
Н а 21 юни 1991 г. напуска преде-
лите на Чехословакия послед-

ната влакова композиция, натоваре-
на със съветска техника и войници. 
На 1 юли 1991 г. в Чернинския дво-
рец в Прага е подписан протокол за 
разпускането на Варшавския дого-
вор.

Проектът „Седмица на свобо-
дата“, припомнящ паметните съ-
бития отпреди 20 години, протече 
под егидата на Карел Шварценберг, 
вицепремиер и  министър на външ-
ните работи, Пршемисъл Соботка, 
заместник-председател на Сена-
та, Александър Вондра, министър 
на отбраната на Чехия и  Бохуслав 
Свобода, кмет на Прага. Участваха 
политици и дипломати от цял свят. 
Бяха прочетени отворени писма от 

Целта на проекта, според преки-
те организатори, агенция „Opona“, 
си поставя за цел да припомни цен-
ностите, които стоят в  основата на 
евро-американската цивилизация. 
Не случайно, изтъкват те, сърцето 

на проекта е и „сърцето на Европа“ 
– Прага. В това свое първо издание 
проектът отделя място, както на 
сериозен поглед – Международна-
та конференция, така и  на мнение 
през призмата на годините, което 
да приближи събитието до младите. 
От тази гледна точка символ на таз-
годишното издание беше розовият 
танк във Вълтава, а  символичният 
цвят – на всички издания – ще бъде 
розовият. Младите хора са главната 
целева група, към които се обръща 
проектът и на които иска да припом-
ни събитията от близкото минало.

Участник в  Международната 
конференция от България беше 
д-р Йордан Баев, доцент по съвре-
менна история и  по военнополити-
чески проблеми на сигурността във 

Д-р Баев има близо 250 научни и на-
учнопопулярни публикации по цял 
свят. Изследванията му са в  облас-
тта на политическата, военната, ди-
пломатическата и  разузнавателната 
история, историята на организации-

те за европейска и евроатлантическа 
сигурност и международните миро-
поддържащи операции.

Последният му труд е „Системата 
за европейска сигурност и Балкани-
те в  годините на Студената война“, 
който ще бъде основа за професура-
та му. „Публикуваните в  този труд 
нови знания и  професионализмът, 
с  който са получени, го нареждат 
до най-добрите съвременни моно-
графии за НАТО, Варшавския до-
говор и Студената война – пише за 
монографията проф. д.н. Цветан 
Семерджиев. – Няма съмнение, че 
талантливо представеният от автора 
разказ за историята на двата пакта 
ще предизвика интереса и  на ши-
роката читателска публика, която 
ще има възможността да открие, че 

АКО В КРАЯ НА ЮНИ СТЕ ОБЪРНАЛИ ВНИМАНИЕ НА НЕУМЕСТНО РОЗОВИЯ ТАНК, ПОЛЮЛЯВЩ СЕ ВЪРХУ ВЪЛ-
НИТЕ В СРЕДАТА НА ВЪЛТАВА, МОЖЕ БИ ЗНАЕТЕ, ЧЕ НАЛУДНИЧАВАТА ИДЕЯ Е ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА „СЕДМИЦА НА 
СВОБОДАТА“, ПРОТЕКЪЛ В ЧЕШКАТА СТОЛИЦА ОТ 20 ЮНИ ДО 1 ЮЛИ. ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТА БЕШЕ 
ПОСВЕТЕНО НА 20 ГОДИНИ ОТ РАЗПУСКАНЕТО НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР И  ИЗТЕГЛЯНЕТО НА СЪВЕТСКИТЕ 
ВОЙСКИ ОТ ЧЕХОСЛОВАКИЯ. ЦЕНТРАЛНОТО СЪБИТИЕ – ДВУДНЕВНАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЕ 
СЪСТОЯ В ЗАЛАТА НА ЧЕРНИНСКИЯ ДВОРЕЦ НА 27 И 28 ЮНИ.

