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Nėra laisvumo be moralės, laisvės be atsakomybės,  
nėra gyvybingo „Aš“ be tvaraus „Mes“.

JONATHAN SACKS (Džonatanas Saksas, 
1948–2020) – profesorius, filosofas, teologas, 
vyriausiasis Britanijos rabinas (1991–2013), 
politikas, lordas. Daugelio moralės filosofijos ir 
teologijos veikalų autorius, radijo ir televizijos 
laidų apie moralę kūrėjas. „Moralė. Bendrasis 
gėris permainų laikais“ – viena iš paskutinių 
filosofo knygų.

Gyvename kultūros klimato kaitos laikotarpiu. Moralę perkė-
lėme rinkoms ir valstybei. Tačiau rinka kuria turtą, o valsty-
bė stengiasi suvaržyti pernelyg didelę nelygybę, todėl nė viena 
nėra pajėgi pakelti moralės naštą ir parodyti mums, kaip turė-
tume gyventi. Visuomenę ir mūsų bendravimą ši kaita smarkiai 
paveikė. Tradicinės vertybės žlunga, o pastarojo laikotarpio po-
litikos sūpuoklės parodė, kad šiuolaikiniai pakantumo idealai, 
regis, išmušė vairą iš rankų, ir mes esame nešami pasroviui. 
Viskas byra nenuspėjamai: pagiežingas viešasis diskursas stab-
do socialinę pažangą, susiskaldžiusią visuomenę kursto tapaty-
bės ir ekstremistinė politika, stiprėjanti aukos jausenos kultū-
ra reikalauja „saugių erdvių“ ir užčiaupia diskusijas, daugelis 
būgštauja to, ką žada ateitis. Pribloškiamai įžvalgiai kritikuo-
damas šiuolaikinę visuomenės būklę ir nuosekliai vertindamas 
jos priežastis nuo senovės graikų laikų, Reformacijos ir Švie-
čiamojo amžiaus iki pat nūdienos, J. Sacksas teigia, kad netekę 
moralės prarasime ir laisvę. 

Vis dėlto jeigu mums rūpi ateitis, turime imtis atkurti bendrąjį 
moralinį pamatą. Tada vėl atrasime gyvenimą keičiančias para-
doksalias tiesas, kad esame stiprūs, jei rūpinamės silpnaisiais, 
turtingi, jei atsižvelgiame į vargšus, ir nepažeidžiami, jei globo-
jame pažeidžiamuosius. Ši knyga – įkvepiantis žvilgsnis į pasau-
lį, kuriame visi galime rasti sau vietą ir pasitikti ateitį be baimės.
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Mūsų vaikaičiams:
Noai, Ari, Elishai, Gedalyai, Zevai, Ariellai,  

Natanui, Talyai ir Noamui

֒םיִרָעְּנַה־תֶא ְ֘ךֵרָבְי עָ֗ר־לָּכִמ יִ֜תֹא לֵ֙אֹּגַה ְ֩ךָאְלַּמַה
קָ֑חְצִיְו םָ֣הָרְבַא יַ֖תֹבֲא םֵׁ֥שְו יִ֔מְׁש ֙םֶהָב אֵ֤רָּקִיְו

׃ץֶרָֽאָה בֶרֶ֥קְּב בֹ֖רָל ּוּ֥גְדִיְו

Pr 48, 16

...angelas, kuris išgelbėjo mane
iš visų pavojų –

telaimina šiuos jaunuolius!
Tebūna juose mano vardas įamžintas

ir vardas mano protėvių Abraomo ir Izaoko!
Teišauga jie į didelę daugybę žemėje!

Pr 48, 16

Būkite palaiminti
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P r a t a r m ė  l i e t u v i š k a m  l e i d i m u i

Vilč ia i  re ikia  drąsos

Savo esė „Europos idėja“ (The Idea of Europe) filosofas George’as Steineris ak-
centuoja, kad viena iš Europą apibrėžiančių charakteristikų yra jos prigimti-
nis dualumas, kylantis iš to, kad Europa remiasi į Atėnų ir Jeruzalės paveldą. 
Iš šių dviejų paveldo šaltinių kyla tiek papildomumas, tiek konfliktiškumas, 
tad būti europiečiu, anot Steinerio, reiškia nuolatos tiek moraliai, tiek in-
telektualiai, tiek egzistenciškai bandyti suderinti konkuruojančius idealus, 
reikalavimus ir praktikas, kylančias iš Sokrato ir Izaijo miestų.*  

2020 metų lapkritį mirusio rabino Jonathano Sackso rašytinis pali-
kimas būtent taip ir gali būti apibūdintas – kaip nesibaigianti pastanga 
suderinti Atėnų ir Jeruzalės paveldą ir jį aktualizuojant ieškoti opiausių 
mūsų dienomis iškylančių problemų sprendinių. Atėnų ir Jeruzalės įtaką 
liudija ir Sackso pašaukimo kelias. Prieš tapdamas rabinu, jis Kembridžo 
universitete studijavo moralės filosofiją ir bent jau studijų pradžioje, kaip 
pasakojo vėliau, nė negalvojo apie rabino kelią. Lūžis įvyko 1968-aisiais,  
kai tuomet dvidešimtmetis J. Sacksas apsilankė JAV, kur įvyko lemtingi 
susitikimai su rabinais Josephu Soloveitchiku ir Menachemu Mendeliu 
Schneersonu. Iš pirmojo J. Sacksas teigė perėmęs nuostatą, kad judaiz-
mas gali ne tik gynybiškai atlaikyti modernaus mąstymo iššūkius, bet ir 
klestėti toje aplinkoje. O rabinas Schneersonas ne tik klausė, kodėl pa- 
stebimas jaunų išsilavinusių žydų noras nusigręžti nuo savo religinių ir 
kultūrinių šaknų, bet ir skatino judėjų tikėjimo pamokomis ir vertybėmis 
dalintis su visa žmonija. „Rabinas Schneersonas paskatino prisiimti lyde-
rio atsakomybę. O rabinas Soloveitchikas paskatino mąstyti“**, – apiben-

