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Rо	џер	Скру	тон	пред	ста	вља	јед	ног	од	нај	ва	жни	јих	жи	вих	бри
тан	ских	 фи	ло	зо	фа	 и	 јед	ног	 од	 ма	ло	број	них	 ин	те	лек	ту	а	ла

ца	чи	ји	се	глас	слу	ша	са	па	жњом.	Аутор	је	пре	ко	три	де	сет	књи	га	
из	обла	сти	по	ли	тич	ке	фи	ло	зо	фи	је,	ети	ке,	ре	ли	ги	је	и	есте	ти	ке	(од	
ко	јих	 је	са	мо	 јед	на	пре	ве	де	на	на	срп	ски	 је	зик),	пи	сац	две	опе	ре,	
бив	ши	про	фе	сор	уни	вер	зи	те	та,	пу	бли	ци	ста	и	мо	жда	нај	зна	чај	ни	ји	
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пред	став	ник	тра	ди	ци	о	нал	ног	кон	зер	ва	ти	ви	зма.	Због	за	слу	га	на	по
љу	фи	ло	зо	фи	је,	под	у	ча	ва	ња	и	јав	ног	обра	зо	ва	ња	Скру	тон	од	про
шле	го	ди	не	но	си	ти	ту	лу	се	ра.	Ње	гов	глас	се	не	слу	ша	са	мо	у	Бри	та
ни	ји	и	Аме	ри	ци,	не	го	и	у	ис	точ	ној	Евро	пи,	пре	све	га	у	Ма	ђар	ској	и	
Че	шкој,	где	је	још	у	вре	ме	ко	му	ни	зма	ви	ше	пу	та	др	жао	пре	да	ва	ња,	
уче	ству	ју	ћи	 на	 тај	 на	чин	 у	 из	град	њи	 че	шке	 ал	тер	на	тив	не	 јав	но
сти.	За	раз	ли	ку	од	су	сед	ства,	у	Ср	би	ји	не	ма	мно	го	љу	ди	ко	ји	су	
чу	ли	 за	Скру	то	на	и	обра	ћа	ју	па	жњу	на	оно	што	 го	во	ри.	Та	ко	 су	
на	ши	но	ви	на	ри	и	са	мо	зва	ни	екс	пер	ти,	тврд	њу	да	Бри	та	ни	ја	не	ће	
иза	ћи	из	Европ	ске	уни	је	за	сни	ва	ли	на	бро	ју	бу	гар	ских	ко	но	ба	ра	у	
Лон	до	ну	или	прог	но	за	ма	Уни	ји	на	кло	ње	них	но	ви	на	ра.	Да	се	не	ко	
од	њих	по	тру	дио	да	про	чи	та	ову	Скру	то	но	ву	књи	гу,	ко	ју	је	Сандеј
тајмс	не	без	раз	ло	га	про	гла	сио	књи	гом	го	ди	не	ме	ђу	по	ли	тич	ким	
књи	га	ма,	мо	жда	би	са	чу	ва	ли	не	што	од	свог	кре	ди	би	ли	те	та.	Ова	ко,	
пре	ва	гу	су	од	не	ле	по	вр	шне	оп	сер	ва	ци	је	бло	ге	ра	и	гла	сно	го	вор	ни	ка	
еста	бли	шмен	та.	Ни	на	кон	Брег	зи	та	ни	је	би	ло	во	ље	да	се	ар	гу	мен
та	ци	ја	за	го	вор	ни	ка	из	ла	ска	из	Уни	је	озбиљ	но	узме	у	раз	ма	тра	ње,	
не	го	је	це	ла	ствар	от	пи	са	на	ти	ме	што	је	ре	че	но	да	је	по	бе	ди	ла	„па
лан	ка“.	Та	ко	 је	 још	 јед	ном	до	ка	за	но	 да	 се	 нај	ви	ше	 тре	ба	 чу	ва	ти	
љу	ди	јед	не	књи	ге.

