БНР, Христо Ботев - "Българската" дипломация на Геншер

В края на ноември 1988 година тогавашният западногермански външен министър и
вицеканцлер Ханс-Дитрих Геншер и федералният президент Рихард фон Вайцзекер се
срещат в София с група български интелектуалци, сред които са Радой Ралин, Йордан
Радичков и Светлин Русев. В края на ноември 1989 г., само дни след демократичните
промени в България, двамата отново са в българската столица. Тогава Вайцзекер
провежда разговори с група културни дейци. Тези контакти от близкото минало са само
детайли от „българската” дипломация на бившия федерален външен министър Геншер.
Неговата биография стана достъпна и за българския читател. Политическата кариера и
живота на човека, когото наричат „постоянният външен министър” на Германия и
„запазена марка за дипломация” е събрана в книгата „Ханс-Дитрих Геншер Биографията” – част от издателската програма „Световният гамбит”. Неин автор е
дългогодишният дипломат, политолог и близък съратник на Геншер - Ханс-Дитер
Хойман. Интересът към тази книга у нас съвсем не е случаен, защото Геншер е свързан
с големите промени и в нашата страна. Както между впрочем с падането на Берлинската
стена и промените в Европа. Той изигра много важна роля в обединението на Германия
и затова за германците, Геншер е най-значимият политик през последните десетилетия.
Какво свързва Геншер още с България, на кой български художник е почитател той? И
как вижда Европа? Журналистът и издател на биографията на Геншер – Симеон
Василев, гост в „Какво се случва”.
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