*  George Steiner, The Idea of Europe, New York: Overlook Duckworth, 2015, 45–46.
**  Jonathan Sacks, the UK‘s Inclusive Former Chief Rabbi, Dies at 72, https://www.nytimes.

com/2020/11/09/world/europe/jonathan-sacks-dead.html
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drino J. Sacksas, galiausiai 1976 metais pats tapęs rabinu, o nuo 1991 me- 
tų ėjęs ir Jungtinės Karalystės bei Sandraugos šalių vyriausiojo rabino 
pareigas. 

Tačiau Atėnai ir Jeruzalė J. Sackso gyvenime svarbūs ne tik kaip jo pa-
šaukimo dilemą įprasminantys simboliai. Ne tik „Moralė. Bendrasis gėris 
permainų laikais“, bet ir kitos jo knygos – „Vilties politika“ (The Politics of 
Hope), „Namai, kuriuos statome kartu“ (The Home We Build Together), „Pagy-
dyti suskaldytą pasaulį“ (To Heal a Fractured World), „Ne Dievo vardu“ (Not in 
God’s Name), „Didžioji partnerystė. Dievas, mokslas ir prasmės paieškos“ 
(The Great Partnership: God, Science and the Search for Meaning) – yra tarsi are-
na, kurioje vyksta intensyvūs dialogai, ginčai tarp Sokrato ir Izaijo sekėjų. 
Idėjos yra svarbios, pabrėžia jis. Mūsų tikrovė atsiremia į idėjas apie žmo-
gų, jo vietą pasaulyje. Geros idėjos gali suteikti mums viltį ir pasiūlyti išei-
tį iš keblios situacijos, o blogos idėjos gali sukelti labai liūdnų padarinių, 
tačiau dėl to tik dar svarbiau tampa stoti akistaton su jomis. Tą jis labai 
aiškiai akcentavo savo knygoje „Ne Dievo vardu“, kurioje gilinosi į religinio 
fundamentalizmo problemą pabrėždamas, kad problemos nebus išspręs-
tos išstumiant religiją iš viešosios erdvės ar ją paprasčiausiai ignoruojant 
su viltimi, kad sekuliarizacija yra neatšaukiama tendencija. Ne, pasak jo, 
prie sudėtingų religinių tekstų būtina grįžti būtent dėl to, kad klaidingos 
jų interpretacijos gali atnešti liūdnų padarinių ir paskatinti tai, ką jis va-
dino altruistiniu blogiu, daromu giliai įsitikinus, jog atlieki šventą misiją 
ir kitą kaip detalę aukoji idealo labui. Perspėdamas apie religijos politi-
zavimo ir politikos religizavimo keliamus pavojus, Sacksas argumentavo, 
kad būtina ne nusigręžti nuo sudėtingų religinių tekstų, o atlikti teologinį 
darbą juos interpretuojant, nes tik taip galima nukenksminti grėsmes.* 
Tokį darbą, anot jo, savo laiku atliko tokie mąstytojai kaip Johnas Miltonas, 
Thomas Hobbesas, Johnas Locke’as, Baruchas Spinoza.**

Ieškodamas atsakymų į rūpimus klausimus apie multikultūraliz-
mo krizę, visuomenės atomizaciją ir poliarizaciją, religinį fanatizmą, 
jis semiasi iš abiejų šaltinių – tiek Atėnų, tiek Jeruzalės – ir cituoja ne 

*  Jonathan Sacks, Not in God‘s Name, London: Hodder&Stoughton, 2015, 24.
**  Jonathan Sacks, The Home We Build Together, London: Continuum, 2007, 135.
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tik tuos, kuriems besąlygiškai pritaria. Priešingai, svarstomą klausimą  
J. Sacksas visad pristato pateikdamas plačią egzistuojančių interpreta-
cijų, požiūrių panoramą ir taip sugestijuodamas, kad svarbu ne skubėti 
dėstyti savo poziciją, o visų pirma įsiklausyti, mėginti suprasti tiek kito 
argumentus, tiek situaciją, kurioje tie argumentai gimsta. Ausis dialo-
gui tiek pat svarbi kiek ir liežuvis. Be to, ir diskusija, anot J. Sackso, yra 
dviejų rūšių – vardan tiesos ir vardan pergalės. Pastarąją Sacksui šian-
dien įkūnija populistiniai lyderiai, kurie nesistengia klausytis, priešin-
gai – iškraipo oponentų idėjas, siekia delegitimizuoti kito balsą, mėgina 
prisiimti sau teisę kalbėti visų vardu, nepritariančiuosius išvadina prie-
šais. O anot jo, būti nugalėtam tiesos po įtempto ginčo yra vienintelis 
pralaimėjimas, galiausiai virstantis pergale.* Dėl to labai svarbu visuo-
menėje palikti vietos kitam ir jo balsui, nes prievarta pasiektas pritari-
mas nėra sutarimas.** 

