
Господин посланик, какво се слу-
чи през двете години на мандата 
Ви в България?

На първо място започнах да се 
чувствам в България като у дома си. 
Мисля, че от значение е и фактът, 
че доста сносно научих български. 
Мога да разговарям, благодарение 
на което и много по-добре да усетя 
и да се насладя на онова, което стра-
ната предлага.

Знае се за Вас, че имате линг-
вистична дарба. Освен английски, 
немски и руски учите и езиците на 
страните, в които сте изпращан 
на дипломатически мисии. Играе 
ли езикът някаква роля за опозна-
ването на една страна?

Със сигурност. И напълно одобря-
вам изискването на някои държави 
към дипломатите, изпращани там, да 
владеят езика им. Понякога това на-
истина не е лесно. В Ирак нямах въз-
можност за две години да науча езика 
и тогава усетих какво значи човек да 
бъде отрязан от реалния живот и ця-

лата информация, която получава, да 
бъде филтрирана през английския 
език – което, разбира се, деформира 
картината. Преди да дойда в Бълга-
рия говорех, много добре сърбохър-
ватски, но за съжаление българският 
го измести, защото са сходни. В Иран 
научих персийски, включително пис-
меността, което ми беше от голяма 
полза, защото можех да се справям 
с надписите. Езиците винаги са били 
мое хоби и съжалявам, че днес не ми 
остава време за тях.

В едно интервю казвате, че 
в България ви е довела Фортуна. 
Защо тя, а не лошият късмет? 
Защо се радвате, че сте в Бълга-
рия?

Дипломатическата ми кариера за-
почна на Балканите. Научих много 
както за самите държави, така и за 
връзките им с Чехия. И стана така, 
че те завинаги намериха място в сър-
цето ми. Ето защо, след последните 
доста тежки години в Близкия изток, 
приех това назначение като своеоб-

разна награда. Имах възможност да 
избирам, но въобще не се поколебах, 
защото за мен то беше продължение 
на балканската ми сага. И трябва да 
призная, че не съм разочарован.

Какво Ви харесва тук? Хората, 
природата, климатът?

На първо място това винаги 
и със сигурност са хората. Във вся-
ка страна най-важни са хората, а на 
Балканите те са открити и прями. 
Понякога това е малко стряскащо, 
защото могат в лицето да ви кажат, 
какво си мислят. Средноевропеецът 
е свикнал с по-отмерените герман-
ски нрави и не изразява така ясно 
чувствата си. Но ако човек свикне 
с тази черта – няма как да не се чув-
ства добре. Лично аз съм напълно 
удовлетворен.

Второто нещо е природата – Бъл-
гария предлага безброй възможности 
и места, които си заслужава да бъдат 
видени. Обичам планините и докато 
обиколя всички върхове и хълмове, 
четирите години ще се изтърколят. 

ПОСЛАНИКЪТ НА ЧЕШКАТА РЕ-
ПУБЛИКА В БЪЛГАРИЯ МАРТИН 
КЛЕПЕТКО ЗАПОЧВА ДИПЛОМАТИ-
ЧЕСКАТА СИ КАРИЕРА ПРЕЗ 1994 Г., 
КОГАТО Е ИЗПРАТЕН НА МЕЖДУ-
НАРОДНА МИСИЯ В ЮГОСЛАВИЯ. 
СЛЕД ТОВА ПОСТЕПЕННО Е НА-
ЗНАЧЕН КАТО CHARGÉ D´AFFAIRES 
В ЧЕШКИТЕ ПОСОЛСТВА В САРА-
ЕВО И ТЕХЕРАН. ОТ 2003 ДО 2005 Г. 
Е ПОСЛАНИК НА ЧЕХИЯ В ИРАК. НА 
3.11.2006 Г. ВРЪЧВА АКРЕДИТИВ-
НИТЕ СИ ПИСМА НА ПРЕЗИДЕНТА 
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, С КОЕТО ОФИ-
ЦИАЛНО ЗАЕМА ПОСТА ПОСЛА-
НИК НА ЧЕХИЯ В БЪЛГАРИЯ.

С обаяние, стил и усет
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Какво е мнението Ви за чешко-
българските отношения? Могат 
ли да бъдат подобрени?

Тези отношения са на много ви-
соко ниво, имат богата и дълга тра-
диция и е трудно да се каже какво 
би могло да се подобрява, защото 
просто са безпроблемни. Това, над 
което работим, е не подобряването 
им, а информираността. Имаме чув-
ството, че като добри приятели зна-
ем много едни за други, но в по-бли-
зък план става ясно, че българите 
наистина знаят много за Чехия, но 
в обратната посока нещата не стоят 
така и чехите далеч не са така добре 
запознати с българите и България. 
Тук виждам големи резерви и въз-
можност за добра работа.

