
Великолепните зали на Чернинския 
дворец не бяха избрани случайно 
за място на международния форум. 
Именно тук на 1 юли 1991 г. Вар-
шавският договор беше официално 
разпуснат. 
Под патронажа на чешкия външен 
министър Карел Шварценберг и на 
министъра на отбраната на Чешката 
република Александър Вондра в Чер-
нинския дворец се събраха не само 
учени, но и част от политическите 
актьори от двете страни на несъщест-
вуващата „Желязна завеса“, които 
по един или друг начин бяха част от 
тези исторически събития – бивши 
министри на Чехословакия, Полша, 
Унгария, Великобритания, Франция, 
на бившата Западна Германия. Бълга-
рия беше представена от известния 
български историк доц. Йордан Баев 
от Военна академия „Г. С. Раковски“, 
дългогодишен изследовател на 
Студената война и на съвременните 
трансатлантически отношения.
При откриването на конференцията 
бяха прочетени приветствени слова 
на три ключови фигури, свърза-
ни с историческите събития от 

1989–1991 г. – от 
Михаил Горбачов, 
Вацлав Хавел 
и от тогавашния 
съветски посла-
ник в несъщест-
вуващата вече 
Чехословакия 
Борис Панкин.
В центъра на 
дискусиите заста-
наха два основни 
проблема – по-
следствията от 
разпускането на 
Варшавския договор и въпроса за 
европейската система за сигурност. 
През първия ден участниците обсъж-
даха предимно събитията, предше-
ствали разпускането на пакта, както 
и въпросите за трансатлантическото 
и евразийското сътрудничество 
в сферата на сигурността и отбра-
ната. Вторият ден беше посветен на 
историята на Варшавския пакт между 
Пражката пролет (1968) и неговото 
разпускане, както и на въпроса око-
ло изтеглянето на съветските войски 
от страните-членки на пакта. 

Конференцията представлява част 
от проекта „Седмицата на свобода-
та“ (Tỳden svobody), ръководен от 
неправителствената организация 
OPONA. Съвместно с Института по 
военна история в Прага тя беше 
главен организатор на изложбата 
„Братска прегръдка?“, открита във 
Валдщeйнските градини в рамките 
на конференцията под патронажа на 
заместник-председателя на Чешкия 
сенат Пршемисъл Соботка.

д-р Красимира Мархолева

европа – единна и свободна? 
20 години от края на варшавския договор

на 27 и 28 юни 2011 г. в Чернинския дворец, седалище на Министерството на външните ра-
боти на Чешката република, се проведе международна конференция, посветена на дваде-
сетгодишнината от края на варшавския договор – един от зловещите символи на Студената 
война и разделението на европа. Международният форум беше организиран от Министер-
ството на външните работи и Министерството на отбраната на Чешката република.
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Конференцията в Чернинския дворец

Чешкият сенат


