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Терор,
дипломатија
и шаховско
стваралаштво
Историја ди п ломат ије досеже
у далек у прош лост исто кол ико
и историја међународн их одно
са. Мада ни данас међу теорет и
чарима међународн их односа не
пос тоји потп уна саглас ност по
пита њу од носа спољне пол ит и
ке и дип ломат ије, нес умњиво је
да је савремена дип ломат ија је
дан од најзначајн ијих фактора и
инс тру мената спољне пол ит и ке
сваке модерне држ аве. Као резул
тат развоја међународн их односа,
стварања нових, прош иривања и
мењања дел атнос ти старих међу
народн их орган изац ија, општег
развоја нау ке, вел ик их техноло
шких и техн ичк их иновац ија,
од изразито реп резентат ивне и
предс тавн ичке улоге у прош лос ти
поп рим ил а је потп уно нове садр
жаје и карактерис тике. Наж алост,
савремена стварност и акт уе лн и
међународн и однос и од ње захте
вају да умес то да буде у функц ији
очувања светс ког мира и безбед
нос ти све чеш ће буде инс трумент
агрес ије империјалн их интереса
и циљева, посебно ман ип ул ац ије
и обмане светс ког јавног мњења
како би се прикрил а и оправдал а
суштина так ве пол ит ике.
Књига Дип ломатија и шах –
ни конфронтација ни капиту
лација аутора Влад ис лава Јова
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новића садрж и његова најзначај
нија јавна иступања у претходној
децен ији и један дуж и интервју с
почетк а деведесет их год ина два
десетог век а. Иступања су дата
у обл ик у интервјуа, изл агања са
округлих столова и симпозију
ма, новинс ких чланак а, прик аза
књига друг их аутора и ауторс ких
прилога појед ин им зборн иц и
ма. Тематс ки гледано, ова исту
пања и прилози најчеш ће нис у у
непос редној вези иако се, између
осталог, односе се на југос ловен
ску кризу крајем прош лог век а,
хаш ки трибунал, на савремен у
Србију и тек уће међународне
односе, на Косово и Метох ију и
Србију, српс ко-рус ке односе, Ср
бију и Европс ку унију, Србију и
НАТО, право и нови светс ки по
редак, сећања на филозофа Мих а
ил а Марковића, рецензију књиге
Травестија – суђење Слободану
Милошевићу и корумпираност
међународног правосуђа аутора
Џона Лафланда, рецензију књи
ге Мирис пролећа 1999. аутора
Љубише Ђид ића, прилог за књиг у
Гарашанин – сусрети и виђења,
изл агање о књизи академ ик а Дра
гољуба Р. Живојиновића У по
трази за заштитником – сту
дије о српско-америчким везама
1878-1920. и друго.
Књига посебно добија у зна
чају када се зна да је аутор Вла
дис лав Јовановић провео више
од 40 год ина у дип ломатс кој слу
жби као дип ломата од каријере.

Није само службовао више пута
у инос транс тву (Брисел, Анк ара,
Лондон, Њујорк) већ је и обављао
значајне пос лове у Мин ис тарс тву
спољн их пос лова. Био је амбаса
дор у Турс кој и шеф мис ије СРЈ
при УН у Њујорк у. Предвод ио је
некол ико експертс ких делегац ија
на сас танц има КЕБС (Копенх а
ген и Женева) и на Конференц ији
о смањењу конвенц ионалног на
оруж ања (Беч), као и делегац ију
СРЈ на IX сам ит у нес врс тан их
земаља у Џак арт и, Индонези
ја, 1992. год ине. Био је мин ис тар
инос тран их пос лова Реп ублике
Србије и два пута мин ис тар ино
стран их пос лова СР Југос лавије.
У свом публиц ис тичком и књи
жевном раду објавио је следеће
књиге: Рат који се могао избећи,
роман Сестра и три збирке по
езије. Нос ил ац је више стран их
одл иковања, укључ ујућ и и фран
цус ки Орден команданта Лег ије
час ти.
С обзиром на разноврс ност,
сложеност и значај тематс ких
области које су у књизи пред
стављене теш ко је у потп унос ти
објект ивно на малом прос тору
прик аза, чак и само феноменоло
шки обу х ват ит и цел ин у Јовано
вићевог дел а. Стога је, применом
компарат ивне методе и квал ита
тивне анал изе садрж аја, упутно
изд војит и и осврн ут и се само оне
аспекте књиге који, не само по мо
ме већ по ауторовим схватањима
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и критеријум има, имају сред и
шње мес то и значај.

