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Мирнидипломата
оштрогјезика
Већготоводеценијујевисокаатлетскафи
гурааристократскогдржањазаштитни
знакноверускеспољнеполитике.Брзе
памети,разложносаопштаванихаргуме
ната,неспреманда„не”прихватазаодго
вор,опрезан,преговарачкифлексибилан
икритичарскиоштаркадајепотребно.
„Коситидамеучишмом…послу”,жесто
које2008.реаговаошефрускедипломати
јеСергејВикторовичЛавровнаједнуупа
дицубританскогколегеДејвидаМилибан
датокомрасправеоратууГрузији.Прито
мејеиспредречи„послу”убациоколокви
јалниизразкојинијепримеренштампи.
Сталоженичовек,упрецизноскројеном
тамномоделу,саугледомкакавданасима
реткокојисветскидипломата,показаоје
дајевичани„малооштријемразговору”.
Нијеселибионидабившојамеричкојдр
жавнојсекретаркиКондолизиРајсодбру
сидајењеноубеђивањедаамеричкира
кетништитуЕвропинијеуперенпротив
Русијеобична–глупост.
КалиосекаосталнипредставникМоскве
уУН1994–2004,увременимакризаоко
КосоваиИрака.
НијеоклеваодаосудисавезникаСевер
нуКорејукојаје,упркосзабраниСавета
безбедностиУН,лансираларакетусаве
штачкимсателитом,алииВашингтон
збогисхитреногдавањалегитимитетаси
ријскимпобуњеницима.
Дуготрајноискуствоједопуногизражаја
дошлоуслучајуЕдуардаСноудена,пребе
глогсарадникаобавештајнеслужбеСАД,
каоипренекиданкадајеодамеричког
колегеЏонаКеријабуквално„отео”иде
јуостављањусиријскогхемијскогоружја
подмеђународнуконтролу,чимејепла
ниранавојнаакцијаСАДбаремнанеко
времепосталаизлишна.
РођенуМоскви21.марта1950.одоца
ЈерменинаимајкеРускиње,изданакјевр
хунскедипломатскешколебившегСССРа,
којапамтиименакаоштосу:ГеоргијЧиче
рин,ВјачеславМолотов,АндрејВишин
ски,АлексејДобрињин,АндрејГромико.
ПотомуновојРусијиАндрејКозирјев,Јев
генијПримаков,ИгорИванов.
Планираоједастудирафизику,алијена
подстицајмајке1972.завршиопрестижни
Московскиинститутзамеђународнеодно
се.ДипломатскукаријерупочеојеуСри
Ланкигдејеенглескомифранцускомпри
дружиознањелокалногсингалскогјезика.
ПотомследедужностиуМинистарствуино
странихпослова,совјетскомируском.
Првипутзашефадипломатијеименовао
гајеВладимирПутин2004.Мандатпро
дужавајошдвапута:2008.увремеДми
тријаМедведева,апотоми2012,поново
подПутином.
ДмитријСимес,председниквашингтон
скогЦентразанационалнеинтересе,сма
традајеЛавровизабранзашефадипло
матијекакоби„пројектоваорускумоћи
рускипонос,штоонуспешноради”.
Ожењенјеиимакћерку.Волидасвира
гитаруикомпонује.Страственијепушач,
штоганеспречавадауживаурафтингу
брзимводама. СлободанСамарџија
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Звона:Немојдабринешзакимзвона
звоне–затобомзвоне,ИвицеДачићу.

ДраганЂилас,лидерДСа
иградоначелникБеограда

Кишобран:НевероватноједаЂиласштити
криминалцеиз„Колубаре”,ахапшењеНе

бојшеЋеранаиРадославаСаватијевића
проглашаваполитичкимактом.Тимеје
председникДСајасноистакаокандидату
рудапостанекишобранисподкојегћесе
критиозлоглашеникриминалциуСрбији.

АлександарЈовичић,потпредседник
ИзвршногодбораСНСа

Очекивања:Очекујеморастзапошљава
њанаконштоспроведемореформе,иви
шепослазаљуде.Очекујемодаћемере
којећемоспровестиовегодинедатипр
верезултатевећтоком2014.године.

