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Моята Европа 
„О, необясними човешки същества, как можете да съчетавате в себе си толкова низост и 
величие, толкова добродетели и престъпления!“. Спонтанният изблик е изразен от 
литературния герой Бабук. Неговият творец е геният на Просвещението Волтер, разкриващ 
блясъка на мисълта посредством своя елегантен, прецизен и обагрен с тънка ирония стил. 
Препрочитайки сега Бабуковото възклицание, не мога да не си представя смиреният скит да 
го изрича, обръщайки се към европейците. Чувството за превъзходство на западния човек 
може би ще ви накара да отхвърлите пренебрежително обвинението в низост и престъпления 
и ще прегърнете признанието за величие и притежанието на дълбока нравствена 
добродетелност, но нека ви припомня, че превъзходството ви е резултатът от 15-вековно 
развитие. 
Европа носи своята противоречивост. Тя се превръща във Фауст, който сключва сделка с 
Дявола - не за власт или пари, а за познание. Европейците, водени от страстта за разкриване 
на безгранични вълшебства, превръщат континента си в родина на възвишена култура, 
завладяла света. Европа има своя Шекспир, Моцарт, Рембранд, Бейкън, споменатият вече 
Волтер. В същото време тя е кърваво бойно поле в течение на хилядолетия, 
местопрестъпление за грандиозни ужаси, жестоки убийства и груби поругавания на 
човешкото достойнство. И това е Европа от преди едва 100 години.  
Тягостната картина на европейските войни е обрисувана в съзнанието ми единствено от 
прочетените книги, инак не бих могла да си представя дори, че създателите на тази култура са 
способни на такова варварство - защото човешкият живот е най-голямата ценност, като 
антихуманно унищожение. Днес Моята Европа е различна. Пролет е. Птиците се реят 
свободно, възпяват радостта както в Одата. Почвата благоприятства раззеленяването и 
разцъфването на дръвчетата. Това е най-прекрасният сезон, който перфектно описва 
възможностите за необезпокоявано индивидуално развитие и еманципация на човешката воля 
и мисъл. Моята Европа се олицетворява с две думи - мир и благоденствие.  
Ако желаете да откриете следите от миналите войни, едва ли ще успеете. На местата, на които 
са се водили хилядолетните битки между Германия и Франция, през долините на Рейн и 
Елзас, по хълмистия терен на север от Люксембург, откъдето Хитлер е нападнал френската 
държава през 1940 г., няма и признак за кръвопролития. Въображаемата линия, започваща от 
Страсбург, през Люксембург, Лиеж, Амстердам, Хага и връщаща се отново в началната точка, 
описва преградата, някога разделяща различни населения, но еднакво страхуващи се за 
живота си. Днес тук се намират седалищата на институциите на Европейския съюз. 
Неслучайно започвам изложението си с това уникално постижение на европейските нации. 
Опустошението от двете световни войни в крайна сметка предизвиква народите да преборят 
своите стремежи за надмощие, да погребат старите спомени. 
Европейското обединение е реалност отповече от 50 години. От началото на европейската 
интеграция концепцията за „засилване на близостта между народите“ бива развита до такава 
степен, че първоначалните намерения надскачат икономическите и обхващат социалните, 
политическите и моралните сфери. Днес обединението надхвърля обвързването между 
държавите, достигайки до свързване между самите европейци. Всеки гражданин вече 
притежава европейска идентичност, не по - малко важна от националната. Принадлежността 
позволява на хората да споделят чувството за обща съдба. Така Европа се превръща в нещо 
повече от географско понятие - в културна реалност, в „моя“.  
Пролетният сезон, в който живеем, има редица изражения. Еманципацията, която споменах, е 
първото нещо, с което Моята Европа се характеризира. Не просто свобода, а истинско 



освобождаване от ограничението да пътуваш, запознавайки се с традициите и специфичните 
характеристики на други нации, след катоси премахнал от гърба ситовара на предразсъдъците. 
Днес европейските народи се срещат, не за да разменят човешки жертви, а за да общуват, да 
споделят опита си, да работят заедно, да обичат. Дори българската национална мечта е 
постигната - с тежката си стъпка Бай Ганьо се разхожда из Европа като у дома си.  
Отвъд снемането на териториалните граници, интелектуалните предели също са изнесени 
откъм неевропейските страни. Моята Европа ни дава динамична обмяна и достъп до 
информация. Тя се застъпва за свободата на мисълта, насърчава всеки гражданин да изразява 
мнението си и признава правото му да упражнява влияние, колкото и малко да е вълнението, 
което той предизвиква в океана.  
Широкият мироглед е това, което най-силно отличава поколенията, израснали в Моята - с 
отворени врати - Европа, от миналите. Сякаш почти мога да доловя усещането, което 
европеецът, подобен на Фауст, е почувствал, когато е замечтал да покори света. Той вероятно 
е бил португалец, отправил реещ се поглед от Кабо де Сао Висенте, най-западната точка на 
Европа, скала, издадена в Атлантическия океан. А аз съм втренчена в картата на света, 
закачена на стената, и също толкова неистово мечтая за този свят и неговите вълшебства. 
Разликата е, че днес мога да открия по - бързо и лесно информация, която би ми помогнала да 
постигна това желание.  
Тук идва време да бъде споменато другото обещание, което Моята Европа ни дава (и 
изпълнява). То е обетът за благоденствие. Богатството е това, към което народите винаги са се 
стремели и причината, поради която са воювали. Моята Европа дава дума, че всички нации 
могат да бъдат проспериращи, без да се налага да грабят една от друга. И това може да бъде 
постигнато единствено чрез единство. Икономическата взаимосвързаност позволява 
европейското благоденствие да бъде възможно.   
Ако ангелът Итуриел изпрати Бабук да реши съдбата на Моята Европа - дали тя да бъде 
разрушена или спасена, убедена съм, че той ще я пожали. Защото въпреки разнородните 
кризи, периодично предизвикващи европейското обединение, нациите съумяват да се 
преборят с ирационалните изблици и не се подават на вътрешните пориви да бъдат отново 
епистемологични диваци, непознаващи ценността на човешкия живот. Моята Европа е 
настояще и в най-добрия случай - бъдеще. 