АКОКО ВВ ККРРААЯ ННАА ЮНЮНИИ СТСТЕЕ ООББЪЪРРНАНАЛИ ВВНИНИМАМАНИНИЕЕ НАНА ННЕУЕУМЕМЕСТСТННО РОЗОВИЯ ТАНК ПОЛЮ

20 години от края  
на една епоха

[ ]Участник 
в Международната 

конференция от България 
беше д-р Йордан Баев
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за много неща от близкото минало 
е невярно и неточно осведомена.“

„Опитах се – казва за монографи-
ята си самият автор – да синтезирам 
няколко много важни междуна-
родни големи проекта, като НАТО 
и Варшавския пакт, Студената вой-
на, Хелзинския процес за сътруд-
ничество и  сигурност в  Европа. За 
целта използвам голямо количество 
новоразсекретени документи, кои-
то и  с  други колеги сме събирали 
в  продължение на 10–15 години от 
над 30 архива на над 10 държави от 
Европа и  САЩ, в  това число архи-

архиви и  архивите на всички стра-

е синтезиран поглед за Европа след 
Втората световна война.“

„Конференцията – каза д-р Баев 
за двудневната Международна кон-
ференция, състояла се в  Чернин-
ския доврец – беше инициатива от 
най-високо държавно ниво, целя-
ща да припомни събитията отпре-
ди 20 години, когато в  Прага е  бил 
подписан акта за саморазпускане 
на Варшавския договор, да разкаже 
за наследството на организацията, 
в която сме си сътрудничели всички 
страни от Източна Европа и да мине 
към разговора за присъединяването 
към НАТО. Приносът за нас, пове-
чето участници, беше възможност-
та да видим онези личности, които 
са участвали в  демонтирането на 
социализма и  след това и  в  другия 
процес – приобщаването към за-
падната ценностна система, към ев-
роатлантическата общност. За нас, 
които работим с  документи, това 
е важно и интересно, тъй като едно 
е да видим документа, а съвсем дру-
го – да видим човека, който го е съз-
дал и  да чуем неговото обяснение. 
В  един официален документ 
много неща се казват 
и  много неща не се 
казват. Няма как да 
видим задкулисието. 
Ето защо да видим 
хората и  да чуем раз-
каза им за събитията 
е богатство.“

Д-р Баев изтъкна 
и другия важен момент: 
„По време на такива 
международни конфе-
ренции важно е  от една 
страна да чуем, от друга 

– да ни чуят и не на 
последно място – да 
установим контакти 
за бъдещи проек-
ти.“ По този повод 
той спомена, че от 
името на България 
е  упълномощен да 
разговаря по повод 
на конкретен про-
ект, който се под-
готвя, а именно 100 
години от създава-
нето на Българска-
та военна авиация. 
„Става въпрос за 
времето на Балкан-
ските войни, когато 
за първи път над 
Одрин са пуснати 
бомби и  за първи 
път, в  световен ма-
щаб, авиацията е из-
ползвана за военни 
цели. Оказва се, че 
чешката авиацион-
на промишленост 
има много голяма 
роля в  развитието 
на българската ави-
ация. По този повод 
Музеят на авиаци-
ята в  Прага, подчи-
нен на Института за 
военна история, ще 
участва в съвместен 
проект с български-
те институции с цел да бъде популя-
ризирана една от областите, в която 
чехите, като по-развита държава, са 
оказвали подкрепа на България.“

Международната конференция 
завърши с  вернисаж на изложба-
та „Братска прегръдка?“, която се 
състоя на 27 юни във Валдщейн-

ската градина. От-
криващите – Карел 
Шварценберг, Пр-
шемисъл Собот-
ка и  Александър 
Вондра получи-
ха по една го-
ляма ножица 
и  вместо фина 
панделка раз-
рязаха къс 
н е п р и я т н о 
режеща бод-
лива тел.

„ С а м о -
разпуска-

нето на Варшавския договор – спо-
дели мнение д-р Баев – означаваше 
край на една епоха, край на Студе-
ната война. До голяма степен това 
беше събитие между други две зна-
кови събития: едното беше падане-
то на Берлинската стена и Нежната 
революция, а  другото, няколко ме-
сеца по-късно, разпадането на Съ-
ветския съюз. Саморазпускането на 
Варшавския договор показа новата 
посока на развитие и изграждането 
на нов тип европейска сигурност, 
първоначално в рамките на евроат-
лантическата общност, а по-нататък 
и  в  общоевропейските структури – 
Европейският съюз. Днес възникват 
и регионални общности, като Више-
градската четворка тук. На Балкани-
те към подобни формати спадат сре-
щите на министрите от държавите 
на Югоизтична Европа, които се съ-
бират и обсъждат въпроси, касаещи 
конкретния регион. �
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Изложбата „Братска прегръдка“.

Международната конференция се състоя в Чернинския дворец – 
сградата на Министерството на външните работи на Чехия.
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