СашаРадуловић,
министарпривреде

Спремност:Привредницисуспремнида
деовременаодвоједапомогнујавним
предузећима.

МиодрагКостић,
власниккомпаније„МКгрупа”

ипредседникСрпског
пословногклуба„Привредник”

Летовање:Мислимдајеврлокорисноза
грађанеСрбије,апосебнозаграђанеБе
ограда,даЂиласразмишљаиоценама
некретнинауМонакуиолетовању.Веру
јемдајенапутузаједнодуголетовање.

ЗоранаМихајловић,министарка
енергетикеизаштитеживотнесредине

ПОРТРЕТБЕЗРАМА:
СЕРГЕЈЛАВРОВ

РАЗГОВОРНЕДЕЉЕ:ЖАНКРИСТОФБУИСОН,уредник„Фигароа”иауторкњиге
ополитичкимубиствимакојасупроменилатокисторије

Ж
ан-Кристоф Буисон, уредник у
„Фигаро магазину”, један је од
најбољихпознавалацаСрбијеу
Француској.Историчарпообра-
зовању, новинар по струци, не

пропуштаприликудафранцускојјавностипред-
ставинепознатестранесрпскеисторијеикулту-
ре,славнеисторијскеличностиисавременеписце
иредитељечијизначајпрелазинационалнегра-
нице.Крозновинарскииесејистичкирадијав-
ненаступедајеважандоприносразумевањусрп-
скеполитичкеикултурнестварностинакојусе
уФранцускојупоследњихдвадесетгодинагледа
крозпризмуратоваубившојЈугославији.
Његов„РоманоБеограду”преведенјепочет-

комгодиненасрпски,анеколикогодинараније
јеобјављеноисрпскоиздањењеговебиографијео
ДражиМихаиловићу.Унајновијојкњизи,„Убије-
ниуатентату”(„Аssassinés”),укојојсебавиполи-
тичкимубиствимакојасупроменилатокистори-
је,посебнупажњујепосветиоГаврилуПринципу
имладобосанцимакојисуучествовалиуатентату
наФранцаФердинанда.
–УФранцускојзнамосамозаимеГаврилаПрин-

ципа,алионнијебиосам.Укњигамаизисторије
онисупредстављеникаоострашћенисрпскина-
ционалистикојисухтелиВеликуСрбију.Интере-
сантнојеутврдитизаштојетотако.УФранцуској
сеуџбенициисторијемењајуотприликесвакедве
године,апредвадесетгодинајебиоратнаБалка-
нуукомесуСрбисматраниагресоримаичијије
симболопсадаСарајева.Затосунајвишезаслу-
жнитаквипопутБернараАнријаЛевијаинови-
нариизвеликихмедија,каоиисторичарикоји
припадајуистомкругу.
Желеосамдапокажемданијебашсветакокао

штојеприказаноууџбеницимаисторијеида,пи-
шућиодогађајимаиз1914.године,натерамчита-
оцедасезапитајуштаседесило1992.године.
Мотивацијаприпадника„МладеБосне”јебила

везанаколикозапатриотизаминационализамто-
ликоизареволуционарниромантизамтогавре-
мена,очемусеовденикаданеговори.Међуњима
суанархистииреволуционарисаистогхоризонта
каооникојисуубилиАлександраДругогуРусији.
Онисусматралидасетребаослободитиаустроу-
гарскеколонијалнеокупацијекакобиомогућили
свимСрбима,Хрватима,Јеврејимаимуслимани-
мадаживезаједно.

Постоје,међутим,покушајидасењиховауло
гавидиуновомсветлу...

Проблемјештоданаспостојичитаваједнаистори-
ографскашкола,уНемачкојпресвега,алииуан-
глосаксонскимземљама,којапокушавадасвуодго-
ворностзаПрвисветскиратбацинаСрбе.Стварје,
међутим,многокомпликованијајерје1914.године
системдипломатскихсавезништавабиотакавдаје
недостајаласамоварницакојаћезапалитиватру.
Доратаједошлозбогјачањанационализамаиуру-
шавањамонархистичкогсистемауЕвропи.Атен-
татуСарајевујебиоповод,алијезанимљивооно
штосепотомдешавало.Издипломатскихбеле-
шкитогавременајасносевидидајебиломогуће
избећират.Србијајеприхватиласкоросвеуслове
осимједног,којиједоводиоупитањењеннацио-
налнисуверенитет,алисуНемци,анеАустријан-
ци,желелидаискористеовајдогађајдапокрену
раткојисугодинамаишчекивали,поштосубили

наврхунцувојнемоћи.Товеомадобропоказује
историчарКристоферКларк.Немачкајехтелада
„казни”Србију,каошто(францускипредседник)
ФрансоаОландданасжелидаказниСирију.

