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Konzervativní myšlení 
Již více než dv�  století probíhá ve sv� t�  ideový zápas liberalismu 

s konzerv atismem. P� edkládaný výb� r text�  si klade za cíl p� isp� t k pro-
hloubení znalostí sou� asné i minulé podoby tohoto sváru. 

Konzervativní myšlení vychází z p� esv� d� ení, že nikoli � lov� k, ale 
B� h je mírou všech v� cí a že tudíž existuje � ád na lidech nezávislý, kte-
rý je nutno respektovat. Z tohoto východiska jsou pak vyvozovány 
všechny základní názory na � lov� ka, národ a stát — názory na jejich 
povahu,, možnosti a hranice jejich existence a konání 

Konzervatismus se vyzna� uje ned� v� rou v nadm� rnou centralizaci 
státní moci a v ni� ím neomezenou individuální svobodu, která také ne-
bere ohled na bližní a celek. Odmítá revoluci uskute� � ovanou podle 
abstraktn�  formulovaných intelektuálních schémat a prosazuje postupný, 
organický r� st a zm� ny. Vize o novém � lov� ku:„ který se vyvine v pod-
mínkách jakési kvalitativn�  odlišné nové spole� nosti, vykazuje do oblasti 
intelektuální a um� lecké p� edstavivosti. 

Liberalismus v anglosaském sv� t�  vždy usiloval o oprošt� ní jedince 
od vliv�  a omezení, která p� edstavoval stát p� edevším v oblasti hospo-
dá� ské; ale také v oblasti náboženství„ kultury, vzd� lávání Ve Francii 
se liberální p� ístup k životu vyvíjel odlišn� ji: žádal osvobození jedince 
ode všech tradi� ních autorit jako byla církev, místní spole� enství, rodina 
apod. Paradoxn�  to pak vedlo k r� stu víry v ú� innost centralizovaného 
státu a jeho zásahu do všech základních oblastí života. 

V 19. a 20. století se liberáln�  demokratický zp� sob utvá� ení a orga-
nizace spole� enského života rozvinul a ustavil také u nás. Tato tradice 
však byla díky obecn�  známému politickému vývoji násiln�  zni� ena — 
o konzervativním myšlení a praxi toto platí dvojnásob. 

Dnes, kdy je d� vod k obavám o uchování a p� ežití národní kultury 
a uchování posledních zbytk�  politické existence, nás život více než jin-
dy nutí klást si otázky o povaze spole� enského � ádu, o smyslu a význa-
mu dosavadních tradic, základech osobní a ve� ejné morálky, nábožen-
ském a politickém život�  a o cestách dorozum� ní a spolupráce s jinými 
národy Evropy. 

Doufáme, že náš výb� r text�  konzervativního myšlení jedné z poli-
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ticky nejvysp� lejších zemí našemu � tená� i pom� že, aby se lépe orientoval 
v � ad�  základních otázek sou� asnosti a minulosti, které byly u nás po 
desítky let zaml� ovány nebo propagandisticky zkreslovány. 

Úvodní prohlášení 
V roce 1943, v dob� ,, kdy se dalo skute� né nebezpe� í, které ohro-

žovalo pozice konzervativc� , pozorovat dosud jen nejasn� , napsal 
� len parlamentu za univerzitu v Cambridgi Sir Kenneth Pickthorn: 

Konzervativci neuv� � í, že lze každou lidskou hodnotu analyzovat 
a že lze každé logicky zd� vodn� né p� esv� d� ení vyjád� it prost� edky 
matematické nebo výrokové logiky. Ale p� i st� etnutí se svým opo-
nentem — stejn�  jako se sebou samými — zaznamenají porážku, po-
kud nepocítí jako svoji povinnost pod� ídit vlastní lidské hodnoty co 
nejp� esn� jší klasifikaci a pokud nevyjád� í své zásady a p� esv� d� ení 
tak jasn� , jak to jen lze. 

