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Јо во Мар ко вић*

ДИ ПЛО МАТИЈА 
И ШАХ – НИ 
КОНФРОНТА ЦИ ЈА 
НИ КА ПИ ТУ ЛА ЦИ ЈА

При каз књи ге Вла ди
сла ва Јо ва но ви ћа Ди
пло ма ти ја и шах – ни 
кон фрон та ци ја ни ка
пи ту ла ци ја, Слу жбе ни 
гла сник, 2011, Бе о град

Те рор, 
дипломатија 

и ша хов ско 
стваралаштво

Исто ри ја ди пло ма ти је до се же 
у да ле ку про шлост исто ко ли ко 
и исто ри ја ме ђу на род них од но
са. Ма да ни да нас ме ђу те о ре ти
ча ри ма ме ђу на род них од но са не 
по сто ји пот пу на са гла сност по 
пи та њу од но са спољ не по ли ти
ке и ди пло ма ти је, не сум њи во је 
да је са вре ме на ди пло ма ти ја је
дан од нај зна чај ни јих фак то ра и 
ин стру ме на та спољ не по ли ти ке 
сва ке мо дер не др жа ве. Као ре зул
тат раз во ја ме ђу на род них од но са, 
ства ра ња но вих, про ши ри ва ња и 
ме ња ња де лат но сти ста рих ме ђу
на род них ор га ни за ци ја, оп штег 
раз во ја на у ке, ве ли ких тех но ло
шких и тех нич ких ино ва ци ја, 
од из ра зи то ре пре зен та тив не и 
пред став нич ке уло ге у про шло сти 
по при ми ла је пот пу но но ве са др
жа је и ка рак те ри сти ке. На жа лост, 
са вре ме на ствар ност и ак ту ел ни 
ме ђу на род ни од но си од ње зах те
ва ју да уме сто да бу де у функ ци ји 
очу ва ња свет ског ми ра и без бед
но сти све че шће бу де ин стру мент 
агре си је им пе ри јал них ин те ре са 
и ци ље ва, по себ но ма ни пу ла ци је 
и об ма не свет ског јав ног мње ња 
ка ко би се при кри ла и оправ да ла 
су шти на та кве по ли ти ке. 

Књи га Ди пло ма ти ја и шах – 
ни кон фрон та ци ја ни ка пи ту
ла ци ја ауто ра Вла ди сла ва Јо ва

* По ли ти ко лог, Бе о град
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Ни је са мо слу жбо вао ви ше пу та 
у ино стран ству (Бри сел, Ан ка ра, 
Лон дон, Њу јорк) већ је и оба вљао 
зна чај не по сло ве у Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва. Био је ам ба са
дор у Тур ској и шеф ми си је СРЈ 
при УН у Њу јор ку. Пред во дио је 
не ко ли ко екс перт ских де ле га ци ја 
на са стан ци ма КЕБС (Ко пен ха
ген  и Же не ва) и на Кон фе рен ци ји 
о сма ње њу кон вен ци о нал ног на
о ру жа ња (Беч), као и де ле га ци ју 
СРЈ на IX са ми ту не свр ста них 
зе ма ља у Џа кар ти, Ин до не зи
ја, 1992. го ди не. Био је ми ни стар 
ино стра них по сло ва Ре пу бли ке 
Ср би је и два пу та ми ни стар ино
стра них по сло ва СР Ју го сла ви је. 
У свом пу бли ци стич ком и књи
жев ном ра ду об ја вио је сле де ће 
књи ге: Рат ко ји се мо гао из бе ћи, 
ро ман Се стра и три збир ке по
е зи је. Но си лац је ви ше стра них 
од ли ко ва ња, укљу чу ју ћи и фран
цу ски Ор ден ко ман дан та Ле ги је 
ча сти.

