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Књи га ко ју је об ја вио из да вач  „Слу жбе ни гла сник“ кра јем 

2011. го ди не За пи си из Ин ди је (1997-2002) ауто ра др Че до ми ра 
Штрп ца те мат ски пред ста вља днев нич ке за пи се по след њег ју го-
сло вен ског ам ба са до ра у Ин ди ји. Жан ров ско од ре ђе ње је знат но 
те же, јер ова обим на књи га са др жи на уч не оп сер ва ци је, прав не 
ана ли зе из обла сти ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са, а 
бит на од ли ка је ли те рар ни на чин при по ве да ња, ко ји је при бли жа ва 
ме мо ар ској ли те ра ту ри, уз мно штво опи са љу ди, при ро де, гра до ва, 
кул тур них до га ђа ја и исто риј ских спо ме ни ка. Ако се на по ме не да 
је аутор по обра зо ва њу прав ник, спе ци ја ли ста за ме ђу на род но јав-
но пра во, да је био ду го го ди шњи са рад ник и ди рек тор не ка да шњег 
Ин сти ту та за ме ђу на род ни рад нич ки по крет, он да је ви ше слој ност 
овог де ла под ра зу ме ва на и са мо ра зу мљи ва.

Књи га са др жи ше сна ест по гла вља, ко ја су од ре ђе на хро но ло-
ги јом до га ђа ја. Основ ни пред мет ко ји чи та лац од мах уоча ва су за-
пра во ди пло мат ске ду жно сти, чи ји ри там и сме њи ва ње раз ли чи тих 
ак тив но сти ко је по по тре ба ма слу жбе оба вља ам ба са дор, од ре ђу-
ју и са др жај и ду жи ну по гла вља. Сва ка ко да је нај дра ма тич ни ја 
ак тив ност би ла уочи и у то ку бом бар до ва ња Са ве зне ре пу бли ке 
Ју го сла ви је у про ле ће 1999. го ди не. Из све га са др жа ног у књи зи 
ја сно је да је др Че до мир Штр бац во дио бе ле шке, ко је је на кнад но 
уре дио и об ја вио као књи гу. Још је дан ква ли тет књи ге је на из глед 
ла ко ћа из ла га ња тек ста. Та ла ко ћа сти ла упра во је ре зул тат ду го го-
ди шњег на пор ног на уч ног ра да, рад ног и жи вот ног ис ку ства, ко ји 
су се сте кли да би на ста ла ја сна, чи тљи ва и ко хе рент на це ли на. У 
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књи зи је ис ка за на сло же ност де ло ва ња у уда ље ној зе мљи, са про-
тив реч ним, не ја сним и не по у зда ним упут стви ма из зе мље, од но-
сно Ми ни стар ства ино стра них по сло ва кра јем де ве де се тих го ди на. 
Ис под ла ко ће из ла га ња, на ла зе се те шке и сло же не окол но сти у 
ко ји ма по је ди нац тре ба да до но си ва жне од лу ке – то су те шки од-
но си са ме Ин ди је – пред крај ми си је ауто ра, и до шло је до ра та са 
су сед ним Па ки ста ном у про ле ће 2002. го ди не, осла бље ни по ло жај 
Са ве зне ре пу бли ке Ју го сла ви је, у скла ду са тим и од нос до ма ћи на 
пре ма ам ба са до ру та кве зе мље, не ста ја ње ути ца ја По кре та не свр-
ста них као нај ја че ве зе ко ја је бив шу ју го сло вен ску др жа ву ве зи ва-
ла са оста лим зе мља ма из ван Евро пе. Као фак тор ри зи ка и оте жа-
ва ју ће окол но сти би ли су кли ма те шка за Евро пља не и не до вољ на 
нов ча на сред ства за одр жа ва ње ре дов них ак тив но сти и са ме згра-
де ам ба са де. Беч ке кон вен ци је из 1815. и 1961. го ди не нор ми ра ју 
пра ва, оба ве зе и за шти ћен ста тус ди пло мат ских пред став ни ка, ко ји 
bo na fi des пред у зи ма ју све рад ње из овла шће ња ко ја има ју, да би 
оства ри ли до бро бит за сво ју др жа ву, одр жа ли и уна пре ди ли би ла-
те рал не од но се из ме ђу сво је др жа ве и зе мље-до ма ћи на. Ко ли ко је 
то сло жен за да так, ис пу њен про тив реч но сти ма, ви ди се у за пи си ма 
др Че до ми ра Штрп ца. Сплет тих објек тив но-су бјек тив них те шко-
ћа ипак се раз от кри ва у кон крет ним си ту а ци ја ма, ка да до из ра жа ја 
до ла зе те о риј ско зна ње, жи вот но и по ли тич ко ис ку ство ауто ра, ње-
го во по зна ва ње љу ди и ве шти на да се из не ма лих си ту а ци ја изи ђе 
са нај ма њом ште том по др жа ву ко ју је за сту пао. Аутор је у уво ду 
књи ге ис та као свој кључ ни мо тив об ја вљи ва ња ових за пи са, а то је 
про це на да мо гу по ста ти историјскиизвор, од но сно се кун дар на 
ли те ра ту ра у ис тра жи ва њу јед ног пе ри о да по сто ја ња Ју го сла ви је 
и Ср би је, а то пре лом ног пе ри о да ко ји озна ча ва ју санк ци је про-
тив СРЈ пе ти ок то бар 2000. го ди не и пе ри од по сле про ме не вла сти. 
Дру ги мо тив је ак тив ност ди пло мат ског пред став ни ка у све ту уни-
по лар не по ли ти ке, док је тре ћи мо тив по тре ба да се ис ка же сте че-
ни од нос пре ма Ин ди ји и ње ним љу ди ма, што је сти ца јем окол но-
сти оста ло у сен ци ди пло мат ских ак ци ја у ди пло мат ском ко ру у 
Њу Дел хи ју, у ко рист су ве ре ни те та и ин те гри те та СРЈ (упо ре ди. 
стр.17).

