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INTRODUCTORY WORD OF THE PANEL DISCUSSION 

Your Eminence, Excellency, ladies and gentlemen, 

Allow me to open the morning session of the conference titled "Saint Adalbert and 

Central Europe". My name is Petr Drulák and I will be your guide this Saturday morning. 

Our debate is actually very longstanding, I would say. We attempt to answer the 

question about the relationship between international integration and self-identity. 

This is not a new question, even if it might seem to have emerged in the twentieth 

and twenty-first centuries. With growing globalisation and integration, states and 

nations are striving to find some kind of compromise or a solution for coexistence, 

interconnection between the regional, the continental and the global, which is 

indispensable, and independence, identity and autonomy, which is also necessary. 

Maybe some fifteen or twenty years ago, we probably thought that this question 

was resolved once for all by our joining the European Union and NATO. And there 

is no doubt that our joining provided an answer. It is an answer that has proved 

effective in many respects, but, on the other hand, it is also an answer that is not 

entirely satisfactory. And by joining the EU and NATO, the aforementioned question 

has not been definitively answered either. Because it is a question that cuts across 

history and it is here now. 

Our ancestors asked themselves the same question in a completely different context 

a thousand years ago. And we turn to Saint Adalbert to whom we have dedicated 

this conference to seek and find an answer. Adalbert of Slavník, Bishop of Prague, 

Czech, Central European, European. He was an extraordinary figure of his epoch 

who needs no further introduction. It is of particular interest to us that St. Adalbert 

was in contact with both the clergy and the power elites of his day. Both the Pope 
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and the Emperor in Rome had the door open for him. 

What we can take from the legacy of St. Adalbert for the purposes of this conference 

and our reflections is the fact that his influence on the emperor and the leaders of 

the Holy Roman Empire helped to instil the idea that the relationship between the 

Central European space and the Western European space, which the Holy Roman 

Empire represented for us in Central Europe at that time, would not be a relationship 

based on centralisation, incorporation and uniformity, but on independence of 

national kingdoms. 

Autonomous states emerged in Central Europe and the broader Central European 

region, and these states then participated in Central European and European politics. 

The model of autonomous kingdoms sometimes worked and sometimes it did not. 

Many of them perished for centuries. Like ours. Poles also have a very turbulent 

history. They were gaining and losing their statehood. This is one of the traits of the 

Central European space. But the model remains as a standard to which we relate 

and define ourselves. And it is actually still relevant and shapes our autonomy, 

Central European autonomy, which at the same time built on contacts with Europe 

and the world. 

It is in this context that we are going to ask questions about the future of Central 

European cooperation. We are going to ask questions primarily from three perspectives 

at this conference. From a geopolitical perspective, from a value perspective and 

from an economic perspective. These three perspectives also correspond to the 

three working groups that await us this afternoon, where we will discuss and 

elaborate on the idea of Central European cooperation. 

These three perspectives, although we will discuss them in three separate working 

groups, are of course interconnected because the geopolitical perspective includes 

the perspectives of space, security, and strategic relations. It is a perspective that is 

in a way the most visible because it can be pointed out as a place on the map. We 

can show Central Europe on a map even though we might argue about where precisely 

it starts and ends. 
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Nevertheless, the geopolitical perspective would of course be completely void if it was 

not built on values, because values serve as the glue that holds the idea of Central 

Europeanism together. And I think that a significant part of our panel discussion 

today is going to be about values. 

However, we should not forget the third pillar, the economic pillar, because neither 

the strategic space, nor the values can exist in a vacuum without practical cooperation. 

If the values are the conceptual and spiritual glue, then the economy, the infrastructure 

is the practical glue, without which, of course, no project of Central European 

cooperation has any chance to succeed. 
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Петр ДРУЛАК 

Универзитет Западна Бохемија, Плзен, Чешка 

 

УВОДНА РЕЧ ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ 

Ваше Преосвештенство, Екселенцијо, даме и господо, 

Дозволите ми да отворим преподневну сесију конференције под називом 

„Свети Адалберт и Централна Европа“. Моје име је Петр Друлак и ја ћу бити 

ваш водич ове суботе ујутро. 

