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СЕР РО ЏЕР СКРУ ТОН  

(1944–2020)
У не де љу 12. ја ну а ра, у 75. го ди ни пре ми нуо је бри тан ски 
фи ло зоф сер Ро џер Скру тон (Ro ger Scru ton), нај зна чај ни ји 
са вре ме ни пред став ник тра ди ци о нал ног кон зер ва ти ви зма. 
Сва ко ко се ин те ре со вао за по ли тич ку фи ло зо фи ју, а по
себ но за кон зер ва тив ну ми сао, мо рао се сре сти са ње го вим 
име ном, од но сно не ким од ње го вих де ла. Ипак, Скру тон је 
био мно го ви ше од обич ног спе ци ја ли сте или по ли тич ког 
про по вед ни ка чи ји је циљ за до би ја ње при ста ли ца и ства ра
ње вер ни ка. За гле дан у веч на пи та ња ко ја окру жу ју људ ско 
по сто ја ње, Скру тон је на пи сао зна чај не књи ге из исто ри је 
фи ло зо фи је, ети ке и есте ти ке; пи сао је о пра ву, кул ту ри, му
зи ци, ар хи тек ту ри, ви ну, ло ву, еко ло ги ји, сек су ал но сти, пе
си ми зму, ду ши све та, људ ској при ро ди, цр кви и Бо гу; ау тор 
је не ко ли ко ро ма на; тво рац је две опе ре, као и до ку мен тар ца 
о ле по ти ко ји је ура ђен за БиБиСи. Иза Ро џе ра Скру то на је 
оста ло ви ше од пе де сет књи га, као и без број на пре да ва ња, 
есе ји и члан ци. У ње го ву за о став шти ну мо ра се увр сти ти и 
ча со пис Sa lis bury Re vi ew ко ји је осно вао још 1982. го ди не и 
ко ји и да нас из ла зи. Све то га је чи ни ло јед ним од нај ви ше
стра ни јих и нај про дук тив ни јих фи ло зо фа на шег вре ме на.

Ње гов глас имао је те жи ну и ван ње го ве до мо ви не. Са па
жњом су га слу ша ли у САД, Ма ђар ској и Че шкој, где је још 
у вре ме вла да ви не ко му ни стич ке дик та ту ре ви ше пу та ор га
ни зо вао при ват не се ми на ре уче ству ју ћи на тај на чин у из
град њи ал тер на тив не јав но сти тих зе ма ља, што је у то вре ме 
са со бом по вла чи ло и не ма ли ри зик. По ли ци ја је не ко ли ко 
пу та при во ди ла при сут не, а Скру тон је био де пор то ван из 
Че хо сло вач ке. У вре ме ка да се мно ги тру де да се пред ста ве 
као бун тов ни ци, је два да се не ко од њих мо же по хва ли ти да 
је ика да био у си ту а ци ји да за бра ње не књи ге лич но пре но
си у зе мље с оне стра не Гво зде не за ве се. Ипак, Скру тон је 
та да лич ним при ме ром ука зао на ве зу из ме ђу ми сли и чи
на. Ње го ви по што ва о ци ши ром све та сла жу се да су ње го
ва по стиг ну ћа из у зет на, а је дан бив ши сту дент на звао га је 
„човеком ве ћим од свог вре ме на”.
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Кон зер ва тив на фи ло зо фи ја би ла је те ма ко ја је Скру то на 
оку пи ра ла то ком чи та вог жи во та. Јед на од ње го вих пр вих 
књи га, и ујед но нај по зна ти је де ло, но си на слов The Me a ning 
of Con ser va tism (1980). Већ та да је би ло ја сно да је реч о 
фи ло зо фу ко ји сто ји на су прот ду ху вре ме на, јер Скру тон не 
са мо да је био у опо зи ци ји пре ма до ми на ци ји ле ви це, не го 
се иза зи вач ки по ста вио и пре ма сви ма они ма ко ји су кон
зер ва ти ви зам же ле ли да све ду на па ро ле о ме ђу на род ном 
сло бод ном тр жи шту и лич ној сло бо ди, од но сно они ма ко ји 
су кон зер ва тив ну ми сао из јед на ча ва ли са од бра ном sta tu sa 
quo или по ли ти ком кон зер ва тив не стран ке. Сле ди ле су књи
ге Con ser va ti ve Thin kers: Es says from The Sa lis bury Re vi ew 
(1988), Con ser va ti ve Tho ughts: Es says from The Sa lis bury Re
vi ew (1988), Con ser va ti ve Texts: An Ant ho logy (ed.) (1992), A 
Po li ti cal Phi lo sophy: Ar gu ments for Con ser va tism (2006), How 
to Be a Con ser va ti ve (2014). По след ња Скру то но ва књи га 
Con ser va tism: An In vi ta tion to the Gre at Tra di tion (2017) та
ко ђе се ба ви ла кон зер ва тив ном тра ди ци јом, од но сно ње ном 
пред и сто ри јом, раз во јем и са да шњим ста њем. 

