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НАСЛОВ којим је насловљено ово слободно размишљање делује као оксиморон. Како
може непоштење бити искрено? Е може!

  Уопште, однос између искрености и поштења није нимало једнозначан, иако се ова два
појма и речнички неретко наводе као синоними или речи блиског значења.   

Два скорашња подстицаја из политичке сфере подстакла су нас на потребу
преиспитивања те привидно очигледне сродности ових двеју врлина, односно
карактерних особина. Таквих повода, ако усредсређеније размислимо, заправо има
много, само што их у журби и површности с којима примамо усмено саопштене или
писане информације из политичког живота, навикнути на то да су речи изгубиле тежину
и значај, а навикнути на њихове уврежене акцепције, напросто не примећујемо. А има
разлога због којих би ваљало бар начас застати и о овоме промислити.

  

Први повод за размишљање налазимо у многобројним, претежно негативним
реаговањима на (српским) друштвеним мрежама поводом објављивања срдачног писма
којим је француски председник Емануел Макрон захвалио свом српском колеги
Александру Вучићу на саосећању са „француским пријатељима“ после пожара у
катедрали Нотр Дам, као и на великодушношти с којом је сразмерно сиромашна Србија и
финансијски подржала обнову овог симбола француске културе и идентитета.

  

Многи коментари садрже оцену да је, с обзиром на то како се Француска већ дуже
време понаша према Србији и њеним виталним интересима, реч о неискрености
француског председника. Неки аналитичари су разложно указали и на симптоматичан
тренутак који је одабран за ово исказивање захвалности и добрих намера –
приближавање састанка са лидерима Западног Балкана у Паризу, после оног првог,
суштински неуспелог, у Берлину, као и припремање терена за најављену Макронову
јулску посету Београду.
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Ови други су по свој прилици у праву, док за замерке француском председнику на
неискрености мислим да нема основе.

  

Други моменат који ме је навео да се присетим једног давнашњег разговора о
искрености и поштењу била је неоспорно искрена опаска, односно вајкање Александра
Вучића на нетом  одржаном GLOBSEC форуму у Братислави, да га Западњаци, без
обзира на то шта им он све говори и објашњава, стално пропитују о односима Србије са
Русијом.

  

  

Конкретно, то питање му је поставила и Валери Хопкинс, модераторка панела на коме је
наступао у пријатном друштву Мила Ђукановића и Хашима Тачија, иначе дописница
угледног и утицајног „Фајненшел тајмса“ за Југоисточну Европу.

  

Поступак ове енглеске новинарке изразито антируског опредељења или, тачније,
опсесије, вратила ме у сећању на веома занимљив разговор који сам својевремено, као
амбасадор СРЈ при Светој Столици, водио са својим младим британским колегом
Френсисом Кембелом.

  

Кембел је по свему, чак и изгледом, био типични Британац, као кад бисте укрстили
Мистер Бина и пајтоновца Џона Клиза, а о карактеру да и не говоримо…

  

 2 / 6



Дарко Танасковић: Искрено непоштење Запада
уторак, 11 јун 2019 19:49

Стицајем околности, благодарећи једном заједничком америчком познанику из времена
које је претходило нашем службовању у Риму, успоставили смо одличне радне, а до
могуће мере и људске односе. Баш због тога, иако није имао никаквих недоумица у
погледу исправности политике своје државе према „Косову“, некако му је било
нелагодно сазнање до које мере је она за мене, односно за државу коју сам
представљао, неприхватљима, а донекле и несхватљива.

  
  

Затим ми је поверио да се у Британији искрено верује у то да Србија ни у ком погледу не
може напредовати, узлетети, како се изразио, док се радикално не ослободи „косовске
метастазе“, тако да нам они у ствари, дугорочно посматрано, помажу да извршимо ту
вишеструко тешку операцију, тј. да јој се подвргнемо

    

Одлучио је стога да ми на дипломатски неуобичајени начин искрено објасни у чему је
ствар. Сећам се добро његових речи: „Постоје два главна мотива који детерминишу
постављање наше Владе према косовском питању. Оба су, знам, за вас у овом
историјском тренутку неприхватљива, при чему је први искрен и поштен, а други такође
искрен, али објективно не баш и сасвим поштен“. 

  

Затим ми је поверио да се у Британији искрено верује у то да Србија ни у ком погледу не
може напредовати, узлетети, како се изразио, док се радикално не ослободи „косовске
метастазе“, тако да нам они у ствари, дугорочно посматрано, помажу да извршимо ту
вишеструко тешку операцију, тј. да јој се подвргнемо.

  

За други британски прокосовски порив нагласио је да је подједнако искрен, али не и
поштен према нама: „Колико год вас Руси буду више подржавали у вези са Косовом, ми
ћемо утолико више бити против вас. Ту нема помоћи. То је напросто тако, без обзира на
све што се на Косову и око Косова буде дешавало“.