Be to, pats judaizmas rabinui Sacksui yra neatsiejamas nuo ginčo, kurį 
skatina nesusitaikymas su pastebimomis blogybėmis. Nesutikdamas su 
Karlo Marxo teiginiu, kad religija yra tarsi opiumas liaudžiai, veikiantis kaip 
nuskausminamieji, kad būtų susitaikyta su netoleruotina padėtimi, Sack-
sas vadina Jeruzalės palikimą „šventu nepasitenkinimu“. Anot jo, tiek Abra-
omas, tiek Mozė, tiek Amosas ar Izaijas kovojo už teisingumą ir žmogaus 
orumą nebijodami stoti į akistatą su dvasininkais ir karaliais ar net ginčytis 
su pačiu Dievu.***  

Galiausiai judaizmas, kuris skelbia, kad aukščiausia galybė įsikišo į 
pasaulį tam, kad iš vergijos išlaisvintų begalius, Sacksui yra neatsiejamas 
ir nuo vilties. Net sutikdamas su filosofo Alasdairo MacIntyre’o argumen-
tu, kad mes Vakaruose nors ir toliau vartojame moralinius argumentus, 
iš tiesų esame praradę tiek teorinį, tiek praktinį suvokimą apie moralę ir 
teturime pabirus, tarpusavyje nebesisiejančius fragmentus to, kas kadai-
se buvo nuoseklus visa apimantis pasaulėvaizdis ir mūsų vietos pasaulyje 
suvokimas, Sacksas nepasiduoda jo pesimistinėms išvadoms, kad mūsų 

*  Jonathan Sacks, Argument for the Sake of Heaven, https://rabbisacks.org/argument-for-the-
sake-of-heaven-korach-5779/.

**  Jonathan Sacks, Not in God’s Name, 230.
***  Jonathan Sacks, To Heal a Fractured World, New York: Schocken Books, 2005, 17–27.
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laukia tamsos ir barbarizmo era.* Anot jo, neviltis kvepia susitaikymu, o 
viltis reikalauja drąsos nepasiduoti, nesusitaikyti.** Statyti savo namus ant 
Jeruzalės pamatų jam reiškia vilties, o ne tragedijos kultūros pasirinkimą. 

Graikų dramos galia, anot jo, slypi suvokime, kad kiekvienas veikėjų 
žingsnis, kad ir ką jie darytų, neišvengiamai priartina prie galutinio re-
zultato išsipildymo, ir taip žmogaus laisvės iliuzija sudūžta susidūrusi 
su neišvengiamybės uola. O vilties kultūra byloja apie tai, kad nėra jokio 
neišvengiamo likimo, jokios iš anksto nulemtos ateities, jokio rezultato, 
kurio nebūtų galima išvengti.*** Vilties kultūra, kurią kaip paveldą gauna-
me iš Jeruzalės, kalba ir apie tai, kad žmonijos istorija nėra tik beprasmių 
atsitiktinių įvykių kratinys. Tikėjimas dovanoja tiek laisvę kaip išsivadavi-
mą iš neišvengiamybės, tiek prasmę, kuri kreipia mūsų žvilgsnius į atei-
tį. Taip istorija tampa laisvės erdve, tad Sacksas kalba apie iššūkį priimti 
laisvę kaip galimybę ir kartu atsakomybę. Su pasauliu, koks jis yra, nedera 
susitaikyti, nes jis nėra toks, koks turėtų būti, teigia Sacksas ir priduria, 
kad Dievas kviečia žmones tapti bendrakūrėjais. 

„Didžiausias pavojus, su kuriuo šiandien susiduria Vakarų visuome-
nės, yra bejėgystės jausmas, kai rodosi, kad pasaulis tampa nebekontro-
liuojamas, problemos per didelės išspręsti, o neapykanta per gili, kad 
būtų galima išgydyti. [...] Nevilties politika yra blogiausias pasirinkimas. 
Bejėgystės jausmas per lengvai tampa manipuliuojamas tų, kurie alksta 
galios. Baimė, viena vertus, lengvai gali būti paversta pykčiu, neapykanta, 
smurtu, teroru, ksenofobija, paranoja, o kita vertus – kapituliacija, bailu-
mu, defetizmu ir nuolaidžiavimu. Franklinas D. Rooseveltas, pareikšda-
mas, kad „vienintelis dalykas, kurio turėtume bijoti, yra pati baimė“, išsa-
kė tiesą, kurios svarba niekur nedingo ir XXI amžiuje. Vienintelis baimės 
priešnuodis yra atsakomybė: atsisakymas tikėti, kad mes nieko negalime 
padaryti, apsisprendimas niekada neieškoti išeities kaltinant kitus ir taip 
paverčiant juos atpirkimo ožiais, turinčiais atpirkti mūsų nusivylimus ir 
baimes. Lengva skųstis ir sakyti, kad tai kieno nors kito kaltė. Drąsa gims-

*  Jonathan Sacks, Morality: Restoring the Common Good in Divided Times, Hodder&Stoughton, 
2020, Kindle.