Ме	ђу	тим,	основ	на	те	ма	Скру	то	но	ве	књи	ге	ни	је	Брег	зит.	На	и
ме,	Какобитиконзервативац	по	ја	ви	ла	се	на	тр	жи	шту	две	го	ди	не	
пре	ре	фе	рен	ду	ма.	Оно	чи	ме	се	Скру	тон	ба	ви	је	кон	зер	ва	ти	ви	зам,	
од	но	сно	ен	гле	ски	кон	зер	ва	ти	ви	зам	ко	ји	ве	зу	је	за	тра	ди	ци	ју	Habeas
corpusa	и	cоmmonlawa.	Он	је	ду	бо	ко	уве	рен	да	је	бри	тан	ски	на	чин	
жи	во	та,	њи	хо	во	схва	та	ње	прав	де	и	вла	да	ви	не	пра	ва,	над	ре	ђе	но	сти	
прав	ног	по	рет	ка	за	по	ве	сти	ма	ре	ли	ги	је,	пар	ла	мен	тар	на	де	мо	кра	ти
ја,	отво	ре	на	и	ис	тра	жи	вач	ка	кул	ту	ра	у	шко	ла	ма	и	уни	вер	зи	те	ти	ма,	
сло	бо	да	ре	чи,	лич	ни	до	бро	твор	ни	рад,	јав	ни	дух,	сна	жно	гра	ђан	ско	
дру	штво,	те	на	ци	о	нал	на	др	жа	ва	ко	ја	функ	ци	о	ни	ше	од	до	ле	на	го	ре,	
угро	же	на	од	стра	не	мо	дер	не	др	жа	ве	и	тран	сна	ци	о	нал	не	би	ро	кра
ти	је	ко	ја	на	сто	ји	да	све	уре	ди	и	ди	ри	гу	је	из	јед	ног	цен	тра,	да	кле	
од	вр	ха	пре	ма	дну.	Све	по	бро	ја	не	тра	ди	ци	о	нал	не	ин	сти	ту	ци	је	су	
угро	же	не	или,	у	бо	љем	слу	ча	ју,	узе	те	здра	во	за	го	то	во,	а	кон	зер	ва
ти	ви	зам	је	са	мо	ра	ци	о	на	лан	од	го	вор	на	мно	го	број	не	прет	ње.	При	
то	ме,	 Скру	тон	 ста	је	 на	 пу	кој	 кон	ста	та	ци	ји	 да	 је	 тра	ди	ци	о	нал	ни	
бри	тан	ски	на	чин	жи	во	та	угро	жен	и	до	ве	ден	у	пи	та	ње.	Са	та	квом	
ди	јаг	но	зом	мо	гли	би	се,	са	свим	си	гур	но,	сло	жи	ти	и	мно	ги	ње	го	ви	
про	тив	ни	ци,	али	би	они	раз	ли	чи	то	вред	но	ва	ли	те	про	це	се.	Ме	ђу
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тим,	Скру	тон	све	по	бро	ја	не	ин	сти	ту	ци	је	сма	тра	до	брим,	здра	вим,	
по	зна	тим	и	 бли	ским.	У	 крај	њој	 ли	ни	ји,	 оне	 су	 и	функ	ци	о	нал	не,	
али	и	крх	ке.1)	У	 скла	ду	 са	 тра	ди	ци	јом	кон	зер	ва	тив	ног	 скеп	ти	ци
зма,	Скру	тон	твр	ди	да	је	до	бро	лак	ше	уни	шти	ти	не	го	ство	ри	ти,	а	
да	то	по	себ	но	ва	жи	за	ства	ри	ко	је	су	ко	лек	тив	на	имо	ви	на,	као	што	
су	мир,	сло	бо	да,	за	кон,	јав	ни	дух...	За	то	је	стал	но	во	ђе	ње	ра	чу	на	о	
овим	до	бри	ма	про	сто	нео	п	ход	но.	За	пра	во,	Скру	тон	под	се	ћа	да	љу
ди	сти	чу	сло	бо	ду	тек	по	сред	ством	ин	сти	ту	ци	ја,	јер	без	њих	чо	век	
не	по	сто	ји	као	све	сни	су	бјект.	У	том	сми	слу,	ни	је	те	шко	пре	по	зна
ти	хе	ге	ли	јан	ске	ко	ре	не	Скру	то	но	ве	по	зи	ци	је.

По	ла	зе	ћи	од	ове	кон	крет	не,	на	сле	ђе	не	тра	ди	ци	је,	те	ма	Скру	то
но	ве	књи	ге	ни	је	раз	ра	да	не	ке	све	о	бу	хват	не,	без	на	де	жно	ап	стракт
не	и	сву	да	ва	же	ће	кон	зер	ва	тив	не	док	три	не,	не	го	од	го	вор	на	пи	та	ње	
ка	ко	очу	ва	ти	кон	крет	ну,	бри	тан	ску	тра	ди	ци	ју	у	XXI	сто	ле	ћу.	При	
то	ме	 је	ауто	ру,	на	рав	но,	 ја	сно	да	у	људ	ским	ства	ри	ма	не	по	сто	ји	
ствар	ко	ја	ни	је	под	ло	жна	про	ме	ни	и	тран	сфор	ма	ци	ји,	те	би	у	скла
ду	с	тим	би	ло	су	лу	до	оче	ки	ва	ти	да	би	се	са	да	шњи	тре	ну	так	мо	гао	
за	ле	ди	ти	у	веч	но	сти,	а	 још	лу	ђе	ве	ро	ва	ти	да	је	мо	гућ	по	вра	так	у	
не	ки	тре	ну	так	у	про	шло	сти.	Ипак,	чи	ње	ни	ца	да	су	људ	ске	ства	ри	
про	ла	зне,	Скру	то	на	не	до	во	ди	у	оча	ја	ње	ни	ти	он	ода	тле	из	во	ди	за
кљу	чак	о	уза	луд	но	сти	кон	зер	ва	тив	ног	про	јек	та.	На	про	тив.	У	јед
ном	дру	гом	члан	ку,	об	ја	вље	ном	у	Гардијану	2014,	он	екс	пли	цит	но	
ка	же	да	кон	зер	ва	ти	вац	ни	је	ре	ак	ци	о	нар.	У	скла	ду	са	бер	ков	ском	
тра	ди	ци	јом	Скру	тон	же	ли	да	ме	ња,	али	не	ра	ди	про	ме	не	или	не	ка
кве	иде	о	ло	ги	је	о	на	вод	ном	про	гре	су.	Он	же	ли	да	ме	ња	ка	ко	би	очу
вао	и	одр	жао	кон	ти	ну	и	тет.	Оно	што	же	ли	да	очу	ва	и	пре	не	се	то	је	
бри	тан	ско	на	сле	ђе.	Ти	ме	је	књи	га	о	кон	зер	ва	ти	ви	зму	исто	вре	ме	но	
и	књи	га	о	иден	ти	те	ту,	од	но	сно	о	пр	вом	ли	цу	мно	жи	не.	Без	за	јед	ни
це	и	јед	ног	са	мо	ра	зу	мљи	вог	„ми“,	без	ба	зич	ног	кон	сен	зу	са	и	по	ве
ре	ња	уну	тар	за	јед	ни	це	са	ма	од	се	бе	от	па	да	ју	и	сва	дру	га	по	ли	тич	ка	
пи	та	ња.	У	том	сми	слу,	Скру	тон	на	сто	ји	да	по	ка	же	да	кон	ти	ну	и	тет	