Uznání této pot� eby vedlo k p� esnému formulování doktríny, na 
je j ímž základ�  byla v roce 1976 založena Salisburská skupina (Salisbu- 
ry Group), která byla pojmenována podle významného p� edsedy vlá-
dy. Salisburská skupina p� sobí jako diskusní fórum; nemá žádné oficiál-
ní spojení s konzervativní stranou mimo konkrétní ú� el, aby poskytovala 
hlas konzervativním názor� m. Je j í � lenové se však shodují v tom, že 
konzervatismus je víc než jen hospodá� ská politika a že trvalá vize 
konzervatismu m� že nalézt své vyjád� ení v jazyce, který se hodí do 
našeho zm� n� ného a m� nícího se sv� ta. „The Salisbury Revicw" má 
v Salisburská skupin�  svého vydavatele a záštitu, ale jeho redakto� i 
jsou nezávislí a ani jejich názory, ani jiné názory vyslovované na 
stránkách tohoto � asopisu by nem� ly být brány jako názory n� jaké 
skupiny. Na druhé stran�  bychom rádi ukázali, že je konzervativní 
krédo mnohotvárné, plodné a univerzální, a že se p� itom vyzna� uje 
takovou jednotou, jaké socialismus nikdy bez násilí nedosáhl a jakou 
by si ani bez schismatu uchovat nedokázal. 

N� kdy se tvrdí, že je konzervatismus bud p� íliš neur� itý, aby byl 
ryzí vírou, nebo p� íliš konkrétní, aby ho bylo možno doporu� ovat 
mimo tradici britského ,toryismu\ M� li bychom si ale uv� domit, že 
klasické objasn� ní pozic tory�  pochází od Ira Burkea — v parlament�  
zástupce whig�  — jako odpov� d na události za hranicemi Británie. 
Burke ale stejn�  vášniv�  odsuzoval neomalené vyko� e� ování tradi� ní 
indické spole� nosti, provád� né Warrenem Hastingsem, jako varoval 
proti myšlenkám osvícenství, které uvedly do pohybu ob� any Fran-
couzské revoluce. Konzervatismus jako takový není žádným meziná-
rodním u� ením; je založen na p� ináležitostech, které jsou v podstat�  
ur� eny místn�  a historicky. Ur� itá verze konzervatismu tedy existuje 
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všude, kde se t � mto p� inálež itostem da� í. Uvážírne-li, že v� domí p� ís-
lušnosti k národu je nejvyŽsí formou politického v� domí a že je samo 
obecnou pravdou, která vypovídá o lidské existenci, lze ho vysv� tlit 
v jazycích a apriorních p� edstavách p� íslušník�  národ�  nám cizích,po-
dobn�  tak jako v symbolech anglických toryovských politik� . Chceme 
ukázat, že pot� eba konzervativní doktríny je stejn�  tak rozš í � ená jako 
civilizace, z níž vychází a že myšlenky a p� edstavy konzervatismu 
mohou být zp� ístupn� ny mnoha zp� soby, podobn�  jako mnohotvárné 
formy spole� enské existence, je j ímž prost� ednictvím se s nimi setkává-
me. 

J e z� ejmým paradoxem, že se konzervatismus snáz realizuje v praxi 
než v teorii a proto jsou tématem Levyho � lánku potíže, s nimiž se 
setkává pravicové myšlení p� i vysv� tlování své podstaty. T y t o potíže 
spo� ívají v p� evládnutí um� le navozeného souhlasu, který škodí 
p� esnému zobrazení politické teorie a praxe. J e to tato pot� eba zdaní 
liberáJnosti, která jako nic j iného zt� žuje možnost dojít k pochopení 
skute� ných problém� , j imž � elí moderní spole� nost. V dalších � íslech 
bychom cht� li p� inést podobné � lánky, zabývající se problémy rasy, 
sexuality, smrti a náboženství. T y t o otázky jsou hluboce zako� en� ny v 
konzervativním pojetí spole� nosti, ale v� tšina liberálních filozofií je 
p� ezírá. J e v samé podstat�  konzervatismu, že nediskutuje pouze o 
politice. Stejn�  jako klasický socialismus si zachovává rozhled po všech 
aspektech kultury a spole� nosti, které podstupují t � žkou zkoušku 
zm� ny. Ovšem ohn� m pod kotlem zm� ny je sama civilizace. Naš ím 
p� áním není tento ohe�  uhasit, chceme jen, aby byl udržován na správné 
teplot� . 

( S R � . 1, 1982) 