**  Jonathan Sacks, The Politics of Hope, London: Jonathan Cape, 1997, 266–268.
***  Jonathan Sacks,The Home We Build Together, 56–57.
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ta tą akimirką, kai nusprendžiame ne skųstis, o išsakyti asmeninį protestą 
prieš šio pasaulio blogybes imdamiesi daryti gerus, kad ir mažus, darbus. 
Atsakomybės etika suteikia individams stebėtino atsparumo, nes jie tam-
pa žmonėmis, galinčiais atlaikyti bet kokią nesėkmę ir pasitikti ateitį be 
jokios baimės*, – savo knygoje „Pagydyti suskaldytą pasaulį“ rašo Sacksas. 

Atsakomybės etika, anot rabino, ragina mus vertinti visuomenę pagal 
tai, kaip joje rūpinamasi pačiais silpniausiais ir pažeidžiamiausiais, suvo-
kiant ir savo pačių pareigą įnešti indėlį. Kadangi Dievas sukūrė pasaulį iš 
meilės, tai ir mes, anot Sackso, esame kviečiami veikti pasaulyje iš meilės 
jam, kad paliktume pėdsaką, kad žingsnis po žingsnio, kiek tik reikės, veik-
tume tam, kad pasaulis taptų teisingumo ir atjautos vieta, kurioje vieni-
šieji nebeliks vieni, skurstantieji neliks be pagalbos, pažeidžiamiausiųjų 
skundai neliks neatsakyti, o nuskriaustieji bus išklausyti. Kaip to iliustra-
ciją Sacksas pasakoja Isaaco Abrabanelio – Ispanijos karaliaus Ferdinando 
ir karalienės Izabelės kanclerio – istoriją, kaip kartą monarchas jo paklau-
sęs, kiekgi turto jo pavaldinys yra sukaupęs. Abrabanelis įvardijęs tam tikrą 
sumą, o karalius atsakęs, kad, jo žiniomis, Abrabanelis turįs žymiai dau-
giau. „Tačiau jūs klausėte manęs, kiekgi turto aš turiu. Nuosavybė, kurią 
turiu, man nepriklauso, nes jūsų didenybė rytoj galite ją iš manęs paimti, 
o ir geriausiu atveju aš tesu laikinas jos saugotojas. Sumą, kurią įvardijau, 
esu išdalinęs kaip labdarą. Šio nuopelno nei jūs, nei jokia kita žemiškoji 
jėga negalės iš manęs paimti“**, – pareiškęs Abrabanelis. 

Mus apibūdina tai, kiek gebame duoti ir padėti tiems, kurie yra pažei-
džiamiausi. Tačiau tam, kad galėtume sėkmingai veikti, reikalingi ne tik 
pavieniai asmenys, bet ir stipri pilietinė visuomenė. Ypač šiandien, kai, 
anot Sackso, regime individualistinės kultūros suvešėjimą, kai etikoje 
esmine vertybe tampa autonomija, politikoje – individualios teisės, kul-
tūroje – postmodernizmas, o religijoje – „dvasingumas“. Tokios kultūros 
stabas yra savasis aš, jo ikona – asmenukė, o operacinė sistema – laisvoji 
rinka bei technokratinė liberaliosios demokratijos valstybė. „Vietoj nacio-
nalinės tapatybės mes turime globalųjį kosmopolitizmą, vietoj bendruo-

*  Jonathan Sacks, To Heal a Fractured World, 270.
**  Ten pat, p. 42.
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menių – flašmobus. Mes nebesame piligrimai, nes tapome turistais. Mes 
nebežinome, kas esame ar kodėl“*, – rašo Sacksas savo knygoje „Ne Dievo 
vardu“, ragindamas griebtis pilietinės visuomenės atkūrimo darbų.

Šioje vietoje svarbu akcentuoti dar vieną konceptą, be kurio būtų sun-
ku interpretuoti rabino Sackso tekstus. Tai iš Biblijos pasiskolinta sandoros 
sąvoka. Sacksas rašo, kad Biblijoje randame unikalią dualistinę politinę teo-
riją, paremtą tiek socialiniu kontraktu, tiek sandora. Jei socialinis kontrak-
tas įsteigia valstybę, tai sandora įsteigia visuomenę, kuri neįsivaizduojama 
be bendrų moralinių saitų. Socialinis kontraktas, anot Sackso, kyla sekant 
Aristotelio pateiktu žmogaus kaip politinio gyvūno apibrėžimu, o sandorą 
pagrindžia Maimonido pateiktas žmogaus kaip socialinio gyvūno apibrėži-
mas. Žmogus kaip politinis gyvūnas kuria politines institucijas – valstybes, 
vyriausybes, politines sistemas. O žmogus kaip socialinis gyvūnas kuria pi-
lietinės visuomenės institucijas: šeimas, savanoriškas asociacijas, labdaros 
organizacijas, klubus.** Mes esame tiek viena, tiek kita, tačiau, Sackso teigi-
mu, pamatinis politinis klausimas Biblijoje yra ne tai, kokia valdymo forma 
yra geriausia, o tai, kaip sukurti tautą iš skirtingų genčių.*** Tad pirminis 
politinis veiksmas yra sandora ir tik po to socialinis kontraktas, nes pradžio-
je yra reikalinga tauta, kuri norėtų steigti valstybę.

