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Andrius Kubilius

„K on s e rvat y vioj i
bendr u om e n ė “ – p o d vie j ų
dešimtmeč i ų į ža ng a ta m ,
ką pa r a š i a u 1 9 9 5 m e tai s

K odėl par a šiau „K onservat y viąją
bendruomenę“?

Prieš du dešimtmečius parašiau konservatizmo apžvalgą
„Konservatyvioji bendruomenė“. Tuo metu tikrai negalvojau, kad po 20 metų jauniems bendražygiams kils noras ją iš
naujo išleisti ir kad jie prašys manęs ta proga parašyti naują
šios apžvalgos pratarmę.
Konservatizmas dar kartą įrodo, kad yra toks gajus ir
nesikeičiantis, kad tai, ką parašai prieš 20 metų apie savą
konservatizmo supratimą, ir prabėgus dviem dešimtmečiams
lieka konservatyviai nekintama – ir šiandien konservatizmą
suprantu bei vertinu lygiai taip pat: kaip neprilygstamą valstybės, visuomenės ir asmens sugyvenimo filosofiją.
Pirmas natūralus klausimas, į kurį pats sau turiu atsakyti, – kodėl prieš 20 metų rašiau tokią apžvalgą? Atsakymas
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paprastas – žinių geidimas, kurį atsinešiau iš fizikos, vertė
pirmiausia ieškoti pačiam sau aiškaus atsakymo – tai kodėl
mes, iš Sąjūdžio kilusi Tėvynės Sąjunga, save laikome konservatoriais. Ir kas yra tie konservatoriai, apie kuriuos žinojau
tik tiek, kad jų lyderiai yra didieji Sovietų imperijos griovėjai
ir todėl mums artimi Ronald Reagan ir Margharet Thatcher.
Bet kuo konservatizmas turėtų būti svarbus mums, tik ką
pergyvenusiems Sąjūdžio revoliuciją, buvo nelabai aišku. Tuo
metu natūraliai kilo klausimas – kokie čia dabar mes konservatoriai, jeigu jaučiamės besą tikri revoliucionieriai, siekiantys greitų permainų ir kiek galima greitesnio atsisveikinimo
su sovietine praeitimi?
Štai tokioje sąvokų ir savivokos sumaištyje, paskatintas Mečio Laurinkaus parašyti ką nors apie konservatizmą,
ėmiausi fundamentaliai aiškintis, kas per „daiktas“ tas konservatizmas. Nuo jaunystės būdamas užkietėjusiu „knygiumi“,
paskendau iš kažkur rastoje Russello Kirko „Conservative
Mind“ ir lietuviškai išleistoje Roberto Nisbeto knygelėje
„Konservatizmas“. Iš esmės, remdamasis tuo, ką radau šiose
knygose, ir tuo, kaip šias knygas supratau, parašiau šią apžvalgą „Konservatyvioji bendruomenė“.
Kodėl apžvalgą pavadinau „Konservatyvioji bendruomenė“? Todėl, kad taip suprantu konservatizmo esmę – ypatingas dėmesys tai žmonių bendruomenei, kurios aplinkoje
gyvena ir didele dalimi formuojasi pats žmogus, jo moraliniai instinktai ir elgesio tradicijos; bendruomenei, kuri yra
įsiterpusi tarp žmogaus ir valstybės, ir savo sukurtais bei per
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amžius išsaugojamais viešos moralės neformaliais įstatymais
palaiko visuomenės vidinę taikaus sambūvio sanklodą bei
neleidžia valstybei užimti platesnės erdvės nei yra būtina.
Prie dėmesio bendruomenei prisidėjo ir tas faktas, kad
šios apžvalgos rašymas sutapo su partijos tuo metu man paskirta atsakomybe vadovauti 1995 m. savivaldos rinkimų
kampanijai, kurią sėkmingai laimėjome, o rinkimų programoje, skambiai pavadintoje „Kartu su Jumis“, pirmą
kartą ryškiai iškėlėme ir akcentavome bendruomeniškos
savivaldos svarbą. Tai buvo ir atsakas į tuo metu Lietuvoje
vienpusiškai suprastų žmogaus teisių bei laisvių liberalų išaukštinimą, kuris posovietiniame krašte natūraliai darėsi vis
populiaresnis, tačiau kartu ėmė įgauti ir gąsdinančių, laisvės be
ribų grimasų.

Ka s yr a k onservatizm a s?

Mano įsitikinimu, konservatizmas pirmiausia yra „sveikos išminties“ (angl. prudence) filosofija, besiremianti esminiais, o
kartu ir elementariais Vakarų civilizacijos atradimais, padarytais per tūkstantmetę šios civilizacijos istoriją. Konservatizmas
remiasi keliais krikščioniško požiūrio į žmogų postulatais:
žmogus iš prigimties yra silpnas, lengvai pasiduoda pagundai ir nuodėmei, todėl jam reikia Dešimties Dievo įsakymų,
reikia per bendruomenėje saugomą moralinę, kultūrinę tradiciją iš kartos į kartą perduodamo moralinio imperatyvo.
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Reikia, kad žmogus pats ir šalia jo esantieji būtų apsaugoti
nuo jo paties silpnumo, aistrų ir nuodėmių. Žmogui reikia
išpažinties ir nuodėmių atleidimo religinio instituto. Reikia
tikėjimo išganymu ir pomirtiniu gyvenimu, kad jis pajėgtų
suvaldyti savo silpnybes bei savo aistras.
Dešimt Dievo įsakymų yra tikrasis bendruomenės moralinis kodeksas, gimęs iš bendro tikėjimo Aukščiausiojo galia. Per tūkstantmečius tai tapo bendruomenės patirtimi ir
nekintamais, iš kartos į kartą perduodamais žmonių elgesio
įpročiais, papročiais ir tradicijomis, kas egzistuoja tik bend
ruomenėje. Žmogaus viduje savaime veikiantis moralinis
kompasas nėra įgimtas, kaip ir gebėjimas kalbėti, jis įgyjamas
su motinos pienu, iš artimiausios tėvų ir šeimos aplinkos, iš
bendravimo su kaimynų bendruomene, per religinį tikėjimą
ir švietimą, perimant kultūrinę bendruomenės patirtį.
Žmogaus individualus moralinis kompasas yra jo aplinkos, jo bendruomenės produktas – tai yra esminis konservatizmo postulatas. Kuo šis kompasas yra tvirtesnis, tuo mažiau
reikia valstybės tam, kad žmogus būtų apsaugotas pats nuo
savęs ar nuo šalia esančiojo ir klystančiojo. Konservatoriai
sako, kad kuo stipresnis yra „prižiūrėtojas“ žmogaus viduje,
tuo mažiau reikia valstybinių prižiūrėtojų, o žmogaus viduje
atsirandantis vidinis „prižiūrėtojas“ yra bendruomenės produktas.
Konservatoriui bendruomenė tai viskas, kas supa žmogų,
kas jį formuoja, kas jį apsaugo: šeima, kaimynų bendruomenė, mokykla, perduodanti bendruomenės kultūrinę patirtį,
X

Bažnyčia, miestelio bendruomenė, partija, kurioje žmogus
dalyvauja, galų gale – tauta ir jos istorinė patirtis.
Konservatoriui gyvybinga bendruomenė, iš kartos į kartą perduodanti moralinę tradiciją, yra svarbi, nes jam tokia
bendruomenė – tai esminis žmogaus moralinio kompaso ugdytojas. Tokiai bendruomenei, tam kad ji egzistuotų, reikia
tam tikros erdvės, reikia specifinių galių ir atsakomybės, nes
kitaip ji nesugebės išlikti gyvybinga ir ilgainiui tiesiog apmirs, nebesugebėdama vykdyti ir savo esminio – moralinio
kompaso formuotojos vaidmens.
Todėl konservatoriai su dideliu nerimu nuo pat XIX a.
pradžios stebėjo pastangas plėsti valstybės atsakomybes, jai
vis labiau perimant daugelį iki tol tradicinių bendruomenės, taip pat ir šeimos, funkcijų. Konservatorių įsitikinimu,
tai pavojingai silpnino bendruomenių gyvybingumą, todėl
konservatoriai visada kategoriškai priešinosi senai socialistų svajonei – globėjiškos, viskuo pasirūpinančios valstybės
plėtrai.
Šiuolaikinis politinis konservatizmas gimė XVIII amžiaus pabaigoje iš Edmundo Burke’o negailestingos kritikos
Prancūzų Revoliucijai, kaip veiksmui, kuris beatodairiškai
griovė visas susiformavusias bendruomeniškas visuomenės
vidines struktūras. E. Burke’as perspėjo, kad tai gali atnešti
katastrofiškas pasekmes – revoliucinių, liberalių, komunistinių ideologijų plėtrą, totalinės valstybės įsigalėjimą ir to fašistines ar stalinistines pasekmes. Kaip parodė vėlesnė tragiška
istorija, E. Burke’as buvo teisus.
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Bendruomenės pa s itikėjim a s –
būtinybė demokr atijai ir rink os
ek onomikai

Bendruomenė yra svarbi ne tik todėl, kad ji yra svarbiausia
žmogaus moralinio kompaso formuotoja bei valstybės galių
ribotoja, neleidžianti valstybei tapti totaline.
Bendruomenė yra svarbi ir todėl, kad ji yra esminė tarpusavio pasitikėjimą puoselėjanti institucija. Pati bendruomenė remiasi į tarpusavio pasitikėjimą ir savo egzistavimu
ji tokį pasitikėjimą puoselėja. Pasitikėjimas platesne visuomene, tauta, jai atstovaujančia valstybe yra neįmanomas be
gyvybingo bendruomenių tinklo ir jame išsiugdytos pasitikėjimo kultūros.
Dar garsusis XIX a. prancūzų konservatorius Alexis de
Tocqueville’is savo veikale „Apie demokratiją Amerikoje“
teigė, kad demokratijoje svarbiausias yra visuomenės gebėjimas asocijuotis, o be tokio gebėjimo demokratija bus tik
paviršutiniška, iškabų, o ne organiška demokratija. Dažnai
ieškodami atsakymų, kodėl demokratijai nesiseka viename ar
kitame regione, užmirštame pasižiūrėti, kiek toje visuomenėje yra gebėjimo asocijuotis.
Amerikiečių sociologas Robertas Putnamas savo knygoje
„Kad demokratija gyvuotų“, remdamasis atliktais išsamiais
Šiaurės ir Pietų Italijos skirtumų tyrimais, rado daugybę įrodymų, kad Šiaurės Italijoje ir demokratija, ir ekonomika yra
žymiai gyvybingesnės nei Pietų Italijoje tik dėl istoriškai susiXII

formavusio šių regionų visuomenių skirtingų gebėjimų asocijuotis ir jų skirtingo bendruomeniškumo. Šiaurės Italijoje
verda bendruomeniško gyvenimo įvairovė, tuo tarpu Pietų
Italijos miesteliuose veikia tik viena – mafijos bendruomenė.
Silpna bendruomenė yra tiek silpnos, tiek ir totalinės valstybės priežastis – silpna bendruomenė leidžia įsigalėti arba
totalinei biurokratijai, arba oligarchijai ir mafijai.
Pasitikėjimo kultūros stoka yra vienas iš ryškiausių mūsų
skirtumų nuo „senosios Europos“ visuomenių. Todėl ir mūsų
demokratija šlubuoja, ir populizmui randasi daug erdvės, ir
mūsų ekonomika stokoja tarpusavio pasitikėjimu sukuriamo
dinamiškumo. Dar 2002 metais buvau nustebintas „Eurobarometro“ atlikto tyrimo visoje Europoje rezultatų: į klausimą,
ar dalyvaujate kokioje nors asociacijų ar bendruomenių veikloje, teigiamai atsake 90 proc. švedų, o neigiamai – 90 proc.
lietuvių. Taigi tik 10 proc. lietuvių prisipažino, kad dalyvauja
kokioje nors bendruomeniškoje veikloje: kaimynų talkose,
filatelistų būreliuose ar parapijos chore.
Bendruomeniškumo stoka, gebėjimo veikti asocijuotai
stoka ir to lemtas tarpusavio pasitikėjimo deficitas yra didžioji mūsų visuomenes problema, lemianti daugelį mūsų
šio laikmečio problemų: nuo šlubuojančios demokratijos ir
stagnuojančios ekonomikos, iki savižudybių epidemijos, plataus „pomėgio“ emigracijai ir paviršutiniško patriotizmo.

XIII

Sąjūdžio k onservat y v ioj i restitucinė
re voliucija misija nebaigta

Stalino okupacija iš Lietuvos atėmė ne tik Nepriklausomybę
ar privačios nuosavybės instituciją. Vienas iš pirmųjų taikinių
buvo ir bendruomeniška visuomenės struktūra. Todėl pirmieji ištremti į Sibirą buvo bendruomenių lyderiai: seniūnai,
mokytojai, kunigai, – visi tie, aplink kuriuos būrėsi žmonės.
Stalinas labai gerai suprato, kad sunaikinus bendruomenes,
žmonių pasipriešinimas totalitariniam režimui bus žymiai
silpnesnis. Tai suvokė visi diktatoriai, siekę tiesiogiai valdyti
žmones, jų protus ir širdis, ir labai gerai supratę, kad tokiam
jų norui didžiausias trukdis yra natūraliosios bendruomenės,
kurioms priklausantis žmogus joms patiki ir bent dalį savo
širdies bei proto.
1990-ųjų Kovo 11-ąją Sąjūdis ne tik paskelbė Nepriklau
somybę, jis pradėjo ir tai, ką esu pavadinęs konservatyviąja
restitucijos revoliucija (A. Kubilius, K. Škiudas „Konservatyvioji politika Lietuvoje: vakar, šiandien ir rytoj“, in: Libertas ir pietas, 2010). Konservatyvioji todėl, kad Sąjūdis
siekė sugrąžinti tą natūralią Lietuvos gyvenseną, iš kurios
Stalino okupacija Lietuvą buvo išplėšusi 50-čiai ilgų ir tragiškų metų, restitucinė – nes buvo siekiama atkurti tai, kas
atimta, sunaikinta, sugriauta: Nepriklausomybė, Konstitucija, privati nuosavybė, priklausomybė Vakarų demokratinei
bendruomenei; revoliucija – nes buvo radikaliai elgiamasi
su sovietmečio palikimu: jis buvo išmetamas, negailestingai
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keičiamas, jo vietoje kuriamas naujas turinys. Visa tai buvo
daroma ne lėtu evoliuciniu, bet radikaliu revoliuciniu būdu.
Kodėl konservatoriai elgėsi kaip revoliucionieriai? Todėl, kad
konservatoriai saugo tik tai, kas yra natūralu ir natūraliai visuomenėje išsivystė, tačiau tai, kas yra okupanto primesta ir
kas trukdo sugrįžti prie natūralių santykių, konservatorių yra
išmetama radikaliai ir revoliucingai.
Tokiu revoliuciniu konservatyviosios restitucijos būdu
pavyko gana greitai ir efektyviai atkurti Nepriklausomybę,
Konstituciją ir teisinės valstybės principus, pavyko įdiegti
vakarietiškos demokratijos ir žmogaus teisių principus, pavyko sugrąžinti privačios nuosavybės instituciją ir ja paremtus
rinkos ekonomikos mechanizmus. Lietuvai pavyko grįžti ir
integruotis į Vakarų bendruomenės šeimą.
Galima būtų teigti, kad restitucija, grįžimas atgal į ten,
iš kur buvome išplėšti, yra misija praktiškai užbaigta ir įgyvendinta, jeigu ne bendruomeniškumo reikalai. Sovietinės
okupacijos sugriauta visuomenės vidinė bendruomeniškoji
infrastruktūra ir ja paremta tarpusavio pasitikėjimo kultūra
atsikuria žymiai sunkiau, nei privati nuosavybė, Konstitucija
ar kitos svarbios valstybės gyvenimo institucijos. Nes skirtingai nuo kitų institucijų ar teisės aktais apibrėžiamų ekonominių santykių, bendruomeniškumo negali nei atgaivinti,
nei paskatinti kokiais nors dekretais, Vyriausybės nutarimais
ar Seimo priimtais įstatymais. Negali priimti įstatymo, kuris
nurodytų vieniems kitais pasitikėti, arba kiekvienam nurodytų dalyvauti kokioje nors bendruomeniškoje veikloje.
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Todėl ir tenka konstatuoti, kad sunkiausioji konservatyviosios restitucinės revoliucijos dalis – bendruomeniškumo restitucija yra vis dar neįgyvendinta. O tai reiškia, kad
konservatoriai, kuriems „konservatyvioji bendruomenė“ yra
svarbiausias jų filosofijos elementas, dar negali atsisakyti savo
revoliucinio įkarščio – siekti permainų, kad galėtume grąžinti tai, kas iš mūsų buvo atimta. Šiuo atveju – bendruomeniškumo ir tuo paremto tarpusavio pasitikėjimo.