С об зи ром на ра зно вр сност, 
сло же ност и зна чај те мат ских 
обла сти ко је су у књи зи пред
ста вље не те шко је у пот пу но сти 
објек тив но на ма лом про сто ру 
при ка за, чак и са мо фе но ме но ло
шки об у хва ти ти це ли ну Јо ва но
ви ће вог де ла. Сто га је, при ме ном 
ком па ра тив не ме то де и ква ли та
тив не ана ли зе са др жа ја, упут но 
из дво ји ти и освр ну ти се са мо оне 
аспек те књи ге ко ји, не са мо по мо
ме већ по ауто ро вим схва та њи ма 

но ви ћа са др жи ње го ва нај зна чај
ни ја јав на исту па ња у прет ход ној 
де це ни ји и је дан ду жи ин тер вју с 
по чет ка де ве де се тих го ди на два
де се тог ве ка. Исту па ња су да та 
у об ли ку ин тер вјуа, из ла га ња са 
окру глих сто ло ва и сим по зи ју
ма, но вин ских чла на ка, при ка за 
књи га дру гих ауто ра и аутор ских 
при ло га по је ди ним збор ни ци
ма. Те мат ски гле да но, ова исту
па ња и при ло зи нај че шће ни су у 
не по сред ној ве зи иако се, из ме ђу 
оста лог, од но се се на ју го сло вен
ску кри зу кра јем про шлог ве ка, 
ха шки три бу нал, на са вре ме ну 
Ср би ју и те ку ће ме ђу на род не 
од но се, на Ко со во и Ме то хи ју и 
Ср би ју, срп скору ске од но се, Ср
би ју и Европ ску уни ју, Ср би ју и 
НА ТО, пра во и но ви свет ски по
ре дак, се ћа ња на фи ло зо фа Ми ха
и ла Мар ко ви ћа, ре цен зи ју књи ге 
Тра ве сти ја – су ђе ње Сло бо да ну 
Ми ло ше ви ћу и ко рум пи ра ност 
ме ђу на род ног пра во су ђа ауто ра 
Џо на Ла флан да, ре цен зи ју књи
ге Ми рис про ле ћа 1999. ауто ра 
Љу би ше Ђи ди ћа, при лог за књи гу 
Га ра ша нин – су сре ти и ви ђе ња, 
из ла га ње о књи зи ака де ми ка Дра
го љу ба Р. Жи во ји но ви ћа У по
тра зи за за штит ни ком – сту
ди је о срп скоаме рич ким ве за ма 
18781920. и дру го. 

Књи га по себ но до би ја у зна
ча ју ка да се зна да је аутор Вла
ди слав Јо ва но вић про вео ви ше 
од 40 го ди на у ди пло мат ској слу
жби као ди пло ма та од ка ри је ре. 
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вља при о ри тет сва ке од го вор не 
др жав не вла сти, па и срп ске. Јав но 
ис ти ца ње да је основ но стра те гиј
ско пи та ње др жа ве пи та ње учла
ње ња Ср би је у ЕУ и по вра так Ко
сме та у устав ноправ ни по ре дак 
Ср би је и очу ва ње су ве ре ни те та 
и ин те гри те та др жа ве се ста вља ју 
на дру го ме сто. Ви ше пу та офи
ци јел но ис ти ца ни став да Ср би ја 
ни ка да не ће при зна ти не за ви
сност сво је ју жне по кра ји не гу би 
у увер љи во сти и зна ча ју и скла ду 
са оним ка ко се ствар но по ли тич
ки де лу је и по на ша, а ако се у бу
дућ но сти ствар но до го ди ап сурд 
да и Ср би ја и Ко со во по ста ну 
чла но ви ЕУ, овај фор мал ноправ
но не по ко ле бљив став из гу би ће и 
свој сми сао и свој циљ.