„Socialinis kontraktas įsteigia valstybę, o socialinė sandora – visuome-
nę. Socialinis kontraktas yra apie galią ir tai, kaip ji paskirstoma politinia-
me lauke. Socialinė sandora yra apie tai, kaip žmonės gyvena kartu ne-
paisydami savo skirtumų. Socialinis kontraktas yra apie valdžią. Socialinė 
sandora yra apie koegzistavimą. Socialinis kontraktas yra apie įstatymus 
ir jų įgyvendinimą. Socialinė sandora yra apie mums bendras vertybes. 
Socialinis kontraktas yra apie galimą prievartinės jėgos panaudojimą. So-
cialinė sandora yra apie moralinius įsipareigojimus, bendras vertybes ir 
idealus, kurie įkvepia kartu veikti vardan bendrojo gėrio“****, – dėstė Sack- 
sas savo knygoje „Namai, kuriuos statome kartu“. 

*  Jonathan Sacks, Not in God’s Name, 41.
**  Jonathan Sacks, The Politics of Hope, 56–57.

***  Jonathan Sacks, The Home We Build Together, 104.
****  Ten pat, p. 110.
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Anot jo, sandora paremtoje visuomenėje tapatybė nėra fiksuota, ji yra 
įgyjama veikiant, nes mes esame tai, ką darome. Tokiame modelyje pri-
klausymas yra glaudžiai susietas su pasirengimu duoti. Esame visuome-
nės bendrakūrėjai, todėl ir mūsų žvilgsnis yra nukreiptas į ateitį, nes isto-
rinis pasakojimas nėra baigtas, jis rašomas toliau.  Šis modelis akcentuoja 
ne tik teises, bet visų pirma pareigas ir pabrėžia bendrojo gėrio idėją. Jis 
nėra paremtas etniniu nacionalizmu ar religine tapatybe grįstu naciona-
lizmu, nes svarbu ne rasė, gimimo vieta, tikėjimas, o tai, ką mes darome. 
Kitaip tariant, kalbame apie pilietinį nacionalizmą, kur svarbiausias yra 
noras įsitraukti į nacionalinį projektą regint visuomenę kaip nesibaigiantį 
kūrimo procesą.* 

Sandoros konceptas svarbus kaip raktas į knygoje „Moralė. Bendrasis 
gėris permainų laikais“ autoriaus dėstomą kritiką ir siūlymus. Šiandien 
dažnai galime girdėti kalbų apie politinę ar ekonominę krizę. Kalbama 
apie iššūkius liberaliajai demokratijai, populizmo pavojų, augančią visuo-
menės poliarizaciją. Diskutuojama apie augant nelygybei didėjančią pro-
peršą tarp labiausiai ir mažiausiai pasiturinčiųjų, augančias prekariato 
gretas. Tačiau rabino Sackso knyga yra raginimas neskubėti visų šiandie-
nos iššūkių suvesti tik į ekonomines ar politines kategorijas, nes tai galėtų 
sudaryti klaidingą prielaidą, jog užtenka įgyvendinti pokyčius politinėse 
institucijose ar senus politikus pakeisti naujais, atlikti tam tikras ekono-
mines reformas pakeičiant mokesčių tarifus, įvedant naujas priemones ir 
viskas susitvarkys mums kaip pilietinei visuomenei nepajudinus nė piršto 
ar tiesiog dalinant užsakymus tiems, kuriuos laikome atsakingais. Klystu-
me taip manydami.

Sacksas akcentuoja, kad visos valstybės turi tris pamatines instituci-
jas, ir, be ekonomikos, kuri rūpinasi gerovės kūrimu ir paskirstymu, be 
politinės sistemos, kuri legitimuoja ir paskirsto galią, dar yra ir moralinė 
sistema, kuri yra visuomenės balsas manyje, kuri kalba apie bendrąjį gėrį 
ir orientuoja mūsų veiksmus, kad jie tenkintų ne tik asmeninius interesus. 
Tai ir yra sandora. Tad Sacksas išsako mintį, kad šiandien visų pirma su-
siduriame būtent su moraline krize: vis dar turime valstybę ir ekonomiką, 

*  Jonathan Sacks, The Home We Build Together, 140.
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tačiau prarandame sandorą ir per tai netenkame visuomenės. Ne veltui 
knygoje „Namai, kuriuos statome kartu“ jis kalbėjo apie tai, kad Vakarų 
visuomenės vis labiau primena viešbutį, kuriame gyvenančiųjų niekas 
nebesaisto ir kuriame individams vis labiau užsiveriant savo privačioje 
erdvėje nyksta atsakomybė už bendras erdves.* Šios krizės padariniai ma-
tomi ir kalbant apie politiką bei ekonomiką, kurios virsta nulinės sumos 
žaidimu dėl galios ar išteklių. Tačiau liūdniausi šios krizės padariniai, 
anot jo, susiję būtent su pilietine visuomene, kuri netekusi jungiamo-
jo audinio dezintegruojasi į tarpusavyje kovojančias skirtingų tapatybių 
grupes. Sacksas kalba apie vadinamųjų palaikymo tinklų irimą, kai indi-
vidas tampa vis vienišesnis, o pilietinė visuomenė vis mažiau įgali spręsti 
iššūkius, todėl atsakomybė deleguojama valstybei. Piliečiams tampant vis 
labiau bejėgiams daugėja reikalavimų, adresuojamų politikai, auga nepa-
sitenkinimas, pyktis ir gausėja kaltinimų tų reikalavimų neįgyvendinant.