БившиминистарспољнихпословаВукДрашко
вићсматрадајеПринципскупокоштаоСрбе...

Историјскигледано,ПринципјеомогућиоСрбији
дапоновопостаненезависна,аутономнадржава
којаокупља95одстоСрбакојисупретогабилира-
штрканиуразличитимдржавама.Тојеобјективна
констатација.Проблемјекадаједоведемоувезуса
стотинамахиљадамртвих.Можемодарасправља-
моотомедалијевределоубитиФранцаФердинан-
даипочетиПрвисветскиратдабиседобилатери-
торијанакојојсуокупљенисвиСрби.Сљудског
аспектаразумемзаштоДрашковићпостављатопи-
тање.ТојеистопитањекојесепостављалоуФран-
цускојпослеПрвогсветскограта–далијевредело
ућиуратукомејепогинуло1.400.000нашедеце
какобисмоповратилиАлзас.Алитопитањебисмо
моглидапоставимоувезисмногимнационалним
херојимауевропскојисветскојисторији.

Стогодинакаснијеприсуствујемоновомодме
равањуснаганамеђународнојсцени,овогпу
таокоСирије.ФранцускаиРусијасунаразли
читимпозицијама.

ФранцускајепатуљакуодносунаРусију.Оланд
можедагестикулираколикохоће,онјекепец.Био
бималомањедасуНемачкаиВеликаБританијас
њим,штонијеслучај,илидајеОбамасњим,али
ОбамазависиодКонгреса.Оландсепонашакао
ДеГол,алинемаништаодњеговевеличине.Ка-
рактеристичнозаовувладуједаимавеликепре-
тензије,алинеимогућности.ПроблемФранцуске
јештовишенисмовеликасила.Тојереалност.А
понашамосекаодајесмо.

ЗаразликуодбомбардовањаЈугославије1999.
године,нападнаСиријузападнајавностпосма
трасвишерезерви.Штасеумеђувременупро
менило?

ОноштоседогодилоуЈугославијиикаснијеслу-
жилојезанаук.„Хуманитарнадипломатија”те-
шкоможедаопстанеусветуукомеимамного
државакојекршемеђународноправо,апротив
којихништанепредузимамо.СвакогданасеуКи-
нималтретирајуиубијајупротивницирежима,
Тибетјеокупиран,свакидансеуКонгусилујуже-
неивршемасакри,уСевернојКорејиљудиумиру
одглади...СвеовеземљесууУједињенимнација-
ма,алипротивњихсеништанепредузима.Ми-
шљењеседанасмењазатоштосмосхватилидасе
тајконцептразличитопримењиваоузависности
одтогаскимсмоималипосла.
Русијајеупрвојполовини90-ихбилаурасулу,у
њојјевладалаекономскаанархијаинијеимала
снагудапокажемишићеАмерицииЗападу.По-
редтога,наБалканунијебиловеликихеконом-
скихинтересакаоштојетослучајданасуСири-
ји,гдепостојивеликисукобокогасоводакојиби
ишаоодПерсијскогзалива,прекоЈорданаиСи-
рије,доТурскеитакоомогућиодасезаобиђеис-
порукарускоггасазападнојЕвропи.ЗатоРусине
желедападнеАсадоврежим;уколикосепојави
другапонудаизгубићемногоновца.Сдругестра-
не,онибранехришћаненаБлискомистоку,брине
ихисламистичкаопасносткојупознајунаКавказу
инемајужељудасеонапродуби.

ОландјенајавиоповратакФранцускенаБал
кан.ИмалиФранцускаекономскихиполитич
кихинтересауСрбијииурегиону?