Как стоят нещата на икономи-
ческо ниво?

Въпросът с инвестициите е малко 
по-сложен. Говорим, че в България 
има много чешки инвестиции, но 
всъщност голям е не толкова бро-
ят на фирмите, колкото обемът. Го-
ляма част от него е дело на ЧЕЗ, за 
който, за съжаление, не може да се 
каже, че съществува без проблеми. 
Когато в медиите се споменава ЧЕЗ, 
това обикновено не е в положителна 

светлина. Искаме да променим това 
положение на нещата, но осъзнава-
ме, че не можем да го постигнем от 
днес за утре.

Има и други инвеститори, раз-
бира се, но не мога да кажа, че са 
много. Ето защо задачата на ико-
номическия ни отдел е да привлече 
в България износители и инвести-
тори. Сблъскваме се обаче с про-
блеми и от българска страна. Може 
би е свързано и с критиките от Ев-
ропейския съюз, но имаме чувство-
то, че се издига стена, което опре-
делено не се покрива с представата 
за идеална среда за работа. Няколко 
наши фирми се сблъскаха със сери-
озни проблеми, които се опитваме 
да решим по дипломатичен път. 
Целта ни е това да не се разчуе, за да 
не разколебае и други потенциални 
желаещи да стъпят на българския 
пазар. Желанието ни е да решава-
ме възникналите проблеми мир-
но и разумно и да продължим да 
препоръчваме България на нашите 
предприемачи.

Какво планирате в близък план?
Най-важните ни задачи са свър-

зани с предстоящото чешко Предсе-
дателство на Европейската общност. 
За цялата чешка дипломация това ще 
бъде задача номер едно. За нас, в Со-
фия, положението няма да е така на-
прегнато, защото и двете страни са 
членки на Европейската общност. 
Но, разбира се, ни очакват редица 
официални посещения и културни 
прояви. До края на годината очаква-
ме посещение на Президента на ре-
публиката Вацлав Клаус, Председа-
теля на Парламента, Вицепремиера 
Александър Вондра и др.

Много може да бъде направено за 
културното сътрудничество между 
двете страни. Така например през 
следващия сезон ще бъда патрон на 
Новия симфоничен оркестър, кой-
то е сред най-добрите в България. 
Членовете му са предимно ученици 
и студенти от музикалните училища 
в България. Иска ми се да го про-
пагандирам в Чехия и като начало 
да организирам негов съвместен 
концерт с Пражката филхармония 
в София, с който официално да от-
крием нашето Председателство на 
Европейската общност. Вярвам, че 
концертът ще бъде мост към бъдещо 
сътрудничество между двата оркес-
търа.

Чешкото посолство по тради-
ция организира ежегодни срещи на 
българите, завършили чешки учеб-
ни заведения. Какво е мнението Ви 
за тези срещи?

Тези абсолвенти са много повече, 
отколкото ние знаем. Бихме искали 
да имаме някакъв списък, но това 
е невъзможно. Срещите винаги са 
много интересни и всички с удо-
волствие откликват на възможност-
та да се срещнат с приятели, които 
не са виждали няколко десетилетия 
и да поговорят чешки. Изумява ме 
нивото на техния чешки език и как 
го говорят и след 40 години. Това 
е нещо изключително, пред което 
се прекланям от душа и сърце. Така, 
че наистина искаме да разполагаме 
с по-голям списък на тези хора. Зна-
ем за неколкостотин, но сме убедени, 
че в най-добрия случай това е поло-
вината от тях. И със сигурност има 
такива, които дори не знаят, че По-
солството организира такива срещи. 
Обмисляме възможността преди 
следващата среща да поместим обя-
ва в печата. Освен това на всички 
казваме да съобщават на познатите 
си за тях и да ги водят.

В свой материал за вас, вестник 
„Стандарт“ ви нарича „най-ар-
тистичният дипломат в Бълга-
рия“. Истината е, че сте завърши-
ли Пражката музикална академия, 
специалност дирижиране. Свири-
те на пиано, а голямата ви любов 
е тромпетът. По време на мисия-
та Ви в Сараево дирижирате фил-
хармонията й, в обсадения Багдад 
организирате камерни концерти, 
в Техеран създавате рок-банда 
(тази информация е взета от за-
главия в пресата). На 28 февруари 
в зала „България“ дирижирате Со-
фийската филхармония. Господин 
посланик, навсякъде ли носите му-
зиката със себе си?

