
В СРЕДАТА НА ФЕВРУАРИ, НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЗЛЕЗЕ КНИГАТА НА ВА-
ЦЛАВ КЛАУС „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ИЛЮЗИИ“, НА ИЗДАТЕЛСТВО 
„МАК“. ТЯ Е  ОПИТ ДА СЕ ПОГЛЕДНЕ НА СИТУАЦИЯТА В  ЕВРОПА „БЕЗ РО-
ЗОВИ ОЧИЛА“ И „БЕЗ ИЛЮЗИИ“. ПРЕЗ МАРТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК БЕШЕ 
ОТПЕЧАТАНА И „КЪДЕ ЗАПОЧВА УТРЕ“, НА ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗТОК-ЗАПАД“. 
В РАМКИТЕ НА ВИЗИТАТА НА ЧЕШКИЯ ПРЕЗИДЕНТ, AТЛАНТИЧЕСКИЯТ КЛУБ 
В БЪЛГАРИЯ, ПОСОЛСТВОТО НА ЧЕХИЯ И ИЗДАТЕЛСТВАТА „ИЗТОК-ЗАПАД“ 
И „МАК“ ОРГАНИЗИРАХА ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕТЕ КНИГИ.

Кой всъщност управлява 
Европа?

П редставянето беше откри-
то от посланика на Чехия 
в  България, Павел Вацек, 

който представи събитието като 
възможност за интеграция и обмен 
на опит.

Последва реч на бившия българ-
ски посланик в  Чехия, Здравко По-
пов. Той наблегна на факта, че кни-
гите на президента Клаус се появяват 
на български език сравнително ско-
ро след официалното им издаване, 
което затвърждава традициите за 
представяне пред българската ауди-
тория на възгледите на чешкия пре-
зидент за проблемите на глобалния 
свят, включително Европа и Чехия.

Издателите Любен Кузарев („Из-
ток-Запад“) и  Калин Манолов 

(„МаК“) определиха чешкия прези-
дент като еврореалист с „безпощад-
но реалистичен“ поглед към съвре-
менна Европа.

В речта си, Вацлав Клаус изтък-
на, че книгата „Къде започва утре“ 
е  написана по повод двайсет го-
дини от падането на комунизма, 
с  цел представянето на една по-
глобална перспектива. Президен-
тът изрази съжалението си от това, 
че все още не е направен сериозен 
анализ на деструктивната систе-
ма по време на комунизма, което 
води до изкривяване на представа-
та за това, каква всъщност е  била 
реалността.

Втората книга, „Евроинтеграция 
без илюзии“, категорично развенча-

ва илюзиите за политиката, характе-
ра и идеологоията на ЕС. Нужни са 
дълбоки структорни промени, за да 
се превърне Европа отново в реално 
функционираща сила, беше изводът 
на президента.

Представянето на книгите беше 
уважено от бившите български 
президенти Жельо Желев и  Георги 
Първанов, както и  от настоящия 
държавен глава Росен Плевнелиев. 
Събитието завърши с  поставяне на 
началото на дебат за Европа и мяс-
тото на ЕС – вчера, днес и утре. �

„Евроинтеграция без илюзии“
Кой всъщност управлява Европа? В „Евроинтеграция без илюзии“ чешкият президент Вацлав 
Клаус дава еднозначен отговор на този въпрос: Ангела Меркел и Никола Саркози дърпат влас-
товите лостове на съюза, тъй като неговите институции са беззъби. Според Клаус, официално 
стартиралата миналия декември фискална интеграция на ЕС ще доведе до потискане на свобо-
дата и демокрацията по начин, познат от комунизма.
„Евроинтеграция без илюзии“ е високоинтелигентна, провокираща към размисъл книга, която 
поставя процесите на евроинтеграция в широка социологическо-историческа рамка. Погледът 
на чешкия президент върху развитието на Съюза е безпощадно реалистичен. Според него, Ев-
ропа се движи към „изгубено десетилетие“, което може да се сравни ситуацията в Япония през 
1990 г.: с липса на икономически растеж, съкращаване на постоянните и спасителните пакети, 
както и социални сътресения.
Изходът от днешната европейска криза и съответно решението за Европа минава през възста-
новяването на икономическите и  гражданските свободи, чрез облекчаване на непоносимото 
бреме на социалната държава и не по-малко непоносимите екологични бариери пред иконо-
миката.
Нека тръгнем по-скоро към ОЕД, Организация на европейските държави, вместо към СЕПДР, 
Съюз на европейските постдемократични републики, призовава Клаус.

Вацлав Клаус и Георги Първанов
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�  ТЕКСТ: Илияна Дончева  СНИМКИ: Петр Лишка
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�  ТЕКСТ: по материали от Атлантическия клуб в България  СНИМКИ: Кирил Вълчев