ТојетипичнозаОланда,каокадакажедаћеда
нападнеСирију,аондасхватиданеманачинада
спроведеуделосвојуамбицију.
Уекономскомсмислуневидимпоказатељекоји
миговоредаћеФранцускадаинвестирауБал-
кан.Онајеузаостатку,доксеНемачкаиТурскау
Босниврлоинтелигентнопозиционирају.Утисак
једасевраћамоекономскојотоманскојимперији
којасепацифистичкиуспостављауовомрегиону.
Невидимконтраофанзивуфранцускевладекоја
биспречиладаБалканпаднеусферунемачко-тур-
скогутицаја,укојојјебиопрестогодина.
НемамутисакнидаФранцускаводипријатељску
политикупремаСрбијиуекономскомифинансиј-
скомдомену,атојеоноштоједанаспотребноСрби-
јикојајеутешкојекономскојситуацији.Акосегово-
риофранцуско-српскомпријатељству,потребноје
дасепокажедатонијесамофразакојупоаутомати-
змуизговарајудипломатеупосетамаБеограду.
Социјалистичкавладајеодпрегодинуданапока-
заладајенаразличитимтерениманакојимасеан-
гажовалајаканаречима,алинеинаделима.

ПопуларностОландовепартијесоцијалиста
пада,доксесаидејамаултрадесничарскогНа
ционалногфронтаслажечак34одстоФранцу
запремапоследњиманкетама...

Унекимистраживањиматајпроценатидеидо40
одстоијошћедапорасте.ТопоказуједајеФран-
цусканаисторијскомраскршћу,дасуФранцузи
напутудасхватедајеземљаусилазнојфази,у
фазиекономскогиполитичкогопадања,слабље-
њадипломатскогутицајаидајенезадовољство
политичкомелитом,којејеовдеувекпостојало,
прешломеру.Поновосејављауверењекојејепо-
стојалоу20-ими30-имгодинамапрошлогвека
дасусвипокварени,налевицикаоинадесници,
даништанерадезанас,штојеразлогзасимпати-
јепремаМаринлеПенињенојпартији,затошто
ониникаданисуучествовалиувласти,односно
врломало.Али,кадапогледатеодговоренапита-
њедаливерујудаидејеНационалногфронтамо-
гудаизвукуФранцускуизкризе,подршкајепре-
половљена.Какоћесетоодразити?Налокалним
изборимаНационалнифронтћеиматидобрере-
зултате,алићедесницадапобеди.Наевропским
изборимауФранцускојће,међутим,остварити
великупобеду,штоћебитинекаврстаупозорења.
Десницаћеморатидаодлучидалићедапокраде
идејеНационалногфронта,каоштојетоурадио
НиколаСаркози2007.годинекадаједобиоизбо-
ре,илићедасњимаућиусавез,штоћебитиисто-
ријскипреокрет. АнаОташевић

Француско-српско
пријатељствојесамофраза
Немачкаје1914.хтелада„казни”Србију,каоштоОландданасжелидаказниСирију

ВеличинаЂинђића
Упредговорувашекњигеополитичкимубиствимакажетедавасјеинспирисалосећањенавашсусрет
саЗораномЂинђићем.

Да,интервјуисаосамга1996,кадајесВукомДрашковићемиВесномПешићбионачелукоалиције
„Заједно”.Питаосамгадалисеплашимогућностидабудежртваатентатаионмијерекаодасвевреме
отомеразмишља,алидамујетамисаоприхватљивауколикобињеговасмртпослужиладаземљаиза
ђеизепохеМилошевићаистрашногсистемаукомесувладалимафијаикорупција.
Кадајенеколикогодинакаснијеубијен,иакојеМилошевићвећпао,тојебиотренутакукомејеСрбији
билотешкодасеослободифантомабившегрежима.АтентатнањегајеизазваовеликуемоцијууСрбији,
пачакиуФранцуској.ФранцузисубилиизненађеништосуСрбииспустиликрикбесапротивнасиљајерје
насиљедеоњиховеисторије;тонијепрвипутдајенекоубијенуовојземљи.СтекаосеутисакдасусеСрби
пробудили,дасуодлучилидасеослободенасиља,иако,коликомијепознато,Ђинђићнијебиопопуларан
уСрбијинеколикоданапредатентат.Попутнекихдругихисторијскихличностивећијемртавнегожив.