Bendruomeniškum a s X XI a mžiuje

Daug kam žodžiai „bendruomenė“, „asociacija“, o kai kam ir
„šeima“, atrodo kaip konservatyvios atgyvenos, atsivejančios
mus iš XIX a. ar XX a. pradžios. Apie kokias bendruomenes
galima dar kalbėti XXI amžiuje, kai internetas ir Facebook’as
pakeičia bet kokį tradicinį bendravimą (žiūrint vienas kitam į
akis), į kurį rėmėsi „konservatyvioji bendruomenė“? Tas pats
R. Putnamas yra parašęs knygą apie šiuolaikinę amerikiečių
visuomenę bei jos kaitą ir pavadinęs ją labai simboliškai –
„Bowling Alone“: pasirodo, kad amerikiečiai net boulingą vis
labiau žaidžia pavieniui.
Žmonių įpročiai ir papročiai XXI amžiuje tikrai keisis, ir
keisis labai radikaliai. Tačiau nauji įpročiai, naujos technologijos nebūtinai reiškia, kad tokia konservatyvi vertybė, kaip
bendruomenė, savaime išnyks. Priešingai, mano įsitikinimu,
matysime priešingą tendenciją – internetas, naujos komuXVI

nikacijos galimybės sukurs sąlygas visiškai naujoms bendruomeniškumo formoms. Tas pats Facebook’as yra nauja
bendruomenės rūšis; flashmob’ai, internetinės peticijos, e-demokratija sugrąžina bendruomenėms galingus instrumentus.
Galima spėti, kad globalių procesų dėka silpnės nacionalinių
vyriausybių atsakomybės ir galios, o tai leis stiprėti įvairių
bendruomenių galioms. Tą jau matome stambesniu mastu,
kai pastaruoju metu žymiai aktyviau reiškiasi savo nepriklausomybių siekiančios škotų ar katalonų bendruomenės.
XXI a. bus sunkiai nuspėjamas. Gali visko būti, gali daug
kas įvykti, daug kas tikrai radikaliai keisis. Tačiau nesikeis
viena esminė žmonijos atrasta taisyklė – žmogui yra būtinas
vidinis moralinis kompasas, o jis atsiranda tik iš jo paties,
pradedant nuo kūdikystės, sąveikos su artimiausia bendruomene: šeima, kaimynais, draugais, bažnyčia, mokykla, kultūra. Naujų technologijų, globalizacijos permainas, kurios yra
neišvengiamos, lengviausiai pakelia ir prie jų sveikai prisitaiko tos visuomenės, kurių bendruomeniškumas ir tarpusavio
pasitikėjimas yra tvirčiausias. Štai ko mes labiausiai ir galime pavydėti kokiems nors skandinavams: net ir visuomenės
laimės indeksais, ne tik bendruomeniškumu ir ekonomikų
inovatyvumu, šios šalys pirmauja pasaulyje.
XXI a. konservatorius džiaugiasi internetu, nes tai leidžia burtis į žymiai įvairesnį bendruomeniškumo tinklą;
konservatorius džiaugiasi, jeigu naujos technologijos sudaro
sąlygas bendruomenes imtis naujų atsakomybių ir tuo pačiu
mažina valstybės prisiimtų atsakomybių erdvę; konservatoXVII

rius rūpinasi, kad rastųsi daugiau tarpusavio pasitikėjimo,
o tai priklauso ir nuo to, ar žmonės gali pasitikėti tais, kuriems
patikėjo vienas ar kitas funkcijas atlikti; todėl konservatorius
reikalauja, kad ten, kur atsakomybę prisiima valstybė (teisingumas, gynyba, lyderystė), ji turi šią funkciją atlikti efektyviai
ir stipriai; konservatorius siekia, kad visuomenės galimybė iš
kartos į kartą perduoti gebėjimą nuo mažumės žmoguje ugdyti
moralinį kompasą su laiku ir naujomis tradicijomis nesilpnėtų; todėl konservatorius su susirūpinimu žiūri į šeimos institucijos silpnėjimą, nes yra įsitikinęs, kad savo vaikui tvirčiausią
moralinį kompasą išugdyti gali santuoka susirišę tėvai.
Su visais šiais iššūkiais ir didelėmis permainomis XXI a.
susidurs ir konservatoriai. Mano įsitikinimu, konservatizmas,
kaip žmonių tarpusavio sugyvenimo filosofija, besiremianti
bendrai priimtu ir bendruomenėje išsaugojamu moralinio
kompaso principu, yra labiausiai XXI a. prisitaikiusi politinė filosofija, nes yra gyvenimo, paremto „sveika išmintimi“,
filosofija.

K onservatoriaus elementorius

Galima būtų daug rašyti apie konservatizmą ir apie tai, ką
mums pavyko pasiekti per 20 metų nuo „Konservatyviosios
bendruomenės“ paskelbimo bei ko nepavyko pasiekti, bet
tada nauja pratarmė pasidarys ilgesnė už pačią „Konservatyvios bendruomenės“ apžvalgą.
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Svarbiausia, kad per šiuos 20 metų mums patiems pasidarė žymiai aiškiau, kodėl mes esame konservatoriai, ko mes
siekiame, ir kodėl mes nesame liberalai ar socialdemokratai.
Todėl baigdamas šią ilgą įžangą, dar kartą pabandysiu
išdėstyti, lyg kokiame elementoriuje, mūsų konservatyvaus
tikėjimo svarbiausius bruožus (taip, kaip aš juos matau) ir
kuo mes skiriamės nuo kitų:
1. Mes, konservatoriai, laikomės krikščioniško požiūrio
į žmogų: jis yra silpnas, klystantis, pasiduodantis aistroms ir
nuodėmingas. Todėl žmogui labai svarbu savo viduje turėti
tvirtą moralinį kompasą, kuris gimsta ir stiprėja tik iš žmogaus santykio su jį supančia bendruomene. Moralinis kompasas – tai amžinos atsakomybės principas, paremtas pirmiausia
Auksine Krikščionybės Taisykle: „Tad visa, ko norite, kad
jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ (Mt7,12).
Po Prancūzų revoliucijos atsiradusiems socialistams ir
liberalams, priešingai, atrodo, kad žmogus iš prigimties yra
geras, tik bloga bendruomenės aplinka jį sugadina. Todėl tik
visiškai laisvas individas elgsis tinkamai (liberalai) arba geram
individui iš blogos bendruomeniškos aplinkos turi padėti išsivaduoti visagalė valstybė (socialistai). Nei liberalai, nei socialistai nemato jokio pozityvaus bendruomenės vaidmens.
2. Konservatoriams „šeima“ yra ypatingai svarbi bend
ruomenė, nes šeimos artimiausioje aplinkoje su motinos
pienu, tėvo rūpesčiu, brolių ir seserų bendrija, senelių globa
jaunas žmogus nuo pat kūdikystės įgyja moralinio kompaso
pagrindus. Tradicinė šeima yra istorijos išbandytas civilizaXIX

cinės, kultūrinės patirties perdavimo iš kartos į kartą instrumentas ir konservatorius įtariai žiūri į šiandienius bandymus
eksperimentuoti šeimos „reikaluose“. Kartu tai ir svarbiausia
žmogaus saugumo aplinka, kuri apsaugo jį nuo negandų ir
neleidžia pasimesti globaliuose verpetuose.
Nei liberalui, nei socialistui „šeima“ tokios svarbos nevaidina, nes nei vieniems, nei kitiems nėra suprantama tokia
bendruomenės svarba.
3. Konservatoriams stipri, gyvybinga bendruomenė yra
svarbi ir todėl, kad ji vienintelė gali apriboti valstybės nesustabdomą norą plėstis. Konservatoriams tai svarbu, nes
bendruomenėms reikia savarankiškos atsakomybės erdvės, į
kurią nesikištų valstybė. Subsidiarumas yra šventas konservatizmo principas. Stipri bendruomenė kartu yra ir dinamiška
pilietinė valstybės partnerė, neleidžianti jai nusilpti ir užleisti
erdvę oligarchijai ar mafijai.
Socialdemokratai nemato priežasčių, kodėl reikėtų riboti
valstybės galias, nes galinga valstybė gali efektyviau padėti
iš prigimties geram (kaip galvoja socialdemokratai) žmogui,
kuriam tariamai trukdo bloga bendruomeniška aplinka.
Liberalams iš viso valstybės nereikia, tačiau puoselėdami
laisvą individą, išsivadavusį iš bendruomeniškos aplinkos, jie
sunaikina bendruomenę, kaip atsvarą valstybės nesustabdomam norui plėstis, todėl galų gale sukuria erdvę atsirasti totalinei valstybei.
4. Konservatoriams stipri bendruomenė yra svarbi kaip
pamatas ir instrumentas tarpusavio pasitikėjimo kultūrai
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augti ir stiprėti, o tai yra būtina sąlyga organiškai demokratijai ir dinamiškai ekonomikai rastis. Kita vertus, tarpusavio
pasitikėjimas yra ir bendruomeniškumo produktas ir bendruomeniškumo stiprėjimo sąlyga.
Nei liberalams, nei socialdemokratams tarpusavio pasitikėjimo kultūra nėra kuo nors svarbi, todėl galų gale jie
šią problemą suveda į institucinio pasitikėjimo klausimus: ar
žmonės pasitiki ar ne kokia nors valstybės institucija, neieškodami atsakymo, kas lemia pasitikėjimo stoką.
5. Konservatoriai supranta, kad atsakomybė ateities
kartoms yra bendruomeniškumo pagrindas. Bendruomenė yra ne tik dabar gyvenančių sąjunga, bendruomenė – tai
mirusiųjų, gyvųjų ir dar tik gimsiančiųjų kartų sąjunga. Pasitikėjimas tarp skirtingų kartų, pasitikėjimas valstybe, kuri
apsaugo ateities kartas nuo dabartinės kartos klaidų, yra pats
svarbiausias pasitikėjimas.
Todėl konservatoriai ir pasisako už fiskalinę drausmę,
subalansuotus biudžetus, mažą valstybės skolą, nes valstybės
išlaidavimas yra dabartinės kartos neatsakingas elgesys su
ateities kartomis, joms užkraunant tokio išlaidavimo sukurtas skolas.
Nei liberalai, nei socialistai nėra įsipareigoję nei dabarties, nei praeities, nei ateities bendruomenei, todėl vidinių,
moralinių stabdžių neišlaidauti ateities kartų sąskaita neturi.
6. Konservatoriai puoselėja lyderystės institutą ir nuostatas, nes bendruomenės gyvybiškumui yra būtinas bendruomenės lyderio autoritetas. Net ir valstybę konservatoriai
XXI

vertina kaip autoritetą ir lyderę tose srityse, kur valstybė turi
įgijusi atsakomybę: valstybė, valstybės lyderiai turi brėžti ateities kryptis ir telkti visus tam, kad tokia ateitis būtų pasiekta.
Valstybė turi būti telkiantis lyderis, bet ne diktatorius.
Liberalams ir socialdemokratams lyderystė nėra patraukli, nes abi ideologijos formavosi įtakotos Prancūzų Revoliucijos šūkių „laisvė, lygybė, brolybė“. „Lygybė“ nepripažįsta
lyderių. Todėl ir valstybė pagal liberalus yra tik „naktinis sargas“, o ne lyderis, tuo tarpu socialistams valstybė – kasdienybės administratorė: „mums rūpi kiekvienas žmogus“.
7. Konservatoriai yra tikrieji patriotai, nes meilė savo
valstybei, savo Tėvynei yra neįmanoma be prisirišimo prie
savo bendruomenės. Pasitikėjimas savo valstybe yra iš bendruomeniškumo, iš bendruomenėje išpuoselėto bendrumo
jausmo kylančio pilietiškumo rezultatas.
Liberalusis individualizmas, liberalioji orientacija į asmeninę naudą ir asmeninį pasitenkinimą nepalieka didelės
erdvės bendro gėrio supratimui ir nesukuria didelės meilės
bendrai Tėvynei.
Socialistams meilė savo bendruomenei niekada nebuvo
svarbi, todėl ir globalios socialinės permainos jiems atrodė
svarbesnės nei patriotinis rūpestis savo Tėvyne.
8. Konservatoriams rūpi Lietuvą kiek galima greičiau sugrąžinti į ten, iš kur ji buvo išplėšta Stalino okupacijos. Todėl
konservatoriai „veržiasi į Vakarus“ ir „bėga nuo Rusijos“.
Konservatoriams rūpi, kad Lietuva sparčiai vytųsi Vakarus savo gerove, savo pilietine visuomene ir įstatymo viršeXXII

nybės principu, savo modernia ekonomika; konservatoriams
rūpi, kad ES ir NATO būtų pajėgūs Lietuvą pririšti prie
Vakarų ir apsaugoti. Konservatoriams rūpi Lietuva, kaip
valstybė, – su jos visuomene, ekonomika, gerovės sąlygomis
ir rūpi, kad tokia valstybė kiek galima giliau integruotųsi į
Vakarų bendruomenę, nes tai yra tie namai, iš kurių buvome išplėšti. Konservatoriai mato, kokį dar tolimą kelią reikia
Lietuvai nueiti, kad pilnai sugrįžtume „namo“. „Kelionės
namo“ aiški, sisteminga filosofija lydi konservatorius nuo pat
Sąjūdžio laikų ir išlieka pamatine net ir prabėgus daugiau nei
ketvirčiui amžiaus nuo Kovo 11-osios.
Socialdemokratai dėl savo praeities ir prigimties į Vakarus niekada nežiūrėjo kaip į gyvybišką Lietuvos kryptį, liberalai nors ir yra provakarietiškos prigimties, tačiau neturi
„restitucinio“ užtaiso, „sugrįžimo namo“ emocija jų širdžių
nevaldo.
9. Galų gale reikia prisiminti paprastą faktą: konservatoriai ir socialdemokratai Lietuvoje kilo iš 1990-ųjų takoskyros, konservatoriai kilo iš Sąjūdžio, socialdemokratai – iš
buvusios kompartijos, šiandieniniai liberalai savo kilmės nesieja su 1990-ųjų takoskyra.
10. Ir pagaliau esminis bruožas: konservatorius mėgsta
skaityti, nes jis yra trokštantis žinių ir nori suprasti pasaulį. Jo
sveikas protas ir sveika nuovoka remiasi tiek iš bendruomenės patirties ateinančia tradicija ar įpročiais, tiek iš suvokimo
kaip ir kiek keičiasi pasaulis. Konservatorius nėra naujovių
ar kaitos priešas, jis gali būti netgi didžiausias jų entuziasXXIII

tas, jeigu bus įsitikinęs, kad tokios naujovės negriauna jam
įprastų, jo paties, jo šeimos gyvenimą formuojančių dalykų,
ir jeigu tikės, kad tokios naujovės leis jam ir jo šeimai geriau
tvarkytis. Konservatorius nėra „permainų vardan permainų“
šalininkas, tačiau yra tikras lyderis tokių permainų, kurios
pagreitina „grįžimą namo“.
Socialdemokratai savo kilme yra nostalgijos sovietinei
praeičiai partija, todėl į ateitį nukreiptos permainos jiems
nėra įdomios. Liberalai yra jaunatviški romantikai, kuriems
gražu yra revoliucinis triukšmas, bet visai nesvarbu ilgalaikės
strategijos ar jų pačių revoliucinio triukšmo rezultatai.

