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Abstract. Robert A. Nisbet’s (1913-1996) works, especially The Quest for
Community (1953), played a significant role in launching the post-World
War II revival of conservatism in America, in promoting the traditionalist
or New Conservatism. Conservatism (1986), in which he wrestled with the
question of what role faith must play in the conservative quest for traditio-
nal community, defined key philosophical terms of conservatism.
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Lucrarea, apãrutã în colecþia „Concepts in the Social Sciences“, se constituie
ca sintezã asupra „esenþei ºi principiilor conservatorismului“, a moºtenirii sale
intelectuale ºi a evoluþiei în contemporaneitate a teoretiei ºi practicii sale poli-
tice. De o manierã consideratã singularã, lucrarea prezintã modul în care analiza
sociologicã a remodelat temele majore ale filosofiei politice conservatoare în
efortul de a accede la o perspectivã proprie de examinare a „problemei cruciale“
a societãþii occidentale din secolul al XIX-lea pânã astãzi: conflictul dintre
tradiþionalism ºi modernism.

Autorul, doctor în sociologia instituþiilor sociale în 1936 la Universitatea
California, a ocupat numeroase poziþii didactice ºi administrative în California
ºi Arizona, între care profesor de sociologie ºi decan la Facultatea de Litere ºi
ªtiinþe a Universitãþii California, profesor la Universitatea Berkeley, Albert
Schweitzer Professor of Humanities la Universitatea Columbia. A fost ales mem-
bru în American Philosophical Society ºi în American Academy of Arts and
Sciences. Co-autor, împreunã cu Robert K. Merton, al volumului Contemporary
Social Problems ºi autor al lucrãrii Human Relations in Administration, Nisbet
a publicat constant în The American Journal of Sociology. The Journal of Po-
litics, The Journal of the History of Ideas, Commentary. Interesul pentru conser-
vatorism — considerat ca mod specific de înþelegere a naturii puterii ºi a so-
cietãþii — ºi pentru sociologie — în aspectele ce au preluat controversele ideolo-
gice postrevoluþionare ale culturii europene pentru a le converti în concepte
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analitice ºi interpretative — este reflectat în lucrãrile sale principale, marcate de
o semnificativã continuitate: Tradition and Revolt. Historical and Sociological
Essays (1952), The Quest for Community (1953) (ulterior Community and Po-
wer), The Sociological Tradition (1966), Social Change and History (1969),
Twilight of Authority (1975), History of the Idea of Progress (1980), Prejudices.
A Philosophical Dictionary (1982).
Conservatism: Dream and Reality (1986) reprezintã o rafinare a concluziilor

lucrãrilor anterioare ºi a îndelungatei activitãþi de cercetare în domeniul istoriei
ideilor (îndeosebi a ideilor de tradiþie, comunitate, progres, autoritate, ierarhie
etc.), sociologiei ºi teoriei conservatorismului. Nisbet, alãturi de „alþi sociologi
binecunoscuþi cu solide acreditãri academice“: Daniel Bell, Peter Berger, Nathan
Glazer, Seymour Martin Lipset, Edward Shils º.a., a reprezentat, dupã aprecierea
lui Habermas, „centrul teoretic productiv al neoconservatorismului american“ ca
miºcare intelectualã la începutul anilor ’501. Într-o interpretare tipic conserva-
toare, Nisbet ilustreazã conservatorismul „tradiþionalist“ sau varianta contem-
poranã a „criticii sociale“ alãturi de Russell A. Kirk, Peter Viereck, Willmore
Kendall2. Nisbet, cu un mãrturisit „conservative cast“, se considerã exponentul
primului val al „renaºterii conservatoare“3. În expresia lui Habermas, Nisbet
aparþinea grupului de intelectuali „perdanþi“ filosofi ºi cercetãtori în ºtiinþele
sociale, de orientare liberalã, dezamãgiþi de realitãþile societãþii industriale occi-
dentale în plan economic, politic ºi intelectual4. Concepþiile lor, ce confirmau
butada lui Michael Novak „Un conservator este un liberal dezamãgit“, s-au con-
stituit într-o colecþie de poziþii critice la adresa efectelor democraþiei ºi a centra-
lizãrii puterii, individualismului, „misticii progresului“, anarhiei morale ºi, ca
revers, în pledoarii pentru contracararea lor prin încurajarea descentralizãrii, a
localismului la nivel instituþional, a spiritului comunitar, familiei, tradiþiilor, bi-
sericii, stabilitãþii ºi evoluþiei organice, în general.

