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Интервю на Ленка Ткачова | Превод от български: Елена Крейчова

Европа, ние и другитеЕвропа, ние и другите
По време на V-ата, юбилейна, конференция, посветена 
на изучаването на южнославянските езици и литератури, 
традиционно провеждаща се в Масариковия университет 
в Бърно, специален гост бе доц. Здравко Попов. Именно 
по време на неговия мандат като посланик на България 
в Чешката република през периода 2006-2012 г. се ражда 
идеята на д-р Елена Крейчова за създаване на такава кон-
ференция. Доц. Попов подкрепя каузата, чийто първона-
чален вариант е свързан само с изучаването на български 
език, но през следващите години, поради големия инте-
рес от страна на специалистите, се променя до сегашния 
си формат. В момента доц. Здравко Попов преподава фи-
лософия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Мнението му по редица актуални европейски проблеми 
можете да научите от разговора му с Ленка Ткачова.

Velvyslancem Bulharska jste byl v 
období těsně před a během vstupu této 
země do Evropské unie v roce 2007. 
Jak jste tento proces vnímal?

Měl jsem to štěstí, že jsem byl u pře-
rodu Bulharska v člena Evropské unie. 
Toto přijetí bylo v Bulharsku nadšené. 
Asi 80 procent obyvatel integraci pod-
porovalo. Poté, co jsme se stali členy 
Evropské unie, jsme narazili na sku-
tečnost a zjistili, co to obnáší být čle-
nem Evropské unie. Bulharský mýtus 
o Evropě se postupně změnil na reali-
tu. V tomto smyslu je dnešní situace v 
Bulharsku velmi odlišná od původních 
očekávání. Myslím, že přijetí Bulharska 
do EÚ a přijetí evropské myšlenky bylo 
dobré a užitečné. Nyní začínáme sami 
sebe chápat realističtěji a vnímat svůj 
význam v rámci Evropy více, než tomu 
bylo na začátku. V Evropě si Bulharsko 
stojí absolutně přiměřeným způsobem 
a patří do ní. Nejenom od roku 2007, 
ale také historicky. 

Loni přijalo Bulharsko kontro-
verzní zákon, který povoluje udělení 
státního občanství výměnou za inves-
tici 1 milion Leva (cca 13 milionů KČ). 
Země se tak snaží přilákat zahraniční 
investory. Prezident tento návrh pů-
vodně vetoval z obav, že by se občan-
ství (společně s bezvízovým vstupem 
do schengenského prostoru) udělova-
lo za peníze každému, což by bylo po-

tenciálně zneužitelné. Co si myslíte o 
přijetí tohoto zákona?

Tento zákon byl vytvořen na nátlak 
lidí zvenčí, kteří si přáli žít v Bulharsku. 
O této otázce se intenzivně uvažovalo 
posledních deset let. Rozhodli jsme se 
využít praxi dalších zemí. Je to ozkou-
šená praktika. Otázkou bylo stanovit, o 
jakou úroveň investic by šlo. Někdo si 
myslí, že tyto investice by měli být vel-
mi velké – pět nebo deset milionů leva. 
Debata se nevedla o tom, jestli se tato 
praktika má zavést nebo ne, ale o část-
ce, která se stanoví. Myslím, že došlo k 
rozumnému konsenzu. Jde o selektiv-
ní proces a závazek pro člověka, který 
chce získat občanství a který nepoužívá 
Bulharsko jenom jako transfer dále na 
Západ, například do Německa. V minu-
losti byla naše zkušenost taková, že lidi, 
kteří dostali bulharský pas, pobývali na 
našem území jen krátce a pak šli dál, 
využívajíc právo volného pohybu. Aby 
se stanovila vhodná míra a předešlo se 
případnému zneužití, zabývají se kaž-
dým případem agentura pro investice 
a agentura pro uprchlíky. Jedna agen-
tura si prověří danou osobu a jeho/její 
rodinu – jestli nemá kriminální minu-
lost, není riziková a jestli peníze, které 
nabízí, jsou legálně získané. Když tyto 
kritéria splňuje, agentura o investicích 
si příslušného člověka pozve a dohodne 
se s ním, do čeho své peníze investuje. 

Do energetiky, nebo do jiných odvětví. 
Předloží se investiční zóny a zájem-
ce rozdělí svou investici. Pak se teprve 
začne proces získání trvalého pobytu a 
následně občanství. 

Vaše země v současnosti čelí 
masivní vlně emigrace na Západ a 
největšímu poklesu obyvatelstva v 
produktivním věku v rámci EU – 
předpokládáte, že tento trend bude v 
budoucnu pokračovat?