1)	 Према	Скрутону	нема	никакве	сумње	да	 је	 за	успешно	функционисање	демократије	
институција	избора	мање	битна.	Оно	што	је	од	одлучујуће	важности	су	традиционалне,	
дуготрајне	институције,	култура	поверења	и	јавни	дух	који	чине	да	изабрани	политичари	
буду	одговорни.	Према	томе,	рушење	и	подривање	традиционалног	институционалног	
оквира	у	име	веће	демократије,	веће	једнакости	или	веће	слободе	заправо	није	ништа	
друго	него	подривање	саме	демократије.	У	том	смислу	Скрутон	иде	и	даље	па	каже	да	
читава	европска	цивилизација	зависи	од	опстанка	националних	граница	и	националне	
државе,	те	да	је	Европска	унија	која	је	намерила	да	избрише	националне	границе	сама	
највећа	 претња	 демократији.	 Сама	 Унија	 створила	 је	 класу	 политичара	 који	 више	
никоме	не	одговарају.
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и	про	ме	на,	тра	ди	ци	ја	и	ево	лу	ци	ја	ни	су	ме	ђу	соб	но	су	прот	ста	вље
не,	не	го	се	ме	ђу	соб	но	прет	по	ста	вља	ју.

Да	 би	 ис	пу	нио	 за	да	так	 ко	ји	 је	 се	би	 по	ста	вио,	 аутор	 ула	зи	 у	
по	ле	ми	ку	са	сво	јим	про	тив	ни	ци	ма,	при	че	му	ни	је	у	пи	та	њу	фрон
тал	ни	 на	пад	 ко	ји	 ци	ља	 на	 пот	пу	но	 не	у	тра	ли	са	ње	 не	при	ја	те	ља	 и	
ње	го	ве	по	зи	ци	је.	На	про	тив,	Скру	тон	је	мно	го	суп	тил	ни	ји	и	ни	јан
си	ра	ни	ји	у	свом	при	сту	пу.	У	том	сми	слу,	ње	гов	кон	зер	ва	ти	ви	зам	
од	го	ва	ра	оно	ме	што	је	Но	ел	О’Са	ли	вен	озна	чио	као	„огра	ни	че	ни	
стил	 по	ли	ти	ке“.	 Скру	то	но	ва	 по	ли	ти	ка	 под	ра	зу	ме	ва	 пре	го	во	ре	 и	
ком	про	ми	се	ме	ђу	раз	ли	чи	тим	гру	па	ма	у	дру	штву,	чи	ји	се	ин	те	ре	си	
ме	ђу	соб	но	раз	ли	ку	ју.	У	том	сми	слу	ње	му	је	стра	на	сва	ка	уто	пиј	ска	
ви	зи	ја	бу	ду	ћег	ра	ја	на	зе	мљи	ко	ји	ће	се	оства	ри	ти	чим	љу	ди	при
хва	те	ову	или	ону	док	три	ну.2)	Та	ко	по	ла	зе	ћи	од	свог	кон	зер	ва	тив
ног,	тра	ди	ци	о	нал	ног	ста	но	ви	шта	он	на	сто	ји	да	у	не	при	ја	тељ	ским	
по	зи	ци	ја	ма	раз	лу	чи	оно	што	је	вред	но,	при	ме	ре	но	окол	но	сти	ма	и	
ком	па	ти	бил	но	са	бри	тан	ским	на	чи	ном	жи	во	та,	од	оно	га	што	ви	ди	
као	прет	њу	и	опа	сност	за	бри	тан	ско	дру	штво.	Ти	ме	су	Скру	то	но	ва	
књи	га	и	ње	го	во	раз	у	ме	ва	ње	кон	зер	ва	ти	ви	зма	зна	чај	но	уда	ље	ни	од	
оног	шу	пљег,	а	то	ли	ко	по	пу	лар	ног	схва	та	ња	по	ко	ме	су	кон	зер	ва
тив	ци,	есен	ци	јал	но,	бра	ни	те	љи	statusaquo.	Скру	тон	не	ми	сли	да	
је	тре	нут	но	ста	ње	до	бро,	ни	ти	да	је	по	жељ	но.	На	про	тив,	ка	да	би	
ства	ри	би	ле	у	нај	бо	љем	ре	ду,	он	не	би	мо	рао	да	пи	ше	ову	књи	гу.	
Ни	је	по	ен	та	у	то	ме	да	се	са	чу	ва	ју	по	сто	је	ће	не	прав	де,	али	ни	у	то
ме	да	се	ру	ши	ка	пи	та	ли	зам	у	име	уни	вер	зал	не,	ап	стракт	не	прав	де.	
По	ен	та	је	у	то	ме	да	се	са	чу	ва	ју	гра	ђан	ско	дру	штво	и	ауто	ном	не	ин
сти	ту	ци	је	ка	ко	би	се	љу	ди	обез	бе	ди	ли	од	би	ло	ког	об	ли	ка	зло	у	по
тре	бе	мо	ћи,	или	ка	ко	је	пи	сао	у	свом	члан	ку	из	Гардијана,	ни	је	реч	
ни	о	по	хле	пи	ни	о	очу	ва	њу	мо	ћи	и	при	ви	ле	ги	ја,3)	не	го	о	од	бра	ни	
јед	ног	на	чи	на	жи	во	та.	Да	кле,	за	раз	ли	ку	од	оно	га	у	че	га	по	след	њих	
го	ди	на	же	ли	да	нас	убе	ди	Ма	ну	ел	Бек	штајн,	кон	зер	ва	ти	ви	зам	не	

2)	 „Посао	конзервативизма	није	да	исправља	људску	природу	или	да	је	обликује	у	складу	
са	некаквим	концепцијама	о	идеалном	рационалном	бирачу.	Он	покушава	да	разуме	
како	 друштва	 функционишу	 и	 да	 направи	 простор	 потребан	 за	 њихово	 успешно	
деловање“	(119).