Pentru Nisbet ceea ce face din conservatorism o ideologie politicã semnifi-
cativã a Occidentului ultimelor douã veacuri, alãturi de liberalism ºi socialism,
în ciuda filosofiei sale nonactiviste ºi nonreformiste, este „ansamblul coerent de
idei morale, economice, sociale ºi culturale“ aflat „într-o relaþie strânsã ºi bine
cunoscutã cu politica ºi cu puterea politicã“ ºi susþinut de „purtãtori de cuvânt
demni de luat în seamã“, de figuri „carismatice“ ºi de un „grad înalt de instituþio-
nalizare“5. Preocuparea principalã a cãrþii o constituie „prepoliticul“ conservato-
rismului modern, anume, în expresia invocatã a lui T.S. Eliot, „stratul în care
orice gândire politicã serioasã trebuie sã-ºi împlânte rãdãcinile ºi din care trebuie
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sã-ºi tragã seva“, stratul care mijloceºte între gândirea purã a tipului contem-
plativ ºi acþiunea activistului politic ºi care reprezintã angajamentul comun al
criticilor sociali, gânditorilor politici ºi politicienilor „faþã de un obiectiv politic
de mare anvergurã“6. Ca atare, lucrarea se concentreazã asupra ideilor ºi valori-
lor proprii conservatorismului, a principiilor ºi doctrinei ce desemneazã laolaltã
„o anatomie a ideologiei“ sau un ansamblu de „perspective arhitectonice“ asupra
esenþei ºi moºtenirii sale intelectuale ce dateazã în spaþiul occidental de aproape
douã sute de ani. Teza enunþatã este aceea a continuitãþii ºi a actualitãþii preg-
nante a „temelor care au distins de la bun început conservatorismul“. „Temele
centrale ale conservatorismului ultimelor douã veacuri nu sunt, în cea mai mare
parte, decât dezvoltãri ale temelor enunþate de Burke cu privire la Franþa revo-
luþionarã“7. În virtutea continuitãþii consideratã „esenþã a unei ideologii cu ade-
vãrat importante, ca ºi a unei religii sau teologii“, „Burke ar putea fi astãzi fãrã
mari probleme un partener de discuþii pentru un Jouvenel, un Kirk sau un
Oakeshott din stratul «prepolitic», ca ºi pentru orice Thatcher sau Reagan din cel
«politic»8. Argumentarea tezei este realizatã prin examinarea, în cuprinsul a
patru capitole, a surselor ºi dogmaticii doctrinei conservatoare, a consecinþelor
ºi a perspectivelor sale.

Sursele conservatorismului sunt principalele transformãri ce au marcat istoria
Occidentului la sfârºitul secolului al XVIII-lea, anume Revoluþia francezã, revo-
luþia industrialã, curentul religios iniþiat de John Wesley, denumit apoi meto-
dism, ºi curentul filosofic utilitarist al lui Jeremy Bentham. Conservatorismul,
ideologia conservatoare s-a constituit definitoriu ca reacþie la aceste schimbãri
majore, ca efort de a le face faþã. Natura acestei reacþii contureazã conservato-
rismul ca pe o „filosofie a istoriei diametral opusã celei progresiste“, ca pe un
„model istoric al unei societãþi bune“ prin „întoarcerea spre trecut“, în special
spre trecutul medieval.