Србија и Косово и
Метохија
Кос мет је, примећује аутор,
чак и за оне који су признал и ње
гову једнос трано проглашен у не
завис ност држ авно и нац ионално
питање Србије број један, јер да
то није тако зашто би се САД и
њен и западн и савезниц и тол ико
упињал и да власт у Србији наведу
на серију привидно мал их усту
пак а и концес ија које на крају тре
ба да имају очек иван и резултат.
Косово и Метох ија није само др
жавно и нац ионално питање Ср
бије број један већ је од посебног
геостратег ијс ког значаја за запад
ни део међународне заједн ице, у
складу са познат им слоганом „ко
влада кос метс ким платоом влада
Балк аном, а ко влада Балк аном
повећава изгледе и да овлада ка
спијс ким прос тором“. Због свог
изу зетног стратег ијс ког полож аја
он је оду век био мета разним осва
јач има, почев од визант ијс ких ца
рева, преко отоманс ких султана
и аустроу гарс ких монарх а, до да
наш њих планетарн их гос подара
САД, НАТО и ЕУ.
Злокобно отимање Кос мета
Дамок ловим мачем прет и даљом
дези нтег рац ијом српс ких држ ав
них и нац ионалн их прос тора. Не
само због тога очување држ ав
не територије у њен им уставн им
гран ицама морало би да предс та
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вља приоритет сваке одговорне
држ авне влас ти, па и српс ке. Јавно
ист ицање да је основно стратег иј
ско питање држ аве питање учла
њења Србије у ЕУ и повратак Ко
смета у уставно-правн и поредак
Србије и очување суверен итета
и интег ритета држ аве се стављају
на друго мес то. Више пута офи
цијелно ист ицан и став да Србија
ник ада неће признат и незави
сност своје јуж не покрајине губи
у уверљивос ти и значају и складу
са оним како се стварно пол ит ич
ки делује и понаша, а ако се у бу
дућнос ти стварно догод и апс урд
да и Србија и Косово пос тан у
чланови ЕУ, овај формално-прав
но непоколебљив став изг убиће и
свој смисао и свој циљ.

Право и Нови
светски поредак
По лог иц и ствари и универ
залнос ти циљева, зак ључ ује Вла
дис лав Јовановић, право и нови
светс ки поредак требало би да су
синон им и, а они у својој ствар
ној суштин и не само да нису у
при жељк и ва ној хармон ији већ
се нал азе у потп уном моралном
и филозофс ком нес кладу и суко
бу. Нови светс ки поредак је вео
ма брзо пок азао своје право лице
не као уобл ичен и праведан и де
мократс ки поредак већ само као
нови оквир који најразвијен ије
зем ље на челу са САД желе да ис
корис те за наметање свет у својих
вреднос ти и интереса. При томе
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се глобал изац ија као историјс ки
за кономеран процес економс ког,
фи нанс ијс ког, информат ич ког и
технолош ког повезивања држ ава
и појед инаца корис ти и злоу по
требљава за пропаг ирање и наме
тање докт рине и идеолог ије гло
ба л изма.
Глобал изац ија је позит иван
друштвен и процес и као так ва
вод и зближ авању људ и и народа,
генерално узев, бољем живот у,
док је глобал изам је по миш ље
њу аутора књиге само друго име
за нови тотал итаризам, хегемо
низам и неоколон ијал изам. Не
доводе се у питање само многа
основна права и слободе човек а
већ и основна права држ ава чла
ница Ујед ињен их нац ија, посебно
принц ип и суверен итета и неза
вис ности, не само пол ит ичк и већ
често и дос ловно физичк и. Најве
ћа слабост Новог светс ког порет
ка је у демонс трац ији силе и моћ и
којима се суп ротс тавља теж њи и
тенденц ијама ка мулт ипол арно
сти као природном обл ик у гло
бал не равнотеже.

Српско-руски
односи
Везе између Србије и Рус ије
карактерише „етн ичк а сродност,
духовна блис кост, језичк а слич
ност и историјс ка упућеност“, ка
же аутор Влад ис лав Јовановић. Те
везе и однос и су издрж але сва ис
кушења времена и пос тале трајне
и нераск ид иве. Србија је у Рус ији