Из ве стан број ак тив них по ли ти ча ра и по слов них љу ди у Ин ди-
ји са чу вао је до бро се ћа ње на По крет не свр ста них зе ма ља (ПНЗ), 
што су Штрп цу ис ка зи ва ли, а он је био све стан да са не ста ја њем 
те ге не ра ци је мо ра да се ре де фи ни ше по ли ти ка, сво де ћи се на еко-
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ном ску ди пло ма ти ју. У свим по сло ви ма, Штр бац ни је имао бр зу и 
ком пе тент ну по др шку на шег Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, 
па он без ди пло мат ског сти ла у ру ка ви ца ма ис ка зу је кри ти ке на ра-
чун Ми ни стар ства, због би ро крат ске спо ро сти, не ком пе тент но сти, 
не зна ња ил чак глу по сти. За то чи та о цу по ста је ло гич но и бли ско 
ње го во раз ми шља ње о еко ном ским од но си ма СРЈ и Ин ди је: „Био 
на отва ра њу ску па пред став ни ка при вред них ко мо ра Ју жно а зиј ске 
асо ци ја ци је за ре ги о нал ну са рад њу (СА АРЦ), но ве ме ђу др жав-
не ор га ни за ци је (...) По ми шљам ка ко ипак би знис нај е фи ка сни је 
укла ња ба ри је ре раз ли чи то сти тра ди ци ја и не за др жи во гло ба ли зу-
је свет. От кри вам 'ру пу на сак си ји', али по не кад се и но тор не ства-
ри по себ но до жи вља ва ју“ (стр.108).

Сло же ност од но са у Ср би ји зах те ва ла је кон цен три сан и озби-
љан ди пло мат ски рад – Ин ди ја се раз ви ја ла као ре ги о нал на си ла, 
са ам би ци јом да по ста не јед на од не ко ли ко во де ћих зе ма ља све та. 
За то је и тре ба ло по че ти са уре ђе њем згра да, до ма ћи ни ма и дру гим 
ди пло ма та ма, уре ђи ва њу до ста за пу ште не згра де ам ба са де, ни зом 
кон крет них днев них по сло ва. Све те шко ће ни су сме ле да оме ту ам-
ба са до ра да пре да акре ди ти ве до ма ћи ну, укљу чи се у ди пло мат-
ску ко ло ни ју по се та ма број них ам ба са до ри ма, као и уче шћем на 
струч ним и по ли тич ким ску по ви ма у ор га ни за ци ји ин диј ског Ми-
ни стар ства ино стра них по сло ва. Ипак, као сен ка ко ја га пра ти у 
ра ду, че сто се на ме ће те ма гу бит ка угле да Са ве зне ре пу бли ке Ју го-
сла ви је у од но су на уло гу СФРЈ. До ма ћи ни су му на раз не на чи не 
да ли до зна ња да не мо же ра чу на ти са кре ди би ли те том СФРЈ, а Че-
до мир Штр бац је до шао из зе мље ко ја је би ла под врг ну та ме ђу на-
род ним еко ном ским санк ци ја ма, о ко јој су свет ски ме ди ји ши ри ли 
не га тив не сте ре о ти пе. Сав те рет от кла ња ња тих сте ре о ти па мо гао 
је да под не се са мо – зна њем ме ђу на род них пра ва, ди пло мат ским 
ис ку ством и сво јом му дро шћу. За то су те шко ће у оба вља њу јед ног 
на из глед ла ког и еле гант ног по сла иза зва ле ова кав ко мен тар ауто-
ра: „Са мо бил те ни СМИП-а и 'По ли ти ка' опа сна су кон зу ма ци ја 
на ду же вре ме. Чак и за ме не. Успа вљу ју, оту пљу ју, по го то во кад 
чо век же ли да бу де она ко ка ко они пред ста вља ју ства ри“ (стр. 123).