*

*

*

Štai taip man atrodo lietuviškas konservatizmas, prabėgus
dviems dešimtmečiams po to, kai parašiau „Konservatyviąją
bendruomenę“. Pasirodo, kad mano mąstymas, mano jausmai, meilė konservatizmui yra labai konservatyvūs reiškiniai:
jie visiškai nepasikeitė. Gal tik pačiam per šį laiką kai kas
dar labiau išsiryškino, ir tai pabandžiau šioje naujoje įžangoje
pabrėžti.
Konservatizmas yra patrauklus savo filosofija, savo sisteminiu požiūriu į daugelį dalykų, tačiau konservatoriai yra
laisvi mąstantys žmonės, todėl konservatizmas kiekvieno yra
suvokiamas individualiai ir specifiškai. Tai yra priežastis, kodėl konservatoriai pasižymi gausa puikių autorių ir tekstų
XXIV

nuo E. Burke’o iki I. Kristolo ir puikių politikos lyderių nuo W. Churchillio iki R. Reagano. Pažinti konservatizmą –
tai pažinti nuostabius žmogiškos išminties ir sveiko proto
klodus. Kad tai pažintumei – reikia skaityti.
Ge ro skait y m o!
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I.
P ok om u ni zm a s:
tarp i n di vid ua l i z m o
ir na c iona l i zm o

I

š tikrųjų yra begalė požymių, leidžiančių teigti, kad po
„ komunizmas yra žymiai daugiau negu tik pereinamasis
periodas. Tai gali dominuoti šio regiono politikoje visoje ma
tomoje ateityje“, – teigė George’as Schopflinas 1994 metų
vasarą pasirodžiusiame eiliniame žurnalo „Daedalus“, lei
džiamo Jungtinėse Valstijose, numeryje, simboliškai pava
dintame: „Po komunizmo: kas?“ (After communism: what?).
Perėjimas į demokratiją Centrinės ir Rytų Europos valstybėse
sulėtėjo ir situacija kristalizavosi į kažką pusiau permanentiš
ko. šiose valstybėse bus bandoma perimti atskirus bruožus ir
3

įtakas iš Vakarų, bet daugumoje aspektų pokomunizmas de
monstruos savo vidinę dinamiką. Būdai, kuriais visuomenė
supranta save, būdai, kaip yra nustatomas visuomenės identi
tetas, kaip yra kuriami santykiai visuomenėje, – visame tame
jaučiamas dar labai žymus komunistinės patirties poveikis ir
tai galbūt tęsis dar ir ateinančiose kartose. Visose visuomenės
gyvenimo srityse, ypač tose, kurios siejasi su bendruomene,
solidarumu ir žmonių tarpusavio sąveika, žmonių elgesys
buvo labai stipriai paveiktas komunistinio reliatyvumo, ko
rupcijos bei begalinio piktnaudžiavimo valdžia ir šių sferų
rekonstrukcija užtruks labai ilgai.
Žmonių santykis su komunistine valstybe, anot Richar
do Rose’o, dar vieno to paties žurnalo autoriaus, buvo „gy
nybinis atsiribojimas“ ir valstybei buvo demonstruojama
apatiško prisitaikymo kaukė. Depolitizacija, infantilizacija
ir visuomenės atomizavimas yra tos komunizmo girnapu
sės, užkabintos pokomunistinėms visuomenėms ant kaklo,
kuriomis atsikratyti nebus taip paprasta. Ypač suvokiant tai,
kad ir Vakarų šalyse visuomenės sandara pastarajame indust
riniame, urbanistiniame ir moderniame amžiuje nebuvo itin
gyvybinga.
Šiandien vis labiau aiškėja, kad mes, plūduriuojantys
pokomunistinėje erdvėje, nebegalime kalbėti vien apie eko
nomiką ar finansus arba vien apie rinkimus ir kabinetus. Pro
blemos yra žymiai giliau, visuomenėje, valstybės sandaroje
ir vien „fasadinė“ demokratija ar rinkos ekonomika jų neiš
spręs. Žymiai didesnis dėmesys turi būti skirtas giluminiams
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visuomenės raidos ir valstybės sandaros procesams, bandant
suvokti šių procesų tendencijas ir galbūt įmanomus būdus
sąmoningai juos įtakoti.
Atomistinės visuomenės (taip pat ir mūsų) monotoniš
kas šurmulys, griūvantys paskutinieji amžinųjų tikėjimų ir
vertybių bastionai, viską absorbuojančios nacionalizmo ban
gos atnešė mus į nežinomą XXI amžių. Lietuva, besikapsty
dama iš sovietmečio dumblo, pradžioje sėkmingai atsirėmė į
nacionalinį absoliutą. Vėliau, liberalams paskelbus individu
alių laisvių ir teisių ideologiją, daugelis pajuto, kad, išnykus
supervalstybės aparato diktatui, atsirado visiška laisvė. Tokios
laisvės grimasos pasirodė kartais besančios pakankamai bai
sios. Dabar kai kam atrodo, kad tik „tvirtoji ranka“ yra ta tik
roji panacėja. Sugrįžtant į europietiškos civilizacijos srautą,
kyla nerimas, kad kosmopolitinis sūkurys išraus mūsų pas
kutiniąsias „tautiškumo“ ir „tradicijų“ šaknis.
Šiandien norisi rasti atsakymą į paprastą klausimą: ar tik
rai šiame kosmopolitiniame pasaulyje žmogui negalima rasti
ramesnės užuovėjos nuo liberaliojo atomistinio vienišumo ar
karingojo monolitinio nacionalizmo.
Konservatyvioji mintis nuo pat XVIII a. pabaigos rodė
žmogui tą saugesniąją užuovėją, kuri, susiformavusi per
tūkstantmečius, turi būti ir toliau saugoma, ginama ir puo
selėjama. Bendriausiu žodžiu šią užuovėją galime pavadinti
bendruomene. Šeima, giminė, kaimynija, gildija, bažnytinė
bendruomenė, socialinė klasė – visas šias tarpines tarp valsty
bės ir individo struktūras mes vadinsime bendriniu žodžiu –
5

bendruomenė. Vienas iš pagrindinių konservatyviosios
minties skirtumų nuo kitų ideologijų – socializmo ir libera
lizmo – ir yra išskirtinis konservatorių dėmesys bendruome
nės svarbai. Kaip rašo Robertas Nisbetas: „Visose specifinėse
konservatyviojo tikėjimo sferose (...) nuolatinė prielaida yra
iš istorijos ir socialinės raidos kylanti visos tarpinės tautos
struktūros teisė atlaikyti individualizmo ir nacionalizmo ant
plūdį“. XX a. 5-ajame dešimtmetyje konservatyviosios min
ties atgimimas Jungtinėse Valstijose prasidėjo nuo žymaus
R. Nisbeto veikalo „Bendruomenės ieškojimas“, kuris, anot
Russello Kirko, turėjo didelio poveikio kitiems konservaty
viesiems autoriams.
Šiame tekste mes pabandysime, remdamiesi visų pirma
tokiais darbais, kaip Edmundo Burke’o „Apmąstymai apie
Prancūzų revoliuciją“ (Reflections on the French Revoliu
tion, 1790), Alexis de Tocqueville’io „Demokratija Ameri
koje“ (Democracy in America, 1835–1840), Russello Kirko
„Konservatyvioji mintis“ (The Conservative Mind, 1953);
„Konservatizmas“ (žr. „Atgimimas“, 1995, 33–35), Roberto
Nisbeto „Konservatizmas“ (Conservatism; lietuviškai 1993);
„Bendruomenės ieškojimas“ (The Quest for Community,
1953); „Valdžios atstatymas“ (The Restoration of Authori
ty, 1975), atsakyti į paprastą klausimą: kodėl konservato
riai, skirtingai nuo revoliucingųjų reformatorių – liberalų
ir socialistų, ypatingą dėmesį skiria tarpinėms tarp valstybės
ir individo – bendruomenės struktūroms. Esame įsitikinę,
kad tokia analizė yra reikalinga bandant suvokti kryptis, ku
6

riomis Lietuvoje galėtų vystytis politinė ir socialinė mintis.
Tikimės, kad tai padės suvokti ir tuos procesus, kurie lemia
ir lems mūsų vidinės raidos logiką. Šiame tekste mes mažai
dėmesio skyrėme lietuviškoms refleksijoms ar vizijoms, ma
nydami, kad daugelį atsakymų į mums rūpimus klausimus
galime rasti populiariuose Vakarų politinės ir socialinės min
ties veikaluose. Todėl šiame tekste bus daugiau citatų negu
išvadų. Tikimės, kad mūsų bandymas suvokti konservatyvio
jo požiūrio į bendruomenę ypatybes leis geriau suprasti ir kai
kuriuos konservatyviosios ideologijos aspektus.
Konservatyviosios minties požiūris į bendruomenės svar
bą remiasi keliais esminiais konservatizmo postulatais.
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II.
Ž m og u s yr a s i l pn a s

Š

is postulatas, matyt, yra esminis konservatizmo ideolo
gijoje. Jis vienokia ar kitokia forma atsispindi įvairiuose
konservatizmo klasikos veikaluose, pradedant nuo Edmundo
Burke’o. Tiksliai tai įvardijo ir Kirkas: „...Burke’as ir jo moki
niai priėmė tradicinę krikščionišką pažiūrą į žmogų, kaip ne
tobulą ir ribotą būtybę, tačiau sugebančią siekti teisingumo,
tvarkos ir laisvės“. Todėl nesunku suprasti ir tai, kodėl tas pats
Kirkas išskiria penktąją (iš šešių) pagrindinę konservatizmo
nuostatą: „5. Tikėjimas išankstinėmis taisyklėmis ir tradicija
ir panieka „sofistams ir smulkmeniškiems skaičiuotojams“.
Konservatoriai yra įsitikinę, kad žmogų gyvenimo keliu veda
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emocijos ir egoizmas, o ne protas, todėl žmogus privalo kon
troliuoti savo valią ir užgaidas. Tradicijos ir sveiki prietarai
yra pakankamas barjeras anarchistiniams žmogaus impul
sams“. Johnas Randolphas, XIX a. pirmoje pusėje išgarsėjęs
Amerikos pietų konservatizmo atstovas, kategoriškai teigė:
„Žmogus yra sugedęs ir ištvirkęs. Tokiam silpnam žmogui
gal ir galima patikėti jo paties laisvę, bet jam negalima pati
kėti gerbti kitų žmonių laisvės, kol didžiosios senaties teisės ir
šventos pagarbos jėgos neapribos jo valdymo sferos“.
Ši nuostata niekada neišnyko iš konservatyviųjų veika
lų ir liko, matyt, vienu iš esminių konservatizmo skirtumų
nuo XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje gimusio Rousseau,
Voltaire’o, kitų philosophes ar Jeremy’io Benthamo radikaliz
mo, vėliau pagimdžiusio socialistinį ar liberalųjį revoliucin
gumą. Anot Kirko, vienu iš XVIII a. radikalizmo postulatų
buvo tikėjimas, kad „natūralus žmogus yra siekiantis daryti
gera kitiems, kilnus ir dosnus, sveikos dvasios, tačiau pas
tarajame amžiuje yra institucijų „sugadintas ir ištvirkintas“.
Liberalai vėliau postulavo žmogiškojo proto viršenybę (t. y.
to sausojo loginio proto, kurį šlovino Benthamas) ir panie
kinamai šaipėsi iš krikščioniškojo nuolankumo bei kuklumo,
jie kvailai tikėjo žmogaus natūraliu gerumu ir galimybe jį
begaliniai gerinti“.
Šis esminis požiūrio į žmogų skirtumas išliko iki pat
XX a., kai Paulas More’as 1915 m. pasakė: „Kaip negatyvus
impulsas, konservatizmas remiasi tam tikru nepasitikėjimu
žmogaus prigimtimi, tikint, kad momentiniai, betarpiški
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širdies jausmo impulsai ir proto vizijos greičiausiai gali būti
klaidinančiais vadovais“.
Toks akivaizdus nepasitikėjimas žmogaus prigimtimi
konservatyviąją mintį skatino suvokti, kad egzistuoja kaž
kas, kas apriboja žmogaus „apetitus“ ir padeda žmogiškaja
me gyvenime išvengti visiško chaoso ir brutalios anarchijos.
Nepasitikėjimas žmogaus, kaip individo, prigimtimi konser
vatorius vertė su didžiuliu siaubu žiūrėti į XIX a. suvešėjusį
liberaliojo individualizmo šlovinimą, Benthamo utilitarinių
reformų ir vulkanu išsiveržusios industrializacijos išdavą –
socialinį atomizmą. Burke’as atkartojo Aristotelį, sakyda
mas, kad „būtybė, kuri gali egzistuoti izoliacijoje vieniša, turi
būti arba gyvulys, arba dievas“. Burke’as buvo įsitikinęs, kad
„žmonės niekada nebus dievais (...) ir visa jų valia ir dorybė
yra reikalingos, jeigu jie nori pasiekti aiškų, tikrą ir nesuklas
totą žmogiškumą“.
Burke’as pasipriešino šaltam racionalumui, sakydamas,
kad žmogus yra sudėtinga būtybė ir jos veiksmus lemia ne
šaltas protas, kuris dažnai klysta, o kažkas giluminis: „Mes
bijome leisti žmonėms gyventi ir naudotis kiekvienam savo
proto atsarga, nes įtariame, kad kiekvieno žmogaus atsarga
yra maža ir kad individams būtų geriau pasinaudoti bendru
tautų ir epochų banku ir kapitalu“.
Yra du šventi dalykai, kurie, Burke’as tuo tiki, apsau
go žmogų nuo jo klaidų ir kvailysčių: tai religinis tikėjimas
Aukščiausiojo valia ir jo teisinga bausme bei kolektyvinės
išminties moralinis imperatyvas, saugomas tame, ką api
11

bendrintai vadiname tradicijomis. Šie šventi dalykai yra ben
druomenės produktai ir yra saugomi bendruomenėje. Iš čia
ir kyla ta ypatinga svarba, kurią konservatyvieji mąstytojai
skiria bendruomenei, kaip esminei žmonijos gyvenseną sta
bilizuojančiai struktūrai.
Anot Burke’o, „individas yra kvailas, minia konkrečiu
momentu yra kvaila, kai veikia nesvarstydama; bet giminė
yra išmintinga, ir, kai jai duodama laiko, ji, kaip giminė, vi
suomet veikia teisingai“. Giminė, bendriausia prasme – žmo
nių bendruomenė, skiriasi nuo minios tuo, kad ji yra susieta
jausmo, patirties bendrumo, praeities ir ateities ryšių. Kaip
sakė Nisbetas, „laisvės sampratoje Burke’as teikė pirmenybę
tvarkai ir autoritetui... Visuomenei, visų pirma, būtina turėti
priemonių „pažaboti žmonių aistras“. Giminės, bendruome
nės senos tradicijos tvarka ir autoritetas ir yra tos pirminės ir
svarbiausios priemonės aistroms pažaboti ir laisvei garantuo
ti. Šioje vietoje negalima nepacituoti Kirko nuomonės apie
Burke’o požiūrį: „Burke’as žinojo: žmogus yra nepasotinamas
ir ištroškęs kraujo; tokius žmogaus apetitus riboja kolektyvi
nė ir neužmirštama išmintis, kurią vadiname nusistatymu ar
prietarais, tradicijomis, papročių morale; vienišas protas nie
kada nesugebės žmonių pririšti prie jų pareigos“.
Kita vertus, Burke’o požiūris yra ortodoksiškai krikš
čioniškas: „Aš manau, kad jeigu neegzistuoja Aukščiausiasis
valdovas, pakankamai išmintingas, kad sukurtų moralinį
įstatymą, ir pakankamai galingas, kad priverstų jį vykdyti,
tada bet kokiam galimam ar įvykusiam visuomenės susitari
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mui nebelieka jokios sankcijos ir palaiminimo, kas padėtų
atsilaikyti prieš didesnės galios norą“. Burke’as negali atskirti
Kūrėjo valios ir tradicijų – tai yra tas pats, tik skirtingai prii
mama: „Dieviškoji apvaizda per tūkstantmetę patirtį ir medi
taciją mokė žmoniją kolektyvinės išminties: tradicijos, kurią
moduliuoja ir sušvelnina tinkamumas ir naudingumas“.
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III.
K ol e k t y vi n ė
( bendr oji ) išmi n t i s

B

urke’as žiūri į bendruomenę, kaip į kolektyvinės iš
minties (angl. collective wisdom) gimdytoją ir saugyklą.
Bendruomenę sieja tos pačios išminties saitai. Atimk šią iš
mintį iš žmogaus, ir žmogus atsiras pirmykštėje būsenoje.
Civilizacija, progresas (bet ne revoliucija), vystymasis ir yra
kolektyvinės išminties augimas. Revoliucija, ardydama bend
ruomenes, luomus, nusistovėjusias klases, ir griauna šią ko
lektyvinę išmintį, nes nutraukia istorines, rišančias grandis.
Vėl ir vėl Burke’as kartoja tą patį teiginį: „Individas yra
kvailas, bet giminė yra išmintinga“, ir jam akivaizdu, kad
„nusistatymai (prietarai), senaties teisė, išankstinės prielaidos
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(prejudice, prescription, presumption) yra tie instrumentai, ku
riuos bendruomenės išmintis naudoja, kad apsaugotų žmogų
nuo jo paties aistringų geidulių ir apetitų“. Kaip rašo Kirkas:
„Burke’as priartėja labai arti prie teorijos apie kolektyvinį
žmogiškąjį intelektą, žinojimą, iš dalies instinktyvų, iš dalies
sąmoningą žinojimą, kurį kiekvienas individas paveldi kaip
savo prigimtinę teisę ir savo apsaugą“.
Galime aiškiai matyti, kaip, skirtingai nuo kitų savo
laikmečio mąstytojų (ir tai lėmė konservatyviosios minties
esminius skirtumus), Burke’as apčiuopė visuomenės mora
linės tvarkos pamatą. Kas lemia šią tvarką: „protas“, – sakė
Voltaire’as, „nauda“, – sakė Benthamas, „masių materialinis
pasitenkinimas“, – sakė marksistai. Burke’as sakė, kad tokią
tvarką lemia paklusnumas dieviškajam nurodymui. Gerbda
mas nusistatymą (prejudice) ir senaties teisę (prescription) kiek
vienas pareigingai paklūsta dieviškajam Autoriui. Kolektyvinė
bendruomenės išmintis, išfiltruota laiko išbandymų žmoni
jos patirtis, bendrąja prasme įkūnyta tradicijose, gali išgelbėti
mus nuo anarchijos, kuri atsiranda, kai pradedama džiaugtis
„protu“ ir „žmogaus teisėmis“. Kai filosofiniai radikalai neigė
intuityvaus Proto egzistavimą, konservatoriams atrodė, kad
jie netenka bet kokio standarto, kuris padėtų nustatyti, kas
yra gera ir kas yra bloga, ir todėl tikriausiai jie nebežinos,
kaip daryti gera žmonėms ar kaip siekti gėrio patiems sau.
Moralinė tvarka yra bendruomenės produktas. Burke
puikiai supranta, ką reiškia sulaužyti šiuos bendruomenės
instrumentus: „nusistatymą, prietarą“ (prejudice) – pusiau
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intuityvų žinojimą, kuris leidžia žmogui pasitikti ir įveik
ti gyvenimo problemas be loginio svyravimo ir abejojimo;
„senaties teisę“ (prescription) – paprotinę teisę, kuri auga iš
papročių ir konvencijų ir jungia daugelį nuosekliai einančių
generacijų; „išankstinę prielaidą“ (presumption) – spėjimą,
paremtą bendra žmonijos patirtimi. Naudodami šiuos instru
mentus žmonės sugeba gyventi kartu, pasiekdami tam tikros
gerovės ir draugiškumo. Šių bendruomenės instrumentų pa
kanka tinkamai nukreipti ir individualią sąžinę, ir įstatymų
leidėjus. Be jų visuomenę nuo destrukcijos gali išgelbėti tik
valdovas ir jėga. „Kur nors čia turi būti troškimų ir apetitų
kontrolė; kuo mažiau jos yra viduje, tuo daugiau jos turi būti
išorėje“. Todėl konservatoriams buvo akivaizdu, kad, norint
išsaugoti moralinę tvarką, reikia, jog lygiagrečiai būtų išsau
goma ir visuomenės bei politinė sandara bei tvarka, nes tik
taip galima išsaugoti tuos bendruomenės vidinėje sandaroje
saugomus instrumentus tvarkai palaikyti.
Taip Burke’as, atmetęs visą XVIII amžiaus (Proto am
žiaus) supaprastintą žmogaus elgesio motyvaciją, apčiuopė
tamsųjį žmogaus egzistencijos kompleksiškumą. Burke’o dė
mesys „papročių svarbai visuomenės gyvenime ir iškėlimas
įprastų ir instinktyvių elgesio motyvų virš proto paprastuose
žmonių reikaluose“, anot R. Kirko, vėliau aidais nuskambėjo
Coleridge’o, Maine’o, Bageho veikaluose, kol dvidešimtaja
me amžiuje atsiliepė psichologų darbuose, su vis didėjančiu
rimtumu tyrinėjančiuose žmonių ir gyvūnų kolektyvinės
minties koncepciją.
17