Пра во и Но ви 
свет ски по ре дак

По ло ги ци ства ри и уни вер
зал но сти ци ље ва, за кљу чу је Вла
ди слав Јо ва но вић, пра во и но ви 
свет ски по ре дак тре ба ло би да су 
си но ни ми, а они у сво јој ствар
ној су шти ни не са мо да ни су у 
при жељ ки ва ној хар мо ни ји већ 
се на ла зе у пот пу ном мо рал ном 
и фи ло зоф ском не скла ду и су ко
бу. Но ви свет ски по ре дак је ве о
ма бр зо по ка зао сво је пра во ли це 
не као уоб ли че ни пра ве дан и де
мо крат ски по ре дак већ са мо као 
но ви оквир ко ји нај ра зви је ни је 
зе мље на че лу са САД же ле да ис
ко ри сте за на ме та ње све ту сво јих 
вред но сти и ин те ре са. При то ме 

и кри те ри ју ми ма, има ју сре ди
шње ме сто и зна чај.

Ср би ја и Ко со во и 
Ме то хи ја

Ко смет је, при ме ћу је аутор, 
чак и за оне ко ји су при зна ли ње
го ву јед но стра но про гла ше ну не
за ви сност др жав но и на ци о нал но 
пи та ње Ср би је број је дан, јер да 
то ни је та ко за што би се САД и 
ње ни за пад ни са ве зни ци то ли ко 
упи ња ли да власт у Ср би ји на ве ду 
на се ри ју при вид но ма лих усту
па ка и кон це си ја ко је на кра ју тре
ба да има ју оче ки ва ни ре зул тат. 
Ко со во и Ме то хи ја ни је са мо др
жав но и на ци о нал но пи та ње Ср
би је број је дан већ је од по себ ног 
ге о стра те гиј ског зна ча ја за за пад
ни део ме ђу на род не за јед ни це, у 
скла ду са по зна тим сло га ном „ко 
вла да ко смет ским пла то ом вла да 
Бал ка ном, а ко вла да Бал ка ном 
по ве ћа ва из гле де и да овла да ка
спиј ским про сто ром“. Због свог 
из у зет ног стра те гиј ског по ло жа ја 
он је од у век био ме та ра зним осва
ја чи ма, по чев од ви зан тиј ских ца
ре ва, пре ко ото ман ских сул та на 
и аустро у гар ских мо нар ха, до да
на шњих пла не тар них го спо да ра 
САД, НА ТО и ЕУ. 

Зло коб но оти ма ње Ко сме та 
Да мо кло вим ма чем пре ти да љом 
дез ин те гра ци јом срп ских др жав
них и на ци о нал них про сто ра. Не 
са мо због то га очу ва ње др жав
не те ри то ри је у ње ним устав ним 
гра ни ца ма мо ра ло би да пред ста
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увек има ла ва жан осло нац на пу ту 
осло ба ђа ња од тур ског роп ства и 
све до да нас у очу ва њу ње не но во
ство ре не др жав но сти. Исто риј
ски по сма тра но, та ква по др шка 
Ср би ји са мо је два пу та би ла ис
под оче ки ва ног ни воа; при ли ком 
скла па ња Сан сте фан ског уго во ра 
1877. го ди не ка да је дат при о ри тет 
ам би ци ја ма цар ске Ру си је у прав
цу Бос фо ра и, дру ги пут, при ли
ком уво ђе ња санк ци ја СРЈ 1992. 
ка да се ра ди ло о др жав ном кло
ну ћу Ру си је пред три јум фал но 
па ра ди ра ју ћим За па дом. У свим 
дру гим исто риј ским ис ку ше њи
ма и не по вољ ним окол но сти ма 
со ли дар ност Ру си је са Ср би јом 
ни је до во ђе на у пи та ње.

Због то га осло нац Ср би је на 
Ру си ју тре ба да бу де ње но трај но 
опре де ље ње што прет по ста вља 
ус по ста вља ње све стра не са рад ње 
укљу чу ју ћи и оне у вој ној обла сти. 
Ја ча ње са рад ње са Ру си јом не ма 
сум ње под ра зу ме ва и по ди за ње 
ни воа са рад ње са дру гим зе мља
ма БРИКСа, по себ но са Ки ном 
и Ин ди јом ко је пру жа ју из у зет но 
ва жну по др шку по пи та њу Ко со
ва и Ме то хи је и очу ва ња не за ви
сно сти и су ве ре ни те та Ср би је. 
Ова ква ал тер на тив на ме ђу на род
на по ли ти ка зна чи и под но ше ње 
зах те ва за до би ја ње ста ту са по
сма тра ча у Шан гај ској ор га ни
за ци ји и уна пре ђе ње еко ном ске 
и по ли тич ке са рад ње с кључ ним 
чла ни ца ма по кре та не свр ста них 
зе ма ља. 