Vrchol emigrace máme za sebou. Od 
roku 1990 až dodnes emigrovali z Bul-
harska asi dvamiliony lidí. Teď už neod-
cházejí tak velké skupiny lidí. Dokonce 
pozorujeme i opačný proces, a to hlavně 
kvůli krizi v západní Evropě. Jednu z 
největších emigrantských kolonií jsme 
měli ve Španělsku, tři sta tisíc Bulharů, 
kteří se postupně vracejí do Bulharska. 
V Řecku jich bylo na sto tisíc, a téměř 
všichni se vrátili. Pořád ještě máme emi-
granty v Německu, kde není nezaměst-
nanost. Nemalé je procento Bulharů, 
kteří v zahraničí studují na vysokých 
školách. Emigrace je pro Bulharsko seri-
ózní problém, zároveň ale emigranti stá-
tu zajišťují nemalý přísun peněz. Snižuje 
to také procento nezaměstnanosti v Bul-
harsku. Emigrace má různé ekonomické 
a sociální aspekty a máte pravdu, jsme 
státem s největším úbytkem obyvatel.

Bulharsko obvinilo českou ener-
getickou společnost ČEZ ze zneužití 
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доц. Здравко Попов
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dominantního postavení na trhu a 
vláda rozhodla o odebrání její licen-
ce – Jaký je Váš názor na kauzu ČEZ 
a situaci, která momentálně v Bul-
harsku panuje?

Bulharsko je rozdělené na tři zóny, 
které spadají pod tři různé společnosti, 
které obchodují s energií. V roce 2004 
se veškerá energetická síť Bulharska 
stala předmětem privatizace. Největ-
ší podíl, nějakých 40 procent, koupil 
ČEZ. Dalšími společnostmi vlastnící-
mi podíly v Bulharsku jsou společnosti 
EVN (Rakousko) a EON (Německo). 
Před rokem ale EON prodala svůj po-
díl české společnosti Energo-Pro. Češi 
tak kontrolují dvě třetiny sítě. Žádná z 
těchto společnosti nepovoluje té dal-
ší, nebo nějaké jiné, prodávat energii 
v rámci jejího rajonu a vytváří tak ve 
své oblasti monopol. Tyto společnos-
ti přitom energii nevyrábějí, jenom ji 
prodávají zákazníkům. Kdyby někdo 
našel společnost, která by mu byla 
schopná prodávat energii levněji než 
ČEZ, a chtěl by jí od této jiné společ-
nosti kupovat, jak by tomu v rámci 
svobodného evropského trhu energe-
tiky mělo být, narazili byste na odpor 
ČEZu. Jde o složitý problém, který se 
týká nejenom ČEZu, ale také EVN a 
Energo-pro. Problémem ČEZu je, že 
neinvestuje do renovace samotné sítě, 
která je stará a časem se opotřebovává. 
Podle smlouvy o privatizaci se ČEZ 
zavázal, že tyto sítě bude spravovat a 
bude je opravovat, ale nedělá to. Síť je-
nom využívá a vyváží své zisky do Pra-
hy, přičemž do sítě dále neinvestuje. 

Má tato kauza vliv na současné čes-
ko-bulharské vztahy?

Tohle téma je skandální a je v Bul-
harsku probíráno na každodenním po-
řádku. Společnosti ČEZ a Energo-pro 
dluží hodně peněz bulharské Národní 
elektrické společnosti, státnímu podni-
ku, od kterého energii kupují a prodáva-
jí lidem. Národní elektrická společnost 
má dostat 350 milionů. Problémy se 
hromadí, a jelikož s ČEZem neprobí-
há normální dialog, bulharská vláda se 
rozhodla ČEZu odebrat licenci. Samo-
zřejmě nás zajímá i dění kolem ČEZu a 
nové vlády tady v České republice. ČEZ 
fi guruje také v Albánii, Srbsku, Gru-
zii, Turecku a Rumunsku. Všude má 
problémy. Protože je ČEZ z 67 procent 

vlastněn státem, každý konfl ikt, ke kte-
rému dojde například v Bulharsku, není 
jenom problémem mezi Bulharskem a 
touto společností, stává se problémem 
politickým. Protože je ČEZ státním 
podnikem, celá kauza vrhá na česko-
-bulharské vztahy stín. 

Co si myslíte o současné krizi na 
Ukrajině? 