Între sursele conservatorismului, devenit parte a discursului politic prin 1830,
cea care-i dã „substanþa filosoficã“ este reacþia pãtimaºã a lui Edmund Burke la
Revoluþia francezã în lucrarea Reflecþii asupra Revoluþiei din Franþa din 1790.
„Incendiul conservator“, „reacþionar“ ºi „arhaic“, „contrarevoluþionar“, declan-
ºat de Burke în dorinþa de a „distruge interpretarea de tip Whig a istoriei“9, s-a
soldat cu formularea unei filosofii paseiste ale cãrei principii valorificau structu-
rile istoriceºte constituite ºi instituþiile consacrate, precum „familia patriarhalã,
comunitatea localã, biserica, breasla ºi regiunea“ ºi, de asemenea, civilizaþia co-
durilor cavalereºti, a gentlemen-ilor ºi a aristocraþiei. Reacþia lui Burke, hotãrâ-
toare pentru „spectaculoasa schimbare de opticã“ implicatã în trecerea de la
Europa secolului al XVIII-lea la cea a secolului al XIX-lea ºi pentru conturarea
unui puternic curent tradiþionalist, sub aspect „doctrinar“ ºi „emoþional“, refor-
mulatã în scrierile altor „tradiþionaliºti înflãcãraþi“, în primul rând Louis de
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Bonald, Joseph de Maistre ºi Alexis de Tocqueville, viza nu doar Revoluþia
francezã ºi agresivitatea spiritului iacobin — „grupul mic de francezi“ cãruia i
se datora „asaltul împotriva modului tradiþional de existenþã ºi de guvernare“10
ºi agresiunea împotriva istoriei ºi tradiþiei franceze —, ci ºi spiritului Iluminis-
mului ºi teoriilor dreptului natural care le-au premers. Reacþia tradiþionalistã a
lui Burke, dezvoltatã „punct cu punct“ de Tocqueville, faþã de spiritul cosmo-
polit cultivat de les philosophes reflecta „dezgustul faþã de mintea raþionalistã
tipicã a Iluminismului francez“11, de generalizãrile ample, sistemele legislative
preconcepute ºi „simetria pedantã“ ce trãdau „dispreþ al evidenþelor, acelaºi gust
de a modifica instituþiile dupã planuri livreºti, ingenioase ºi originale; aceeaºi
dorinþã de a reface în întregime constituþia potrivit regulilor logicii, ºi un sistem
preconceput ale cãrui greºeli nu erau îndreptate“12. Pentru conservatori, aceleaºi
calitãþi care puteau da naºtere marii literaturi puteau duce la o revoluþie catas-
trofalã, aceasta întrucât nici iluminiºtii, nici iacobinii „nu erau interesaþi de oa-
menii în viaþã“, de tradiþiile ºi obiceiurile lor, ci de „o specie de oameni pe care
conducãtorii Revoluþiei sperau sã o poatã crea prin educaþie, prin forþa convin-
gerii ºi, dacã era nevoie, prin forþa brutalã“13. Ca urmare, iacobinii distrugeau
instituþiile consacrate ce împiedicau apariþia „omului revoluþionar“, anume:
corpurile tradiþionale bresle, mãnãstiri, corporaþii „condamnate de Rousseau din
dorinþa de a obþine o voinþã generalã purã ºi în acelaºi timp un grad înalt de
autonomie individualã“14, familia patriarhalã ºi autoritatea paternã, semnificaþia
cãsãtoriei, legile tradiþionale privind dreptul de primogeniturã ºi cel de impu-
nere, proprietatea ºi legãturile ei cu instituþiile colective (familia, biserica, bres-
lele ºi mãnãstirile) ºi religia (prin „înspãimântãtorul plan de decreºtinare com-
pletã a Franþei“). Individualizarea dreptului de proprietate, fluidizarea ºi mobili-
tatea proprietãþii, parte a scopului mai amplu de a individualiza întreaga socie-
tate tradiþionalã ºi de a naþionaliza „tot ce se putea, de la sistemul monetar ºi cel
de mãsuri ºi greutãþi pânã la proprietate, educaþie, religie ºi tot ceea ce þine de
guvernare“15, s-a soldat cu fãrâmiþarea marilor proprietãþi funciare ºi cu posibi-
litatea ca o întreagã nouã clasã socialã sã preia puterea economicã ºi, paralel, sã
reconstruiascã întreaga societate pe baze radical diferite, sã reformeze conºtiinþa
individualã ºi „sã întemeieze noi religii care sã ia locul creºtinismului“16. Ceea
ce reproºa Burke Revoluþiei ºi iacobinilor era „agresarea istoriei ºi tradiþiei
franceze“, anularea totalã sau parþialã a ordinii sociale tradiþionale, „nivelarea
socialã în numele egalitãþii, nihilismul în numele libertãþii ºi puterea totalã ºi
absolutã, în numele poporului“17, spiritul distructiv apropiat revoltelor ºi mãce-
lurilor caracteristice Reformei târzii, teroarea înþeleasã de Robespierre ca virtute
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ºi ca bazã a guvernãrii populare în vremuri revoluþionare. Nisbet accentueazã, de
asemenea, cã ceea ce reproºa tradiþionalismul Revoluþiei franceze, prin Burke —
care a avut puterea sã o caracterizeze „ca pe un fenomen unic ºi înzestrat cu o
misticã proprie“, cu un limbaj ºi simbolism specifice, un fel de revoluþie a Cu-
vântului care aparþinuse, pânã la ea, doar religiilor evanghelice —, a fost dorinþa
manifestã a conducãtorilor iacobini de a rãspândi spiritul revoluþionar în toatã
Europa, ba chiar în întreaga lume, primejdie a cãrei anihilare impunea, dupã
Burke, „contrarevoluþia“ susþinutã de marile puteri europene.