3)	 Скрутон	показује	осећај	за	социјално	питање.	Као	и	други	конзервативци	пре	њега,	на	
пример	Лоренц	фон	Штајн,	и	Скрутон	је	забринут	за	друштвену	покретљивост	и	жели	
да	 избегне	 „замку	 сиромаштва“	 (poverty	 trap).	 Међутим,	 његово	 решење	 разликује	
се	 од	 социјалистичког	 утолико	 што	 је	 он	 свестан	 постојања	 и	 „замке	 социјалне	
помоћи“	 (welfare	 trap).	Од	 социјалиста	Скрутон	 се	 разликује	 и	 по	 томе	што	 сматра	
да	се	сиромашнима	не	помаже	тиме	што	се	њихов	бес	окреће	према	богатима	и	што	
их	се	позива	на	освету,	него	тако	што	им	се	отварају	врата	друштвеног	напретка.	У	
том	смислу,	Скрутон	у	извесној	мери	остаје	близак	линији	социјалног	конзервативизма	
какав	налазимо	код	Штајна	или	Дизраелија.
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бра	ни	не	што	ра	ди	са	ме	од	бра	не	или	због	свог	стра	ха	од	про	ме	не	
као	та	кве.	Очу	ва	ње	ни	је	ап	стракт	ни	прин	цип	ко	ји	је	вре	дан	по	се
би.	Оно	што	је	бит	но	је	очу	ва	ње	кон	крет	ног,	свог,	при	сног	и	дра	гог	
бри	тан	ског	на	сле	ђа.	Још	јед	ном,	ва	жно	је	на	гла	си	ти	да	је	то	на	сле
ђе	плод	ду	гог,	ево	лу	тив	ног,	ор	ган	ског	раз	во	ја	и	исто	ри	је.	Оно	ни	је	
ни	кон	стру	и	са	но,	ни	ти	план	ски	на	мет	ну	то	из	 јед	ног	цен	тра.	Све	
ин	сти	ту	ци	је	ко	је	би	Скру	тон	да	чу	ва	на	ста	ле	су	од	о	здо,	спон	та	но	
из	сло	бод	не	ин	тер	ак	ци	је	ме	ђу	љу	ди	ма.

Скру	то	но	ва	књи	га	ко	ја	је	пред	на	ма	пред	ста	вља	за	пра	во	по	ку
шај	од	го	во	ра	на	пи	та	ње	шта	зна	чи	би	ти	кон	зер	ва	ти	вац	у	XXI	ве	ку,	
пре	све	га	у	окви	ру	ен	гле	ског	го	вор	ног	под	руч	ја.	Шта	зна	чи	би	ти	
кон	зер	ва	ти	вац	у	вре	ме	ну	ко	је	 је	овом	на	чи	ну	ми	шље	ња	(још	код	
Кар	ла	Ман	хај	ма	 кон	зер	ва	ти	ви	зам	 је	 пред	ста	вљао	 пре	 све	га	 стил	
ми	шље	ња)	са	свим	не	на	кло	ње	но,	и	ка	да	се	кон	зер	ва	тив	не	по	зи	ци	је	
гру	бо	из	јед	на	ча	ва	ју	са	ра	си	змом	или	сек	си	змом?	Ка	ко	мо	же	мо	очу
ва	ти	кул	ту	ру,	ре	ли	ги	ју,	ин	сти	ту	ци	је	и	на	чин	жи	во	та	на	ших	пре	да	ка	
од	де	струк	тив	ног	ју	ри	ша	ле	вог	ли	бе	ра	ли	зма,	а	да	се	при	то	ме	не	
за	пад	не	у	сен	ти	мен	та	ли	зам	и	но	стал	ги	ју?	Скру	тон	на	рав	но	вр	ло	
до	бро	зна	да	мно	ги	кон	зер	ва	тив	ци	сво	ју	по	ру	ку	пре	но	се	кроз	ту	гу	
и	ла	мен	ти	ра	ње	над	про	шлим	вре	ме	ни	ма	и	по	ку	ша	ва	да	се	од	то	га	
дис	тан	ци	ра,	на	рав	но	у	ме	ри	у	ко	јој	је	то	мо	гу	ће.	Ипак,	с	вре	ме	на	
на	вре	ме	и	код	Скру	то	на	из	би	ја	но	стал	ги	ја	 за	Ен	гле	ском	ње	го	ве	
мла	до	сти	по	себ	но	у	по	гла	вљу	ко	је	 се	ба	ви	 еко	ло	ги	јом.	Са	дру	ге	
стра	не,	за	хва	љу	ју	ћи	те	жњи	да	уочи	исти	ну	и	у	про	тив	нич	ким	по
зи	ци	ја	ма	 Скру	тон	 у	 свом	 кон	зер	ва	ти	ви	зму	 не	 скре	ће	 у	 ме	ан	дре	
бор	бе	ног,	 ра	ди	кал	ни	јег	 кон	зер	ва	ти	ви	зма,	 ево	ли	јан	ског	 тра	ди	ци	о
на	ли	зма,	ни	ти	у	ру	кав	це	кон	зер	ва	тив	не	ре	во	лу	ци	је.	Он	не	ми	сли	на	
пот	пу	ни	об	ра	чун	са	про	тив	ни	ком,	ко	ме	се	не	мо	же	при	зна	ти	ни	шта	
до	бро	и	ко	ји	се	мо	ра	пот	пу	но	угу	ши	ти	да	би	тра	ди	ци	ја	пре	жи	ве	ла.	
Јед	но	став	но	ре	че	но,	Скру	тон	ми	сли	да	ства	ри	ипак	ни	су	оти	шле	
пре	да	ле	ко	 и	 да	 још	има	 про	сто	ра	 за	 ус	по	ста	вља	ње	 здра	вог	 кон
сен	зу	са.	Не	ра	ди	се	да	кле	о	оно	ме	што	је	из	гу	бље	но,	не	го	о	оно	ме	
што	се	за	др	жа	ло	и	о	то	ме	ка	ко	га	очу	ва	ти.	Тач	ни	је,	реч	је	о	то	ме	
да	се	спа	се	оно	што	се	спа	си	ти	мо	же.	Тај	за	да	так	и	онај	нео	п	ход	ни	
кон	сен	зус	на	рав	но	мо	гу	обез	бе	ди	ти	је	ди	но	кон	зер	ва	тив	ци,	и	то	не	
за	хва	љу	ју	ћи	то	ме	што	по	се	ду	ју	не	ка	кву	ма	гич	ну	фор	му	лу,	спа	со
но	сне	и	ни	ка	да	до	са	да	при	ме	ње	не	док	три	не,	не	го	за	то	што	су	у	са
ве	зу	са	тра	ди	ци	јом	и	по	ве	шћу.	Да	кле,	кон	зер	ва	ти	ви	зам	је	од	го	вор	
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на	прет	ње	тра	ди	ци	ји	ко	ји	раз	у	ме	по	ја	ву	но	вих	ре	а	ли	те	та	и	ко	ји	је,	
пре	ма	Скру	то	ну,	ра	ци	о	нал	ни	ји	од	дру	гих	од	го	во	ра.	