Ро ђен 1944. го ди не Скру тон је при па дао ге не ра ци ји обра зо
ва ној у ле ви чар ском ду ху. Отац му је био со ци ја ли ста, син
ди ка лац и члан ла бу ри стич ке стран ке, а Ро џер је у Кем бри
џу као сту дент био бли зак ле вим иде ја ма. Ка ко је сам го во
рио ње го во окре та ње кон зер ва ти ви зму би ло је плод лич ног 
ис ку ства. Ма ја 1968. го ди не Скру тон је у Па ри зу гле дао до 
че га је до ве ла иде о ло ги ја но ве ле ви це и ње ни све о бу хват ни 
про јек ти. По сма трао је не ре де, на па де на по ли ци ју и ау то
мо би ле у пла ме ну, на чи јој ва три је тре ба ло да са го ри чи
тав свет да би се из гра ди ле уто пи је ко је су по сто ја ле са мо у 
гла ва ма ле ви чар ских по ли тич ких про ро ка. Исто вре ме но је 
слу шао те исте про ро ке ко ји су са удоб них по зи ци ја оне „са
мо за до вољ не ху ли га не сред ње кла се” и ру ши те ље бра ни ли 
као бор це за „сло бо ду”, „јед на кост” и „со ци јал ну прав ду”. 
Зга ђен над оним што је чуо и ви део, Скру тон се та да окре
нуо свом зна ме ни том зе мља ку Ед мун ду Бер ку, ко ји је ви
ше од 150 го ди на ра ни је слу шао слич не де ма го ге и гле дао 
исте остра шће не фа на ти ке. Ка ко је сам ис ти цао, из не на да 
је схва тио да је на дру гој стра ни и да он же ли да чу ва ства
ри, а не да их ру ши. Та да је раз у мео зна чај очу ва ња ду хов
них ства ри у не мир ним вре ме ни ма, од но сно ко ли ко је до бре 
ства ри ла ко уни шти ти, а те шко из гра ди ти, што 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... Сто га је при хва тио да бу де бра
ни лац ау то ри те та и по слу шно сти. По ста ло му је ја сно и да 
је же ља да се оно кон крет но, бли ско и по зна то ра зо ри у име 
ап стракт ног и не по зна тог, од но сно у име ма гло ви тих обе ћа
ња, не са мо из раз глу по сти и нео д го вор но сти, не го и вр ло 