Konservatoriams, pradedant nuo Burke’o, yra akivaizdu,
kad giminės, bendruomenės išmintis yra saugoma tradicijo
se, papročiuose, nusistatymuose, prietaruose, senaties teisėje.
Daugumai žmonių svarbesnis vadovas, kaip elgtis, yra ir sąži
nės balsas, nei kokia nors knyga ar teorija. Žmonės, būdami
bendruomenėje, yra apsupti jų nesuskaičiuojamų protėvių
patirties, ir labai maža kas yra visiškai pamirštama. Bet tik
labai nedidelė šios patirties dalis yra surašyta ir saugoma kny
gose ar išmąstytose instrukcijose; didžioji patirties ir išmin
ties dalis yra saugoma bendruomenės institute: įprastame
bendrame paprotyje, prietare ar sename įprotyje.
Ir, be abejo, jeigu žmonės „yra išlaisvinti nuo pagarbos
ir nuolankumo senajam įpročiui, jie elgsis su šiuo pasauliu,
beveik be abejonės, kaip su savo privačia nuosavybe, kuri turi
būti naudojama jusliniam pasitenkinimui; ir tokiu būdu, sa
vame džiugesių geidulyje, jie sugriaus būsimų kartų nuosa
vybę, savo bendraamžių nuosavybę ir iš tiesų – savo nuosavą
kapitalą“ (R. Kirkas). Kolektyvinė išmintis tampa žmogaus
„sveiko proto“ pamatu. „Sveikas protas“ (prudence) yra tai,
kuo, anot M. Laurinkaus (Konservatizmo eskizai, 1996),
remiasi konservatoriai, spręsdami gyvenimo problemas.
Burke’as ypač pabrėžia, kad bendruomenė, kuri yra mo
ralinės tvarkos pagrindas, moralinio imperatyvo gimdytoja ir
puoselėtoja, nėra paprasta partnerystė tų, kurie šiandien su
gyvena. Čia Burke’as pasako žodžius, kurie yra pripažįstami
kaip vieni iš įspūdingiausių visoje konservatyviosios minties
istorijoje: „Kadangi tokios partnerystės tikslo negalima pa
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siekti per daugelį kartų, ji tampa ne tik gyvųjų partneryste,
bet ir gyvųjų, mirusiųjų bei tų, kurie turės gimti, partneryste“.
„Paprotys, tradicija ir narystė visuomenėje kur kas la
biau negu protas suteikia moralumo žmogaus prigimčiai…
Civilizacija yra ne individų, o bendruomenių turtas; visi
žmogaus dvasiniai turtai kyla iš šios narystės organizuotoje
visuomenėje. Narystė reiškia, kad tampa prieinami visi kul
tūros lobiai, viskas, kas sudaro skirtumą tarp barbarybės ir
civilizacijos“, – rašo G. H. Sabine’as ir Th. L. Thorsonas apie
Burke’o pažiūras „Politinių teorijų istorijoje“.
Kolektyvinės išminties, išaugintos istorijoje ir saugomos
bendruomenėje, priešpastatymas individualaus sprendimo
šlovinimui iš karto išskyrė konservatorius nuo revoliucinio
„šišo“ pagautų philosophes. Išskyrė ir tai, ką Nisbetas sako
apie Burke’ą: „...jo raštuose matome aiškų pritarimą istoriš
kai susiklosčiusioms struktūroms – patriarchalinei šeimai,
vietinei bendruomenei, bažnyčiai, gildijai ir regionui – ku
rios, veikiamos centralizuojančios ir individualizuojančios
prigimtinės teisės (natural law) filosofijos, XVII ir XVIII a.
buvo beveik išnykusios iš Europos politinės minties“.
Esminis konservatyviosios minties ir konservatyviosios
politikos elementas, anot R. Nisbeto, yra požiūris į istorijos
vaidmenį. Istorija konservatoriams akumuliuojasi bendruo
menėje. „Jei žiūrėsime iš esmės, „istorija“ yra ne kas kita, kaip
patirtis, ir konservatorių pasitikėjimas istorija remiasi būtent
pasitikėjimu patirtimi žmonių santykiuose, o ne abstrakčiu
ir dedukciniu mąstymu. Istorija konservatoriui yra bemaž
19

tokia pat svarbi jėga, kaip biologinės evoliucijos skelbėjui yra
natūrali atranka“.
Taigi, galime tik dar sykį pakartoti R. Nisbeto žodžius,
kurie pabrėžia esminius du konservatyviuosius terminus, –
„istorija“ ir „bendruomenė“, – išskiriančius konservatyviąją
mintį iš kitų filosofijų: „Visose specifinėse konservatyviojo ti
kėjimo sferose nuolatinė prielaida yra iš istorijos ir socialinės
raidos kylanti visos tarpinės tautos struktūros teisė atlaikyti
individualizmo ir nacionalizmo antplūdį“.
Burke’o požiūriu, jakobinai prievartavo Prancūzijos isto
riją ir tradicijas, ir jakobinų valdoma Prancūzija esanti „visai
kaip užkariauta šalis“. Burke’o įsitikinimu, kaip anabaptis
tai norėjo nušluoti viską, kas trukdė jų kuriamam Naujajam
krikščioniui, taip ir jakobinai norėjo sunaikinti visas institu
cijas: šeimą, gildiją, bendruomenę, kurios trukdė formuoti
Revoliucijos žmogų. Tradicines grupes – gildijas, vienuoly
nus, įvairiausias korporacijas – Ruosseau smerkė kaip truk
dančias siekti grynos visuotinės valios ir varžančias individo
autonomiją. Prancūzų revoliucija Burke’ą gąsdino ir tuo, kad
buvo siekiama kuo labiau individualizuoti nuosavybės teises:
tai buvo dalis didesnio siekio – individualizuoti visą tradicinę
visuomenę. Tai liudijo totalinį ir nežabotą Revoliucijos po
būdį, nes įstatymais buvo siekiama sunaikinti arba smarkiai
deformuoti tradicinę socialinę santvarką ir kartu susidariusį
vakuumą užpildyti naujais valstybės dariniais.
Taigi, anot konservatorių, revoliuciniai vėjai, totalinės
reformos ir inovacijos sudrasko amžiną partnerystės saitą,
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egzistuojantį bendruomenėje tarp generacijų, sulaužo tradi
cines sanklodas, išmeta tradicijas į šiukšlyną ir palieka žmogų
vieną su jo silpnybėmis ir kvailystėmis, palieka vieną prieš
centrinės valdžios diktatą.
Burke’as žinojo, kad inovacija ateina iš revoliucinio
miesto, „kur žmogus be šaknų siekia sudėlioti iš gabaliukų
naują pasaulį; konservatyvumo šalininkų visada daugiausia
buvo kaime, kur žmogus yra per daug lėtas, kad nutrauktų
senus ryšius, kurie jį sieja su Dievu begalybėje viršum galvos
ir su Tėvu, kuris guli kape prie kojų“ (R. Kirkas).
Revoliucinis ir industrinis bendruomenės griovimas, tra
dicijų, bendrąja prasme, atsisakymas ir yra šaknų pakirtimas.
Kaip rašė Hannah Arendt: „bešaknystė visada yra žiauri ir
smurtinga“. Tai ir yra priežastis, kodėl konservatoriai, anot
Kirko, šiandien visame pasaulyje kalba „apie šaknų bendruo
menėje poreikį, o ne apie tolesnį „masinės gerovės“ priemo
nių vystymą“. Kirkas apie Jungtines Valstijas šiandien sako:
„Bendruomenės, ypač tos, kurias Alexis de Tocqueville’is va
dina „mažuoju būriu“ sunykimas ir buvo ta priežastis, kurios
dėka nusikaltimai ir smurtas šovė į viršų“.
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IV.
In di vi d ua lum a s
bendr u omenėj e
a r i ndi v i d ua l i zm a s
be bendr u omenės : m a sė s