Sdílíme v tomto ohledu obecnou 
politiku Evropské unie. Jinou politiku 
jako členové EÚ a NATO ani mít ne-
můžeme. Jenomže... Bulharsko čelí ve-
lice specifi ckému problému, protože je 
stoprocentně závislé na energetických 
zdrojích z Ruska. Žádný jiný evrop-
ský stát není takhle závislý na ruských 
zdrojích. V roce 2009, když přišla velká 
krize, bylo v podobné situaci Slovensko. 
Slovensko pak uspělo v diverzifi kaci a 
vytvořilo spojení s Českem a Maďar-
skem, takže kdyby u nich nastala další 
krize, existovala by pro ně kompenzace. 
V Bulharsku se to nepodařilo. Proto je 
pro nás ukrajinský problém velice složi-
tý. Hledáme proto takovou bilanci, která 
by nenarušila naše národní zájmy. Sdílí-
me proto politiku EÚ, ale máme jedno 
doplnění – aby tato politika nešla proti 
zájmům Bulharska. Nesouhlasíme proto 
s radikálními kroky. 

Jaké jsou hlavní výzvy, se kterými 
se musí vyrovnávat současná bulhar-
ská diplomacie?

Nemáme ambice velkých států a 
každý pokus myslet megalomansky je 
chybný. Máme ale několik priorit, které 
se snažíme zdokonalit. První jsou bal-
kánské země, práce a vztahy se souse-
dy. Momentálně se účastním iniciativy 
vytvořit na Balkáně uskupení podobné 
visegrádské čtyřce. Členy by se stali 
Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, 
členové Evropské unie. Slovinsko by se 
také mohlo připojit, ale Slovinci pre-
ferují centrální Evropu. Tento projekt 
je ve fázi probíhajících diskuzí. Další 
prioritou je černomořský a kavkazský 
region, Ukrajina, Turecko. Tradičně 
máme zájmy také na Blízkém výcho-
dě- v Izraeli a v arabských státech. Je 
to zahraničně politická a diplomatická 
činnost. Důležitou a stálou náplní naší 
diplomacie je samozřejmě Evropská 
unie, NATO a práce v mezinárodních 
organizacích. V neposlední řadě posi-
lujeme vztahy se střední Evropou. To 

bylo také cílem za mého mandátu – po-
sílit vztahy mezi Bulharskem a Českou 
republikou. 

Zmínil jste Blízký východ. V čes-
kých mediích se objevily zprávy, že 
Bulharsko má potíže s přílivem ute-
čenců ze Sýrie a plánuje postavit na 
hranici s Tureckem (přes kterou ute-
čenci na území Bulharska přicháze-
jí) třicet kilometrů dlouhý plot, aby 
tomuto přísunu ilegálních imigrantů 
zabránilo. Jak vypadá dnešní situace?

Nyní je situace pod kontrolou. Ale 
bylo období, kdy byla situace velice vy-
pjatá, protože utečenců ze Sýrie bylo 
příliš mnoho. Během velmi krátké 
doby se počty zvýšili až na desetitisí-
ce. Bulharsko na takovou migrantskou 
expanzi nebylo připravené. Nemáme 
dostatečné kapacity a možnost, jak se 
o ně postarat. Potřebovali jsme čas, 
abychom tuto situaci mohli zvládnout. 
Finanční pomoc z Evropské unie nám 
přišla vhod. Z České republiky jsme 
kupříkladu dostali jeden milion eur. 
S těmito prostředky se nám podařilo 
situaci uklidnit. Museli jsme se také 
domluvit s Tureckem, jehož územím 
migranti procházeli k nám. Na hrani-
ci s Tureckem se začala budovat zeď, 
protože hranice byla zcela nekontro-
lovatelná a průchodná. Je pravdou, 
že Bulharsko jako pohraniční region, 
který se historicky nacházel na pome-
zí Evropy a Asie, je na pohyb cizích 
národů zvyklé. Není to tedy psycholo-
gický problémani překvapení, nebyli 
jsme ale připravení takové počty ute-
čenců zvládnout materiálně. 

Jak byste s odstupem času zhodno-
til své působení na postu bulharského 
velvyslance v České republice?

Je spousta věcí, které jsem za pět let 
dokázal udělat. Ale nejraději bych pou-
kázal na událost, kterou považuji za svůj 
největší úspěch. Podařilo se mi podpo-
řit a realizovat velký kulturní projekt – v 
Mikulčicích jsme v roce 2009 postavi-
li velký památník Cyrila a Metoděje. 
Udělali jsme z něj poutní místo, kolem 
kterého gravituje středoevropské a jiho-
východní slovanství. Památník se stal 
symbolickým spojením mezi jihový-
chodní a střední Evropou. Byla to práce, 
která mě stála hodně úsilí, celé dva roky. 
Považuji to za veliký úspěch, který bude 
působit i do budoucna. 
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Текст: Наталия Калайджиева | Снимки: Сдружение „Заедно“