Отговорът явно е „да“. Така на-
пример нося със себе си „музикални 
консерви“, т.е. CD-та и музикални 
инструменти. Най-малкото – пиа-
но, китари и тромпет. В Сараево два 
пъти дирижирах местната Филхар-
мония и преживяването беше неве-
роятно дори и само за това, че ста-
ваше въпрос за първите концерти 
в следвоенния град. В Близкия изток 
такова нещо не беше възможно, за-
щото там не е изградено отношение 
към европейската класическа му-
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зика. Ето защо свирех предимно за 
собствено удоволствие. Едва в Со-
фия отново се докоснах до бившата 
си професия. Това стана през мина-
лата година, когато моят приятел, 
тромпетистът Карпаров, организира 
концерт с оркестъра на Музикална-
та академия. Мисля, че имаше голям 
успех, който зарадва всички ни. На 
базата на този концерт прояви ин-
терес и Софийската филхармония. 
Пристъпих към подготовката му 
с леки опасения, защото знам, че 
големите оркестри често се отнасят 
недобронамерено към гостуващите 
диригенти. Работата обаче се оказа 
истинско удоволствие и всичко мина 
на високо професионално ниво. Удо-

волствие за мен беше и предоставе-
ната ми възможност сам да избера 
репертоара. Спрях се на любимия 
си композитор Бохуслав Мартину, 
който в България не е много извес-
тен. Радвам се, че начинанието има-
ше успех. Софийската филхармония 
явно е на същото мнение, защото 
ми предложи да дирижирам втори 
концерт, който планираме за януари 
2009 г. и в който отново ще предста-
вим творби на Бохуслав Мартину.

По време на посланическия Ви 
мандат в Ирак колата Ви на два 
пъти е била атакувана. В интервю 
за ВВС заявявате, че онова, което 
най-много ви е натоварвало психи-
чески са били мерките за безопас-

ност и ежедневните съобщения за 
нечие убийство – понякога това 
са били хора, които сте познава-
ли. Днес сте посланик в България, 
където ситуацията е коренно раз-
лична. Какво всъщност е послание-
то, каква е ролята на посланика?

Мисля, че в последно време има 
известно изместване от класическите 
схващания. Дипломацията вече не се 
припокрива с романтичните ни пред-
стави от времето на старите кралства 
и империи, когато посланиците са 
били аристократи и посланици в най-
широкия и неограничен смисъл на 
думата. Днес нашата роля е по-скоро 
административна и свързана с до-
уточняването на различни детайли 
в становищата на страните по от-
делните въпроси. Голяма роля играе 
икономическата дипломация, която 
е свързана с подкрепата на икономи-
ческите ни интереси в съответната 
страна. И тъй като е лято, не мога да 
не спомена и консулската дейност. 
В страните, в които имаме голям по-
ток наши туристи, а България спада 
към тях, тя също е много важна.

В такъв случай важна ли е ли-
чността на посланика и може ли 
той въобще нещо да повлияе и про-
мени?

Аз все пак си мисля, че може и че 
личността му играе голяма роля. За-
щото какъвто и да е предметът на 
преговорите и независимо дали става 
въпрос за решаването на кардинални 
въпроси, касаещи бъдещите взаим-
ни отношения, или за доуточнява-
не на споменатите дребни детайли, 
партньорът винаги може да прояви 
доверие и да сподели повече, откол-
кото е необходимо или обратното. 
Именно тук е от значение личността. 
И разбира се, че от тази гледна точка 
има дипломати с голямо и по-малко 
„Д“. Не се смятам за изключителен 
дипломат и имам много примери, 
както от чешката, така и от чуждес-
транната дипломация, които смятам 
за недостижими. Някои от тях имат 
такова обаяние, че е достатъчно 
просто да се появят някъде и вратите 
пред тях се отварят сами. Това е дар, 
който трудно може да се научи или 
изгради и който с положителност 
е от голяма полза в нашата професия. 
Благодарение на него съществуват 
изключителни дипломати.

Благодаря за интервюто, госпо-
дин Посланик. 
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1 – Връчването на акредитивните писма

2 – посланик Мартин Клепетко, представителят на Чехия в България

3 – Зала България и концертът със Софийската филхармония

4 – Kонференция на тема „Интелигентни транспортни системи“ в Шератон

5 – посланик Мартин Клепетко – в миговете, когато с много младежки чар представлява 

само себе си
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