P

rancūzų revoliucija ir vėlesnė epocha kėsinosi į bend
ruomenę iš dviejų pusių: iš vienos pusės deklaruodama
lygybę, iš kitos pusės – skelbdama liberalaus individualizmo
šūkius. „Liberalizmas išvalė lauką, kuriame kiekviena siela
ir kiekvienas korporacinis interesas gali kautis su kitu tokiu
pęiu dėl dominavimo“ (R. Kirkas).
Liberalusis individualizmas aukštino privatųjį spren
dimą, paremtą individualia patirtimi ir individualia nau
da. Konservatoriai kankinančiai stebėjo, kaip individualaus
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sprendimo apologetai (liberalai), atmesdami kolektyvinės
išminties svarbą ir išaukštindami privatųjį sprendimą, as
mens individualumą pakeičia atomistiniu individualizmu,
o žmonių bendruomenę, jungiančią ir saugančią individua
lių santykių hierarchinę įvairovę, paverčia „jūra anoniminių
būtybių, socialinių lašelių, iš kurių yra atimta tikra šeima,
tikra laisvė ir tikras tikslas“ (R. Kirkas).
Atrodo, kad konservatoriams nėra nieko baisiau, kaip
„Benthamo pasekėjų svajonė apie socialinę organizaciją ar
struktūrą, kurioje vieniši, be draugų, egoistiški ir be vilties
individai yra priešpastatyti leviataniškai (pagal Bibliją – mil
žiniškai, dominuojančiai) valstybei, kurioje visi senoviniai
prisirišimo jausmai ir senovinės grupės yra išnaikintos, o tra
dicines pareigas pakeitė materializmas“ (R. Kirkas). Privataus
sprendimo ir privačios naudos, kaip sprendimą lemiančio
siekio, sampratos įsigalėjimas radikaliajame Benthamo libe
ralizme reiškė, kad yra atmetama tradicijų patirtimi, nusista
tymu ir senaties teise paremta kolektyvinė išmintis, kuri visą
laiką šalia religinio tikėjimo buvo bendruomenės moralinis
imperatyvas.
Kaip rašo Kirkas: „Tikras konservatizmas, konservatizmas,
neinfekuotas Benthamo ir Spencerio idėjų, kyla kaip anti
podas individualizmui. Individualizmas yra socialinis ato
mizmas; konservatizmas yra sielų bendruomenė. Žmogus
negali egzistuoti be tinkamos bendruomenės, dar Aristotelis
tai žinojo; ir kai iš žmonių yra atimama sielos bendruomenė,
jie beprotybėje pasisuka į daiktų ir turtų bendruomen“.
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Konservatoriai labai aiškiai skyrė individualumą nuo
individualizmo. „E. Burke’as ir J. Adamsas buvo individua
listai ta prasme, kad jie tikėjo individualumu – žmogaus cha
rakterio prieštaringumu ir žmogaus veiksmų įvairove. Bet
jie neapkentė individualizmo, tariamo aukščiausio morali
nio principo“ (R. Kirkas). Tuščias atomistinis individualiz
mas pakeičia tikrą individualų charakterį. Kai visi yra lygūs,
kiekvieno vieneto individualumas yra tiktai skaitmeniškas.
Tocqueville’is kovojo už individualumą ir įvairovę, už žmones
tokius, kokie jie yra, už tradicinį žmogiškumą su jo mielomis
senovinėmis stiprybėmis ir silpnybėmis; jis buvo pasibaisėjęs
stebėdamas bandymus „planuoti“ žmonijos vystymąsi. Kon
servatoriai taip pat su siaubu žiūrėjo, kaip nyksta tradicinė
visuomenės sandara, kuri, anot Newmano, anksčiau buvo
sudaryta iš personalinių ir lokalinių prisirišimų hierarchijos –
tarnas buvo ištikimas ponui, pameistrys – mokytojui, namų
šeimininkas – parapijai ar miesteliui, rinkėjas – savo atstovui,
sūnus – tėvui, parapijietis – bažnyčiai. Konservatizmas, anot
Newmano, yra lojalumas asmeniui, tačiau, deja, industrinis
pasaulis tapo visiškai nuasmenintas, be asmeninių lojalu
mo ryšių.
Lygybės siekis taip pat naikino įvairovę. Įvairovė, kuri
iš esmės yra nelygybė, yra dar vienas „magiškas“ konserva
tyvusis žodis. Kaip sako Babbittas: „Per visą istoriją mato
me, kad bet koks progresas, kultūrinis ir ekonominis, buvo
sukeltas žmogiškojo nelygybės siekio (...) nes nelygybė pa
gimdo civilizuotų bendruomenių gerovę: ji suteikia motyvą,
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kuris skatina žmones, labiau gabius, dėti pastangas vardan
bendro labo“.
Įvairovė slypėjo ir pačiose hierarchinėse bendruomenėse,
ir bendruomenių įvairovėje. Bendruomenė saugojo įvairovę,
o įvairovė jungė bendruomenę. Politinės lygybės šūkis, at
nešęs demokratinę santvarką, skatino ir ekonominės lygybės
siekį, naikinusį susiklosčiusius nuosavybės santykius, kurie,
konservatorių manymu, yra svarbiausieji istorinėje civilizaci
jos raidoje. Tocqueville’io žodžiais: „Įstatymų leidybos galia,
jeigu ji visa atsiranda žmonių masės rankose, būna pritaiko
ma ekonominės ir kultūrinės lygiavos siekiui“. Lygybė reiš
kia, kad naikinama bendruomenės hierarchinė struktūra ir
atsakomybė, kuri remiasi į nuosavybę. Lygiava reiškia, kad
yra naikinama individualioji įvairovė ir, tuo pačiu, jos sar
gas – žmonių bendruomenė.
„Įsigali vidutinybės tironija, minties ir dvasios standar
tizacija, būsena, primesta centrinės valdžios ir Laski tiksliai
pavadinta „kolektyvistine disciplina“. Jis įžvelgė ateinant
„socialinės gerovės valstybę“, kuri sutinka duoti viską savo
pavaldiniams, tačiau atgal reikalauja tikslaus ir absoliutaus
paklusnumo ir sukalbamumo“ (R. Kirkas). Demokratinė ly
giava ir nuosavybės perskirstymas naikino bendruomenės ly
derius – aristokratiją. Bendruomenė be lyderių – tai banda,
kurioje „žmonės egzistuoja tiktai kaip trūkinėjančiai susietų
atomų amorfinė masė“.
Kaip rašo Nisbetas: „Viduramžių teisėje „laisvė“ visų
pirma buvo korporacinės grupės teisė į deramą autonomiją.
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Visą Vakarų istorijos panoramą galima traktuoti kaip šios so
cialinės, korporacinės koncepcijos surišimą į sistemą, kurioje
dominuoja individų masė“.
Ši mintis apie plintantį žmonių nuvisuomeninimą, visuo
menės sanklodos atomizavimą, suardant tradicinius sociali
nius ryšius, sudarkant bendruomenės subordinacijos saitus ir
paverčiant bendruomenę nesocialiu, nepilietiniu, nesusijusių
elementarių dalelių chaosu, kilo Burke’o ir buvo išvystyta
Tocqueville’io darbuose apie vieną didžiausių demokratijos
pavojų – žmonių masės sukūrimą. Masė sukuriama per dau
gumos sureikšminimą ir per lygiavos (egalitarines) vertybes,
kurios turi tendenciją sulyginti gyventojų grupes. Iš to atsi
randa vis stiprėjanti demokratijos priklausomybė nuo ma
sės ir sukuriama terpė plebiscitinei diktatūrai. Burckhardtas,
Nietzsche, Kierkegaardas nuogąstavo dėl visuomenės tapimo
mase ir jos nuvisuomeninančio poveikio individui – dėl ko
valdžia tampa globėjo ir despoto hibridu.
„Kai senieji religiniai ir etiniai imperatyvai yra sugriau
nami, jų vietą turi užimti prievarta, jeigu norima, kad didy
sis (gyvenimo) cirkuliacijos ratas suktųsi ir toliau. Kai vidinė
sielos tvarka yra sunykusi, išorinė valstybės tvarka turi būti
palaikoma su negailestingu griežtumu, paliečiant net ir la
biausiai privačius santykius“ (R. Kirkas). Ortega y Gasset’as
savo veikale „Masių sukilimas“ (1929) teigė, kad tarp masių
atsiradimo ir totalitarinės valstybės susikūrimo yra glaudus
ryšys. Tą patį teigė ir Hannah Arendt savo veikale „Totalita
rizmo kilmė“.
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Nisbetas savo knygoje „Bendruomenės ieškojimas“ pie
šia niūrų mūsų šiandieninės atomizuotos visuomenės vaizdą,
visuomenės, kuri individualistiniame, industriniame, urba
nistiniame pasaulyje neteko didžiausios vertybės – bendruo
menės jausmo. „Galima perfrazuoti garsiuosius Karlo Marxo
žodžius ir pasakyti, kad viena šmėkla persekioja modernią
mintį, – nesaugumo šmėkla. Iš tiesų, išskirtinė šiandieninės
minties apie žmogų ir visuomenę charakteristika yra susirū
pinimas asmens vienišumu ir kultūrine dezintegracija. De
vynioliktojo amžiaus Vakarų Europos konservatorių baimės,
kurias jie išsakė stebėdami kylančio individualizmo, seku
liarizmo ir socialinių pertvarkų ir sutrikdymų esmę, tapo
žmogaus visuomenėje šiandieninių tyrėjų supratimu ir hipo
tezėmis. Didėjantį susirūpinimą nesaugumu ir dezintegracija
lydi augantis dėmesys žmogaus padėčiai visuomenėje, narys
tei ir bendruomenės vertybėms“.
Nisbetas, kalbėdamas apie bendruomenės svarbą, atkar
toja A. de Tocqueville’io baimes demokratiniam despotiz
mui, jo rūpesčius dėl asociacijų ir individų vietinių laisvių
ir jo perspėjimus dėl materialinio susižavėjimo. „šeima, re
liginis susivienijimas ir vietinė bendruomenė negali būti su
prantami kaip išoriniai žmogaus minties ir elgesio produktai,
konservatoriai primygtinai teigė; jie yra esmingai svarbūs
individui ir yra būtina parama žmogaus tikėjimams ir jo el
gesiui. Išlaisvink žmogų iš bendruomenės konteksto ir jūs
gausite ne laisvę ir teises, bet nepakeliamą vienišumą bei pa
kliūsite demoniškų baimių ir aistrų nelaisvėn. Visuomenė,
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Burke’as rašė nuostabiose eilutėse, yra mirusių, gyvenančių
ir dar negimusių partnerystė. Sunaikinus visuomenės šaknis
ir tradicijas, rezultatas būtinai bus šiandieninės generacijos
atskyrimas nuo jai tekusio palikimo, žmogaus izoliacija nuo
jo bendrakeleivių ir bus sukurta padrikusi, beveidė minia“.
Nisbetas mano, kad pagrindinė šių dienų nykstančios
moralinės tvarkos problema yra bendruomenės netekimas
ir problema, kaip ją atstatyti. Jo manymu, mes desperatiš
kai ilgimės tęstinumo jausmo savo egzistencijoje ir krypties
pojūčio; šie jausmai daugumai iš mūsų yra nebepažįstami
nunykus šeimai, užmiršus senąsias gildijas, vietinei dvasiai
pasitraukus centralizuotoje valstybėje ir religiniam tikėjimui
pakliuvus į sunkias, apleistas sąlygas. Ryškiausias tradicinės
visuomenės revoliucinio griovimo rezultatas – taip pat ir ma
sinės industrializacijos rezultatas – tai Vienišųjų minios su
kūrimas: individų masės be tikros bendruomenės, individų,
žinančių, kad jie visiškai nesvarbūs daugiau nei vienam, ir
dažnai įsitikinusių, kad niekas daugiau nėra svarbu. Ataka
prieš religines institucijas, prieš seno sukirpimo ekonominius
metodus, prieš šeimos autoritetą ir prieš smulkias politines
bendruomenes iš tikrųjų žmogų išvadavo praktiškai nuo
visko: bet ši laisvė yra siaubingas dalykas, tai laisvė vaiko,
kurį tėvai pametė, suteikdami laisvę daryti ką jis nori. Rea
guodamos į šias neigiamas laisves sutrikusios, pasipiktinu
sios ir pagiežingos masės krenta į bet kokį fanatizmą, kuris
tik pažada sušvelninti jų nepakeliamą vienatvę – komunistų
ar fašistų partijas, lunatiškus atsiskyrimus sektose, totalinę
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v alstybę su jos iliuzijomis. „Individai vis labiau siekia pabėgti
nuo nuasmeninimo, sekuliarizmo ir individualizmo laisvės.
Jie ieško bendruomenės vedybose, tuo pačiu užkraudami dar
didesnę įtampą ryšiui, kuris instituciškai ir taip tapo nepa
tvarus. Jie ieško bendruomenės lengvoje religijoje, krisdami į
tokį krikščionybės vulgarizavimą, kokio pasaulis dar nematė.
Jie ieško bendruomenės psichiatro kabinete, kokiame nors
kulte, betiksliame praeities ritualizavime ir kituose pašauki
muose, kurie padeda pabėgti nuo nervinio išsekimo“. Anot
Nisbeto, tada kolektyvizmas, kuris yra tikros bendruomenės
antitezė, daugelio mintyse iškyla kaip saugi prieglauda, ku
rioje gali pasislėpti ne tik nuo išorinio institucijų konflikto,
bet ir nuo vidinio tikėjimo ir vertybių konflikto. Ne skurdas
verčia žmones paremti totalitarines partijas, bet tikrumo ir
dalyvavimo, narystės troškimas.
Institucijos, taip pat ir bendruomenės, nunyksta, kai iš
jų atimamos jų funkcijos. Nisbetas sako: „šeima yra naikina
ma mūsų akivaizdoje ne dėl jos „seksualinio nepritaikymo“
ar „šeimos įtampų“, ką taip mėgsta kalbėti sociologai, o to
dėl, kad iš jos buvo atimti tradiciniai šeimos ekonominiai ir
auklėjimo pranašumai. Tas pats įvyko su aristokratija, vietine
valdžia, gildijomis, bažnyčia ir kitais elementais, kurie per
daugelį amžių siejo žmogų su kitu žmogumi“.
Nisbetas pastebi, kad visa žmonijos istorija, o ypač mo
dernioji istorija, tam tikra prasme yra bendruomenės nykimo
registracija ir registracija griuvėsių, kurie iškyla kaip pasek
mė šito nykimo. Vakarų visuomenės socialinei organizacijai
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lemtingą įtaką turėjo vienas pagrindinis faktorius – centrali
zuotos valstybės atsiradimas ir vystymasis.
Priešiška bet kokiai tarpinei institucijai, kuri veikia kaip
tam tikras sulaikantis ir kontroliuojantis balansas jos ga
lioms, nacionalinė valstybė iš karto po viduramžių tvarkos
nunykimo ėmėsi atiminėti paeiliui visas funkcijas ir preroga
tyvas iš tikrosios bendruomenės – aristokratijos, bažnyčios,
gildijos, šeimos ir vietinės asociacijos. Valstybė siekia tik vie
no – stalo lentos, ant kurios daugybė individų, vienišų, nors
ir ganomų kartu, anonimiškai dirba, kad išlaikytų valstybę.
Visos tos Dievo duotos dovanos, kuriomis džiaugėsi žmo
gus savo aukščiausiame žmogiškume: įvairovė, kontrastai,
rungimasis, pasididžiavimas savo bendruomene, tarpusavio
simpatija pagrįsta asociacija – visam tam grasina modernios
visagalinčios valstybės dominavimas, valstybės, vardan savo
saugumo siekiančios sulyginti su žeme tradicinės bendruomenės tvirtoves.
Taigi, prisiminę, jog vakardienos liberalai manė, kad
žmogui pakanka pasikliauti tik savimi, galime pasakyti, kad
ši prielaida buvo visiškai klaidinga, nes žmogus negali gyventi
be bendruomenės. Individualizmas ir liaudies suverenitetas,
du pagrindiniai liberalų tikslai, buvo paskandinti masėse ir
totalioje valstybėje.
Nisbetas primena, kad Rousseau ir jo mokiniai buvo pa
siryžę priversti žmogų tapti laisvu. Didesnėje pasaulio dalyje
jie triumfuoja: žmogus buvo padarytas laisvu, – laisvu nuo
šeimos, bažnyčios, savo miestelio, klasės, gildijos, bet vietoj
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to jie užsidėjo valstybės grandines ir miršta iš nuobodulio
arba smaugiančios vienatvės.
Nisbetui atrodo, kas yra juokingai absurdiška demonst
ruoti ir atkakliai ginti individo išsivadavimo, emancipacijos
grožybes žmonėms, kurių tragiškiausios problemos šiandien
kyla iš moralinio ir socialinio išsivadavimo. Totalitarinė
je valstybėje pranašas turi kalbėti ne apie abstrakčią laisvę,
o apie tai, kaip išvaduoti atomizuotų individų mases iš jų
nepakeliamo individualizmo.
Burke’as liberalus mokė, kad laisvė yra ne naujovė, kuri
turi būti sukurta, bet palikimas, kuris turi būti išsaugotas. Iš
saugotas visų pirma tradicijose ir bendruomenėse. Bandymai
sukurti naują individualistinę laisvę baigėsi bendruomenės
sugriovimu ir totalitarinės valstybės, kuri naujose nepails
tančiose masėse rado instrumentą savo triumfui, įsigalėjimu.
Anot R. Kirko, bedžiaugsmis atomistinis Benthamo ir refor
matorių individualizmas, paremtas tariamu žmonių santykių
nuosaikumu ir protingumu, taip pat prielaida, kad žmogaus
protingas savanaudiškumas gali pakeisti bet kokią senovinę
pagarbą tėvams ar pamaldumą, galų gale priėjo liepto galą.
Į tokią pabaigą atvedė individualizmas – sunkiai pakeliamas
kolektyvizmas, neturintis idealų, taip pat, kaip ir Bentham’o
utilitarinė sistema.
Gordonas A. Craigas knygoje „Vokiečiai“ rašo: „Negai
lestingai besiskverbiąs industrializmas ir urbanizacija griovė
visas paveldėtas kultūros ir moralės vertybes ir atrodė, jog ats
kirą žmogų sugniuždys moksliškai valdoma konvejerių visuo
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menė; tokios perspektyvos keliama baimė ir pasibjaurėjimas
susijungė su romantiniu prarastos praeities ilgesiu. Didžioji
baimė buvo kultūrinio pesimizmo, socialinio priešiškumo ir
rasinės antipatijos derinys (daugelis manė, jog žydai ateity iš
šio permainų ir irimo proceso turėsią naudos); Hitlerio įtaka
vokiečių tautai, nuo pat to momento, kai 1919-aisiais jis ėmė
sakyti kalbas Miuncheno aludėse, rėmėsi jo gebėjimu įvardy
ti ir mobilizuoti šiuos nerimastingus jausmus, suteikti jiems
kryptį ir postūmį“.
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V.
Be n dr u om e n ė
i r va l s t ybė