  

„Ово важи и за свако друго питање, Босну и Херцеговину, односно Републику Српску, на
пример“, додао је на крају мој искрени британски колега. И уверен сам да је заиста био
искрен, као, уосталом, и Валери Хопкинс…

  

Премда ми после његовог објашњења није било нимало лакше, бејах сам му захвалан на
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поучној искрености, али и спремности да направи разлику између искрености и
поштења.

  

Зато верујем да је и Макрон, полазећи од својих мотива, у писму Вучићу био искрен. Да
ли и поштен…?

  

У свом тумачењу искрености познати савремени (опет!) британски мислилац Ентони
Клифорд Грејлинг, заједно са Ричардом Докинсом и Кристофером Хиченсом,  један из
„несветог тројства“ противрелигијских заговорника „предности хуманистичке етике“ над
етичким кодексом са трансценденталним упориштима, нехотице даје путоказ за
разрешење дилеме о томе да ли искреност може бити и непоштена.

  

Ево шта пише Грејлинг: „Говорити искрено значи рећи оно што заиста мислите, рећи
истину тачно онако како је видите, и учинити то без обзира на последице… Кад човек
није искрен, он је обазрив или  непоштен или тактичан“.

  
  

Колико год вас Руси буду више подржавали у вези са Косовом, ми ћемо утолико више
бити против вас. Ту нема помоћи. То је напросто тако, без обзира на све што се на
Косову и око Косова буде дешавало

    

Дакле, рећи истину „онако како је видите“, а ако то не учините, непоштени сте тврди
британски филозоф. Непоштени, заправо, према себи и сопственој визији истине која је
понајвише изграђена на логици властитог интереса, а не према другоме и некој истини
утемељеној на реалности или, још мање, одређеним трајнијим правним и етичким
начелима. То је истина за себе, а не, условно речено, по себи.

  

А пошто међународном политиком, уз интересе, на крају крајева ипак управљају односи
снага, онда онима који мисле да су моћни и јачи од других, обазривост и тактичност, које
помиње Грејлинг, нису ни потребне. Према томе, in ultima linea, искреност уопште не
подразумева поштење, већ искључиво самопоштовање, у смислу верности својој
представи о истини.
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Френсис Кембел је на неки начин био поштенији и у свом тумачењу одступио од
Грејлинговог рецепта искрености неповезане са поштењем према другима.

  

Код Срба, који, без обзира на толика поражавајућа искуства, тешко прихватају одвајање
искрености од поштења, брутална, арогантна и егоистичка искреност политичких
партнера са Запада морала би коначно довести до корисног преумљења.

  

Има ли за то речитије лекције од сталног прекорног, па и претећег прозивања због
(православне) блискости са Русима и пријатељских односа са Русијом?

  

  

Дубоко уврежена русофобија, посебно изражена код Британаца, и србофобија, као
„њен рукавац“ (М. Екмечић), рођене су у доба владавине цара Николаја I (1825-1855),
када је Русија имала знатан утицај на Балкану, а нарочито после Кримског рата
(1853-1856) постале су права и трајна британска опсесија, „масовно непријатељство, па и
културна предрасуда према Русији“ (М. Ковић).

  

Нема никакве сумње да се британској ( и данас у ширем смислу атлантистичкој)
русофобији искреност никако не би могла оспорити. А поштење…?

  

То је већ нешто сасвим друго, нажалост ирелевантно за процену искрености „западних
пријатеља“.
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Међу чувеним максимама Бенџамина Франклина (1706-1790), једног од очева америчке
уставности и државности, постоји и овa „Искреност је најбоља политика“. Ако је тако,
онда овај велики човек сигурно не би замерио министру спољних послова Србије Ивици
Дачићу због тога што је на новчаници од 100 долара, са Франклиновим ликом, искрено
написао „Косово је Србија“ и тиме је, по оцени Амбасаде САД у Београду, грубо
оскрнавио.

  

Њоме се, уосталом, и даље могу плаћати они који послушно следе западњачку
„искреност“. А што се Срба тиче, нека покушају да остану поштени, а искрени онолико и
на начин на који су то строги учитељи западне демократије.

  

Ево, управо прочитах да се Шефик Џаферовић љути због тога што је Милорад Додик са
Жељком Цвијановић без усаглашеног става трочланог Председништва БиХ отпутовао на
економски форум у Санкт Петербургу, да разговара о гасификацији РС.

  

Нема сумње да је он искрено љут. Како и не би био, тим више што се његов колега из
Председништва срео и са Сергејом Лавровом, што се има сматрати посебно малигним.

  

Ништа зато, само искрено даље…

  

( Све о Српској )
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