Sacksas primena tai, ką, anot jo, esame linkę pamiršti: laisva visuome-
nė yra moralinis pasiekimas, nes visuomenėje laisvės neįmanoma išlaiky-
ti remiantis tik rinkos ekonomika ar liberaliosios demokratijos politika. 
Laisvai visuomenei svarbūs tam tikri santykiai, įpročiai, tradicijos, kurie 
nesusiklosto savaime, o yra rezultatas švietimo, socialinių institucijų kūri-
mo bei puoselėjimo siekiant perduoti dorybes ir elgesio taisykles, be kurių 
laisva visuomenė patirtų griūtį.** 

Kalbėdamas apie šiandieninę moralinę krizę, Sacksas visų pirma išski-
ria susiformavusį reliatyvistinį požiūrį į moralę – ji suvedama tik į skonio 
reikalą, bereikšmius emocinius vertinimus ar bet ką, kuo, anot Sackso, 
pasirenku ją būti. Šito reliatyvistinio posūkio ištakos, anot jo, aptinkamos 
septintojo dešimtmečio kultūrinėje revoliucijoje. Taip moralė perskeliama 
į dvi dalis – yra moraliniai pasirinkimai ir yra jų padariniai. Rinka sutei-
kia mums galimybes, o pati moralė tampa tik vienu iš rinkoje išstatomų 
pasirinkimų, kur svarbiausia tampa ne klausimas, ar tai teisinga, ar ne, o 
tai, ar patenkinami manieji troškimai. Todėl, kaip teigia Sacksas, mums 
vis sunkiau darosi suvokti, kodėl esama tokių dalykų, kuriuos mes norime 

*  Jonathan Sacks, The Home We Build Together, 13–25.
**  Jonathan Sacks, Morality: Restoring the Common Good in Divided Times, Kindle.
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daryti, galime sau tai leisti ir net turime tam įstatymo garantuotą teisę, 
tačiau vis tiek neturėtume to griebtis, nes tai yra neteisinga, negarbinga, 
nelojalu ir žema.* Etiką redukuodami iki ekonomikos, mes savo pasirin-
kimų padarinius paliekame tvarkyti valstybei ir taip pakliūvame į uždarą 
ratą, kur atrofuojantis pilietinės visuomenės raumenims valstybė prisi- 
ima vis didesnį vaidmenį reguliuoti, o tai savo ruožtu daro įtaką tolesniam 
pilietinės galios nykimui. 

Kalbėdamas apie atsakomybės už mūsų pasirinkimus perkėlimą ant 
svetimų pečių, apie visuomeninių darinių, kurie įtraukdavo individus į 
tarpusavio priklausomybės tinklus, suteikdavo palaikymą ir taip užpil-
dydavo erdvę tarp paskiro individo ir valstybės, nykimą ir galimus viso to 
padarinius, rabinas Sacksas akcentuoja, kad jo požiūris remiasi ne apoka-
liptiniu, o pranašišku žvilgsniu į visuomenę. Biblijos pranašai, kalbėdami 
apie ateitį, anot jo, siekė ne ją nuspėti, o apie ją perspėti, kad įsiklausę ga-
lėtume pakeisti kursą. Priešingai nei orakulas, kuris sėkme laiko ateities 
nuspėjimą, pranašas tuo nė kiek nesidžiaugia, nes jo sėkmė glūdi kitur –  
galimybėje įtikinti laisvą valią turinčius žmones prisiimti atsakomybę, kad 
blogiausias scenarijus liktų tik popieriuje.** Būtent taip ir derėtų skaity-
ti šią rabino Sackso knygą – kaip mūsų laikų diagnozę ir kaip raginimą 
klausti ne kas dėl visko kaltas, o koks yra mano paties vaidmuo ir atsa-
komybė. Susigrąžinę atsakomybę ir suvokdami, kad laisva visuomenė yra 
moralinis pasiekimas, kuris visų pirma reikalauja nugalėti ne kitą, o save 
patį suvaldant savąją natūrą, kad ši įkūnytų dorybes, mes palaipsniui gali-
me atkurti socialinį jungiamąjį audinį ir sandoros, kur kiekvienas galvoja 
ne tik apie asmeninį, bet ir apie bendrąjį gėrį, dvasią.

Tikiu, kad Sackso knyga „Moralė. Bendrasis gėris permainų laikais“ su-
ras savo skaitytoją ir Lietuvoje. Būtų klaidinga ją supaprastinti tik iki Jung-
tinės Karalystės ar JAV pilietinės visuomenės pjūvio atskleidžiant esmines 
pilietinės galios silpnėjimo priežastis ar ten vykstančių debatų moralės 
filosofijos klausimais analizės ir plėtojimo. Nesame nuo Vakarų atskir-
ta sala, tad tenykščiai iššūkiai – visuomenės poliarizacija ir atomizacija, 

* Jonathan Sacks, Morality: Restoring the Common Good in Divided Times, Kindle.
**  Jonathan Sacks, The Politics of Hope, 260.
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pilietinės visuomenės galios nuosmukis, tapatybės politikos iškilimas, 
kultūriniai karai ir iššūkiai žodžio ar akademinei laisvei, populizmas –  
neaplenkia ir mūsų ar bent jau atskleidžia tam tikras pavojingas tenden-
cijas, kurių derėtų saugotis. Tad Sackso knyga yra ne tik priminimas rim-
tai vertinti idėjų kuriamąją ir destruktyvią galią, bet ir instrumentarijus 
analizuoti mūsų pačių pilietinę visuomenę ir jos iššūkius, kalbėti apie mo-
ralės ir politikos santykį, moralės vietą socialiniame audinyje, laisvosios 
rinkos vaidmenį ir jos ribas. Tai paskata viešuosiuose debatuose girdint 
tokias sąvokas kaip bendrasis gėris, laisva visuomenė grįžti prie šių sąvokų 
apsibrėžimo, kad jos netaptų tik tuščiavidurėmis skirtingo turinio pagal 
poreikį pripildomomis talpomis, ne padedančiomis, o trukdančiomis su-
sikalbėti. Ši knyga yra juo svarbesnė, juo dažniau viešojoje erdvėje girdime 
raginimų nepolitikuoti ar nefilosofuoti, po kuriais slypi moralinių argu-
mentų, dialogo, kaip įsipareigojimo ne tik ginti savo poziciją, bet ir išgirsti 
kito argumentus, nuvertinimas.