469

УСПОМЕНА НА РОЏЕРА СКРУТОНА

опа сна за блу да. Раз у мео је и да је сло бо да мо гу ћа је ди но као 
кон крет на сло бо да у окви ру по рет ка и за ко на, те да без ин
сти ту ци ја чо век не по сто ји као све сни су бјект. Про у ча ва ње 
ен гле ске прав не тра ди ци је cоmmon lawa, уве ри ло га је да 
власт и на си ље ни су иста ствар, да се ин сти ту ци је и пра ви ла 
не на ме ћу, не го да ор ган ски и спон та но на ста ју од о здо. Сво
је схва та ње кон зер ва ти ви зма Скру тон је те ме љио на тра ди
ци ји Ha be as cor pusa. То ни је би ла не ка ква без на де жно ап
стракт на и по сву да ва же ћа су ва док три на кон зер ва ти ви зма, 
не го по ку шај очу ва ња соп стве ног на сле ђа и тра ди ци је ко јој 
је при па дао. На мо дер не про бле ме по ку ша вао је да да је спе
ци фич не од го во ре са ње го вог, ен гле ског ста но ви шта. Би ло 
је у то ме из ве сне скром но сти и уз др жа ва ња од оп ште о ба
ве зу ју ћих ре ше ња. Па ри ско ис ку ство од ве ло је Скру то на у 
кон зер ва тив ни та бор, али му је та ко ђе ука за ло на по сле ди це 
ле ви чар ских уче ња, од но сно опа сност ко ју она пред ста вља
ју за оп ста нак јед ног дру штва. За раз ли ку од број них ин
те лек ту а ла ца на За па ду, Скру тон је знао шта је ко му ни зам. 
Ле ви чар ским ми сли о ци ма (Грам ши ју, Ха бер ма су, Фу коу, 
Двор ки ну, Сар тру, Ал ти се ру, Лу ка чу и дру ги ма) Скру тон је 
по све тио књи гу Thin kers of the New Left (1985) у ко јој их је 
из ло жио оштрој кри ти ци. Ин те лек ту а ли стич кој мо ди и но
вим, за во дљи вим, али по гре шним иде ја ма су прот ста вљао је 
ста ру, до сад ну, али исти ни ту фи ло зо фи ју. Та књи га му ни је 
ство ри ла при ја те ље у ве ћин ски ле ви чар ској ака дем ској јав
но сти. На про тив, она је ште ти ла ње го вој ка ри је ри. Исто вре
ме но, та књи га, на ста ла де вет го ди на на кон Сол же њи ци но
вог зах те ва да се не жи ви у ла жи, би ла је акт пр ко са и не при
ста ја ња. Скру тон се ни је скла њао од јав не по ле ми ке, не го је 
сво јим жи во том и де лом све до чио да кон зер ва ти ви зам ни је 
не за ме ра ње и кон фор ми зам. Ње гов Sa lis bury Re vi ew био је 
да ле ко од то га да чи ни уступ ке та че ри зму, са ко јим се мо гао 
сло жи ти са мо де ли мич но и ко ме је умео да упу ти озбиљ не 
пре ко ре. Иа ко не под ми тљи во чврст у соп стве ним уве ре њи
ма, Скру тон је био да ле ко од би ло ка кве иде о ло шке за сле
пље но сти. Ње гов кон зер ва ти ви зам умео је да про на ђе де ли
ће исти не и у про тив нич ким по зи ци ја ма и да их при хва ти. 
Сма трао је да су љу ди кон зер ва тив ни у оним ства ри ма ко је 
во ле и ко је до бро по зна ју. За љу бљен у ен гле ску про вин ци ју 
од би јао је да еко ло шко пи та ње пре пу сти ле ви ча ри ма и они
ма ко ји сво је иде о ло шке ци ље ве ма ски ра ју зе ле ним по кри
ва чем. На су прот ле ви чар ском еко ло ги зму ис ти цао је љу бав 
пре ма до му (oi kop hi lia). Кон зер ва тив но схва та ње еко ло ги је 
из ло жио је у књи зи Green Phi lo sophy: How to Think Se ri o usly 
Abo ut the Pla net (2011). 