O altã sursã a conservatorismului, a unei reacþii conservatoare ºi romantice,
a fost revoluþia industrialã, „pedeapsa divinã“ a motorului cu abur, a roþii de tors
ºi a „monºtrilor mecanici“ „cu simfonia diabolicã a sunetelor, a priveliºtilor ºi a
mirosurilor“18 nemaiîntâlnite pânã atunci în Anglia. Ea a însemnat eliberarea
omului de munca brutalã, mecanizarea ºi proletarizarea Angliei, dar, în egalã
mãsurã, ºi dezorganizarea comunitãþii medievale ºi dislocarea viziunii ei asupra
ordinii datoratã, în expresia lui Carlyle, „Credinþei în Mecanism“, ca „boalã a
modernitãþii“. Ea a atras modificarea vieþii instituþionale ºi a structurii demogra-
fice a Angliei în favoarea populaþiei urbane, afirmarea individualismului, a unor
gusturi ºi ambiþii noi ce contraveneau sistemului tradiþional de stãri ºi trepte
ierarhice ºi care reliefau, în expresia lui Ostrogorski, „o nouã aristocraþie a capi-
talului“ ce rivaliza ºi întrecea adesea „vechea aristocraþie de sânge“19. Nisbet
evidenþiazã ºi pierderile politice suferite de aristocraþie prin legea Reformei din
1832, adicã monopolul deþinut în parlament, pierderi agravate de reformele poli-
tice ulterioare ce au continuat opera de transformare a structurii celor cu drept
de vot. Reacþia conservatoare la „reformele liberale“ ce au declanºat „un rãzboi
între clase ºi împotriva credinþelor“ este sintetizatã de „remediul“ propus de Dis-
raeli: „cinstita revenire la un sistem care poate fi descris drept unul al loialitãþii
ºi al onoarei, al drepturilor popoarelor ºi al simpatiilor sociale“20.

În paralel cu revoluþia democraticã ºi cea industrialã, în Anglia s-a declanºat
o „revoluþie religioasã“, datoratã metodismului, care a influenþat personalitãþi
importante ale conservatorismului britanic: Burke, Coleridge, Newman, Disraeli
sau MathewArnold. Dar wesleyanismul, numele de început al metodismului, ca
„ultimã rãbufnire a Reformei din Europa“ ºi ca succesor direct al spiritului pu-
ritan, a fost receptat de conservatorism ca primejdie la adresa Bisericii Angli-
cane, a binelui public ºi a structurii sociale, întrucât critica biserica coruptã de
formalism („o citadelã a superstiþiei ºi a lipsei de moralã“) ºi de dispreþul faþã de
puritatea credinþei ºi reuºise sã pãtrundã în sferele vieþii sociale ºi civile a engle-
zilor. Conservatorii au respins îndreptãþirea metodismului de a purifica viaþa
politicã ºi religioasã a þãrii, iar anglicanismul, ca orice bisericã oficializatã, „rafi-
natã ºi plinã de convenþii“, a respins pretenþia sa de a „coborî religia în piaþa pu-
blicã mai mult decât era strict necesar, considerând cã Dumnezeu era slãvit în-
deajuns prin rituri ºi liturgii“21.
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Filosofia utilitaristã a lui Jeremy Bentham a constituit un puternic „motiv de
iritare“ ºi de spleen pentru majoritatea conservatorilor englezi, îndeosebi pentru
Newman ºi Disraeli, prin teoriile despre interesul individual, hedonism ºi, îndeo-
sebi, prin structura elaboratã a unei „autoritãþi centralizate, minuþioase ºi atotpã-
trunzãtoare, aptã sã funcþioneze în Anglia ºi oriunde altundeva, ºi care cel puþin
egala ca amploare visul lui Rousseau, urmat de Robespierre, al unei revoluþii to-
tale“22. În virtutea principiilor „Panopticon-ului“, „trecutul nu ne este de niciun
folos“. Pentru conservatori, îndeosebi pentru Disraeli, aceastã concepþie repre-
zenta un antipatic „mariaj între raþiune ºi lipsã de omenie“, iar ceea ce era înspãi-
mântãtor „era lumea de coºmar a raþiunii inflexibile, a birocraþiei, a reformei
permanente, a caritãþii apatice ºi a totalei lipse de emoþie ºi a sentimentelor pe
care Bentham a prevestit-o“23 ºi care a fost continuatã de-a lungul timpului de
discipolii sãi, în principal de Chadwick. Rãspunsul conservatorilor la astfel de
„conspiraþii diabolice“ de ordin politic, economic, religios ºi filosofic este cel al
unor „profeþi ai trecutului“, în expresia lui Émile Faguet, pentru care trecutul ºi
istoria reprezintã sursa restaurãrii ordinii ºi decenþei.

Dogmatica doctrinei conservatoare, cea care-i conferã o ideologie, reflectã o
cristalizare de credinþe ºi valori, ca rezultat al unei conceperi a individului într-
un sistem al autoritãþii. Ca ºi celelalte douã ideologii moderne, socialismul ºi
liberalismul, conservatorismul dezvoltã o perspectivã proprie asupra raportului
sau „relaþiei legitime, dezirabile“ dintre individ ºi stat, anume introduce un al
treilea termen: ansamblul grupurilor ºi asociaþiilor care mediazã între individ ºi
stat, „structurile intermediare“ ale naþiunii: biserica, clasele sociale, familia, pro-
prietatea. Nisbet precizeazã cã acestea erau ameninþate atât de individualism, cât
ºi de naþionalism, atât de teoriile dreptului natural ºi de utilitarism, cât ºi de
teoriile statului naþional democratic. Datoritã acestei situãri ideologice a conser-
vatorismului, Nisbet prezintã socialismul ca „opusul extrem al conservatorismu-
lui“, iar liberalismul „undeva la jumãtatea drumului“ prin raportarea la colectivi-
tate ºi la asociaþiile voluntare.