Овај	 свој	 на	чел	ни	 став	 Скру	тон	 илу	стру	је	 на	 при	ме	ру	 свог	
оца	Џе	ка.	На	и	ме,	Џек	Скру	тон	је	био	со	ци	ја	ли	ста,	син	ди	ка	ли	ста	и	
члан	ла	бу	ри	стич	ке	пар	ти	је,	али	и	бо	рац	за	очу	ва	ње	ста	ре	Ен	гле	ске	
и	по	себ	но	ен	гле	ске	уну	тра	шњо	сти,	пред	на	ва	лом	мо	дер	ни	за	ци	је.	
На	оче	вом	при	ме	ру	Ро	џер	илу	стру	је	сво	ју	тврд	њу	да	су	сви	љу	ди	
кон	зер	ва	тив	ци	у	оним	ства	ри	ма	ко	је	во	ле	и	по	зна	ју.	Џек	Скру	тон	
је	во	лео	ен	гле	ско	се	ло	и	ста	ру	тра	ди	ци	о	нал	ну	Ен	гле	ску	и	у	том	по
гле	ду	пред	ста	вљао	је	кон	зер	ва	тив	ца.	

Ипак,	ни	је	до	вољ	но	ре	ћи	да	су	тра	ди	ци	ја	и	бри	тан	ски	на	чин	
жи	во	та	угро	же	ни.	По	треб	но	је	ка	за	ти	и	ко	или	шта	их	угро	жа	ва	и	
ода	кле	до	ла	зе	прет	ње.	У	крај	њој	ли	ни	ји,	Бри	та	ни	ја	ни	је	на	пад	ну	та	
ни	ти	оку	пи	ра	на	од	не	ке	стра	не	си	ле.	Скру	тон	у	том	сми	слу	не	ма	
ди	ле	ме.	Тра	ди	ци	о	нал	не	вред	но	сти	угро	жа	ва	иде	о	ло	шка	хе	ге	мо	ни
ја	ле	вих	ли	бе	ра	ла,	њи	хо	вих	ап	страк	ци	ја	и	пла	но	ва,	те	спрем	ност	
да	се	у	име	не	ка	квих	ма	гло	ви	тих	иде	ја	и	на	че	ла	уни	шти	кон	крет	но,	
ствар	но	и	по	сто	је	ће	до	бро.	Ма	ње	или	ви	ше,	слич	не	при	мед	бе	пред
ста	вља	ју	стан	дард	но	ме	сто	европ	ских	кон	зер	ва	ти	ва	ца	још	од	Ме
зе	ра	и	Бер	ка.	Ме	ђу	тим,	ова	иде	о	ло	шка	хе	ге	мо	ни	ја	ле	вих	ли	бе	ра	ла	
да	нас	се	из	ра	жа	ва	на	но	ве	и	дру	га	чи	је	на	чи	не	–	но	ви	дру	штве	ни	
по	кре	ти,	но	ви	мо	де	ли	ин	ду	стриј	ске	про	из	вод	ње	и	но	ве	по	ли	тич	ке	
аспи	ра	ци	је	пре	те	да	уни	ште	и	де	ста	би	ли	зу	ју	оби	ча	је,	ин	сти	ту	ци	је	
и	на	чин	жи	во	та	од	ко	јих	љу	ди,	на	овај	или	на	онај	на	чин,	за	ви	се.	У	
том	сми	слу,	аутор	стал	но	упу	ћу	је	на	опрез	и	су	здр	жа	ност	ка	да	су	
у	пи	та	њу	све	о	бу	хват	ни	про	јек	ти	и	њи	хо	ва	обе	ћа	ња.	 Јед	но	став	но	
ре	че	но,	не	ка	фи	ло	зо	фи	ја	мо	же	би	ти	ста	ра	и	до	сад	на,	али	исти	ни
та,	док	са	дру	ге	стра	не	мо	же	би	ти	ин	те	лек	ту	ал	но	иза	зов	на	и	за	ни
мљи	ва,	али	по	гре	шна.	Та	ко	ђе,	ста	ри	кон	зер	ва	тив	ци	ни	су	мо	ра	ли	да	
се	бо	ре	про	тив	Европ	ске	уни	је	и	ње	не	би	ро	кра	ти	је,	као	ни	про	тив	
ислам	ског	екс	тре	ми	зма	уну	тар	сво	јих	зе	ма	ља.