се гло ба ли за ци ја као исто риј ски 
за ко но ме ран про цес еко ном ског, 
фи нан сиј ског, ин фор ма тич ког и 
тех но ло шког по ве зи ва ња др жа ва 
и по је ди на ца ко ри сти и зло у по
тре бља ва за про па ги ра ње и на ме
та ње док три не и иде о ло ги је гло
ба ли зма.

Гло ба ли за ци ја је по зи ти ван 
дру штве ни про цес и као та ква 
во ди збли жа ва њу љу ди и на ро да, 
ге не рал но узев, бо љем жи во ту, 
док је гло ба ли зам је по ми шље
њу ауто ра књи ге са мо дру го име 
за но ви то та ли та ри зам, хе ге мо
ни зам и нео ко ло ни ја ли зам. Не 
до во де се у пи та ње са мо мно га 
основ на пра ва и сло бо де чо ве ка 
већ и основ на пра ва др жа ва чла
ни ца Ује ди ње них на ци ја, по себ но 
прин ци пи су ве ре ни те та и не за
ви сно сти, не са мо по ли тич ки већ 
че сто и до слов но фи зич ки. Нај ве
ћа сла бост Но вог свет ског по рет
ка је у де мон стра ци ји си ле и мо ћи 
ко ји ма се су прот ста вља те жњи и 
тен ден ци ја ма ка мул ти по лар но
сти као при род ном об ли ку гло
бал не рав но те же.

Срп скору ски 
одно си

Ве зе из ме ђу Ср би је и Ру си је 
ка рак те ри ше „ет нич ка срод ност, 
ду хов на бли скост, је зич ка слич
ност и исто риј ска упу ће ност“, ка
же аутор Вла ди слав Јо ва но вић. Те 
ве зе и од но си су из др жа ле сва ис
ку ше ња вре ме на и по ста ле трај не 
и не рас ки ди ве. Ср би ја је у Ру си ји 
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По ни жа ва ју ћи по ло жај у ко ји 
је Ср би ја да нас до спе ла ма зо хи
стич ком и ка пи ту лант ском по ли
ти ком пре ма За па ду, при ме ћу је 
Вла ди слав Јо ва но вић, на ла же ра
ди кал ну про ме ну спољ но по ли
тич ког кур са. Фик тив но је ди на 
оп ци ја „Ср би ја на За па ду“ мо ра 
да се ме ња но вом и бо љом „Ср би
ја за све стра ну са рад њу са сви ма 
ко ји ува жа ва ју њен су ве ре ни тет 
и те ри то ри јал ни ин те гри тет“. За 
Ср би ју да нас пот пу но оп ко ље ну 
чла ни ца ма НА ТО при кљу че ње у 
Парт нер ство за мир пред ста вља 
ге о по ли тич ку ну жност, а с об зи
ром на све зло чи не ко је је НА ТО 
по чи нио то ком агре си је 1999. го
ди не и ак тив ној по др шци про гла
ше њу не за ви сно сти Ко со ва и Ме
то хи је, ини ци ја ти ва за учла ње ње 
Ср би је у ту вој ну ор га ни за ци ју: 
„спа да у до мен по ли тич ке пер вер
зи је, а сва ко ак тив но за у зи ма ње за 
то у до мен по ли тич ке па то ло ги је“, 
кон ста ту је Вла ди слав Јо ва но вић. 

