
ЕВРОПА Е СЪЮЗ НА ЦЕННОСТИ, НЕ НА ДИРЕКТИВИ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ НА НАДНАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. ЕВРО-
ПЕЙСКИЯТ ПРОЕКТ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЕРИОЗНА РЕВИЗИЯ – СМЯТА ЧЕШКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ.

Вацлав Клаус  
призовава да разбeрем миналото си

Росица Цонева: Когато едновре-
менно излязат две книги на един 
автор и той е президентът на Че-
хия – Вацлав Клаус, това е безспор-
но събитие. Не само на книжния 
пазар, а  и  политическо. Защо, г-н 
Попов?

Самият факт, че излизат едновре-
менно две книги на президента на 
Чехия Вацлав Клаус, е  постижение. 
Вацлав – Клаус периодично издава 
текстове, през цялата си политическа 
и държавна кариера – като лидер на 
Гражданската демократична партия, 
като финансов министър, премиер, 
председател на Долната камара на 
парламента и като президент на Чеш-
ката република от 2003 г. В този над 
20 годишен период той анализира 
и коментира случващото се в страна-
та си и в света. Това са трета и чет-
върта вече книга на Клаус, излизащи 
на български език у нас. Чешкият 
президент има своята публика тук. 
И естествено, книгите му са и поли-
тическо събитие, освен литературно. 
Те изразяват неговите политически 
позиции и  икономически анализи, 

които Клаус прави на изминалото 
и на сегашното време в Чехия и в Ев-
ропа. Пише ги с академичен размах, 
но и като политик, и като държавник, 
с ясна идеология и политически по-
зиции. Трябва да благодарим на две-
те издателства за ангажимента им, но 
и за ентусиазма им при издаването на 
„Къде започва утре“ и „Евроинтегра-
ция без илюзии“.

Защо е толкова актуален Клаус 
днес?

Книгата „Къде започва утре“ на 
издателство „Изток-Запад“ е  по-ця-
лостната книга. За да можем да гово-
рим за нещата, които ни се случват 
днес, според Клаус, е важно да имаме 
разбиране за предишното. Т.е. какво 
представляват комунизмът, револю-
цията, трансформацията, преход-
ният период и  участниците в  него 
с тяхното поведение и позициите им, 
и ефектите от всичко това. Без емо-
ции и  излишен патос. Иначе няма 
как да разберем днешната ситуация. 
Илюзия е, че светът започва от тебе. 
Време е да помъдреем. Изграждане-

то на едно утре е свързано с възмож-
ността да сме наясно с това, с което се 
разделяме. Трябва да се свържат вре-
мената. Един от проблемите на из-
точноевропейците е да видят своето 
Голямо време – стойностите, ценно-
стите, дефектите, илюзиите, прова-
лите и успехите. Нямаме друг обек-
тивен начин да говорим за днешния 
си ден, ако той не е положен в хори-
зонта на миналото. Ако отказваме да 
помним, има голяма опасност да се 
появят призраците от миналото, без 
да можем да ги разпознаем.

Каква е  диагнозата на Вацлав 
Клаус на Европа и ЕС?

Това по-скоро е свързано с книга-
та му „Евроинтеграция без илюзии“. 
Защото „Къде започва утре“ е  по-
скоро опит за осмисляне на чешкия 
сюжет – на комунизма, революцията, 
преходния период, чешкото сега. Но 
анализът надхвърля границите на 
чешката действителност. Той говори 
за чешкото, а се оказва, че става дума 
за източноевропейското изобщо и за 
съдбата на Източна Европа от 1989 г.
насам. Другата голяма тема на Кла-
ус наистина е състоянието на Евро-
па и бъдещето на ЕС. Той се опитва 
да покаже къде Европа е мит и къде 
е реалност. Ако Европа за нас е само 
мит, за митовете не се спори, те или 
се споделят или не. Но ако за нас Ев-
ропа е реалност, то тогава тя е пред-
мет на дебати и критически анализи. 
И Клаус поставя реалността Европа 
на критическа интерпретация, за 
него настощият проект на ЕС е  не-
ефективен и  неадекватен спрямо 
замисъла на създателите му. Осно-
вателите на ЕС са го базирали вър-
ху ценностите, идеите и практиките 
на класическия либерализъм. А той 
така се е  трансформирал, че е  загу-
бил първоначалния си дух, идеята за 
обединение чрез свобода, превърнал 
се е  в  бюрократичен проект, който 
много повече пречи за развитие-

Вацлав Клаус и Здравко Попов 
при представяне на книгите 

на чешкия президент
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то на нациите, 
държавите и на 
самата Евро-
па като цяло, 
отколкото да 
ги стимули-
ра. Европей-
ският проект 
се нуждае от 
сериозна ре-
визия, според 
Клаус във 
всички сфери 
– политика, 
икономика, 

външна политика, енерге-
тика. А за това трябва свободно да се 
чуят всички разумни мнения.

Вацлав Клаус ли се оформи като 
най-яркото лице на евроскептици-
зма?