увек имал а важ ан ослонац на пут у
ослобађања од турс ког ропс тва и
све до данас у очувању њене ново
створене држ авнос ти. Историј
ски пос мат рано, так ва подрш ка
Србији само је два пута бил а ис
под очек иваног нивоа; прил иком
склапања Санс тефанс ког уговора
1877. год ине када је дат приоритет
амбиц ијама царс ке Рус ије у прав
цу Босфора и, друг и пут, прил и
ком увођења санкц ија СРЈ 1992.
када се рад ило о држ авном кло
нућу Рус ије пред тријумфално
парад ирајућ им Западом. У свим
друг им историјс ким иск ушењи
ма и неповољн им околнос тима
сол идарност Рус ије са Србијом
није довођена у питање.
Због тога ослонац Србије на
Рус ију треба да буде њено трајно
опредељење што претпос тавља
успос тављање свес тране сарадње
укључ ујућ и и оне у војној облас ти.
Јачање сарадње са Рус ијом нема
сумње подразумева и под изање
нивоа сарадње са друг им зем ља
ма БРИКС-а, посебно са Кином
и Инд ијом које пруж ају изу зетно
важ ну подрш ку по питању Косо
ва и Метох ије и очувања незави
снос ти и суверен итета Србије.
Овак ва алтернат ивна међу народ
на пол ит ик а знач и и подношење
захтева за добијање стат уса по
смат рача у Шангајс кој орган и
зац ији и унап ређење економс ке
и пол ит ичке сарадње с кључн им
члан ицама покрета нес врс тан их
зема ља.
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Србија,
ЕУ и НАТО
Када је Ричард Холбрук 2007.
год ине још једном у свом безоб
зирном стилу, како примећује
Влад ис лав Јовановић, позвао Ср
бију да се између Косова и Мето
хије и Европс ке уније определ и
за ЕУ, иначе ризик ује да изг уби
обоје, српс ка зван ична пол ит и
ка је проп ус тил а да самоу верен и
Запад упозори да би његова подр
шка независ нос ти Кос мета неиз
беж но потп уно окрен ул а Србију
алтернат ивној пол ит иц и. Тако
је жеља за чланс твом у ЕУ пос та
ла апсолутн и приоритет изнад
начел а одрж ања територијалне
целовитос ти и суверен итета Ре
публике Србије. Тиме је пос лата
пон ижавајућа порук а свима да је
за улазак у ЕУ Србија спремна да
плат и свак у цен у па и највећу це
ну. Наравно, то не знач и да инте
грисање Србије у ЕУ није у складу
са њен им дугорочн им интерес и
ма, али пос тоји гран ица дозвоље
ног и вис ина цене која може да се
плат и.
На самом почетк у процеса
приближ авања ЕУ морало се раш
чистит и са партнерима на Западу
да се жел и пос тат и члан те орга
низац ије само под истим усло
вима под којима су пос тале друге
државе члан ице. Одмах се морал а
одба ц ит и мог ућ ност под ношења
било как ве територијалне жрт ве
за улазак у ЕУ.
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Пон иж авајућ и полож ај у који
је Србија данас дос пел а мазох и
стичком и кап ит ул антс ком пол и
тиком према Западу, примећује
Влад ис лав Јовановић, нал аже ра
ди к ал н у промен у спољнопол и
тичког курса. Фикт ивно јед ина
опц ија „Србија на Западу“ мора
да се мења новом и бољом „Срби
ја за свес тран у сарадњу са свима
који уваж авају њен суверен итет
и територијалн и интег ритет“. За
Србију данас потп уно опкољен у
члан ицама НАТО прик ључење у
Партнерс тво за мир предс тавља
геопол ит ичк у нуж ност, а с обзи
ром на све злоч ине које је НАТО
поч ин ио током агрес ије 1999. го
дине и акт ивној подрш ци прогла
шењу независ нос ти Косова и Ме
тох ије, иниц ијат ива за учлањење
Србије у ту војн у орган изац ију:
„спада у домен пол ит ичке первер
зије, а свако акт ивно зау зимање за
то у домен пол ит ичке патолог ије“,
конс тат ује Влад ис лав Јовановић.

Актуе лна српска
спољна политика
и дип ломатија
Неповољан развој међу народ
них односа у свет у не само да није
заобишао Балк ан, нап рот ив ни у
једном другом делу света пода
ништво САД, ЕУ и НАТО-у није
тако и тол ико изражено као овде.
Ови цент ри моћ и унил атерално
су проглас ил и Балк ан својом ис
кључ ивом сфером утицаја и пона
шају се као апсолутн и гос подари.
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Прит ис цима сваке врс те и пот
пу но неравноп равном третма н у
посебно је изложен српс ки народ
од којег се улт имат ивно траж и
да прих ват и све диктате са Запа
да, сопс твен у денац ифик ац ију и
губитак своје духовне, култ урне,
нац ионалне и држ авне колевке
Косова и Метох ије.
Зато аутор књиге Влад ис лав
Јовановић смат ра да се у даљем
развијању односа и сарадње са су
сед има, дру г им зем љама, посебно
интег рац ион им цел инама треба
чуват и оба опас на екст рема како
конфронтац ије тако и кап ит ул а
ције јер свак и од њих предс тавља
пут без повратк а. Пол ит ик а кон
фронтац ије је прот ивна прин
цип у предвид ивос ти у спољној
пол ит иц и и најчеш ће се не може
конт рол исат и, а пол ит ик а кап и
тул ац ије спушта Србију испод
прага равноп равнос ти са друг им
зем љама и српс ке нац ионалне
и државне интересе оставља не
заштићене и на вољу друг има. И
у шаховс кој парт ији победа се
остварује и студ иозном позиц и
оном игром и маштовит им так
тичк им комбинаторн им ударима.
Свак а фиг ура не може да се жр
тву је, пог реш на процена позиц и
је и пог реш на жрт ва фиг уре игра
ча неизбеж но воде у пораз а не у
победу.
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