Ак ту ел на срп ска 
спољ на по ли ти ка 

и ди пло ма ти ја
Не по во љан раз вој ме ђу на род

них од но са у све ту не са мо да ни је 
за о би шао Бал кан, на про тив ни у 
јед ном дру гом де лу све та по да
ни штво САД, ЕУ и НА ТОу ни је 
та ко и то ли ко из ра же но као ов де. 
Ови цен три мо ћи уни ла те рал но 
су про гла си ли Бал кан сво јом ис
кљу чи вом сфе ром ути ца ја и по на
ша ју се као ап со лут ни го спо да ри. 

Ср би ја,  
ЕУ и НА ТО

Ка да је Ри чард Хол брук 2007. 
го ди не још јед ном у свом без об
зир ном сти лу, ка ко при ме ћу је 
Вла ди слав Јо ва но вић, по звао Ср
би ју да се из ме ђу Ко со ва и Ме то
хи је и Европ ске уни је опре де ли 
за ЕУ, ина че ри зи ку је да из гу би 
обо је, срп ска зва нич на по ли ти
ка је про пу сти ла да са мо у ве ре ни 
За пад упо зо ри да би ње го ва по др
шка не за ви сно сти Ко сме та не из
бе жно пот пу но окре ну ла Ср би ју 
ал тер на тив ној по ли ти ци. Та ко 
је же ља за члан ством у ЕУ по ста
ла ап со лут ни при о ри тет из над 
на че ла одр жа ња те ри то ри јал не 
це ло ви то сти и су ве ре ни те та Ре
пу бли ке Ср би је. Ти ме је по сла та 
по ни жа ва ју ћа по ру ка сви ма да је 
за ула зак у ЕУ Ср би ја спрем на да 
пла ти сва ку це ну па и нај ве ћу це
ну. На рав но, то не зна чи да ин те
гри са ње Ср би је у ЕУ ни је у скла ду 
са ње ним ду го роч ним ин те ре си
ма, али по сто ји гра ни ца до зво ље
ног и ви си на це не ко ја мо же да се 
пла ти.

На са мом по чет ку про це са 
при бли жа ва ња ЕУ мо ра ло се раш
чи сти ти са парт не ри ма на За па ду 
да се же ли по ста ти члан те ор га
ни за ци је са мо под истим усло
ви ма под ко ји ма су по ста ле дру ге 
др жа ве чла ни це. Од мах се мо ра ла 
од ба ци ти мо гућ ност под но ше ња 
би ло ка кве те ри то ри јал не жр тве 
за ула зак у ЕУ.
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При ти сци ма сва ке вр сте и пот
пу но не рав но прав ном трет ма ну 
по себ но је из ло жен срп ски на род 
од ко јег се ул ти ма тив но тра жи 
да при хва ти све дик та те са За па
да, соп стве ну де на ци фи ка ци ју и 
гу би так сво је ду хов не, кул тур не, 
на ци о нал не и др жав не ко лев ке 
Ко со ва и Ме то хи је.

За то аутор књи ге Вла ди слав 
Јо ва но вић сма тра да се у да љем 
раз ви ја њу од но са и са рад ње са су
се ди ма, дру гим зе мља ма, по себ но 
ин те гра ци о ним це ли на ма тре ба 
чу ва ти оба опа сна екс тре ма ка ко 
кон фрон та ци је та ко и ка пи ту ла
ци је јер сва ки од њих пред ста вља 
пут без по врат ка. По ли ти ка кон
фрон та ци је је про тив на прин
ци пу пред ви ди во сти у спољ ној 
по ли ти ци и нај че шће се не мо же 
кон тро ли са ти, а по ли ти ка ка пи
ту ла ци је спу шта Ср би ју ис под 
пра га рав но прав но сти са дру гим 
зе мља ма и срп ске на ци о нал не 
и др жав не ин те ре се оста вља не
за шти ће не и на во љу дру ги ма. И 
у ша хов ској пар ти ји по бе да се 
оства ру је и сту ди о зном по зи ци
о ном игром и ма што ви тим  так
тич ким ком би на тор ним уда ри ма. 
Сва ка фи гу ра не мо же да се жр
тву је, по гре шна про це на по зи ци
је и по гре шна жр тва фи гу ре игра
ча не из бе жно во де у по раз а не у 
по бе ду.
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