V

isa konservatyvioji ideologija, anot Nisbeto, remiasi tri
lypiu valstybės, korporacinės grupės ir individo santy
kiu, o ne įprastiniu dvipusiu valstybės ir individo santykiu,
kilusiu iš prigimtinės teisės doktrinos. Visa viduramžių Vaka
rų Europos istorija – tai kova tarp valstybės pretenzijų į suve
reno padėtį ir tradicinių autoritetų – patriarchalinės šeimos,
giminės ar vietinės bendruomenės. Canningas, XIX a. pir
mos pusės žymiausias britų konservatizmo atstovas, Scotto
ir Coleridge’o romantizmo bendrakeleivis, manė, kad angliš
kosios politikos savitumą sudaro korporantiškumo dvasia,
kuri remiasi kaimynystės idėja: miesteliai, parapijos, rajonai,
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gildijos, profesijos, amatai yra korporacinės institucijos, su
darančios valstybę.
XIX a. demokratijos ir valstybingumo poslinkiai konser
vatoriams kėlė nerimą visų pirma dėl dviejų priežasčių: dėl
atsisakymo nuo korporacinio (bendruomeninio) atstovavimo,
įvedant lygią balsavimo teisę, ir dėl demokratinių režimų polin
kio centralizuoti ir supaprastinti valdymą. Tai buvo suvokiama
kaip bendruomenės žlugdymas, ją atomizuojant ir jos funkcijas
perimant valstybės visagalybei. Tuo pačiu yra kėsinamasi ne tik
į esminės visuomenės tvarkos, bet ir į asmens laisvės garantus.
1832 m., įvedant demokratinę balsavimo teisę Anglijoje,
konservatoriai suvokė, kad tai pakirs bendruomenės šaknis ir
skatins individualizmą, sureikšminant individualaus spren
dimo svarbą. Konservatoriams atrodė, kad „anksčiau žmonės
nebuvo laikomi homogeniškais vienetais, kuriems galima ats
tovauti remiantis tik matematiniais pagrindais ir nupiešiant
niekuo nepagrįstus vienodus atstovavimo rajonus. Anks
čiau vyriausybė buvo suvokiama kaip susitarimas, pasiektas
bendram labui tarp didžiųjų interesų, esančių karalystėje, ir
paremtas savanoriškais įnašais, kuriuos vadino mokesčiais;
dabar vyriausybė vis labiau ir labiau virs abstrakčia įstaiga,
kuriai, anot Austino, yra suteiktas abstraktus „suverenumas“
ir kuri valdo visuomenę taip, lyg nacija būtų vienas didžiulis
reformuotas Benthamo Panoptikonas“ (R. Kirkas).
Kita vertus, dar Burke’as buvo išgąsdintas Revoliucijos
bandymų supaprastinti valdymo sistemą. Jis rašė, kad revo
liuciniai mąstytojai neapkentė to sudėtingumo valstybėje,
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kuris iš tikrųjų yra žmonių pagrindinė savisaugos priemonė
nuo valstybės despotiškų veiksmų ir priespaudos.
Priešpastatyti ir konfliktuojantys nacijos interesai, taip
pat ir bendruomenių, sukuria vienintelę kontrolę visiems
veržliems ir ryžtingiems valdžios nutarimams. Tokie susiker
tantys interesai svarstymą ir apdairumą paverčia būtinai pri
valomu, o ne tik pasirinktinai naudojamu. Bet koks keitimas
tampa kompromisinis, o tai pokyčiams suteikia nuosaikumo;
tai sukuria nusistatymą ar elgesio būdą, kuris užkerta kelią
grubių, nesubrendusių ir nekvalifikuotų reformų demonui;
tai visam laikui ištirpdo galimybę atsitikti bet kokiems neap
galvotiems valdžios despotizmo pasireiškimams.
Šių dienų autorius Seymouras Lipsetas, kurį Nisbetas pri
skiria prie neokonservatorių, savo knygoje „Politinis žmogus“
sako, kad stabiliai demokratijai reikalingi du dalykai: nesuta
rimai (arba konfliktas) ir konsensusas. Anot Lipseto, Alexis
de Tocqueville’is buvo pirmasis iškėlęs idėją, kad demokratija
yra balansas tarp konflikto ir konsensuso. Tocquiville’is pa
brėžia, jo manymu, pagrindinių socialinių vienetų – vietinių
bendruomenių ir savanoriškų organizacijų – svarbą ir konf
likto tarp jų būtinybę, tačiau jis apgalvotai pabrėžia ir tuos
socialinių vienetų aspektus, kurie padeda politinius nesutari
mus ir politinį konsensusą išlaikyti tuo pačiu metu. Privačios
asociacijos, kurios uždeda apribojimus vyriausybei, taip pat
yra ir pagrindiniai kanalai, per kuriuos žmonės yra įtraukia
mi į politiką. Taigi jos yra ir pagrindinis mechanizmas sukur
ti ir išlaikyti konsensusą, būtiną demokratinei visuomenei.
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Anot Lipseto, Tocquiville’io rūpesčiai dėl pliuralistinės
politinės sistemos ateities atsirado dėl to, kaip jis interpre
tavo modernios visuomenės vystymosi polinkius. Industria
lizacija, biurokratizacija ir nacionalizmas, pakėlę žemutines
klases į politiką, kartu pamynė mažesnius lokalinius valdžios
centrus ir sukoncentravo valdžią leviataniškoje valstybėje.
Tocqueville’is bijojo, kad socialinis konfliktas išnyks, nes liks
tik vienas valdžios centras – valstybė – ir nei viena kita grupė
ar bendruomenė nebebus pakankamai stipri jai oponuoti. Ne
beliks politinių rungtynių, esminio demokratijos elemento,
nes nebebus socialinės bazės, kuri tokias rungtynes palaikytų.
Jis taip pat nuogąstavo, kad ir konsensusas bus sutryptas ma
sinėje visuomenėje. Atomizuotas individas, likęs vienatvėje
be narystės politiškai reikšmingesniame socialiniame viene
te, nebeturės pakankamo intereso dalyvauti politikoje arba
netgi paprasčiausiai akceptuoti režimą. Politika taps ne tiktai
beviltiška, bet ir beprasme. Apatija sužlugdo konsensusą, ir
Tocqueville’iui atrodė, kad industrinės biurokratinės visuo
menės pasekmė bus masių apatiškas požiūris į valstybę.
Amerikos tyrinėjimai Tocqueville’iui rodė, kad yra dvi
institucijos, kurios gali įveikti leviataniškas valstybės tenden
cijas: vietinė savivalda ir savanoriška asociacija. Jam atrodė,
kad stabilios demokratijos egzistavimo sąlyga yra žmonių
dalyvavimas šiose institucijose. Skleisdamos idėjas ir sukur
damos konsensusą tarp savo narių jos tampa pagrindu atsi
rasti konfliktui. Šios institucijos taip pat apriboja centrinės
valdžios galią, nes sukuria naujus ir autonomiškus galios
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centrus, kurie rungiasi su centrine valdžia, o taip pat padeda
vystyti potencialių opozicijos lyderių politinius gabumus.
Kadangi pats žmogus yra sudėtinga būtybė ir visuome
nės sandara yra sudėtinga persipynusių konfliktų bei intere
sų visuma, negali būti paprasta ir vyriausybė. šiuo požiūriu
simptomiška buvo Prancūzijos revoliucija, parodžiusi, kaip
revoliucionieriai fanatiškai siekia valdžios sistemos supa
prastinimo. „Visa Revoliucijos istorija nuo pat Girond’istų
iškilimo iki paskutiniųjų Direktorijos dienų demonstravo pa
sišventimą grynajam fanatiškam paprastumui. Pradžioje tai
buvo absoliučios individualios laisvės idėja, sulaužanti visus
senuosius žmogaus veiksmo ir impulso ribojimus; pabaigoje
tai buvo absoliučios galios, sukoncentruotos centralizuotoje
administracijoje, idėja“ (R. Kirkas).
Konservatorius gąsdino centralizuotos modernios val
džios galių augimas ir jos nesulaikomas veržimasis vis į gi
lesnes privataus gyvenimo sritis. Randolphas sakė, kad visų
pirma turi būti išsprogdinta iliuzija, kad valstybė yra pajėgi
reguliuoti visus dalykus, po to galiai turi būti priešpastatyta
galia, nes jokia pergamente surašyta konstitucija nėra pakan
kamas apsidraudimas nuo priespaudos. Johnas Calhounas
manė, kad vyriausybės galios turi būti aiškiai apribotos, nes
vyriausybė savo esmėje yra sukurta tik tam, kad apgintų ma
žumas – ekonomines, regionines, religines ir kt.
Valstybės veržimąsi į vis naujas, anksčiau jos reguliavimui
nepavaldžias sferas lėmė, anot konservatorių, pati demokrati
nio režimo prigimtis. Tocqueville’is kalbėjo apie demokratinį
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totalitarizmą, sakydamas, kad visų liaudies (popular) vyriausy
bių pavojus kyla iš populiarių (popular) klaidų. J. F. Cooperis,
„Paskutinio mohikano“ autorius, sakė, kad „demokratijos yra
linkusios veržtis per joms skirtas ribas, stengiasi politinę lygy
bę paversti ekonomine lygiava, lygios galimybės tampa viduti
nybės įsigalėjimu; valstybė ima kėsintis į visas asmens teises ir
privatumą; populistinė žmonių nuomonė pakeičia teismus“.
Tocqueville’is matė, kaip valstybei perimant vis naujas
bendruomenių funkcijas, bendruomenės nyksta, jos saitus
pakeičia individualistinis atomizmas, o virš šių atomų minios
iškyla neaprėpiama ir visaglobojanti valstybės galia, prisiiman
ti tik sau atsakomybę rūpintis žmonių pasitenkinimu ir pri
žiūrėti jų likimą. Kaip sako Nisbetas: „Jau nuo Burke’o laikų
konservatoriai pripažino – o Auguste’as Comte’as suformula
vo tai kaip sociologinį principą – jog norint susilpninti šeimą
ar kitą svarbią socialinę grupę, tereikia, kad valdžia prisiim
tų, o paskui ir monopolizuotų istorines šeimos funkcijas“.
Tocqueville’iui atrodo, kad jėgos, kurios varo žmoniją į
demokratinį despotizmą, yra milžiniškos. šalia individualisti
nio hedonizmo, materializmo (ar utilitarizmo) Tocqueville’is
nurodo ir demokratijos palinkimą į koncepcijų ir struktū
rų paprastumą, į centralizaciją ir standartizaciją. Valdžios
centralizacija, taip būdinga demokratinėms sistemoms,
anot Tocqueville’io, yra inovacijos ir despotizmo instru
mentas. Konsoliduota Burbonų valdžios mašina Revoliu
cijos metu buvo labai staigiai pritaikyta jakobinų tikslams.
Anot Tocqueville’io, tik vienas dalykas yra apsaugotas nuo
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revoliucijos: tai valdžios centralizacija. Valdžios centralizacija
užnuodija tikrą demokratiją, kuri yra vietinių institucijų ir
pasitikėjimo savimi produktas.
Tocqueville’is, anot R. Kirko, nusakė, kas tokia bus „so
cialdemokratija“: „žodis, pagamintas tam, kad pavaizduotų
centralizuotą egalitarinę valstybę, kuri ne smaugialaisvę, bet
paprasčiausiai ją ignoruoja“.
Taigi vienas iš esminių konservatyviosios ideologijos
bruožų nuo pat Burke’o laikų buvo tai, kaip buvo suvokiama
valstybės – visuomenės – asmens santykių sandara.
Matydami nykstančias bendruomenes konservatoriai de
klaravo būtinybę netiesioginės valdžios ir jos buferinių institu
cijų bei apsaugos mechanizmų. Burke’as nesutiko su Rousseau
ir jo mokinių laisvės doktrina, kuri, anot Burke’o, jiems rūpėjo
tik individo ir valstybės interesų aspektu. Anot jo, asmens laisvė
yra neįmanoma be tų tarpinių grupių ir buferinių institucijų,
kurių reikalavimai savo nariams niekada nevirsta tironija – jie
tik sukuria būtinus individų laisvės pastiprinimus. Iškalbingai
tai bylojo Tocqueville’is, teigdamas, kad tarpinės bendrijos yra
vertingos kaip žmones suartinančios ir ugdančios terpės ir to
kios pat vertingos, kaip valstybės galios amortizatoriai.
Pasak Burke’o, Rousseau laisvės doktrinoje ignoruojami
kitų darinių interesai, šeimos, religijos, vietinės bendruome
nės, gildijos ir kitų institucijų, kurios visos turi atitinkamą
autoritetą ir autoriteto valdžią ir kurioms reikia autonomijos
arba korporacinės laisvės, kad galėtų atlikti savo funkcijas.
Burke’as kalbėjo apie valdžios galią: „Leisdamasi nuo
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valstybės į provinciją, nuo provincijos į parapiją ir nuo pa
rapijos į privatų namą ji krenta su pagreičiu. Ji negali atlikti
žemesniosios pareigos, ir kai stengiasi tai padaryti, neatlieka
aukštesniosios. Ji turėtų suvokti, kad esti skirtingos sritys:
vienos paklūsta įstatymams kitos gali būti reguliuojamos tik
papročių. Pastarosioms didieji politikai gali siūlyti kryptį, bet
negali duoti įstatymų“.
Visą laiką konservatoriai, anot Nisbeto, pirmiausia pa
brėždavo, kad politinė valstybė privalo kuo mažiau kištis į
ekonomikos, visuomenės ir moralės dalykus, o daryti viską,
ką galima, kad stiprėtų ir plėstųsi šeimos, vietinės bendruo
menės ir savanoriškų kooperacinių bendrijų funkcijos. „Bet
negalima kištis į privačios sferos problemas ir poreikius“, –
kategoriškai teigė Burke’as.
Toks įsitikinimas atėjo iš suvokimo, kad tik tokiu būdu,
garantuojant bendruomenės laisvę, gali būti garantuota as
mens laisvė. Kuriant JAV konstituciją buvo manoma, kad
asmens laisvės bus geriausiai apsaugotos garantuojant, kad
valstybinė valdžia tik rečiausiais atvejais gali kaip nors kištis
į valstijų valdžios, o valstijose – į vietinių bendruomenių rei
kalus. Hamiltono laisvių doktrina teigė, kad asmens laisvės
geriausiai garantuojamos suteikiant maksimalią laisvę korpo
racinėms struktūroms – šeimai, dvarui, korporacijai, – taip
pat atskiriant, lokalizuojant, regionalizuojant įvairias valdžias
ir joms tarpusavyje varžantis.
Taigi nuo pat XIX a. pradžios konservatoriai, matydami
iškylančią centralizuotos valstybės galią ir jos vis didėjantį
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norą rūpintis viskuo ir šiame tariamame „rūpestyje“ šluo
jančią viską, kas jai per savo sudėtingumą trukdo tiesiogiai ir
standartiškai prisiliesti prie individo, nerimavo iš esmės dėl to
paties dalyko, kurį deklaravo ir liberalai: dėl asmens laisvės.
Liberalams atrodė, kad individą visų pirma reikia išvaduoti
nuo visokių prietarų ir varžtų, kurie slypėjo bendruomenės,
gildijos, šeimos, religijos tradicijose, ir tada žmogus taps lais
vas: laisvas elgtis kaip nori ir priimti sprendimus, remiantis
tik savo asmeniniais norais ir savo asmenine išmintimi. Kon
servatoriams atrodė, kad tokiu atveju žmogus taps vienišas ir
beveidis valstybės vergas ir sraigtelis, išvaduotas nuo bet kokių
moralės įstatymų. Industrializacija, modernizacija, biurokrati
zacija negailestingai daužė bendruomenę ir jos tradiciją ir į tą
vietą veržėsi beveidė, abstrakti ir visagalinti valstybės mašina.
Tocqueville’is sakė, kad bendruomenės, tarpinės, bufe
rinės laisvanoriškos institucijos ypač reikalingos yra demo
kratinėse valstybėse, nes jau pačiu savo egzistavimu ir savo
narių ištikimybe jos atsveria nuolat kerinčią socialdemokra
tinės valstybės galią ir jos propaguojamą tikėjimą lygybe.
Todėl bendruomenė, laisvanoriška asociacija yra svarbi tuo,
kad stabdo centralizuojančių ir standartizuojančių valstybės
galių plitimą į privataus gyvenimo sferas ir tuo pačiu apsau
go asmens laisves bei išsaugo tuos moralinės tvarkos pama
tus, be kurių visuomenės tvarka galėtų būti išsaugoma tik
panaudojant valstybės fizinę galią. XX a. turime daug tokių
pavyzdžių, taip pat ir pavyzdžių, kai demokratinės reformos
pagimdydavo totalitarinę valstybę.
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VI.
Be n dr u om e n ė
i r r ef or mos

T

uo atžvilgiu įdomus, ypač mums, yra Samuelio P. Hun
tingtono, dar vieno neokonservatoriaus, požiūris, išdėstytas jo knygoje „Politinė tvarka besikeičiančiose visuomenė
se“, kurioje jis nagrinėja, kas gali garantuoti politinį stabi
lumą XX a. antrojoje pusėje tose valstybėse, kuriose, kaip ir
Lietuvoje, vyksta sparti demokratizacija ir modernizacija. Jo
manymu, pagrindinė politinio nestabilumo priežastis yra tai,
kad politinių institucijų vystymasis atsilieka nuo ekonominių
ir socialinių pokyčių. Kalbėdamas apie 50-ųjų–60-ųjų metų
nestabilumus ir perversmus Lotynų Amerikoje Hunting
tonas sako: „Tai buvo pasekmė greitų socialinių pokyčių ir
naujų grupių mobilizacijos į politiką, ką lydėjo lėtas politinių
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institucijų vystymasis“. Huntingtonas cituoja Tocqueville’io
žodžius: „Tarp dėsnių, kurie valdo žmonių visuomenes, yra
vienas, kuris, atrodo, yra tiksliausias ir aiškiausias. Jeigu
žmonės nori išlikti civilizuotais arba nori tokiais tapti, menas
asocijuotis turi augti ir stiprėti tokiu pat greičiu, kokiu auga
sąlygų lygybė“.
Huntingtono manymu, Azijos, Afrikos ir Lotynų Ame
rikos valstybėse politinis nestabilumas kyla kaip tik dėl ne
sugebėjimo įvykdyti šio dėsnio reikalavimus: dalyvavimo
politikoje lygybė išplito žymiai greičiau negu „menas asoci
juotis“. Socialiniai ir ekonominiai pokyčiai – urbanizacija,
išsilavinimo augimas, masinių informacijos priemonių plėt
ra – ugdo politinę sąmonę, kelia politinius reikalavimus,
plečia politinį dalyvavimą. Visa tai sugriauna tradicinius
politinės valdžios šaltinius ir tradicines politines institucijas;
tokie pokyčiai sukuria dideles problemas surandant politinių
asociacijų ir politinių institucijų naujus pagrindus, kurie ga
lėtų garantuoti valdžios sistemos ir legitimumą, ir efektyvu
mą. Socialinės mobilizacijos ir politinio dalyvavimo išplitimo
sparta yra milžiniška; politinio organizavimosi ir institucio
nalizavimo sparta – menka. To rezultatas ir yra nestabilumas,
ekstremizmas, betvarkė.
Anot Huntingtono, yra akivaizdus ryšys tarp bendruo
menės kultūros ir politinių institucijų vystymosi. Vienas iš
esminių bendruomenės bruožų šiuo požiūriu yra tarpusavio
pasitikėjimas. De Jouvenelis yra pasakęs, kad „bendruomenė
yra pasitikėjimo institucionalizavimas, ir viešųjų valdžių vie
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na iš pagrindinių prievolių yra didinti tą tarpusavio pasitikė
jimą, kuris yra socialinės visumos esmė“.
Tarpusavio pasitikėjimo nebuvimas visuomenės kultūro
je sudaro didžiules problemas, kuriant valstybės institucijas.
Tos visuomenės, kurios neturi stabilios ir efektyvios vyriau
sybės, taip pat jaučia akivaizdų savo piliečių tarpusavio pa
sitikėjimo deficitą, jaučia taip pat stoką lojalumo nacijai ir
valstybei. Jų politinės kultūros yra pažymėtos įtarumo, pa
vydo ir paslėpto ar matomo priešiškumo bet kam, kas nepri
klauso jų šeimai, kaimui ar genčiai ženklais. Nepasitikėjimo
įsivyravimas, anot Huntingtono, individualų lojalumą to
kiose visuomenėse apriboja lojalumu artimiausios aplinkos
grupėms. Žmonės gali būti lojalūs savo klanui, galbūt savo
genčiai, bet ne platesnėms politinėms institucijoms.
Politiškai išvystytose visuomenėse lojalumas šioms arti
mesnėms socialinėms grupėms yra subordinuotas ir pajung
tas lojalumui pačiai valstybei. Dar Burke’as sakė: „Meilė
bendram nėra nuslopinama šitos subordinuotos atskirybės...
Būti prisilietusiam prie dalelės, mylėti tą mažąjį būrį, kuriam
priklausome visuomenėje, yra pirmasis viešųjų, pilietinių
jausmų principas“. Visuomenėje, kurioje politinė bendruo
menė yra neišvystyta, lojalumas ir rūpestis artimesniais so
cialiniais ir ekonominiais dariniais – šeima, kaimu, klanu,
religija, socialine klase – rungiasi ir dažnai nugali lojalumą
platesnėms viešosios valdžios institucijoms.
Tarpusavio nepasitikėjimas ir pranykęs lojalumas reiš
kia, kad organizavimosi lygis visuomenėje yra žemas. Anot
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Huntingtono, matomųjų požymių požiūriu esminis skir
tumas tarp politiškai išvystytos ir neišvystytos visuomenės
yra skirtumas, kurį galima matyti visuomenės organizacijų
skaičiuje, dydyje ir efektyvume. Jeigu socialiniai ir ekono
miniai pokyčiai sugriauna tradicinius asociacijų pagrindus,
spartaus politinio vystymosi pakilimas priklauso nuo žmo
nių sugebėjimo rasti naujas asociacijų formas. Moderniose
valstybėse, anot Tocqueville’io, asociacijos sugebėjimas yra
svarbiausias sugebėjimas; visas likęs progresas priklauso nuo
to progreso, kurį šis sugebėjimas yra pasiekęs. Aiškiausias ir
labiausiai pritrenkiantis skirtumas tarp Italijos kaimo ir tokio
pat dydžio Amerikos miestelio yra tas, kad miestelyje verda
įvairių asociacijų veikla ir jų tikslas, bent jau daugumos, yra
bendruomenės gerovės siekis. Italijos kaime buvo tik viena
asociacija ir ta pati nedalyvavo bendruomenės viešajame gy
venime.
Huningtonas teigia, kad asociacijų nebuvimas, visuome
nės organizacinio išsivystymo žemas lygmuo yra charakterin
gas visuomenėms, kurių politika yra sumišusi ir chaotiška.
Anot Huningtono, asociacijų nebuvimo pasekmė yra „mo
tyvacinis-organizacinis vakuumas“, kas demokratiją padaro
menkai gyvybingą, o ekonominį vystymąsi lėtą.
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VII.
Be n dr u om e n ė s
atg i mi m a s

