoho 
věcí, které se odehrávají, byli byste překvapeni, jak rychle vzniká společná 
evropská vize. Nyní jsme pochopitelně ztratili hodně času kvůli Lisabonské 
smlouvě a máme potíže s tím, aby nové struktury začaly fungovat. Když 
se ale podíváte na administrativu USA, trvá jí to šest až devět měsíců, než 
začne pracovat, takže podle mého názoru pořád ještě máme určitý užitek 
z toho, že máme vybudované struktury pro spolupráci. Takže když hovořím 
o modernizačním partnerství, samozřejmě hovořím hodně o ekonomice 
a o tom, co je možné podniknout při potýkání se s výzvami, kterým čelíme, 
a Evropa v tomto smyslu podala fantastický výkon. Když se podíváte na 
společný trh, opravdu není fér zesměšňovat ho. Když se na něj podíváte, když 
se podíváte na to, co EU vybudovala v rámci různých politik, samozřejmě by 
toho mohlo být ještě víc, ale podívejte se, kolik zemí se chtělo stát členy EU, 
kolik zemí to chce dnes – minulý týden jsem s kancléřkou navštívil Turecko, 
kde jsme hovořili o jejich vstupu do EU, hovořili jsme s ukrajinskou vládou 
– hovořili jsme s mnoha evropskými vládami, které si všechny přejí vstoupit 
do EU. Proč chtějí vstoupit do EU? Protože se domnívají, že je to model, 
který se v minulosti osvědčil, a protože se domnívají, že je to model, který se 
osvědčí v budoucnosti. Takže kdybych byl vámi, dvakrát bych si rozmyslel 
odmítat nabídky EU na modernizační partnerství a ve svém protinávrhu bych 
uvedl, jak je možné vám více pomoci při zakládání většího počtu středních 
podniků, při modernizaci infrastruktury. Jak můžete ve skutečnosti rozdělit 
různé energetické společnosti, které ve vaší zemi máte, aby vznikla silnější 
konkurence nebo aby se více investovalo do infrastruktury. Myslím, že Rusko 
může od Evropské unie získat mnohé. 
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Karel Schwarzenberg:

Já se skutečně domnívám, že když diskutujeme o dnešní EU, vždy bychom 
si měli uvědomit, že to samozřejmě není dobře zavedená země - jakých 
máme na světě hodně – ale že Evropská unie je probíhající proces. 
A pamatujeme si celý její vývoj od Římské smlouvy před více než 50 lety. Pokud 
se ohlédnete zpět, uvidíte, že bylo vykonáno hodně. A je to poprvé, kdy jsou 
tisíc let staré státy, národy, které existují již staletí, a některé dokonce ještě 
déle, sjednocené, aniž by jediná země byla okupována armádou jiné. Toto je 
ojedinělá událost v historii. Samozřejmě, že nikdy nebudeme ničím takovým, 
jako jsou Spojené státy, protože v případě Spojených států bylo nutné udělat 
čáru a vytvořit tyto státy. Jedinými existujícími zeměmi byly kolonie. My 
máme velice odlišné národy, jazyky, tradice, a přesto se nám daří spojit se 
a zajistit si budoucnost. Pochopitelně je to obtížné, nikdo nemůže popřít, že 
Lisabonská smlouva je děsivý soubor zákonů, když ji porovnáte například 
s Ústavou Spojených států amerických, ale my jsme na ní pracovali mnoho 
let a byla vytvořena během diskuse, do níž bylo zapojeno 27 států. Takže toto 
je výsledek a stále více se přibližujeme k činům – ať už jsme někdy jakkoli 
kritičtí a jakkoli zoufalí z byrokracie Bruselu – ale je tu neuvěřitelná potřeba 
sjednotit Evropu, která stále trvá. Je to obdivuhodný vývoj. Myslím, že kromě 
ekonomických hodnot a schopností je EU vynikajícím partnerem také proto, 
že byla vytvořena mírovou cestou a že proto je jedním z nejspolehlivějších 
partnerů. Možná ne tak silným, protože nemá dostatečnou armádu, obranná 
organizace se teprve buduje, a teprve nyní jsme také začali se společnou 
diplomatickou službou. Musím připustit, že je to jeden z nejužitečnějších 
a nejpříjemnějších partnerů, jaké jsme v historii měli. 

Vladimír Dlouhý:

Děkuji. Dovolte mi poslední poznámku adresovanou Sergejovi. Sergeji, velice 
dobře si dokážu představit – a každý, kdo měl co do činění s Evropskou unií 
na pracovní úrovni jistě také – že je ten dokument hrozný. A že připomínal 
spíše dokumenty našich starých komunistických plánů než proveditelný 
dokument, přesto ale věřím, že pan Heusgen a pan Schwarzenberg mají 
pravdu. Protože i když vytváříme takové dokumenty, mělo by si Rusko 
patrně důkladně rozmyslet, než je úplně odmítne, a měli byste opravdu 
využít nabízené příležitosti a budovat partnerství.
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Prof. Sergej A. Karaganov:

Dobrá, dovolte mi tedy pronést ještě jednu poznámku. Jednou ze zahraničních 
politik a humanitárních úkolů Ruska je zachovat zářící chrám nedotčený. 
Evropa a Evropská unie vytvořily něco nadlidského. A všichni dlužíme 
Evropanům za to, že to existuje, a v nadcházejících desetiletích či dokonce 
staletích nic podobného nevznikne. Jsme vděčni Evropě, že je taková, jaká 
je.

Vladimír Dlouhý:

Lituji, že musím diskusi ukončit právě v tuto chvíli, když je v nejlepším, ale 
každopádně vám všem velice děkuji za vaši účast na druhé akci společnosti 
Prague Twenty. Myslím, že to bylo celkem dobrá prezentace tří různých 
stanovisek a také poměrně zajímavá diskuse. Dovolte mi, abych poděkoval 
každému řečníkovi zvlášť. Sergeji Karaganovi za to, že přijel z veliké dálky 
a že přišel do prostředí, o němž mohl předpokládat, že ne vždy bude souhlasit 
s jeho názorem. Karlu Schwarzenbergovi, který přerušil předvolební kampaň 
a přišel mezi nás. A Christophu Heusgenovi, jenž je poradcem v oblasti 
zahraniční politiky patrně nejmocnější ženy světa. Navzdory tomu je tady 
a my musíme pochopit, že je to od něho velice odvážné, když tu hovoří, 
protože každé jeho slovo může být vloženo do úst někoho jiného. 

Rád bych tedy poděkoval všem řečníkům a vám všem a rád bych vás pozval 
na třetí setkání. 
Velice vám děkuji.
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 PRAGUE TWENTY

Prague Twenty (P20) je obecně prospěšná společnost založena v roce 
2009, dvacet let od pádu komunismu ve střední a východní Evropě. Prvotní 
náplní její činnosti je pořádání konferencí, odborných přednášek a jiných 
vzdělávacích akcí v oblasti politiky, společenských věd a kultury, za účasti 
špičkových zahraničních i domácích odborníků. Společnost Prague Twenty 
si neklade za cíl propagaci jednoho myšlenkového směru či jedné ideologie. 
Chce být spíše místem, kde se budou střetávat a konfrontovat různé názory, 
prezentované přednášejícími z různých oblastí Evropy a světa, ale též 
předními českými řečníky.
V čele společnosti stojí Správní rada, jejímiž členy jsou Stanislav Bernard, 
Eliška Břízová, Vladimír Dlouhý (Chairman), Jefim Fištejn, Cyril Höschl, 
Luděk Niedermeyer, Pavel Pafko, Libor Pešek and Karel Schwarzenberg.
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