Doctrina conservatoare este conturatã prin prezentarea conceptelor sale fun-
damentale: istorie ºi tradiþie, prejudecatã ºi raþiune, autoritate ºi putere, libertate
ºi egalitate, proprietate ºi viaþã, religie ºi moralitate.

Istoria, fundamentalã pentru conservatorism, este definitã ca experienþã uma-
nã, aºadar, prin concreteþea ºi continuitatea ei ºi nu prin gândirea abstractã, de-
ductivã, în chestiuni referitoare la relaþiile umane. Istoria (nu consensul tacit al
contractului social invocat de Rousseau) este înþeleasã ca factorul de legitimitate
a statului ºi de persistenþã, generaþie dupã generaþie, a structurilor, comunitãþilor,
obiceiurilor ºi prejudecãþilor. În aceastã perspectivã, în abordare istoricã, socie-
tatea apare ca realitate organicã a instituþiilor ºi funcþiilor sale. Fundamentul filo-
sofiei conservatoare a istoriei este reprezentat în esenþã de ideea cã „nu putem
ºti unde ne aflãm ºi, cu atât mai puþin, încotro ne îndreptãm, pânã nu ºtim ce am
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fost“. Tradiþia înseamnã a transmite urmaºilor un „bun sacru“, adicã o istorie a
instituþiilor care, în viziunea lui Burke, „preluatã de toþi conservatorii pânã în
zilele noastre“, reprezenta adevãrata constituþie a unei naþiuni. „Veneraþia“ con-
servatorilor pentru vechime ºi tradiþie se datoreazã credinþei cã un anume modus
vivendi, oricât de învechit ar fi, mai poate avea o funcþie vitalã de care oamenii
sã profite din punct de vedere psihologic sau sociologic24 pentru cã reprezintã un
element încercat, probat, dovedit util. Pentru Burke ºi pentru ceilalþi conser-
vatori autoritatea ºi înþelepciunea ce rezidã în tradiþie este rezumatã în mintea
unui individ ca prejudecatã, adicã sub o formã distilatã de înþelepciune, cunoaº-
tere, înþelegere ºi simþire, evident cu elemente inconºtiente, o formã anterioarã
celei a intelectului ºi care este comunã indivizilor unei naþiuni (nu elitei sale
intelectuale). Aflat la baza criticii gnosticismului — realizatã de Eric Voegelin,
un urmaº al lui Burke în secolul XX — apelul conservator la prejudecatã s-a
soldat ºi cu clasificarea cunoaºterii propusã de William James: „cunoaºterea a“
(knowledge of) — cunoaºterea din experienþã, din trãirea directã a vieþii — ºi
„cunoaºterea despre“ (knowledge about) — cunoaºterea cu ajutorul inteligenþei,
obþinutã din cãrþi, cursuri etc. ºi concretizatã în principii, abstracþii, generalitãþi;
ºi, deopotrivã, cu distincþia lui Michael Oakeshott între „cunoaºterea practicã“ ºi
„cunoaºterea tehnicã“. Distincþia între tipurile de cunoaºtere stã la baza criticii
conservatoare a utopiilor politice ºi a reformelor majore. În acelaºi orizont con-
ceptual, tradiþiile ºi codurile sociale conferã autoritatea, ordinea ºi virtutea indis-
pensabile unei societãþi, restrângând pasiunile oamenilor. Pentru conservatori
viciul fatal al ºcolii dreptului natural a fost indiferenþa faþã de autoritatea tradi-
þiilor ºi codurilor sociale, adicã ignorarea drepturilor altor entitãþi în afara indivi-
dului ºi a statului — structurile comunitare, grupurile intermediare — ºi a gra-
dului lor dezirabil de autonomie, de libertate colectivã. Evident, conservatoris-
mul recunoaºte declinul în epoca modernã a sintezei medievale dintre autoritate
ºi libertate, a concepþiei sociale comunitare ºi a legãturilor sociale, în favoarea
individualismului.