Скру	тон	ис	пи	ту	је	шта	је	исти	ни	то,	а	шта	је	по	гре	шно	у	на	ци
о	на	ли	зму,	со	ци	ја	ли	зму,	ка	пи	та	ли	зму,	ли	бе	ра	ли	зму,	мул	ти	кул	ту	ра
ли	зму,	еко	ло	ги	зму,	ин	тер	на	ци	о	на	ли	зму,	те	и	у	са	мом	кон	зер	ва	ти
ви	зму.	Сва	кој	од	ових	те	ма	по	све	ће	но	је	по	себ	но	по	гла	вље	у	ко	ме	
Скру	тон	 кроз	 су	че	ља	ва	ње	 са	 су	пар	нич	ким	 ар	гу	мен	ти	ма	 из	во	ди	
сво	ју	по	зи	ци	ју.	Реч	је	о	ја	сно	и	гла	сно	из	ре	че	ним	ста	но	ви	шти	ма,	
па	 је	 чи	та	о	цу	на	кон	 сва	ког	по	гла	вља	 ја	сно	шта	Скру	тон	 за	сту	па	
и	за	што,	од	но	сно	због	че	га	сма	тра	да	су	дру	га	чи	ји	од	го	во	ри	на	та	
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пи	та	ња	по	гре	шни.	Ипак,	као	што	је	ре	че	но,	Скру	тон	не	од	ба	цу	је	
ни	јед	но	ста	но	ви	ште	у	пот	пу	но	сти.	Ако	на	ци	о	на	ли	зам	мо	же	би	ти	
опа	сан,	он	 је	по	тен	ци	јал	но	опа	сан	као	и	сва	ка	дру	га	иде	о	ло	ги	ја,	
док	је	иде	ја	на	ци	је	и	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве	вред	на	и	ну	жна	за	де	мо
кра	ти	ју.	Исто	ва	жи	и	за	ли	бе	ра	ли	зам	и	уче	ње	о	људ	ским	пра	ви	ма.	
Та	ко	ђе,	од	нос	из	ме	ђу	со	ци	ја	ли	зма	и	ка	пи	та	ли	зма	ни	је	за	Скру	то	на	
од	го	вор	на	јед	но	или	–	или,	не	го	пре	све	га	пи	та	ње	ме	ре.	По	бро	ја	на	
по	гла	вља	пред	ста	вља	ју	но	се	ћи	део	књи	ге.	Пре	то	га,	Скру	тон	је	у	
увод	ном	по	гла	вљу	крат	ко	ски	ци	рао	свој	раз	вој	ни	пут	и	ка	ко	се	на
шао	на	кон	зер	ва	тив	ној	стра	ни.	За	пра	во,	сва	по	гла	вља	су	де	ли	мич
но	за	чи	ње	на	при	ме	ри	ма	из	Скру	то	но	вог	жи	во	та,	чи	ме	се	по	ја	ча	ва	
до	јам	о	кон	зер	ва	ти	ви	зму	ко	ји	ни	је	са	мо	ап	стракт	на	иде	о	ло	ги	ја,	не
го	жи	ва	и	кон	крет	на	ми	сао.	