За Клаус демокрацията в  класи-
ческия й вид е възможна само в гра-
ниците на националната суверенна 
държава. Всеки опит да се ликви-
дира националната държава за него 
е  опит да се ликвидира демокраци-
ята. Демокрацията не може, според 
него, да вирее на наднационално 
и  наддържавно равнище заради ог-
ромния разрив между гражданите 
и  отдалечените властови институ-
ции, които вземат решения, върху 
които гражданите нямат контрол. 
Това не означава, че Вацлав Клаус 
е  националист в  балканския, нега-
тивния смисъл на думата. За него 
Европа е  съюз на ценности, а не на 
директиви, които се вземат на над-
национално равнище. Ние сме в ев-
ропейско семейство заради общите 
класически ценности на либерали-
зма. А не заради безлични политики, 
бюрократични правила и директиви 
на институции, отнемащи суверени-
тета, особено на малките държави, 
и  налагащи им правила против на-
ционалния им интерес. Позицията 
на президента Клаус е, че богатство-
то на Европа е  преди всичко в  раз-
нообразието. Ние нямаме истинско 
разбиране за Европа днес, виждаме 
я  само като администрация, като 
правила и  като фондове. За прези-
дента Клаус Европа е  преди всичко 
общ икономически пазар, но това 
не означава задължително единен 
валутен съюз. Дори нещо повече, 
валутният съюз за него по-скоро 
ликвидира потенциала на държави-

те и  суверенитета за вземане на ре-
шения.

Т.е. той е  против новите евро-
пейски клишета?

Той не е  негативист в  смисъла 
на „черно и бяло“. Той иска дебат за 
това откъде идваме и накъде отива-
ме и  каква е  цената на различните 
пътища, които избираме. Иска да 
говорим за реалността, не за мита 
Европа. Клаус смята, че именно из-
точноевропейските държави задават 
критическия дух на ЕС. Ние знаем 
какво е  тоталитаризъм и  сме мно-
го по-чувствителни към неговите 
опасности. А  има 
скрити опаснос-
ти на нов тип 
идеология, които 
биха ни довели 
старите кумири 
под нови имена. 
Когато свободата 
е поставена под въпрос и е изтласка-
на от публичния ни живот, те вина-
ги е  възможно да се появят. Трябва 
да върнем на думите истинските им 
значения. За да се разбираме и за да 
разбираме къде отиваме.

Какви тенденции очертава Кла-
ус пред Европа?

Опасността за Европа е ликвиди-
рането на демокрацията, на свобо-
дата. Защото изходната и  крайната 
точка за съществуването й  е  свобо-
дата – икономическа, политическа, 
гражданска. Клаус не се възприема 
като политически гуру, пророк или 
шаман. В него ученият възпира това. 
Много е  чувствителен към социал-
ното инженерство и към всеки опит 
да се говори за апокалипсис на света. 
Този тип ефектност му е чужда. При-
зивът му е особено към поколението, 
което е  било свидетел на тоталита-
ризма, изнесло е на плещите си пре-
хода, но още е активно, има памет за 
миналото и може да я изрази. Защото 
за Европа трябва да се говори, но не 
инфантилно, каквото говорене има-
хме и ние в България преди да влезем 
в  ЕС като за рай и  обетована земя. 
Това митическо говорене е  имало 
позитивно значение за нашето мо-
тивиране и солидаризиране. Но ние 
вече сме в  реална Европа и  трябва 
да оставим мита за нея пред вратата 
й. А реалността Европа не е лесна за 
разбиране и не буди само позитивни 

емоции. Малките държави трябва 
да компенсират чрез мъдрост това, 
че са малки. И България, и Чехия са 
патили от т.нар. Велики сили. Затова 
още повече трябва да имаме изостре-
на чувствителност за реалностите, за 
да не бъдем завлечени по течението, 
без да съзнаваме накъде. Книгите на 
този интелектуалец и държавник ни 
спират да размислим трезво за всич-
ко това.

Клаус е  човек с  широк кръгозор, 
автентичен, естествен и  безспорен 
лидер на Чехия. Познавам го лично 
от 30 май 2006 г., когато връчих акре-
дитивните си писма като български 

посланик в Прага. 
Имал съм удо-
волствието да об-
щувам с него мно-
гократно. Много 
интересен и  поу-
чителен е  спорът 
между Вацлав 

Клаус и Вацлав Хавел относно мина-
лото, настоящето и бъдещето на Че-
хия и Европа. Двамата се различават 
по много въпроси. Клаус не споделя 
плоския антикомунизъм на отри-
чането. Има антикомунизъм на от-
хвърляне чрез неразбирането му, но 
има и антикомунизъм на отхвърляне 
чрез разбирането му. Клаус твърди, 
че голяма част от породата на ново-
излюпили се антикомунисти в Чехия 
след промените всъщност изобщо 
не разбират комунизма. И  в  този 
смисъл са по-податливи през тях да 
се възстанови някакъв скрит кому-
нистически рефлекс. Историческа-
та дистанция ни позволява днес да 
погледнем по-безпристрастно всич-
ко това. Така че у Клаус има непри-
миримост към комунизма, но така 
също и  към инфантилния антико-
мунизъм. Лошото е, когато начело на 
държавата стоят хора, които нямат 
разбирането за процесите, които ис-
торията им е дала шанс да управля-
ват. Това е  опасно, предупреждава 
Клаус. �

[ ]Клаус е човек с широк 
кръгозор, автентичен 
и безспорен лидер на 

Чехия.

Доц. д-р Здравко Попов е препо-
давател в СУ „Кл.Охридски“. По-
сланик в  Чехия (2006–2010  г.). 
Създател и  пръв директор на 
Дипломатическия институт 
към МВнР (2003–2006). Главен 
редактор на сп. „Дипломация“.
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