R

obertas Nisbetas savo knygoje „Valdžios atstatymas“,
kaip ir kituose savo darbuose išskirtinį dėmesį skirda
mas tarpinėms valstybės ir individo – bendruomenės – ins
titucijoms, rašo, kad tikras socialinis atgimimas Vakaruose
turėtų prasidėti ne tik stiprėjant etniškumo, religingumo,
multinacionalinių korporacijų įtakai, bet ir nepalyginamai
išaugant giminystės, bendruomenės, lokalizmo, savanoriškų
asociacijų svarbai. Kitas civilizacijos etapas prasidės visuome
nei ir kultūrai atrandant savo šaknis, panašiai kaip tai Va
karuose atsitiko, kai nunyko Romos karinė imperinė jėga.
Nisbetui atrodo, kad šiandien mums bendriausiu požiūriu
labiausiai reikalinga susigrąžinti pliuralizmo pojūtį.
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Šiandieninėje visuomenėje pliuralizmą sugriovė visų
pirma istorinio dėsningumo ar būtinumo dogmatika, kuria
rėmėsi daugelis radikalių utopijų. Neišvengiamos būtinybės
dogma numatė ir tai, kad progresą galima pasiekti tik nau
dojant valstybės politinę galią, sterilizuojant kultūrinę įvairo
vę, naikinant lokališkumą bei visą privatų sektorių ir visa tai
pakeičiant kažkokia visuotinės gerovės ar planine valstybe.
Tokia dogma reikalauja, kad jai būtų paaukota viskas, kas
trukdo pasiekti numatytą progresą, kurį suplanavo unitarinis
ir monistinis mentalitetas.
Žinant, kad toks mąstymas yra gajus, pliuralizmo filoso
fijai nebus lengva atgyti taip, kaip kartais Vakaruose atsitik
davo.
Nisbetui atrodo, kad pliuralistinė filosofija turi keturis
svarbiausius elementus, kurių regeneravimu ir reikia labiau
siai rūpintis.
Pirmasis iš jų yra funkcinė autonomija. Pliuralistinis
požiūris į autonomiją pabrėžia tai, kad kiekviena svarbesnė
socialinės tvarkos funkcija turi turėti galimybę su maksima
liai galima laisve siekti savo atskirojo tikslo. Viskas turi būti
padaryta, kad būtų išvengta vienos didelės institucijos, to
kios kaip politinė valstybė, įsibrovimo į kitų institucijų sfe
ras. Skirtingų garsų ir elementų visuomenėje artikuliacija yra
ta harmonija, kurios mūsų visuomenei labiausiai reikia. Rei
kia prisiminti vieną iš perspėjimų, kurį minėjo dar Burke’as:
žmogaus prigimtis yra paini, visuomenės struktūros yra labai
sudėtingos, todėl bet kokios pastangos supaprastinti, suvie
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nodinti, centralizuoti valdymą yra pražūtingos. Pasak Nis
beto, „valdymo revoliucijos dvidešimtajame amžiuje buvo
sugalvotos tokių mentalitetų, kuriems vieningumas, papras
tumas ir svarbiausia – vienodumas yra ne tik vertybės, kurių
reikia siekti, bet tiesiog gyvybiškai svarbios vertybės“.
Antrasis pliuralistinės filosofijos elementas, anot Nisbe
to, yra decentralizacija. Jeigu socialinių vienetų autonomija
yra gerbiama, jeigu lokalinės, regioninės ypatybės ir visa lais
vanoriškų asociacijų dvasia klesti, galia, kurią yra sukaupusi
vyriausybė, turi būti perskirstyta tarp kaip galima daugiau
rankų, ne abstrakčių desocializuotų politinių rankų, bet tų
socialinėje sąrangoje tikrai esančių rankų, kurias turi darbi
ninkai, verslininkai, šeimos ir kaimynų bendruomenės. Kaip
rašė Lammenais, centralizacija sukelia apopleksiją centre ir
anemiją pakraščiuose. Nisbetas sako, kad mažai kas labiau su
žeidė politinę bendruomenę mūsų laikais, kaip šiame amžiu
je tiesiog valdininkų polėkiu tapęs noras viską centralizuoti.
šiandien valdžios išsklaidymas, padalijimas, jos lokalizavimas
ir vadelių atleidimas yra būtinai reikalingi. Tačiau, anot Nis
beto, tai gali atgyti, matyt, tik tada, kai susižavėjimas centrali
zacija bendruomenę visiškai susargdins, ir tai privers grąžinti
tą decentralizacijos filosofijos poreikį ir prestižą, koks buvo
kuriant JAV konstituciją.
Trečiasis pliuralistinės filosofijos elementas Nisbeto są
raše yra hierarchija. Jokia bendruomenė negali egzistuoti be
tam tikros socialinių ryšių funkcinės hierarchijos, be funkci
jų ir vaidmenų stratifikacijos ar susisluoksniavimo. Giliausias
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problemas sukėlė bendriausia egalitarizmo ar lygybės filoso
fija. Istorijoje matėme, kaip viena po kitos socialinės tvarkos
institucijos buvo susilpninamos ir sunaikinamos po to, kai
viena ar kita valstybės reguliuojanti agentūra panaudodavo
savo galią, siekdama bergždžios ir nuobodžios lygybės. Ger
biant lygybę prieš įstatymą, kas yra absoliučiai būtina laisvai
visuomenei, yra būtina, kad vėl atsirastų pagarba tokioms
hierarchinėms vertybėms, kaip padėtis visuomenėje, klasė,
turtas ir nuosavybė, nes tai yra būtini socialinio ryšio ele
mentai.
Tradicija yra ketvirtasis pliuralistinėje filosofijoje Nisbeto
išskirtasis elementas. Nisbeto manymu, tai yra galimai pačia
plačiausia apimtimi pasitikėjimas ne formaliu įstatymu, de
kretu ar administracinėmis taisyklėmis, bet tais nesuskaičiuo
jamais, nematomais socialinės tvarkos mechanizmais, kurie
yra įpratimuose ir įpročiuose, papročiuose ir tradicijose, ir
tuose visuose nesuskaičiuojamuose prisitaikymo būduose,
kuriais naudodamiesi žmonės įrodė galį valdyti savo likimus
tokiais būdais, kokių vyriausybė net negali gerai suprasti.
Nisbeto manymu, gajausia modernios visuomenės ten
dencija yra tendencija kažkada tradicinius, kažkada autono
minius, kažkada socialinius santykius paversti įstatymų ar
teismų reguliuojamais santykiais. Pliuralistinė visuomenė yra
laisva visuomenė lygiai tiek, kiek ji sugeba apginti kaip gali
ma didesnę erdvę, kurioje valdo neformali, spontaniška, iš
papročių kilusi ir tradicijos sankcionuota galvosena, o ne kad
ir kiek racionalizuotas vyriausybės ir teismų diktatas. Forma
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lus įstatymas yra labai svarbus, bet kai kiekvienas santykis
visuomenėje tampa teisiniu, įstatyminiu santykiu, tada socia
linis ryšys išdžiūva, o socialiniai impulsai atrofuojasi. Ang
losaksiškos teisės ypatumai kyla ne tik iš to, kad šios teisės
šaknys yra socialinėje ir bendruomenės terpėje, bet ir todėl,
kad teisiniuose sprendimuose ne vieną kartą buvo pabrėžia
ma, kad kaip galima mažiau turi būti perkeliama iš netei
sinio, nepolitinio žmogiškųjų būtybių gyvenimo socialinėje
tvarkoje į būtinai teisinį ir politinį tų pačių būtybių, kurios
tokiu atveju suprantamos kaip suvereno subjektai, gyveni
mą. Socialinės tvarkos politizavimas, politinės galios centra
lizacija, vis stiprėjanti teisinio mentaliteto invazija į socialinę
tvarką silpnina ir naikina tradiciją, kurioje valdžia ir laisvė
kažkada buvo sujungtos.
Nisbeto įsitikinimu, jeigu norima modernų gyvenimą
išgelbėti nuo galios monolito, kuriuo tapo valstybė, nuo kul
tūrinio nuosmukio ir plintančio nuobodulio, kurį paįvairina
tik karai, kampanijos, riaušės ir renginiai, turi būti rasti bū
dai, kaip atstatyti terpę socialinei iniciatyvai. Socialinė inicia
tyva trykšta iš grupių, kaimynijos, vietinių bendruomenių ir
savanoriškų asociacijų, kuriose žmonės taip trokšta gyventi ir
iš tiesų gyvena, bent jau tiek, kiek leidžia modernios visuo
menės suvalstybinimas.
Didžiausia reikmė šiandien yra vėl iš naujo atrasti, kas
tai yra socialu, arba, kitaip sakant, priklauso visuomenei su
jos visais prieštaravimais ir problemomis. Socialumas turi
būti atskirtas nuo politikos. šiandien didžiausias uždavinys
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yra identifikuoti funkcijas, procesus ir narystes, kurios nepri
klauso valstybei ir kurias apginti nuo valstybės ir jos biuro
kratijos yra pagrindinis uždavinys.
Tai yra ta pati „liberalioji“ tradicija, kuri, skirtingai nuo
Platono „absoliučiosios“, ateina iš Aristotelio, per Ciceroną,
Tomą Akvinietį, Bodiną ir, be abejo, Burke’ą ir Tocqueville’į.
šioje tradicijoje yra akivaizdžiai skiriamos socialinės institu
cijos bei politinė valstybė ir vyrauja įsitikinimas, kad tikra
laisvė bet kokioje visuomenėje yra grindžiama mažiau tuo, ką
nustato veikiančios konstitucijos aprašytoji valstybės politinė
tvarka, bet labiau tuo ryšiu, kuris egzistuoja tarp politinės
valstybės, kokios valdymo formos ji bebūtų, ir socialinės sfe
ros pagrindinių institucijų.
Nisbetas mano, kad svarbiausia problema, kalbant apie
socialumo atgimimą, apie socialinių bendruomenės institu
cijų atgimimą, yra – kaip rasti tą tvarką, tą valstybės sandarą,
kuri būtų palankiausia socialinių impulsų klestėjimui. Visų
pirma, tokių impulsų, kuriais yra kuriamos visokių formų
asociacijos, kurios gali atlikti dideles funkcijas ir vaidmenis
platesnėje visuomenėje ir kuriose yra atrandamas socialinio
ryšio ar socialinio autoriteto jausmas. Nisbeto manymu,
bendriausia prasme, yra reikalinga naujos formos laissez-faire
(pranc. leiskite veikti) ekonomika, kuri savo objektu laikytų
ne abstraktų žmogų, ekonominį ar politinį žmogų, bet labiau
socialinę grupę ar asociaciją. Tik per tokią laissez-faire ekono
miką žmogus gali patenkinti savo poreikį bendruomenei ne
politiniu būdu – ne politinėje veikloje, ne politinėje kampa
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nijoje, ne politiniame leviatane. Tokiu būdu būtų kuriama
terpė, kuri ryškiai skatintų kurti įvairiausias asociacijas ar
grupes, kurios skiriasi nuo politinės valdžios, skatintų gyven
ti jose ar jausti jas šalia. Reikia atkurti tarpines asociacijas,
grupes ar bendruomenes, kurios egzistuoja tarp individo ir
valstybės ir kurių autonomija nuo valstybės ar politinio men
taliteto yra matuojama iš dalies tuo, kiek šios grupės turi savo
narių ištikimybės ir galios įtakoti jų gyvenimą. Tokios tar
pinės struktūros, normaliai egzistuojančios visuomenėje, ar
tos, kurios gali būti sukuriamos, anot Emile’io Durkheimo
ar lordo Keyneso, įstatymais ir kurios atsiradusios turi turėti
maksimumą autonomijos, gali perimti didelę dalį administ
ravimo funkcijų. Taip būtų išplėsta tai, kas yra vadinama ne
tiesioginiu administravimu.
Pats didžiausias naujosios laissez-faire tikslas turėtų būti
socialinio išradingumo skatinimas, nes visas civilizacijos
progresas, anot Nisbeto, vyko dėka išradingumo, tiek tech
nologinio, tiek kultūrinio ar socialinio. Tokia išradingumui
palanki terpė skatintų ieškoti naujų sveikų ir stiprių sociali
nių institucijų, tarpinių bendruomenių formų ir jų santykių
tiek su valstybe, tiek ir su individu, nes šiandieninė kolek
tyvinė, centralizuota ir visagalinti valstybės forma nebegali
patenkinti žmogaus vilčių ir, jei žmonės būtų paskatinti, jie
atrastų ir pasisuktų į kitus santykius ir vertybes, ką istorijoje
yra ne kartą padarę.