Три	по	след	ња	по	гла	вља	не	спа	да	ју	у	до	мен	ем	пи	риј	ског	кон
зер	ва	ти	ви	зма,	не	го	у	оно	што	он	на	зи	ва	ме	та	фи	зич	ким	кон	зер	ва
ти	ви	змом,	где	аутор	при	сту	па	ду	бљем	раз	ма	тра	њу	кон	зер	ва	тив	них	
вред	но	сти.	Исти	ни	за	во	љу,	по	овом	пи	та	њу	Скру	тон	ипак	у	пи
та	ња	кон	зер	ва	тив	не	ме	та	фи	зи	ке	не	за	ла	зи	оно	ли	ко	ду	бо	ко	и	об	у
хват	но	као	што	је	то	био	слу	чај	са,	на	при	мер,	при	сту	пом	Ра	се	ла	
Кир	ка.	Ре	ка	пи	ту	ли	ра	ју	ћи	сво	је	ар	гу	мен	те	из	пред	ход	них	по	гла	вља,	
Скру	тон	за	кљу	чу	је	да	др	жа	ва,	ка	ко	је	он	ви	ди,	тре	ба	да	има	ве	ћу	
уло	гу	не	го	што	то	сма	тра	ју	кла	сич	ни	ли	бе	ра	ли,	а	ма	њу	од	оне	ко	ју	
пред	ви	ђа	ју	со	ци	ја	ли	сти.	Њен	циљ	је	да	шти	ти	гра	ђан	ско	дру	штво	
ка	ко	пре	ма	спо	ља,	та	ко	и	од	уну	тра	шњих	не	ре	да.	У	сва	ком	слу	ча	ју,	
она	ни	је	са	мо	„ноћ	ни	чу	вар“,	али	ни	уни	вер	зал	ни	да	ва	лац,	ре	гу	ла
тор	и	ди	стри	бу	тер.	Ипак,	Скру	тон	очу	ва	ње	ин	сти	ту	ци	ја	и	на	чи	на	
жи	во	та	не	оче	ку	је	од	др	жа	ве,	по	ли	ти	ча	ра	и	по	ли	тич	ког	про	гра	ма.	
На	ше	вред	но	сти	не	на	ста	ју	и	не	пре	но	се	се	пре	ко	др	жа	ве	и	еко	но
ми	је,	 не	го	 у	 сфе	ра	ма	 вред	но	сти,	 као	што	 су	 ре	ли	ги	ја,	 по	ро	ди	ца,	
при	ја	тељ	ство,	кул	ту	ра	ле	по	те,	те	на	по	слет	ку	обра	зо	ва	ње.	Реч	је,	
да	кле,	о	ста	рој	кон	зер	ва	тив	ној	скеп	си	пре	ма	по	ли	ти	ци	и	еко	но	ми
ји.	У	том	сми	слу,	Скру	тон	на	сто	ји	да	по	ка	же	да	је	кон	зер	ва	ти	ви	зам	
ипак	ви	ше	од	по	ли	тич	ког	или	еко	ном	ског	про	гра	ма,	те	у	том	сми
слу	рас	пра	вља	о	од	но	су	кон	зер	ва	ти	ва	ца	спрам	ре	ли	ги	је,	по	ро	ди	це,	
кул	ту	ре	и,	што	му	је	по	себ	но	ва	жно,	умет	но	сти,	су	прот	ста	вља	ју	ћи	
се	по	свим	овим	пи	та	њи	ма	пре	о	вла	ђу	ју	ћем	ма	те	ри	ја	ли	зму,	ега	ли
та	ри	зму,	кон	зу	ме	ри	зму	и	мо	рал	ном	ре	ла	ти	ви	зму.	Ње	га	пла	ши	дру
штво	у	ко	ме	не	ма	ни	љу	ба	ви,	ни	сре	ће	не	го	се	све	сво	ди	на	за	ба	ву.	
Скру	тон	 ве	ру	је	 да	 кон	зер	ва	тив	ци	 ипак	 на	 кра	ју	 кра	је	ва,	 бра	не	 и	
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од	ре	ђен	мо	рал	ни	по	ре	дак,	од	но	сно	про	сто	ре	вред	но	сти	у	ко	ји	ма	
не	ма	ме	ста	за	фор	му	лу	„freeforall“.	У	том	сми	слу,	аутор	по	себ	ну	
па	жњу	по	све	ћу	је	пи	та	њу	од	но	са	из	ме	ђу	ре	ли	ги	је	и	јав	не	сфе	ре	на
сто	је	ћи	да	ускла	ди	схва	та	ње	по	ко	ме	је	ре	ли	ги	ја	осно	ва	за	јед	ни	це	
и	уте	ха	у	при	ват	ном	жи	во	ту,	са	ње	ном	це	ре	мо	ни	јал	ном	уло	гом	у	
жи	во	ту	др	жа	ве	ко	ја	је	за	сно	ва	на	на	се	ку	лар	ним	при	ци	пи	ма,	укљу
чу	ју	ћи	ту	и	вер	ску	сло	бо	ду.	Реч	је,	да	кле,	о	Скру	то	но	вом	на	сто	ја	њу	
да	очу	ва	до	мен	све	тог,	чак	и	он	да	ка	да	се	не	ве	ру	је	у	ње	гов	тран
сцен	ден	тал	ни	из	вор.	У	тра	ди	ци	ји	бри	тан	ског	кон	зер	ва	ти	ви	зма	он	
же	ли	да	очу	ва	ути	цај	ре	ли	ги	је	у	јав	ној	сфе	ри,	а	да	при	то	ме	др	жа	ву	
не	пре	тво	ри	у	те	о	кра	ти	ју.

Та	ко	ђе,	Скру	тон	на	сто	ји	да	по	ста	ви	чврст	кон	зер	ва	тив	ни	фронт	
пре	ма	мо	дер	ном	еко	но	ми	зму,	ма	те	ри	ја	ли	зму	и	ре	ду	ко	ва	њу	чо	ве	ка	
на	homooeconomicusa.	Он	под	вла	чи	да	се	чи	тав	људ	ски	жи	вот	не	
мо	же	све	сти	на	ма	те	ма	тич	ке	фор	му	ле	иза	ко	јих	сто	ји	са	мо	ин	те	рес.	
Шта	ви	ше,	у	жи	во	ту	по	сто	је	мно	ги	ци	ље	ви	чи	је	ис	пу	ње	ње	не	за	ви
си	од	еко	но	ми	је.	У	том	сми	слу	он	по	бе	ду	еко	но	ми	је	над	по	ли	ти	ком	
др	жи	за	опа	сну	и	су	штин	ски	де	ху	ма	ни	зу	ју	ћу.	У	овој	до	ми	на	ци	ји	
еко	но	ми	је	Скру	тон	ви	ди	је	дан	од	кључ	них	не	до	ста	та	ка	Европ	ске	
уни	је	и	ње	них	бра	ни	те	ља.	Еко	ном	ски	екс	пер	ти	ни	ка	ко	не	схва	та	ју	
да	oikonomia	без	oikosa	пре	ста	је	да	бу	де	прак	тич	на	на	у	ка	и	по	ста	је	
иде	о	ло	ги	ја.	 Јед	но	став	но	ре	че	но,	 пи	та	ње	Брег	зи	та	ни	је	 би	ло	 еко
ном	ско,	не	го	иден	ти	тет	ско	пи	та	ње.	Не	пи	та	ње	до	хот	ка,	не	го	ин	те
гри	те	та,	су	ве	ре	ни	те	та	и	сло	бо	де.