Наша дебата је заправо веома дуга, рекао бих. Покушавамо да одговоримо 

на питање о односу међународне интеграције и самоидентитета. Ово није 

ново питање, чак и ако се чини да се појавило у двадесетом и двадесет 

првом веку. Са растућом глобализацијом и интеграцијом, државе и народи 

теже да пронађу неку врсту компромиса или решења за суживот, међусобну 

повезаност регионалног, континенталног и глобалног, што је неопходно, 

и независност, идентитет и аутономију, која је такође неопходна. 

Можда смо пре неких петнаест-двадесет година вероватно мислили да је 

ово питање једном заувек решено нашим уласком у Европску унију и НАТО. И 

нема сумње да је наше придруживање дало одговор. То је одговор који се 

показао ефикасним у многим аспектима, али, с друге стране, то је и одговор 

који није сасвим задовољавајући. А уласком у ЕУ и НАТО ни на наведено 

питање није дефинитивно одговорено. Јер то је питање које просеца кроз 

историју и сада је ту. 

Наши преци су себи постављали исто питање у сасвим другом контексту 

пре хиљаду година. И обраћамо се Светом Адалберту коме смо посветили 

ову конференцију да тражимо и пронађемо одговор. Адалберт Славнички,  

епископ прашки, чешки, средњоевропски, европски. Био је изузетна личност 

своје епохе којој није потребно даље представљање. Посебно нам је занимљиво 

да је свети Адалберт био у контакту и са свештенством и са моћним елитама 
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свог времена. И папа и цар у Риму су му отворили врата. 

Оно што можемо узети из заоставштине Светог Адалберта за потребе ове 

конференције и наших размишљања јесте чињеница да је његов утицај на 

цара и вође Светог римског царства помогао да се усађује идеја да је однос 

између средњоевропског простора а западноевропски простор, који је Свето 

римско царство представљало за нас у средњој Европи у то време, не би 

био однос заснован на централизацији, инкорпорацији и једнообразности, 

већ на независности националних краљевстава. 

Аутономне државе су настале у централној Европи и ширем средњеевропском 

региону, а те државе су потом учествовале у средњоевропској и европској 

политици. Модел аутономних краљевстава понекад је функционисао, а 

понекад није. Многи од њих су страдали вековима. Као наше. Пољаци такође 

имају веома бурну историју. Они су добијали и губили своју државност. То 

је једна од одлика средњоевропског простора. Али модел остаје као стандард 

на који се односимо и дефинишемо себе. И она је заправо и даље актуелна 

и обликује нашу аутономију, средњоевропску аутономију, која је у исто време 

изграђена на контактима са Европом и светом. 

У том контексту ћемо постављати питања о будућности средњоевропске 

сарадње. На овој конференцији ћемо постављати питања првенствено из три 

перспективе. Из геополитичке перспективе, из вредносне перспективе и 

из економске перспективе. Ове три перспективе одговарају и трима радним 

групама које нас очекују данас поподне, где ћемо разговарати и разрадити 

идеју средњоевропске сарадње. 

Ове три перспективе, иако ћемо о њима разговарати у три одвојене радне 

групе, наравно су међусобно повезане јер геополитичка перспектива укључује 

перспективе простора, безбедности и стратешких односа. То је перспектива 

која је на неки начин највидљивија јер се може истаћи као место на мапи. 

Можемо да прикажемо Средњу Европу на мапи иако бисмо могли да се 

расправљамо о томе где тачно почиње и где се завршава. 
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Ипак, геополитичка перспектива би наравно била потпуно испразна да 

није изграђена на вредностима, јер вредности служе као лепак који држи 

идеју централноевропеизма на окупу. И мислим да ће значајан део наше 

панел дискусије данас бити о вредностима. 

Међутим, не треба заборавити ни трећи стуб, економски, јер ни стратешки 

простор, ни вредности не могу постојати у вакууму без практичне сарадње. 

Ако вредности јесу концептуални и духовни лепак, онда је привреда, 

инфраструктура практични лепак, без којег, наравно, ниједан пројекат 

средњоевропске сарадње нема шансе да успе.