În privinþa concepþiei despre stat, laissez-faire-ul ºi descentralizarea sunt
principiile suverane ale gândirii lui Burke ºi ale urmaºilor sãi: Disraeli, Newman,
Tocqueville, Bourget, Godkin, Babbit ºi a contemporanilor Oakeshott, Voegelin,
Jouvenel ºi Kirk, care au accentuat obligaþia statului de a interveni cât mai puþin
în domeniul economic, social ºi moral, dar ºi obligaþia statului de a acþiona pe
cât posibil penru întãrirea ºi amplificarea funcþiilor deþinute de familie, de
comunitatea localã ºi de asociaþiile voluntare. Pe urmele gânditorilor politici
conservatori ai secolului al XIX-lea — a lui Newman, de pildã, care considera
autoritatea veritabilã bazatã pe patru principii: al coordonãrii, al subordonãrii, al
delegãrii ºi al participãrii, în esenþã principii feudale care accentueazã legãturile
sociale, insignifianþa individului ºi iubirea tradiþiei, ierarhiei ºi eroismului, ca ºi
„dorinþa de a feudaliza ºi de a descentraliza tot ce þine de politicã“25 — con-
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servatorii secolului XX au fãcut posibilã alegerea indirectã a Senatului SUA, în
fapt o „camerã conservatoare“ asemenea Camerei Lorzilor în Marea Britanie, ca
ºi alegerea indirectã a oficialilor în comunitãþile locale, în guvernele statelor sau
în cel naþional. De asemenea, ei au reluat critica despotismului democratic ºi a
democraþiei care, dupã Irving Babbit, „încerca sã îngroape diversitatea socialã în
egalitarul, uniformul ei cimitir“26, dupã Burke ºi de Bonald, dezvolta birocraþii
guvernamentale uriaºe, centraliza ºi slãbea puterea ºi, dupã Ortega y Gasset ºi
Hannah Arendt, producea agregate ce desocializau populaþia ºi distrugeau legã-
turile sociale tradiþionale.

Cel mai important principiu este pentru filosofia conservatorismului „ine-
renta ºi absoluta incompatibilitate între libertate ºi egalitate“ întrucât „þinta liber-
tãþii este de a proteja proprietatea“ (materialã ºi spiritualã), pe când „obiectivul
egalitãþii este ... o anume redistribuire sau nivelare a valorilor materiale ºi spiri-
tuale inegal rãspândite ale unor comunitãþi“27. Tipul suprem de libertate nu era
nici la Burke ºi nu este nici la contemporani „eliberarea de“ (freedom from), ci
„libertatea de“ (freedom to), libertatea de a participa la o comunitate absolutã,
în manierã rousseauistã. Libertatea astfel înþeleasã recunoaºte un pluralism so-
cial implicit, o diversitate a rolurilor posibil de îndeplinit (în familie, bisericã,
comunitatea localã), dar nu sprijinã miºcãrile de emancipare, mai ales miºcãrile
feministe.

Egalitatea, echivalatã cu spiritul egalitar, este tratatã cu rezervã maximã ºi
pusã în termenii nivelãrii ºi uniformizãrii, ai absenþei diferenþelor esenþiale, ai
masificãrii. Diferenþa socialã, ierarhia ºi consensul funcþional sunt vitale pentru
libertate ºi ordine, pe când redistribuirea determinã dispariþia diversitãþii cultu-
rale, sociale, psihologice ºi socio-economice a oamenilor.

Proprietatea ºi dreptul la proprietate, mai importante, dupã Paul Elmer Moore,
pentru omul civilizat decât dreptul la viaþã28, condiþia însãºi a umanitãþii, a supe-
rioritãþii omului asupra întregii lumi naturale, ca în dreptul roman29, se dezvoltã
prin promovarea localismului ºi a descentralizãrii. Caritatea, dupã Burke, este o
obligaþie a Bisericii, a familiei, a localitãþii ºi a vecinilor, ca mediatori naturali,
dar nu a statului, care trebuie sã aibã ca principal scop întãrirea ºi dezvoltarea
acestor grupuri. În caz contrar, „centralizarea statului provoacã apoplexia centru-
lui ºi anemia extremitãþilor“30. Accentul pus pe Bisericã ºi pe morala creºtinã
reflectã unicitatea conservatorismului între celelalte ideologii politice. Pre-
ocuparea conservatorismului este reflectatã, deosebit de pragmatic, în ideea
importanþei instituþionalizãrii, a oficializãrii Bisericii în stat (mai puþin într-o
doctrinã profundã ºi, cu atât mai puþin, misticã a Bisericii), în ideea cã oamenii,
odatã ce s-au îndepãrtat de credinþã, devin predispuºi la un anume dezechilibru
lãuntric ºi în ideea cã Biserica legitimeazã guvernarea, ordinea socialã, puterea
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poporului (de fapt fiecare dintre acestea legitimeazã în mod inevitabil puterea
celorlalte).

