
Predgovor trećoj knjizi 
Sjećanja i priloga za povijest diplomacije 

Republike Hrvatske

Pred nešto više od godinu dana, na Dan hrvatske diplomacije, predstavili 
smo javnosti drugu knjigu Sjećanja i priloga za povijest diplomacije Republike Hr-
vatske. Izrazili smo želju i nakanu Hrvatskog diplomatskoga kluba da u povodu 
desete obljetnice Kluba, ujedno i uz drugo desetljeće hrvatske diplomacije, obja-
vimo i treću knjigu i tako zaokružimo troknjižje sa sjećanjima i prilozima za po-
vijest prvoga desetljeća diplomacije Republike Hrvatske.

Pripremiti i izdati tri knjige u samo tri godine izdavački je uspjeh i za pro-
fesionalce, i utoliko smo više, dopustite, ponosni na naš amaterski spisateljski i 
urednički uspjeh. Bili smo uvjereni u ispravnost ideje objaviti izvorna sjećanja 
prvih hrvatskih diplomata o početcima stvaranja diplomacije Republike Hrvat-
ske i time pridonijeti objektivnom vrjednovanju okolnosti u kojima se je vodi-
la naša diplomatska bitka na međunarodnoj bojišnici. Diplomacija je diskretna 
disciplina i svako opisivanje događanja u diplomatskim krugovima izaziva in-
teres, pogotovo kada se radi o povijesno nedavnim sudbonosnim nastojanjima 
potvrditi i ojačati položaj Hrvatske.

Tijekom priprema prve knjige nismo dobili potporu službenih krugova, vje-
rojatno zbog predrasuda i prema ideji da se necenzurirano svjedoči o razdoblju 
profesionalnog entuzijazma i prema autorima koji su izvorno opisali svoje prve 
veleposlaničke mandate u državama primateljicama. Već je druga knjiga pri-
hvaćena s interesom i odobravanjem, tako da ovaj treći svezak izlazi u ozračju 
naklonjenog iščekivanja. Pri tome treba naglasiti da se nije odustalo od čvrstog 
opredjeljenja za izvorno svjedočenje i dosljedno poštovanje licentiae poeticae  au-
tora i da ni autori za autorske priloge ni članovi uredništva za svoj nemali trud, 
nisu primili bilo kakav honorar. 

Svi mi, autori i članovi uredničkih odbora, uložili smo mnogo amaterskoga 
truda u ostvarenje specifičnog biografsko-povijesno-literarnog troknjižja. Tre-
balo je „uglazbiti” i sažeti brojna sjećanja, sabrati i provjeriti točnost podataka, 
pronaći u osobnim arhivima prikladne ilustracije i biti diplomatski dosljedan 
u opisivanju različitih dojmova. Jer vrijeme koje je opisano bilo je dramatično i 
sudbonosno, premda se djelovalo u naoko idiličnu diplomatskom okružju.  

No, vratimo se trećoj knjizi koja je pred Vama. Iako smo u početku pripre-
ma za treću knjigu imali najavu mogućnosti sudjelovanja dvadesetak kolegi-
ca i kolega, zahtjevan posao pisanja i vjerojatno poneki osobni razlozi smanjili 
su , na žalost, najavljeni broj autorskih priloga u ovom svesku na devet visoko 
vrijednih svjedočenja. Ipak, po broju stranica knjiga je znatno „deblja” od pret-
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hodnica ne samo zbog antologijskog obogaćenja dodatkom imenskih kazala za 
sva tri sveska. 

Urednik prvih dviju knjige veleposlanik Vidmarović zamolio je zbog pro-
fesionalnih obveza da ga se rastereti velikog posla i predložio člana uredniš-
tva Zvonimira Marića za novog urednika. Na čelu s kolegom Marićem, ima-
li smo zahvaljujući njegovu iskustvu, stručnosti i entuzijazmu izvjesnost zavr-
šetka uredničkog posla na ovoj knjizi do proslave desetgodišnjeg jubileja HDK 
i dvaju desetljeća diplomacije RH. Treća knjiga Sjećanja i priloga za povijest diplo-
macije RH naš su prigodni poklon tim obljetnicama.

Nadamo se da će troknjižje Sjećanja i priloga za povijest diplomacije RH povući 
za sobom četveroknjižje, pa i sljedeće sveske (jer gradiva ima i za desetak sveza-
ka!) u kojima će autorski prilozi biti vremenska poveznica između prvog i dru-
gog desetljeća diplomacije Republike Hrvatske. U svakom slučaju, zbog dopri-
nosa povijesnoj istini o diplomatskom zastupanju nacionalnih interesa itekako 
vrijedi nastaviti ovaj izdavački posao.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske 
na čelu s ministrom Gordanom Jandrokovićem poduprlo je rad na ovoj knji-
zi, Zagrebačka škola ekonomije i menedžmenta i njezin dekan dr. Đuro Njavro 
omogućili su nakladništvo, a izdavačka kuća MATE d.o.o. na čelu s gđom Ve-
snom Njavro zaslužna je da je knjiga ugledala svjetlo dana. Zahvalnost upu-
ćujem autorima priloga u ovoj knjizi, članovima uredničkog odbora i novom 
uredniku Zvonimiru Mariću.

Sergej Ivan Morsan
Predsjednik Hrvatskoga diplomatskog kluba

U Zagrebu, 29. studenoga 2011.
na dan desete obljetnice HDK i uz drugo desetljeće diplomacije RH