57

58

VIII.
Pa ba ig a

A

trodytų, kad šis tekstas yra pakankamai tolimas nuo
lietuviškų realijų ir todėl negali turėti jokių sąsajų su
mūsų šių dienų gyvenimu ar kokių nors pasiūlymų, kur link
reiktų kreipti politinę mintį. Iš tikrųjų, gali atrodyti naivūs
bandymai kalbėti apie bendruomenės teises ir valdžios de
centralizaciją, kai madingiausiu politiniu lozungu ekonomi
nių ir politinių krizių apimtoje Lietuvos padangėje gali tapti
„tvirtos, centralizuotos rankos“ šūkis. Iš tikrųjų, ką bendra
turi politikavimas Seime ir konservatyvusis visų tarpinių,
bendruomenės struktūrų adoravimas. Ar tikrai šiandien rei
kia kalbėti apie XIX a. pradžios konservatyviųjų mąstytojų
širdgėlą, matant išnykstančias amatininkų gildijas, kai šian
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dieninėje Lietuvoje daug kam širdį peršti, prisiminus išnyku
sius kolūkius.
Vienas iš tikslų buvo parodyti, kad politikoje turi atsi
spindėti tie principai, kuriais visuomenė rėmėsi per visą civi
lizacijos laikotarpį. Politika negali būti suprantama kaip vien
mechaninis valstybės mechanizmo valdymas.
Konservatoriai visada teigė, kad politikos pagrindas yra
moralė. Kaip teigė Burke’as: „Tikros politikos principai yra
išplėsti moralės principai“.
Benjaminas Disraelis yra sakęs: „krikščionybė yra he
braizmo kulminacija, konservatyvioji visuomenė yra pasau
lietiška hebrajinių moralės principų išraiška“. Anot Leslie’o
Stepheno, politikos sritis neegzistuoja atskirai nuo moralės
erdvės; valstybė yra tam, kad įgyvendintų moralinę sistemą,
kad apsaugotų žmones nuo beribių kūniškųjų malonumų
impulsų. Moralumas, kita vertus, turi būti paremtas religinio
tikėjimo sankcijos, arba jis neatlaikys. Burke’as taip pat sakė,
kad galia viduje ir galia išorėje visada turi išlikti proporcijoje
taip, kad bet koks valstybės galios sumažėjimas kurioje nors
srityje turi būti lydimas vidinės savikontrolės augimo. Kirkas
sako, kad konservatyvusis Babbittas savo darbuose vėl atsta
tė ryšį tarp politikos ir moralės ir tai buvo genijaus darbas.
Kirkas taip pat atkartoja Paulo More’o žodžius, kad politika
veda į moralę, moralė, kita vertus, veda į religinį tikėjimą.
More’as sako, kad baimė yra būtinas žmogaus elgesio fakto
rius ir todėl, More’o supratimu, šiandien mums labiausiai yra
reikalinga visuomenei grąžinti Dievo baimę.
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Raymondas Plantas savo knygoje „Moderni politinė
mintis“ (Modern Political Thought, 1991) tvirtina tą patį,
kad visuomenei yra reikalingas tam tikras moralinis pagrin
das, tam tikra grupė tikėjimų, kurie išlaiko arba gali išlaikyti
visuomenę vienalytę. Anot Planto, praktinė išmintis yra be
šaknų, jeigu ji nėra pagrįsta sutartų vertybių sistema, verty
bių, kurios toje visuomenėje yra priimamos, kaip turinčios
autoritetą. Plantas sako, kad anksčiau šios vertybės galėjo
būti paremtos papročiais, tradicijomis arba paplitusiais reli
giniais tikėjimais.
Tačiau šiandien, anot T. S. Eliot’o, mes gyvename „iš
barstyti ant magistralių“, individualizmo ir moralinio su
bjektyvizmo pasaulyje, diskusijose yra šnekama, kad mes
pajudėjome į dar didesnio individualizmo amžių ir todėl po
litinės filosofijos užduotis yra rasti tuos koherentinius prin
cipus, kuriais remiantis, yra įmanomas praktinis mąstymas
apie politiką. Be tokių filosofiškai pagrįstų susitarimų apie
vertybes visuomenė yra potencialiai anarchinė, be jokių aki
vaizdžių ir sutartinių kriterijų, kuriais remiantis gali būti da
romi politiniai sprendimai ir vertinamas politinis elgesys.
Plantas teigia, kad šiandien tik komunitarinė (community – angl. bendruomenė) politinė mintis gali duoti atsa
kymus į šiuos klausimus. Plantas sako, kad Wittgensteinas
savo kalbos teorijoje pateikia labai svarius argumentus, įro
dančius, kad asmens „aš“ negali būti suprantamas atskirai
nuo visuomenės, nes egzistuoja neatsitiktinis ryšys tarp kal
bos, vidinės patirties charakteristikų ir socialinių standartų.
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Tai leidžia komunitarinei teorijai teigti, kad yra neatsitiktinis
„aš“ ryšys su visuomenės, kurioje asmuo gyvena, vertybėmis
ir standartais.
Plantas pateikia mums svarbią išvadą: „Jeigu bendruome
nė yra vertybių šaltinis ir yra asmens „aš“ esminė kuriamoji
dalis, tada bendruomenės idėja tampa svarbi normatyviai ir
pati bendruomenė tampa kažkuo, kas turi būti vertinama.
Tai yra priešinga tam, ką teigia tipinės politinės vertybės, ku
rias išreiškia liberalusis individualizmas. Suvokiant, kad gėrio
kilmės vieta ir personalinio identiteto šaltinis yra surandami
bendruomenėje, tada bendruomenė turi būti palaikoma kaip
būtina aplinka žmogaus klestėjimui“.
Taigi, mes turime susitarti, kad politinės sistemos legiti
mumas be atramos visuomenės moralinių vertybių sistemoje
yra bergždžios. Tokia vertybių sistema gali egzistuoti tik pil
nakraujį gyvenimą gyvenančioje pliuralistinėje visuomenė
je, kurios socialinės, bendruomenės institucijos randa terpę
savo veiklai ir klestėjimui. Politinė sistema negali remtis vien
tariamomis demokratijos taisyklėmis, vien „fasadine“ demo
kratija, nes pasaulio politinė istorija akivaizdžiai įrodo, kad
demokratinės sistemos, neparemtos sutartų vertybių sistema,
lengvai pasiduoda nestabilumo, ekstremizmo impulsams,
o vėliau neišvengiamai ateina potraukis autoritarizmui. Kaip
įrodinėja Huntingtonas, tai yra ypač būdinga į modernizaci
jos procesą stojančioms valstybėms, kai yra keičiama ne tik
politinė ar ekonominė tvarka, bet sparčiai keičiasi ir visuo
menės vertybių sistema.
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Pabaigoje norėtųsi pateikti keletą minčių lietuviška
tematika, tačiau, kai Lietuvoje kalbame apie tradicijas ir
bendruomenę, kaip tam tikrą bazę visuomenės vertybėms,
turime susitarti apie ką kalbame ir kokią situaciją šiandien
turime. Kalbėdami apie bendruomenės tradiciją mes norime
kalbėti ne apie paramą kaimo tautinių šokių ansambliams
ar neapibrėžtų „tautinių“ tradicijų atgaivinimą, bet apie tam
tikrų socialinių tradicijų egzistavimą ir atgaivinimą. Kaip
rašėme pirmuosiuose sakiniuose, Vakarų politiniams socio
logams atrodo, kad pokomunistinėse valstybėse labiausiai
nukentėjusi nuo komunizmo destrukcijos ir yra ta sociali
nė tradicija, kuri, Vakaruose besikeisdama, silpnėdama ir
vėl atsigaudama, išsaugojo socialines visuomenės struktūras,
egzistuojančias nepriklausomai nuo politinių „piramidžių“.
Tuo požiūriu pokomunistinė visuomenė primena dykumą ar
tikrąjį tų „masių“ vaizdą, kurį taip įspūdingai piešė Ortega y
Gassetas.
Todėl, kalbėdami apie lietuviškąją konservatyviąją bend
ruomenę, mes visų pirma turime kalbėti apie tam tikros so
cialinės tradicijos ar, anot Nisbeto, pliuralistinės filosofijos
susigrąžinimą. Nesiimdami spręsti, ar tokios tradicijos buvo
gyvybingos tarpukario Lietuvoje, mes norėtume kalbėti ir
apie vakarietiškos socialinės tradicijos, kurios konservatyvią
interpretaciją mes bandėme pateikti šiame tekste, akceptavi
mą lietuviškame vakuume.
Lietuviška politinė mintis, kurta prieškario Lietuvoje
ar saugota išeivijoje, apie socialinę tradiciją kalbėjo panašiai
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kaip ir mes. štai žymiuosiuose svarstymuose apie valstybės pa
grindus „Į pilnutinę demokratiją“ yra nuostabios akivaizdžiai
konservatyvios eilutės: „Pirmykštė valstybės paskirtis – padė
ti asmeniui ir šeiminei, religijai bei kitoms bendruomenėms
išsilaikyti ir išsiskleisti. (...) Valstybės teisė ir pareiga sudaryti
asmeniui ir bendruomenei veikti tinkamas sąlygas, bet ne
paglemžti jų uždavinius ir stelbti jų užsimojimus. Ką nori
ir pajėgia atlikti šeiminė, religinė, profesinė bendruomenė,
to nereikia pavesti valstybei. (...) žmogus pačia savo esme
yra apspręstas būti drauge su kitais. (...) Buvimas drauge as
mens ne tik nenaikina, bet jį ištobulina, išskleidžia jo visuo
meninę pusę. Pilnutinis asmens išsivystymas yra galimas tik
bendruomenėje. (...) Tarp asmens ir valstybės stovi tarpinės
bendruomenės, kurios neleidžia asmeniui savivaliauti, o vals
tybei – asmens nustelbti. Prigimtoji hierarchija yra būtinas
demokratinės valstybės dėsnis. (...) Demokratinės valstybės
politiniai organai turi būti išlaisvinti nuo jiems nepakeliamos
profesinių, kultūrinių uždavinių naštos, ir ši našta turi būti
paskirstyta natūraliems šių uždavinių vykdytojams – atitin
kamoms bendruomenėms“.
Šios eilutės atspindi tiek lietuvišką, tiek ir europietišką
tradiciją. Todėl bandymą užbaigti šį tekstą apie konservaty
viąją bendruomenę keliomis pastabomis apie galimas lietu
viškas tendencijas norisi pradėti nuo pačios bendriausios:
1. Mes privalome atsiverti europietiškai socialinei tra
dicijai, nes lietuviškoji yra sunaikinta. Turime daugiau so
vietizmo negu lietuviškumo. Tarp lietuviškosios tradicijos,
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kai ji galėjo egzistuoti, ir europietiškosios niekada nebuvo
ypatingo skirtumo, nes tai buvo ta pati krikščioniškoji bend
ruomenės tradicija. šiandien, kai kalbame apie lietuviškų
tradicijų atgaivinimą, galime išgirsti kai kurių politikų svars
tymus, kad tik izoliacionistinė valstybės politika gali tokias
lietuviškas tradicijas atgaivinti ir išsaugoti. Kalbėdami apie
socialinių tradicijų susigrąžinimą mes teigiame priešingai: tik
sąmoningas atsivėrimas Europai yra ta būtina sąlyga, be ku
rios pokomunistinis vakuumas visuomenėje nebus užpildy
tas lietuviškos bendruomenės gyvenimo, nes visų pirma turi
būti susigrąžinta mums artima bendrąja prasme vakarietiška
socialinė tradicija, kuri savaime Lietuvoje aplips tautiniais
bendruomenės ornamentais.
2. Kalbėdami apie valstybės politinę sandarą ir valdžios
bei visuomenės sąveiką turime kalbėti apie keletą dalykų:
a) turime galutinai atsisveikinti su ilgesiu paternalistinei
valstybei. 50 okupacijos metų valdžia buvo tokia, kuri de
monstravo savo išimtinę teisę rūpintis savo gyventojais ir už
tai reikalavo absoliutaus paklusnumo. žmonės ir dabar tikisi
ir laukia, o kai nesulaukia, neina ieškoti, bet nusivylę spjau
dosi ir skęsta girtuoklystėje;
b) turime kalbėti apie tai, kokią valstybę mes norime tu
rėti: ar „patarnavimų ir paslaugų“ valstybę, ar „galimybių“
valstybę; ar mes norime, kad valstybė būtų tarnaitė, kuri tu
rėtų perimti vis daugiau, o gal ir visas funkcijas iš mūsų, ar
valstybė turi sudaryti kiek galima daugiau mums galimybių,
iš kurių mes patys turėtume rinktis, jeigu norėtume rūpintis
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savimi ir savo šeima, savo kaimynais. Ir pagrindinė valstybės
užduotis liktų šių teisingų galimybių apsauga;
c) turėtume atsargiai žiūrėti į įvairias visuotinės gerovės
valstybės ar socialdemokratinės lygybės iniciatyvas, užkrau
nant valstybei dar daugiau atsakomybės išlyginti žmonių
gyvenimo sąlygas. Tokiu būdu visuomenė automatiškai per
vedama į jos funkcijų „nususinimo“ stadiją, visuomenės kū
rybinis potencialas išdžiovinamas, ir jos gyvybinių vidinių
bendruomenės struktūrų atgimimas tampa apsunkintas, nes
jų vaidmenį iš karto perims valstybės aparatas;
d) labai reikalingi būtų sąmoningi bandymai įtakoti val
džios sandarą, stengiantis perimti Nisbet’o naująjį laissez-faire
modelį, t. y. skatinant ir plečiant valstybės aparato bendravi
mą ne su atskirais individais, o su savanoriškomis asociacijo
mis ir bendruomenės struktūromis. Įstatymai, sprendimai,
politika turėtų gimti ne kaip abstraktūs aparato ar politikų
sprendimai, bet labai aiškiai girdint bendruomenių ir aso
ciacijų interesus: tai gali būti ir žemdirbių, ir verslininkų ar
bankininkų interesai. Bendruomenės interesų artikuliavimas
ir galimybė juos išsakyti (žinant, kad jie yra girdimi ir fiksuo
jami, kad į juos atsižvelgiama) yra bendruomenės atgimimo
ir egzistavimo sąlyga;
e) valdžios decentralizavimas yra esminė visuomenės gy
vybingumo prielaida. Tolesnis savivaldos vystymas yra ypa
tingai svarbus, tačiau savivalda turi būti pilnakraujė, o ne
„nususinta“ vien iki gatvių šlavimo. šioje srityje galime įžiūrė
ti esminių pakitimų poreikį, ir juos daryti reikėtų nedelsiant.
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Turime kalbėti ne tik apie administracinę savivaldą,
perduodant daugiau savarankiškumo ir funkcijų iš centro,
bet taip pat ir apie funkcinę savivaldą, perduodant daugiau
sprendimo galios ir galimybių pačios visuomenės struktū
roms. Kaip sako „Į pilnutinę demokratiją“ autoriai:
„Trys sritys privalo savivaldos: (1) vietos, (2) ūkio bei
socialinė, (3) kultūros“. šiose srityse taip pat, kaip ir vietos
savivaldos, valstybė turi kiek galima greičiau ir intensyviau
atsiverti Europos patirčiai.
3. Turime susigrąžinti į politinį ir socialinį leksikoną
„įvairovės“ sąvoką. Reikia įsisąmoninti, kad Lietuva yra įvairi
ir su šia įvairove – etnine, istorine, socialine ar kultūrine rei
kia sugyventi ir nereikia stengtis ją supaprastinti.
Tos pačios įvairovės dalis yra ir šiandieniniai skirtumai:
vieni gyvename penkiaaukščio palubėje Lazdynuose, kiti
stato penkiolikos kambarių dvarelius Vilniaus pamiškėse.
Taip yra ir taip bus... Ir taip turi būti. Asmens sugebėjimas ir
pasisekimas turi būti sveikintinas, o ne smerktinas. Smerkti
ir bausti reikia neteisėtą pasipelnymą, bet ne tai, kad žmo
gus siekia savo šeimai geresnio ir gražesnio gyvenimo, sie
kia padėties visuomenėje, rūpinasi savo vaikų, savo giminės
ateitimi.
4. Valdžios priimami sprendimai įtakoja atskirų visuo
menės sluoksnių ar grupių gyvenimą, jų interesus. Todėl
labai svarbu būtų skatinti valdžios institucijų atvirumą vi
suomenei. Tik informuota visuomenė gali artikuliuoti savo
interesus, kuriuos, esant reikalui, gali derinti valdžia. Valdžia
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turėtų suvokti tai kaip savo priedermę, o ne kaip malonę.
Neužtenka pasakyti, kad mes nieko neslepiame (nors pas
mus kol kas yra atvirkščiai), reikia viską padaryti, kad grupės,
bendruomenės ir individai gautų informaciją ir ją suvoktų.
5. Įvairovė ir atvirumas turėtų atgaivinti visuomenėje ir
diskusijų tradiciją. Diskusija irgi padeda geriau artikuliuoti
interesus, padeda juos derinti. Politinė diskusija tarp valdan
čiosios partijos ir opozicijos yra esminė politinių bendruome
nių vystymosi sąlyga. Valstybės parama politinėms partijoms
leistų atsirasti gyvybingoms partijoms, kurios yra būtinos
politinės sistemos elementas. Jeigu valstybei rūpi politinės
sistemos gyvybingumas, rūpestis politinių partijų sveiku
vystymusi turėtų būti žymiai didesnis. Turėtų būti ir žymiai
giliau pažvelgta į parlamentarizmo vystymąsi Lietuvoje ir jo
problemas, nes Seimas kol kas yra pagrindinė politinių dis
kusijų Lietuvoje arena.
6. Valstybė turėtų skatinti visuomenės socialinį kūrybin
gumą ir visi sveiki bendruomenės kūrybiniai impulsai ar ini
ciatyvos turėtų sulaukti deramos paramos ir pagarbos. Mes,
būdami opozicijoje Seime, tačiau turėdami daugumą savival
dybėse, bandome apčiuopti tam tikrus visuomenės interesus,
bandome padėti suformuluoti tas idėjas ir iniciatyvas. Bet tos
visuomenės iniciatyvos turėtų sulaukti žymiai didesnio vals
tybės dėmesio. Norisi paminėti, kad Jungtinių Valstijų respu
blikonai, vadovaujami išgarsėjusio Atstovų rūmų „spykerio“
Newto Gingricho, 1994 metais laimėjo Kongreso rinkimus,
savo „Kontrakte su Amerika“ didelį dėmesį skirdami šeimos
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ir bendruomenės vertybėms ir toms valstybės pastangoms,
kurių dėka tokios vertybės gali gyvuoti.

*

*

*

Galima vardinti ir daugiau konkrečių pasiūlymų ar pers
pektyvų, tačiau, matyt, esminis pasiūlymas yra tik vienas:
reikia bandyti iš esmės keisti politinio mąstymo kryptį. Kon
servatyvusis mąstymas, konservatyvioji ideologija duoda
kitokią kryptį, kuri ragina didelį dėmesį skirti visuomenės
socialinėms struktūroms, kurias mes šiame tekste vadiname
bendruomene.
Šiuo tekstu bandėme parodyti, kad po to, kai mes jau
pergyvenome revoliucingąjį nacionalinės vienybės laikotarpį,
po to, kai reformomis pagarbinome liberaliąją, individualis
tinę asmens laisvę, pats laikas sugrįžti į normalią konserva
tyviąją bendruomenę. šiame tekste mes bandėme apžvelgti
požiūrį į konservatyviąją bendruomenės istoriją Vakaruose.
Manome, kad tai padės mums visiems geriau suvokti, kam
ir kodėl mes turime atsiverti. Nes, kaip rašė T. S. Eliotas
„Uoloje“:

Kokį gyvenimą tu turi, jeigu tu neturi gyvenimo kartu.
Nėra gyvenimo, kuris būtų ne bendruomenėje.
Ir nė viena bendruomenė negyveno negarbindama Dievo.
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