Planul în care Nisbet plaseazã consecinþele conservatorsmului este viziunea
despre om ºi societate, sensibil diferitã în secolul al XIX-lea faþã de secolul al
XVIII-lea, îndeosebi datoritã „dispariþiei“ doctrinei dreptului natural ºi a ipo-
tezei sale metafizice. Teza autorului, care îl invocã în aceastã privinþã pe Gunnar
Myrdal, este cã studiul societãþii în concreteþea ei, modul „realist“ ºi maniera
„instrumentalistã“ în care gândirea conservatoare identifica lumea instituþiilor ºi
a consecinþelor lor a pus bazele ºtiinþelor sociale moderne, a determinat o schim-
bare în stilul gândirii politice ºi în profilul limbajului sãu centrat pe derivaþiile ºi
manifestãrile empirice ale „socialului“. Din punct de vedere teoretic ideea de
societate ºi, în paralel, cea de culturã, încep sã predomine în defavoarea ideii de
individ ºi, de asemenea, încep sã fie interpretate în manierã tradiþionalistã. „Su-
premaþia ideilor conservatoare“, în contrast cu cele liberale radicale, este eviden-
tã în secolul al XIX-lea în sociologie, îndeosebi în ceea ce-i priveºte pe Comte,
Frederick Le Play, Durkheim sau Tönnies prin interpretarea unor conotaþii ale
conceptelor în sens conservator: neam, progres, guvernare, istorie, instituþii, elite
intelectuale ºi schimbare socialã, rolul intelectualului, clasele sociale ºi con-
flictele dintre clase, standardul de excelenþã al tradiþionalismului medieval, rolul
pre-raþionalului ºi inconºtientului în comportament. „Compararea prezentului cu
trecutul, în special cu cel medieval, era frecventã în secolul XIX. De aici derivã
tipologii antinomice notabile: statut vs. contract (Maine), organic vs. individual
(Gierke), gemeinschaft vs. gesellschaft (Tönnies), mecanic vs. organic (Durk-
heim), tradiþonal vs. raþional (Weber), oraº vs. metropolã (Simme) ºi asocieri pri-
mare vs. asocieri secundare (Cooley)... Mulþi sociologi continentali mai impor-
tanþi au folosit aceastã tipologie într-o filosofie a istoriei; Tönnies, Weber,
Durkheim, Simmel au transformat tipuri antinomice în modele ale dinamicii
istorice care nu mai aveau deloc o tentã progresistã“31. În plus, liberalismul ºi
socialismul au fost „vizibil afectate în secolul XIX de contracandidatul conser-
vator“32 prin accentul pus pe pluralism, pe descentralizare, pe bresle, sindicate,
cooperative. Un exemplu elocvent este impresia profundã produsã asupra lui
Mill de demonstraþia lui Tocqueville asupra temeiurilor nonindividualiste ºi apo-
litice ale libertãþii sau influenþa pe care au avut-o asupra lui Laski studiile
conservatorismului asupra pluralismului juridic ºi politic.

Dovada cea mai importantã a impactului conservatorismului asupra gândirii
secolelor XIX ºi XX este „soarta ideii de progres“, mai precis „reacþia continuã
faþã de mentalitatea progresistã“ de la Burke la William Inge, care vorbeºte de
„superstiþia“ progresului ºi de „valorile ambigue“ sau „maligne“ ale progresu-
lui: tehnologia, democraþia, individualismul, romantismul ºi egalitatea. „Criti-
cile conservatorului faþã de filosofia progresului — piesa centralã a modernitãþii
— reflectã rolul general al acestei doctrine în lumea contemporanã, anume cel
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de critic al culturii“33 sau de „sursã a criticismului contemporan“ liberal sau so-
cialist.

Lucrarea puncteazã momentele esenþiale ale evoluþiei conservatorismului în
secolul XX ca program politic ºi ca politicã guvernamentalã în SUA ºi Marea
Britanie (în administraþia Reagan ºi în guvernãrile conservatoare ale lui
Margaret Thatcher) ºi ca teorie politicã prin „renaºterea conservatoare“ de la în-
ceputul anilor ’50, prin „mica recoltã de scrieri conservatoare“, reviste, institute
ºi fundaþii ºi prin resuscitarea operei lui Burke ºi Tocqueville. Aceastã etapã,
numitã „noul conservatorism“, este distinctã de neoconservatorismul nãscut în ºi
din spiritul anilor ’60 ºi legat de ascensiunea anterioarã a Noii Stângi, de izbuc-
nirea Revoluþiilor studenþeºti din deceniul ºapte, în expresia lui Irving Kristol,
un curent reprezentat de „niºte liberali jefuiþi de Revoluþie“34. Asemãnãtoare în
privinþa ideilor ºi judecãþilor, având o antipatie de neºters faþã de Noua Stângã ºi
de liberalismul „oficial“ al lui Galbraith, Schlesinger, Kennedy sau McGovern,
cele douã conservatorisme, „noul“ ºi „neo“, diferã în privinþa scopurilor morale
ºi religioase (susþinute de noul conservatorism), a obiectivelor ºi practicilor
statului asistenþial (agreate de neoconservatorism), a apropierii de conservato-
rismul clasic (noul conservatorism). Precizãrile lui Nisbet sunt menite sã pre-
întâmpine utilizarea greºitã a cuvântului „conservatorism“ ºi sã facã posibilã
diferenþierea practicii sale politice de cea a populiºtilor ºi a miºcãrii Far Right.

