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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera u prigodi dodjele 

Odličja viteškog reda svete Agate Republike San Marino 

16. studenoga 2021. 

Vaše Ekselencije kapetani regenti g. Mussoni i g. Simoncini, 

Uvažena veleposlanice Republike San Marino u Republici Hrvatskoj gđo. Emiliani, 

Dragi prijatelji, 

Dopustite mi da na početku izrazim veliku zahvalnost kapetanima regentima i Velikom i općem 

vijeću koji su mi dodijelili drugo najviše odličje Republike San Marino za stranog državljanina 

– Odličje viteškog reda svete Agate. 

Hrvatsku i San Marino vežu duboki i prijateljski odnosi koji sežu duboko u prošlost. Naše dvije 

zemlje ne povezuje samo činjenica da je Republiku San Marino osnovao Sveti Marin koji je 

došao s otoka Raba u Hrvatskoj, zbog čega su obje naše zemlje ponosne i tu uspomenu brižljivo 

čuvamo kao i naše prijateljstvo, već i mnoge druge vrijednosti. Primjerice, kao što ni Hrvatska 

nikad nije posezala za tuđim teritorijima tako se valja podsjetiti na “oca domovine”  Republike 

San Marino Antonija Onofrija koji je uvijek naglašavao da je najveća vrijednost San Marina to 

što ne poseže za teritorijem svojih susjeda. Poznate su njegove riječi kada je Napoleon htio dati 

San Marinu pristup moru i novim teritorijama, ali je regent Antonio Onofri to odbio rekavši: 

"Ne, to bi moglo ugroziti našu slobodu". Još je jedna sličnost koju moram spomenuti. Na 

ovratniku svečanog odijela kapetana regenata napisana je samo jedna riječ - “libertas” jer je 

San Marino najviše cijenio slobodu tijekom čitave svoje povijesti. Hrvatski grad Dubrovnik,  

Ragusa, koji je do Napoleona bio također slobodni grad-država, na staroj je gradskoj zastavi 

također imao samo jednu riječ - “libertas” smatrajući slobodu jednom od najvećih životnih 

vrijednosti, a na jednoj od gradskih kula i danas stoji natpis: „Non bene pro toto libertas venditur 

auro“ – „Sloboda se ne prodaje za svo zlato“. O plemenitosti i vrijednostima San Marina govori 

i to da je Abraham Lincoln napisao 7. svibnja 1861. u pismu zahvale kapetanu regentu nakon 

proglašenja počasnim građaninom San Marina sljedeće: "Iako je opsegom vaš teritorij malen, 

vaša država je ipak jedna od najpoštovanijih u cijeloj povijesti. Svojim iskustvom, istinom, 

toliko punom ohrabrenja za prijatelje čovječanstva, pokazali ste da vlada utemeljena na 
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republikanskim načelima može upravljati državom na siguran i trajan način“. I doista, ti su 

principi ostali živjeti sve do danas i to čini Republiku San Marino ne malom, već itekako 

velikom zemljom, većom od mnogih drugih. 

Polazeći od činjenice da naše prijateljstvo ima duboke temelje u prošlosti i da dijelimo iste 

vrijednosti, te vjerujući u  snažniju suradnju naših parlamenata, vlada, ali i naroda, osobno sam 

inicirao osnivanje Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska-San Marino u 

Hrvatskome saboru sa željom da i mi parlamentarci pridonesemo još čvršćem povezivanju naših 

dviju zemalja. Od uspostave diplomatskih odnosa, naše države razmijenile su samo 3 posjeta 

na visokoj razini. Ovo je prvi posjet hrvatskog parlamentarnog izaslanstva San Marinu i nadam 

se tek uvod u intenzivniju suradnju naših najviših domova demokracije. Buduća suradnja naših 

parlamentarnih predsjednika, potpredsjednika, odbora, ali i skupina prijateljstva koju ću 

nastojati uspostaviti i poticati, potaknut će bolje razumijevanje među zastupnicima, stvarajući 

atmosferu za bržu i učinkovitiju međudržavnu suradnju čemu, vjerujem, svi težimo. 

Naše istinsko prijateljstvo iskazalo se i nakon razornih potresa koji su zadesili moju domovinu 

prošle godine, a San Marino i njegovi građani nesebično su nam pružili pomoć, na čemu vam 

od srca zahvaljujemo. 

U Hrvatskoj ćete uvijek imati prijatelja, a to prijateljstvo iskazuje se i našom snažnom 

podrškom nastavku pregovora San Marina, Andore i Monaka s Europskom unijom o 

Sporazumu o pridruživanju i nadamo se da će se ti pregovori uskoro uspješno okončati na 

zadovoljstvo San Marina i Europske unije.  

I u ovim vremenima teških i velikih izazova uzrokovanih pandemijom koronavirusa, trebamo 

ostati vjerni partneri i prijatelji državama s kojima gajimo čvrsto prijateljstvo i iste vrijednosti. 

Uskoro će biti 2 godine kako su nam svima životi, zdravstveni sustav i gospodarstvo usporeni. 

U najvećoj globalnoj zdravstvenoj krizi u posljednjih stotinu godina vlade svih država svijeta 

činile su maksimalne napore kako bi minimizirale posljedice pandemije na zdravstveni sustav, 

ali i gospodarstvo i obrazovanje koji su zbog toga trpjeli i trpe još i dalje. Oporavak od velikih 

gubitaka tijekom pandemije bit će složen i dugotrajan. Stoga su potpora, solidarnost i 

prijateljstvo susjeda i saveznika neophodni, a siguran sam kako će to u slučaju naše dvije zemlje 

omogućiti upravo čvrste veze koje vežu Hrvatsku i San Marino. Upravo zato da ubrzamo taj 
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oporavak smatram svojom obvezom učiniti sve da se unaprijede naši odnosi na poljima 

gospodarstva, kulture, turizma ali i svih ostalih područja. 

Dame i gospodo, 

ne mislim da sam učinio nešto veliko, ali nadam se da sam makar malo doprinio prijateljstvu 

naših dvaju naroda i država, a visoko odličje koje mi je San Marino dodijelio bit će mi poticaj 

da na tom i dalje radim s još većim žarom i elanom. 

Najljepše zahvaljujem. 


