
Говор Вацлава Клауса на промоцији Чешко-српског удружења 

Поштовани господине амбасадоре, даме и господо,  

хвала на позиву да се обратим на данашњем скупу. Заиста сам хтео да одржим говор, 

али ми је здравствено стање то онемогућило.  

 Чеси и Срби су били вековима блиски.  Спајала нас је не само словенска узајамност, 

спајао нас је отпор страној превласти – код нас, немачкој у хабзбуршкој верзији, у Србији 

далеко тежој у виду сурове османске моћи.  Херојски српски отпор Турцима за нас је био 

охрабрење у нашим националним напорима, а зато је, такође, након што су Срби изборили 

своју независност, много Чеха учествовало у сопственом грађењу модерне државе.   

Словенска Србија је била, за чешку народну еманципацију у монархији, симбол и 

ослонац а херојска борба Срба у Првом светском рату наговестила је и послератни савез 

новонастале Чехословачке и Југославије.   

Обе наше земље су у Другом светском рату постале жртве немачке агресије, и обе 

су после рата доживеле комунистички експеримент. Југославија је, и у том тешком времену, 

успела најпре да избори слободу од Немаца, а затим да одбрани право да иде својим путем 

и да се одупре совјетском притиску. 

 Никада нећемо заборавити подршку коју нам је Ваш народ исказао у трагичној 1968. 

години. Били сте једини који су се тако одлучно понели.  Срамота је, да  чешка влада није 

успела да се на исти одлучан начин понесе пре 23 године,  када је Србија постала жртва 

бомбардовања авијација земаља НАТО.   

Овај незаконит напад на Србију променио је историју. Данас многи говоре да је 

историју променила актуелна агресија Русије на Украјину.  Усуђујем се да тврдим да 

почетак данашње трагедије можемо наћи већ у рушевинама београдских зграда. Тада jе, тзв. 

хуманитарним бомбардовањем, нестала илузија, да је свет након окончања Хладног рата 

постао у принципу бољи, да ће се даљи развој света одвијати у складу са међународним 

правом и његовим принципима.  Државе НАТО су тада ставиле до знања да и даље важи и 

да ће наставити да се примењује закон јачег.  

 Овакву поуку је из тога вероватно понела и данашња Русије, која данас осећа да 

може да се понаша на исти начин.  Такво понашање суперсиле се у принципу мора 

одбацити.  Управо на  основу српских искустава агресије против њене територије и њеног 

народа потребно је бранити принцип да је неприхватљиво решавање међународних спорова 

силом и ратом.   

Србија је успела да превазиђе све препреке и поуздан је пријатељ и политички и 

економски партнер Чешке Републике.  Код нас још увек има много искрених пријатеља и 

уверен сам да ће тако увек бити.  Подржавамо Вас у настојању да постанете члан Европске 

уније, иако ћемо вас и даље упозоравати да то има својих предности и недостатака, али сте 

тога свакако итекако свесни.   

Рат у Украјини је потпуно нова реалност која помера многе ствари.  Желим Србији 

максимални политички и економски успех.   

Праг 28.03.2022. 

 