По себ ну па жњу Скру тон је по кла њао пи та њу на ци је, од но
сно од бра ни на ци о нал не др жа ве, ко ја је за ње га би ла ва жна 



470

УСПОМЕНА НА РОЏЕРА СКРУТОНА

те ко ви на За па да ко ја га раз ли ку је од остат ка све та. На гла
ша вао је да иде ја гра ђан ства за ви си од по сто ја ња на ци је 
и де ље ног на чи на жи во та, а да прав ни по ре дак по чи ва на 
те ри то ри јал но сти, од но сно на по сто ја њу ја сних гра ни ца у 
окви ру ко јих по ре дак ва жи. Сма трао је да на ци о нал на др жа
ва ни је од го вор на за то та ли та ри зме XX ве ка, на про тив не
во љу је ви део у опа да њу сна ге на ци о нал не др жа ве, јер тек 
обес ко ре ње ност ства ра ато ми стич ке ин ди ви дуе ко је за тим 
мо би ли шу то та ли тар ни по кре ти. У скла ду са тим, био је и 
скеп ти чан пре ма гло ба ли за ци ји, од но сно оним тен ден ци ја
ма ко је зна че бри са ње и раз ла га ње кул тур них спе ци фич но
сти. 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. Бра не ћи на ци о нал
ну др жа ву, Скру тон је ја сно ста јао про тив бри сел ске уни је и 
био је дан од нај ва жни јих за го вор ни ка из ла ска Бри та ни је из 
ЕУ. За Скру то на ни је би ло ни ка кве сум ње да чи та ва европ
ска ци ви ли за ци ја за ви си од оп стан ка на ци о нал них гра ни ца 
и на ци о нал не др жа ве, те да је Европ ска уни ја ко ја је на ме
ри ла да из бри ше на ци о нал не гра ни це са ма нај ве ћа прет ња 
де мо кра ти ји. Са ма Уни ја ство ри ла је кла су по ли ти ча ра ко ји 
ви ше ни ко ме не од го ва ра ју. Исто вре ме но је чвр сто ста јао у 
су прот но сти пре ма иде о ло ги ји мул ти кул ту ра ли зма и упо зо
ра вао на ра зор не по сле ди це по ли ти ке отво ре них гра ни ца. 
По ред по ли ти ке, Скру то но ва пре о ку па ци ја би ло је и пи та ње 
ле по те, од но сно кри ти ка естет ског ре ла ти ви зма, а у не ко ли
ко по след њих го ди на по све тио се и ре ли гиј ским пи та њи ма. 
У из ве сном сми слу, код Скру то на је по ли ти ка увек игра ла 
под ре ђе ну уло гу у од но су на кул ту ру, умет ност, ре ли ги ју, 
по ро ди цу и при ја тељ ство, јер ту се ства ра ју и пре но се на ше 
вред но сти, а не у обла сти по ли ти ке и еко но ми је. Скру тон 
се пла шио дру штва у ко ме не ма ни чег све тог, не ма љу ба ви, 
ле по те и сре ће, већ се све сво ди на еко но ми ју и за ба ву. Као 
и То ма Аквин ски, ве ро вао је да без ле по те не мо же би ти ни 
жи во та. Сма трао је да 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, те је по бе ду еко но ми је 
над по ли ти ком др жао за опа сну и су штин ски де ху ма ни зу ју
ћу. Еко ном ским екс пер ти ма је за ме рао да ни ка ко не схва та ју 
да oi ko no mia без oi kosa пре ста је да бу де прак тич на на у ка и 
по ста је иде о ло ги ја. Био је ду бо ко све стан да се ства ри нај
ви ше вред но сти, оне до ко јих нам је нај ви ше ста ло, мо ра
ју др жа ти по да ље од ло ги ке тр жи шта. Све те ства ри не ма ју 
цену. 