Ни је оправ да ва ње ни ти из раз на кнад не па ме ти, ка да ам ба са дор 
у не ком тре нут ку ве чер њег пре и спи ти ва ња рад ног да на, под вр га ва 
пре и спи ти ва њу свој жи вот: „Оста ју ћи про фе си о нал ни ди пло мат 
у вре ме ну оди ста суд бин ске угро же но сти на ро да ко јем при па дам, 
ве ру јем да сам му у слу жби др жа ве ко ју во ди Ми ло ше ви ћев ре жим 
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ко јим се у мно гом ду бо ко не сла жу – ви ше по мо гао не го да сам се 
као уса мље ни по је ди нац (за ко ју ро лу сам у по сто је ћим окол но-
сти ма је ди но био спре ман) био ге не рал ни оспо ра ва тељ ре жи ма и 
др жа ве као та кве. Ово ми се у сва ком пре и спи ти ва њу го то во ак-
си о мат ски на ме ће“ (стр. 128). У свом по слу че сто се су о ча вао са 
си ту а ци јом да је „из ме ђу че ки ћа и на ко ва ња“, а мо ра да оба вља 
свој ди пло мат ски по сао. У прак си је то из гле да ло ова ко: „На ши се 
по на ша ју не у ко а пре тен ци о зно, уз то још и нео р га ни зо ва но и не-
ко ор ди ни ра но. Овим ов де ни кад се не зна шта ће из че га про и за ћи 
и по ред пре ци зних до го ва ра ња. Ни до го вор с ми ни стром, чла ном 
Вла де ни је не ка га ран ти ја да ће се на вре ме и уоп ште ре а ли зо ва ти 
до го во ре но“ (стр. 212). Ова ква отво ре ност у ис ка зи ва њу емо ци ја, 
ста ња за бри ну то сти чак и бе са, чи не књи гу људ ском и бли ском 
обич ним чи та о ци ма, уз до дат ни ква ли тет – де ми сти фи ко ва ње ди-
пло мат ског по сла, не из зле на ме ре, већ као ис ка зи ва ње истин ског 
мо рал ног диг ни те та и па три о ти зма. Са мо онај функ ци о нер ко ји до-
и ста бри не о до бро би ти сво је др жа ве, мо же да осе ти ви сок сте пен 
за бри ну то сти ко ји га оба ве зу је на ак тив на чи ње ња пре ма вла ди 
зе мље-до ма ћи на, али и опо ме не упу ће не сво јој до ми цил ној др жа-
ви, у овом слу ча ју Са ве зној ре пу бли ци Ју го сла ви ји. Сва ка ко да у 
ли те ра ту ри има ма ло слич них при ме ра отво ре но сти у из но ше њу 
лич них ста во ва, емо ци ја и сум њи од стра не ди пло мат ских слу жбе-
ни ка, па и у слу ча ју ка да се пи ше са вре мен ске дис тан це и ка да је 
ди пло ма та већ оти шао из ак тив не слу жбе.

Ам ба са дор има за да так и оба ве зу да олак ша по сло ве при вред-
ни ци ма сво је зе мље, по ве же их са по слов ним љу ди ма и ин сти ту-
ци ја ма зе мље у ко јој има ми си ју. До бре на ме ре и оче ки ва ња ни-
су увек би ли сра змер ни оства ре ним ре зул та ти ма, о че му је аутор 
оста вио бе ле шку о сле де ћој епи зо ди: „Ја у ша ли, има ју ћи у ви ду 
акут ну кри зу у снаб де ва њу лу ком, ко ја ов де већ озби љан по ли-
тич ки про блем, до ба цио – за што не и лу ка. До ма ћи ни ово ве о ма 
спрем но при хва ти ли и у но вин ским из ве шта ји ма чак и де се ти ну, у 
на сло ви ма да ће Ју го сла ви ја ис по ру чи ти Ин ди ји лук!“ (стр. 218).