       Donatas Puslys
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Pratarmė ir  padėka

Kelionė, kurios kulminacija tapo ši knyga, prasidėjo prieš penkiasdešimt 
metų. Nors didesniąją dalį suaugusiojo gyvenimo buvau religinis vadovas, 
pirmiausia, dar gerokai prieš nuspręsdamas tapti rabinu, įsimylėjau mora-
lės filosofiją, kurią studijavau ir Kembridže, ir Oksforde. Man neįtikėtinai 
pasisekė, nes mano mokytojai buvo iškiliausi mūsų laikų filosofijos pro-
tai. Trečiame kurse dėstė Rogeris Scrutonas. Daktaro disertacijos vadovas 
Kembridže buvo Bernardas Williamsas, o Oksforde – Philippa Foot. 

Jie buvo puikūs. Tačiau moralės filosofija šiaip jau – ne. Ji buvo dera-
ma, bet neperprantama. A. J. Ayeris garsiajame knygos Language, Truth and 
Logic („Kalba, tiesa ir logika“) skyriuje pasakė, kad moraliniai vertinimai 
nepatikrinami, todėl esą beprasmiai, gryna emocijos raiška. Kitas filoso-
fas teigė, kad etika – tik pramanas, kas gerai, o kas blogai. Moralė – lai-
kantis populiariosios nuomonės – arba subjektyvi, arba reliatyvi, ir ma-
žai kas ano meto akademiniame pasaulyje būtų pasakęs kitaip. Jamesas  
Q. Wilsonas, garsusis Harvardo politologas, dėstydamas kursą apie nacis- 
tinę Vokietiją, staiga suprato, kad nesama net bendro sutarimo, ar Holo-
kausto kaltininkai padarė ką nors morališkai siaubingo. „Viskas priklauso 
nuo požiūrio“, – sakė jam vienas studentas.1

Visi trys mano mokytojai žinojo, kad čia kažkas negerai. Paviršutiniška, 
filisteriška ir neatsakinga. Bet, nors ir užtruko, visi rado išeitį. Bernardas 
Williamsas 1970 m. man prisipažino nežinantis, kaip rašyti moralės filoso-
fiją, bet greitai susivokė ir 1971 m. išleido pirmą knygą tokiu pat pavadini-
mu, kaip ir ši, – Morality („Moralė“). O aš nusprendžiau, kad geriausia pra-
dėti nuo man artimiausios judaizmo tradicijos, nes diskusija apie geros 
visuomenės prigimtį judaizme beveik nebuvo nutrūkusi nuo tų laikų, kai 
Abraomas buvo išrinktas mokyti savo vaikus „laikytis VIEŠPATIES kelio, 
darant kas teisu ir teisinga“ (Pr 18, 19). 
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Buvo ir kitų, kurie įžvelgė, kad čia kažkas ne taip. Philipas Rieffas sakė, 
kad „Kultūra – tik kitaip vadinama kompozicija motyvų, kreipiančių savąjį 
aš išorėn, prie tų kolektyvinių tikslų, kurių siekiant galima jį išreikšti ir 
patenkinti“, o į tai dabar sistemingai nekreipiama dėmesio siekiant, pasak 
jo, „psichoterapijos triumfo“ 2. Joan Didion knygoje The White Album („Bal-
tasis albumas“) rašė: „Man sunku laikytis pagrindinės nuostatos, kad tesė-
ti pažadus svarbu pasaulyje, kur viskas, ko mane mokė, atrodo ne į temą.“ 3

O man atrodo, kad labiausiai įtikina Alasdairas MacIntyre’as ir jo še-
devras After Virtue („Po dorybės“), pasak jo, nors mes ir tebekalbame apie 
moralę, „turbūt – jei tik ne visai – praradome tiek teorinį, tiek prakti-
nį supratimą, kas tai yra“ 4. Mums beliko, sako jis, tik pavieniai kadaise 
vientiso pasaulio ir savo vietos jame suvokimo fragmentai. Ir užbaigia 
knygą įspėdamas apie „artėjančius barbariškumo ir tamsos amžius“. 
Toji knyga, kad ir kokia pesimistinė, grąžino mane prie moralės filoso-
fijos. Mano gyvenimui MacIntyre’as padarė bene didžiausią įtaką, nors 
mudu skiriamės akivaizdžiai: kaip žydas aš nelinkęs į pesimizmą.5 Man 
mielesnė viltis.