За	раз	ли	ку	од	ве	ли	ког	бро	ја	дру	гих	књи	га	о	кон	зер	ва	ти	ви	зму,	
Скру	тон	не	по	ку	ша	ва	да	по	ну	ди	исто	ри	ју	иде	је,	ни	ти	да	нам	при
ка	же	иде	је	нај	ва	жни	јих	кон	зер	ва	тив	них	ми	сли	ла	ца.	Ње	гов	при	ступ	
је	 дру	га	чи	ји	 и	 он	 по	ку	ша	ва	 да	 у	 са	же	том	 об	ли	ку	 пру	жи	 при	каз	
кон	зер	ва	тив	них	по	зи	ци	ја	по	од	ре	ђе	ном	бро	ју	пи	та	ња,	пи	шу	ћи	са	
ста	но	ви	шта	 са	мо	све	сног	 ен	гле	ског	 кон	зер	ва	тив	ца.	 Ње	го	ва	 књи
га	на	ме	ње	на	је,	пре	све	га,	ан	глоаме	рич	ком	све	ту.	Са	свим	ло	гич
но,	спе	ци	фич	но	бри	тан	ско	ис	ку	ство	оста	ви	ло	је	сна	жан	пе	чат	на	
Скру	то	но	вој	ми	сли.	У	то	ме	ле	жи	и	бит	на	раз	ли	ка	из	ме	ђу	Скру	то
на	и	не	ких	кон	ти	нен	тал	них	кон	зер	ва	ти	ва	ца.	На	и	ме,	 док	Ри	ди	гер	
За	фран	ски	или	Кар	лхајнц	Вајс	ман	отво	ре	но	го	во	ре	о	де	ка	ден	ци	ји	
да	на	шњег	За	па	да,	Скру	тон	ипак	ни	је	то	ли	ко	оштар.	Чак	и	ако	 је	
Евро	па	у	ре	ла	тив	но	ло	шем	ста	њу,	он	ве	ру	је	да	се	Бри	та	ни	ја	 још	
др	жи,	а	по	сле	Брег	зи	та	до	дат	но	је	учвр	шћен	у	сво	ме	уве	ре	њу.	Са	
дру	ге	стра	не,	европ	ски,	па	чак	и	аме	рич	ки	кон	зер	ва	тив	ци	по	ка	зу
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ју	мно	го	ви	ше	сим	па	ти	ја	за	Ру	си	ју	и	Пу	ти	на	не	го	што	је	слу	чај	са	
Скру	то	ном,	ко	ји	је	скло	ни	ји	да	у	Ру	си	ма	ви	ди	прет	њу	не	го	са	ве
зни	ка.	Са	мим	тим,	Скру	тон	са	ви	ше	сим	па	ти	ја	по	сма	тра	Аме	ри	ку,	
та	ко	да	код	ње	га	не	ма	оних	ан	ти	а	ме	рич	ких	то	но	ва	ко	ји	се	по	не	кад	
чу	ју	на	кон	ти	нен	ту.	Та	ко	ђе,	као	Бри	та	нац,	Скру	тон	је	ма	ње	склон	
на	гла	ша	ва	њу	ре	ли	гиј	ске	осно	ве	кон	зер	ва	ти	ви	зма.	За	раз	ли	ку	од	ка
то	лич	ких	кон	зер	ва	ти	ва	ца	(Фри	дирх	Ро	миг)	Скру	тон,	иако	хри	шћа
нин,	сво	је	ар	гу	мен	те	не	из	во	ди	из	без	вре	ме	них	уче	ња	цр	кве,	не	го	
из	 (се	ку	ла	ри	зо	ва	не)	 фи	ло	зо	фи	је.	 Та	ко	ђе,	 спе	ци	фич	но	 бри	тан	ско	
ис	ку	ство	др	жи	ње	гов	кон	зер	ва	ти	ви	зам	чвр	сто	 ве	за	ним	 за	на	ци	о
нал	ну	др	жа	ву	и	уда	ља	ва	га	од	тра	ди	ци	је	цар	ства	кон	ти	нен	тал	ног	
кон	зер	ва	ти	ви	зма	 (Ерих	фон	Ки	нелтЛе	дин).	 За	раз	ли	ку	од	Ле	ди
на,	ко	ји	ни	ка	ко	ни	је	ус	пео	да	де	мо	крат	ски	прин	цип	ин	те	гри	ше	са	
сво	јим	 ари	сто	кра	ти	змом,	Скру	тон	 не	ма	 на	ме	ру	 да	 ра	ту	је	 про	тив	
де	мо	кра	ти	је,	на	про	тив,	он	же	ли	да	 је	очу	ва.	Ве	за	ност	за	бри	тан
ску	тра	ди	ци	ју,	за	ко	ју	ве	ру	је	да	успе	шно	ује	ди	њу	је	кон	зер	ва	тив	ну	
по	ли	ти	ку	и	лич	ну	сло	бо	ду,	чи	ни	да	Скру	тон	по	ка	зу	је	мно	го	ви	ше	
сен	зи	би	ли	те	та	 пре	ма	 ли	бе	рал	ним	 ар	гу	мен	ти	ма	 (по	себ	но	Ха	је	ко
вим),	не	го	што	је	то	слу	чај	на	при	мер	код	Ар	ми	на	Мо	ле	ра.	

У	сва	ком	слу	ча	ју,	за	Скру	то	на	се	са	пра	вом	мо	же	ре	ћи	да	је	нај
ва	жни	ји	жи	ви	бри	тан	ски	кон	зер	ва	ти	вац	и	до	сто	јан	на	ста	вљач	бер
ков	ске	 тра	ди	ци	је,	 док	 је	 књи	га	Какобитиконзервативац	 дра	го
це	на	ка	ко	са	мим	кон	зер	ва	тив	ци	ма	та	ко	и	њи	хо	вим	про	тив	ни	ци	ма.	
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