Про блем Ко со ва и Ме то хи је, те бом бар до ва ње СРЈ у про ле ће 
1999. го ди не зах те ва ли су стал ну ди пло мат ску ак тив ност – де мар-
ше, пи сма при че му је ам ба са дор на и ла зио на не за ин те ре со ва ност 
ве ли ке си ле за ма лу и до дат но не га тив но пред ста вље ну др жа ву. 
Исто вре ме но из Бе о гра да сти жу не ре ал ни зах те ви, као онај по сле 
бом бар до ва ња, да се тра жи по моћ од Ин ди је у ви си ни 100 ми ли о-
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на до ла ра.  Штр бац са гор чи ном бе ле жи: „Са мо ка ко то об ја сни ти 
они ма у Бе о гра ду, ко ји не раз у ме ју шта је ре ал но (...). У сва ком 
слу ча ју по на ша ју се не ра зум но, уоп ште и у ис по ста вља њу зах те ва 
пре ма ме ни, што је, на рав но, ма ње ва жно, али ме по га ђа као про-
фе си о нал ца у друштвеној слу жби“ (стр. 229).

Слу жбо ва ње Че до ми ра Штрп ца у Ин ди ји до го ди ло се у оном 
пе ри о ду ка да ин ди ви дуа вр ши не ку вр сту пре и спи ти ва ња свог жи-
во та – ка ри је ре, емо ци ја, оче ки ва ња и оства ре ња. Аутор ни је крио 
да је остао при вр жен марк си стич ком по гле ду на свет, што су кон-
фор ми стич ки од ба ци ли при пад ни ци не са мо ње го ве ге не ра ци је, 
већ и мно ги мла ђи на уч ни ци и ин те лек ту ал ци уоп ште. Он пре и-
спи ту је сво је сен ти мен те пре ма со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, ре-
ли ги ји, при ја тељ ству, не свр ста но сти као об ли ку удру жи ва ња си-
ро ма шни јих и сла би јих на ро да у све ту, ко ји је по сле 1989. го ди не 
до жи вео не по врат не про ме не. У раз го во ру са ру ским ам ба са до ром 
до ла зи до за кључ ка да су обо ји ца при па да ли ге не ра ци ји ко ја је 
„ора ла мо ре“, а за вр ша ва свој рад ни век у 'тран зи цји'“ (стр. 282). 
Усло жња ва ње по зи ци је ам ба са до ра на ро чи то је до шло до из ра жа ја 
у вре ме ну бом бар до ва ња СРЈ, ка да је мо рао да при ме ни сву сво-
ју ди пло мат ску ве шти ну и зна ње ка ко би на до сто јан ствен на чин 
пред ста вљао зе мљу. Не кри ју ћи тен зи ју и емо ци је ко је су га об-
у зи ма ле, Штр бац из но си кри тич ке су до ве о сво јим до ма ћи ни ма: 
„Учвр шћу је ме и то у са зна њу да Ин диј ци, где мо гу и кад мо гу, не 
про пу шта ју при ли ку да се по ста вља ју 'с ви си не', и др же ве о ма до 
свог ни воа“ (стр. 294). Ме ђу тим, про тест но оку пља ње при ста ли ца 
опо зи ци је на кон бом бар до ва ња зах те ва ло је да ам ба са дор да је ле-
га ли стич ка об ја шње ња при пад ни ци ма ди пло мат ског ко ра. Уко ли ко 
му је те же па ло и отво ри ло низ ди ле ма са зна ње о ја сним на сту пи-
ма пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа, у ко ји ма ис ти че ре зул та те об но ве и 
из град ње зе мље: „На по чет ку са мом ис ти че да је ве ћи део ра зо ре-
ног и оште ће ног – ин фра струк ту ра, стам бе ни објек ти, при вред ни 
ка па ци те ти чак, већ об но вље но или из но ва из гра ђе но. И све то без 
цен та по мо ћи са стра не. Ово дру го от кри ва ту жну чи ње ни цу на ше 
уса мље но сти, а пр во је са свим не ве ро ват но, уз све по што ва ње за 
мно го то га ствар но учи ње ног. Да ли се ома кло не смо тре но? Ни-
је мо гу ће. Да ли се све сно об ма њу је? То ли ко бес кру пу ло зно сти у 
јав ном на сту пу (чак и од С. М.) јед но став но ни је ра ци о нал но при-
хва тљи ва ни са ста но ви шта све сно од ре ђе ног хте ња“ (стр. 405). 
По сле пе то ок то бар ских про ме на, пре ста ли су не ре ал ни зах те ви, 
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али је ис так нут став Ми ни стар ства ино стра них по сло ва са но вим 
ми ни стром: ка дро ви ко ји су би ли у ди пло мат ској слу жби прет ход-
них де сет-пет на ест го ди на за вре ме Ми ло ше ви ћа, би ће за ме ње ни, 
па је и чист ка мно гих по че ла већ у пр вим ме се ци ма 2001. го ди не. 
Ме ђу тим, ам ба са дор у Ин ди ји, ко ји је раз ми шљао да сам под не се 
остав ку, ни је био од мах раз ре шен, те је на ста вио са сво јом ми си јом 
до ав гу ста 2002. го ди не. Ве ли ки део За пи са из Ин ди је (1997-2002) 
по у чан је за мла де ди пло ма те, са ста но ви шта ре а ли те та вр ше ња 
са ме функ ци је ам ба са до ра, сло же не, про тив реч не, зах тев не и у 
по гле ду окол но сти че сто не пред ви ди ве де лат но сти. У том сми слу 
књи га је дра го це на, јер оде ђе не при ви ле ги је, ле па де ша ва ње и не-
из би жни ди пло мат ски кок те ли не мо гу увек да ком пен зу ју те шко ће 
ове слу жбе. Ве ли ки део За пи са из Ин ди је за пра во је хро ни ка му-
ка и не во ља кроз ко је про ла зи са ве сни пред став ник др жа ве пре ма 
зе мљи-до ма ћи ну ко ја је у успо ну, бо ри се за ста тус ве ли ке си ле и 
објек тив но не ма ин те рес за ве ли ким ан га жо ва њем у би ла те рал ним 
од но си ма са ма лом зе мљом. То на рав но ни је би ло ап со лут но не-
га тив но ста ње ства ри – гу вер нер ин диј ске др жа ве Ке ра ла ин те ре-
со вао се за ста ње у Ју го сла ви ји, мно ге ди пло ма те су при ја тељ ски 
при хва ти ле ам ба са до ра Штрп ца, био је у при ли ци и да упо зна ин-
ду стри ју об ра де ди ја ма на та, нај ве ћу у све ту по бро ју за по сле них 
– она упо шља ва пре ко је дан ми ли он љу ди. Ам ба са дор је пу то вао 
по Ин ди ји, по се тио је Тај ланд и Мал ди ве, као др жа ве ко је об у хва та 
ње го ва над ле жност. Књи га са др жи мно го опи са ко ји би се мо гли 
свр ста ти у со ци о ло ги ју кул ту ре – опи са оби ча ја, ре ли гиј ских ри ту-
а ла, вр ста хра не и ње не при пре ме, углав ном хин ду ста нов ни штва, 
али и дру гих ет нич ких гру па. Жи во пи сни опи си при ро де, кул тур-
них до га ђа ја, умет но сти Ин ду са и стра на ца ко ји су не ким по слом 
жи ве ли у Ин ди ји, а би ли ин спи ри са ни да ства ра ју умет нич ка де ла 
упот пу ња ва ју сли ку ди пло мат ског ан га жо ва ња ам ба са до ра.