На 25 септември 2014 г. в Прага, по случай Европейския ден на езиците, 
се проведе конференция на тема „Креативно към езиковото обучение“. 
На тази конференция беше официално предадена Европейската езико-
ва награда ЛАБЕЛ 2014, която се присъжда на най-добрия иновативен 
проект за чуждоезиково обучение, реализиран през текущата година. 
С престижната награда беше оценен проектът „Приятели“ на сдружение 
„Заедно“, представено от г-жа Севдалина Коваржова-Костадинова. 
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Studoval jste fi lozofi i a psychologii 
– Jak vám při výkonně funkce pomoh-
li schopnosti, které jste získal během 
studia těchto oborů?

Přicházelo to více méně samo. Di-
plomacie je interdisciplinární umění, 
které vyžaduje zvláštní dovednosti. Není 
to věda, ale svým způsobem připomíná 
medicínu. Aby ji člověk mohl vykoná-
vat, potřebuje mít velké znalosti. Hu-
manitární, diplomatické, ale je v ní také 
hodně psychologie. Všechno, co jsem se 
na univerzitě naučil, mi velice pomohlo. 
Diplomacie mi ale zároveň dala mnoho 
podnětů pro další akademické bádání. 

Čemu se v budoucnosti plánujete 
věnovat více – diplomacii, nebo půso-
bení na akademické půdě?

Těžko říct. Nacházím se na dvou 
úrovních zaráz. Do roku 1990 jsem žil 
klidným akademickým životem. Ale 
politické změny v mé zemi mě zatáhly 
směrem k diplomacii. První demokra-
ticky zvolený prezident Bulharska mě 
pozval, abych se stal jeho poradcem 
pro mezinárodní vztahy. To ovlivnilo 
a znásobilo můj život. Od roku 90 se 
nacházím ve dvou paralelních světech 
– akademickém a diplomatickém. Jsou 
období, kdy se věnuji více akademické 
činnosti, jindy zas zabírá veškerý můj 
čas diplomatická práce. Nemůžu říct, 
co se stane v nejbližší budoucnosti. Teď 
přednáším na sofi jské univerzitě veřej-
nou diplomacii pro studenty magist-
erského oboru evropeistika a v oboru 
globalizace mám kurz o lobbování v 
mezinárodních organizacích. Učím 
také klasické kurzy, jako je úvod do fi -
lozofi e, který jsem přednášel vždycky a 
vždy mě velice těšil. Přednáším také pro 
diplomaty na ministerstvu zahraničí. 
Školím diplomaty a jsem šéfredaktorem 
časopisu Diplomacie. Jsem také členem 
expertní rady pro ministerstvo zahrani-
čí. Někdy mám pocit, že jsem všude. Za 
posledních 25 let se mi ale vždy povedlo 
skloubit obě činnosti. Zatím se naštěstí 
necítím jako schizofrenik. 

Jaké je vaše oblíbené české slovo?
Protože jsem humanista, technické a 

inženýrské pojmy mi nic neříkají. Tak-
že jednoznačně láska a přátelství, jako 
v každém jazyce. Také slovo rodina. V 
bulharštině slovo rodina znamená vlast, 
tady má jiný význam. Tato slova mají v 
mé hodnotové škále největší význam.  ◆

Престижна награда 
за списание „ПРИЯТЕЛИ“, 
издавано от сдружение „Заедно“

Списанието „Приятели“ е 
многоезично, ориентирано 
е към деца от 4 до 11 годи-
ни. Подходящо е не само за 

деца от малцинствата, но и за деца 
от смесени бракове, където единият 
от родителите е чех и най-използва-
ният език в семейството е чешкият. 
Списанието се стреми да мотивира 
децата да ползват втория си роден 
език като им предлага информация 
за втората им родина, за културата и 
традициите на другия им родител. 

Авторите предполагат съвмест-
на работа на детския читател с ро-
дителите му, с по-големите братя и 
сестри, с баба или дядо, или пък със 

съдействието на учител, за да могат 
да ползват списанието и деца, които 
още не владеят достатъчно втория 
език. Освен приказки, стихове и 
весели илюстрации списанието съ-
държа забавни задачи, кръстосло-
вици и занимавки, което го прави 
изключително динамично, забавно 
и поучително, както за децата, така 
и за възрастните. 

Списание „Приятели“ се разпрос-
транява безплатно в основни учили-
ща и библиотеки, има и електронен 
вариант, който може да намерите на 
адрес: www.kamaradi.zaedno.org

Пожелаваме на списание „ПРИЯТЕ-
ЛИ“ успех и много детски читатели!  ◆