Из ра же на свој стве ност, нон кон фор ми зам и су ве ре но др жа
ње до не ли су Скру то ну мно го те шко ћа у жи во ту. Па ипак, 
и по ред број них на па да ње го во де ло ни је мо гло оста ти 
без за слу же них при зна ња, ко ја су у ве ћем бро ју сти за ла из 



471

УСПОМЕНА НА РОЏЕРА СКРУТОНА

иностран ства – Че шке и Ма ђар ске. 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 је 
2016. го ди не по нео ти ту лу се ра. Ипак, ни ви те шка ти ту ла 
ни је зна чи ла да су на па ди на Скру то на и ети ке ти ра ња пре
ста ли и остао је осе ћај да је он у сво јој зе мљи остао не
до вољ но при хва ћен. И по чет ком 2019. го ди не „мо лио се да 
Ве ли ки Ин кви зи тор ко га су усто ли чи ле дру штве не мре же 
про на ђе дру гу ме ту”, а хај ци на ње га су се при дру жи ли и 
по је ди ни функ ци о не ри то ри јев ске стран ке. Ка ко је кон ста
то вао Да глас Ма реј, Скру то ну је да ван про стор у ме ди ји ма 
са мо ка да је тре ба ло „раз от кри ти де сни чар ско чу до ви ште”, 
што је био слу чај и са по след њим ин тер вју ом ко ји је дао. 
По зна ју ћи ко му ни стич ки то та ли та ри зам и ње го ву, ка ко је 
го во рио, мрач ну и без лич ну си лу ко ја же ли све да кон тро
ли ше, Скру тон је са зеб њом по сма трао ус по ста вља ње истих 
обра за ца, истог хи сте рич ног ло ва на ве шти це и истог до
ста вљач ког го во ра на За па ду. Сма трао је да су са да баш на 
За па ду по треб ни она кви се ми на ри ка кве је не ка да ор га ни
зо вао у Пра гу и Брну. И та да је Скру тон за сво је дру штво 
би рао оне „зло чин це“ чи ји се „зло чин” са сто јао у то ме што 
су из го во ри ли по гре шну реч, чи та ли по гре шне књи ге и раз
го ва ра ли са по гре шним љу ди ма. Су де ћи пре ма оно ме што 
су о ње му ре кли љу ди ко ји су га по зна ва ли, Скру тон је по 
при ро ди био да ле ко од би ло ка кве огор че но сти. Он ни је био 
про рок ко ји је же лео да про го ни не вер ни ке. Пи сао је да „по
сао кон зер ва ти ви зма ни је да ис пра вља људ ску при ро ду или 
да је об ли ку је у скла ду са не ка квим кон цеп ци ја ма о иде ал
ном ра ци о нал ном би ра чу” не го да „по ку ша ва да раз у ме ка ко 
дру штва функ ци о ни шу и да на пра ви про стор по тре бан за 
њи хо во успе шно де ло ва ње”. Био је скро ман, до бро на ме ран, 
за до во љан и за хва лан она ко ка ко мо гу би ти за до вољ ни љу
ди ко ји су по ми ре ни са не са вр ше но шћу све та и ко ји су у 
ње му уме ли да про на ђу ства ри ко је у жи вот уно се сми сао и 
ко је свет чи не до мом, а не ка ве зом. На ла зио је уте ху и у не
у доб ним исти на ма. „Упр кос све му, има мно го то га на че му 
тре ба да бу дем за хва лан” за пи сао је у сво јим по след њим да
ни ма. Фар му на ко јој је жи вео на зи вао је „Скру то пи ја”. До 
кра ја жи во та ужи вао је у ло ву на ли си це.  

У јед ном крат ком освр ту на Скру то но во де ло, бер лин ски 
про фе сор Тил Кин цел на звао је Скру то но ву фи ло зо фи
ју „кон зер ва ти ви змом на нај ви шем за ми сли вом ни воу”. 
Одласком Ро џе ра Скру то на Бри та ни ја је из гу би ла ве ли ког 
фи ло зо фа, а кон зер ва тив на ми сао јед ног од сво јих нај ин спи
ра тив ни јих за ступ ни ка. 

Др Ду шан До ста нић, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град