Књи га За пи си из Ин ди је (1997-2002) је све до чан ство ло јал-
ног др жав ног функ ци о не ра. По у зда ност вре ме на и ме ста до га ђа ја 
чи не је ва жним до ку мен том, што је зна чај ни је од ње не не спор не 
ли те рар не вред но сти. Ко ли ко је по јам ло јал ни др жав ни чи нов ник 
још мо гућ у гло ба ли зо ва ном све ту пред ста вља те шко а не за о би-
ла зно пи та ње ко је при па да дру гим те мат ским рас пра ва ма. Сво ју 
ди пло мат ску ка ри је ру др Че до мир Штр бац за вр шио је на по чет ку 
де це ни је ве ли ких ло мо ва и иза зо ва, по себ но ве ли ког раз о ча ре ња 
не баш ма ло број них гра ђа на ко ји су ве ро ва ли у дру штве не ре фор-
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ме у Ср би ји. Уто ли ко је ње го ва књи га при мер рет ко по ште ног све-
до че ња, а су до ви ауто ра су ком пе тент ни, пот кре пље ни на уч ним и 
струч ним зна њем и по твр ђе ни у прак си, што је до каз ква ли те та 
оних ка дро ва ко је је ства ра ла бив ша СФРЈ, а ко јој се са да оспо ра ва 
сва ки кре ди би ли тет. Си гур но је да ће ова књи га пред ста вља ти ва-
жан се кун дар ни из вор за бу ду ће исто ри ча ре.

 Овај рад је примљен 5. фебруара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
.27 фебруара 2012. године.
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