Nisbet considerã cã substanþa conservatorismului tradiþional — nu a celui
asistenþial ironizat de tradiþionaliºti cu expresii oximoronice precum „socialis-
mul de tip lassez-faire“ sau „liberalism autoritar“ — va continua sã existe atât în
Anglia cât ºi în SUA, înþelegând „noul“ ca rezultat al noilor aranjamente ale
„trecutului ce poate fi folosit“ ºi care genereazã forþe noi ºi demonstrând cã nu
existã „niciun antagonism între devoþiunea faþã de trecut ºi atenþia acordatã pre-
zentului“35.

Prin Conservatorism: Dream and Reality, ca ºi prin întreaga operã consacratã
conceptelor fundamentale ale conservatorismului, Nisbet motiveazã „nevoia
vitalã“ a unei „politici a trecutului“ — „visul-dorinþã“ — a unei ideologii poli-
tice construite în jurul studierii ºi evocãrii trecutului: „trecutul e real, el existã în
întreaga sa diversitate nelimitatã“; ajutã la înfruntarea provocãrilor prezentului
ºi întemeiazã (o ideologie conservatoare) o „gherilã culturalã“ menitã sã atace
prezentul. Asumarea necesitãþii acestui „atac“, în fapt „criticism conservator“,
asupra unei societãþi de masã erodatã valoric ºi secularizatã — „realitatea“ —
proprie noului conservatorism sau tradiþionalismului36, îl reflectã pe Nisbet ca
exponent al scepticismului critic ce a debutat în anii ’50 în SUA37, un scepticism
aflat în contratimp — din nou „realitatea“ — cu orientarea generalã a culturii
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americane spre creºtere economicã ºi succes material, ca ºi spre încrederea fun-
damentalã în progres ºi în perfectibilitatea umanã. Scepticul Nisbet îndemna la
„distanþã faþã de puterea de stat, faþã de orice putere de stat“, dar îndeosebi faþã
de puterea centralizatã, faþã de individualism, din cauza efectelor lor devasta-
toare pentru tradiþii (valori, practici, instituþii), adicã pentru identitatea unei
naþiuni ºi, implicit, a celor care o compun. Soluþia descentralizãrii, localismului,
regionalismului, patriotismului, religiei, a încurajãrii sentimentului apartenenþei
la comunitate, a continuãrii tradiþiilor ºi a instituþiilor consacrate — condiþia
esenþialã a comportamentului, moralei, a logicii sociale ºi relaþionale dezirabile
ºi a statului „furnizor de moralitate“ ºi autoritate moralã (nu doar de decrete
economice ºi sociale)38 — rãspunde în întregime unui ideal determinat al sta-
bilitãþii sociale circumscris valorilor morale, religioase, spirituale (nu progre-
sului material). Însãºi consolidarea conservatorismului — în anii ’50 (de care se
leagã numele lui Nisbet) ºi ’60 — a fost posibilã datoritã unei lumi intelectuale
distincte, e adevãrat, reconvertite, în care era redescoperit simþul vocaþiei
intelectuale ºi valorificat în direcþia impunerii unei raþionalitãþi nonmetafizice ºi
nonabstracte, aceea a tradiþiilor. Nisbet a contribuit la impunerea acestei raþiona-
litãþi a tradiþiilor, la teoretizarea ºi critica „misticii progresului“, la conceptua-
lizarea prejudecãþilor în sens conservator ºi, ceea ce-l individualizeazã în gradul
cel mai înalt, a analizat implicaþiile, deloc nesemnificative, ale gândirii conser-
vatoare asupra reflecþiei filosofiei ºi sociologiei occidentale. Conservatism îl
relevã deopotrivã ca istoric ºi teoretician al conservatorismului recunoscut de-a
lungul timpului pentru opþiunile sale clasice — opera lui Burke ºi filosofia me-
dievalã —, pentru francheþea cu care a semnalat fragmentarea conservato-
rismului ºi, mai ales, fragilitatea ºi „fisurile“ sale. Russel Kirk39 îl situeazã între
cei câþiva conservatori contemporani relevanþi, de sorginte criticistã, iar Irving
Kristol, în Confesiunile unui conservator, salutã faptul, aproape singular, al asu-
mãrii poziþiei conservatoare.
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