Mylėkime savo artimą. Mylėkime ateivį. Išgirskime šauksmą to, kurio 
kiti negirdi. Išgelbėkime vargstantį iš jo vargų. Rūpinkimės visų orumu. 
Paskatinkime turintį daugiau, nei jam reikia, dalytis savo palaima su tais, 
kurie turi mažai. Pamaitinkime alkstantį, priglauskime benamį, pagydy-
kime sergantį kūnu ir dvasia. Kovokime su neteisybe, kad ir kas ją darytų 
ir kad ir kam ji būtų daroma. Ir darykime visa tai, nes kaip žmones, kad ir 
kokia mūsų odos spalva, kultūra, klasė ar tikyba, mus saisto žmonių soli-
darumo susitarimas.

Tai moraliniai, o ne ekonominiai ar politiniai principai. Sąžinės, o ne 
turto ar galios dalykai. Tačiau be jų laisvė negyvuos. Laisvoji rinka ir libe-
rali demokratinė valstybė drauge neišsaugos laisvės, nes vien savanaudiški 
interesai jos užtikrinti negali. Aš paremtos visuomenės galiausiai žlunga. 
Ibn Chaldunas tą įrodė XIV a., Giambattista Vico – XVIII a., o Bertrand’as 
Russellas – XX a. Kiti grįstos visuomenės išlieka.

Moralė nėra pasirinkimas. Tai būtinybė. 

♦  ♦  ♦
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Ši knyga parašyta prieš koronaviruso pandemiją ir Britanijoje išleista prieš 
pat virusui pasiekiant jos krantus. Vis dėlto joje kalbama ir apie tada iški-
lusias problemas: apie daugelį varginusią izoliaciją, apie nesavanaudiškus 
poelgius, dėl kurių gyvenimas tęsėsi, apie suvaržymus, kurių teko imtis, 
kad apsaugotume kitus, apie supratimą, kad daugybės didvyrių atlygis 
buvo mažiausias, apie politinės lyderystės išbandymus krizės laikotarpiu 
ir apie tai, kaip svarbu sakyti tiesą, nes tokia yra visuomenės pasitikėji-
mo sąlyga. Visa tai yra moralės dalykai, ir šiai knygai parašytame nauja-
me epiloge paaiškinu, kaip staiga pasirodė, kokie jie reikšmingi. Tikiuosi, 
kad pasaulyje po pandemijos ši knyga galėtų padėti suprasti, kaip po ilgo 
izoliacijos tarpsnio drauge atkurti savo gyvenimą naudojantis šio tarpsnio 
įkvėptomis įžvalgomis ir energija. 

Knyga sudaryta taip: pirmoje dalyje „Vienišas aš“ nagrinėju perėjimo 
nuo „Mes“ prie „Aš“ poveikį žmogaus laimei ir gerovei atsižvelgdamas į 
žmogaus vienišumą, pervertinamą pagalbą sau, socialinių tinklų įtaką ir 
iš dalies šeimos, kaip instituto, žlugimą.

Antroje dalyje „Padariniai“ kalbu apie tai, kad bendrosios moralės ne-
tektis sukelia didelių neigiamų padarinių tiek rinkai, tiek valstybei. Dalis 
pradedama skyriumi „Nuo „Mes“ prie „Aš“, kuriame pateikiama trumpa 
intelektualinė individualizmo plėtros istorija. Dalis baigiama skyriumi 
„Laikas ir padariniai“ – jame mėginu paaiškinti, kodėl, regis, dabar pro-
tingi sprendimai ilgainiui pasirodo besą katastrofiški. 

Trečioje dalyje „Ar vis dėlto galime drauge pasvarstyti?“ kalbama apie 
tai, kad viešojoje diskusijoje vis labiau nyksta pagarba tiesai ir kultūringu-
mas. Atsiradus takoskyroms tapo labai sunku kalbėti ir klausytis. Ar tiesa 
politikoje vis dar vertybė? Ar universitetas vis dar laiko savo tikslu siekti 
tiesos bendradarbiaujant? Kaip socialiniai tinklai veikia mūsų tarpusavio 
santykius? Kaip visa tai paveikė pasitikėjimą, kuris yra svarbiausia geros 
visuomenės sąlyga?

Ketvirtoje dalyje „Būti žmogumi“ nagrinėju, kaip susiję moralė, žmo-
gaus orumas ir prasmingas gyvenimas. Analizuoju, kodėl moralė yra būti-
na, kokias skirtingas formas ji įgauna ir koks jos ryšys su religija.

Pagaliau penktojoje dalyje „Kelias į priekį“ pateikiu savo paties nuomo-
nę, kodėl moralė svarbi, o tada pasiūlau būdų, kaip ją sustiprinti ateityje. 
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♦  ♦  ♦

Ši knyga – apie „Mes“ galią, ir aš džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad jai 
atsirasti padėjo susitikimai su trimis ypatingų žmonių grupėmis. 

Pirmasis susitikimas įvyko per Templetono premijos teikimo ceremo-
niją 2016 m.6 Tada pirmą kartą išsakiau savo argumentus apie moralės 
perkėlimą. Vakaras buvo įsimintinas, ir aš dėkoju Templetonų šeimai už 
renginį bei už didžiulį darbą, kurį atlieka Johno Templetono fondas. Buvo 
nepaprastai liūdna, kad vos prieš metus mirė dr. Johnas (Jackas) Temple-
tonas, o paskui dar ir dėl to, kad pasimirė jo žmona dr. Josephine (Pina), o 
aš taip ir nespėjau nusiųsti jai šios knygos rankraščio. Man labai jų abie-
jų trūksta. Tai nuostabūs žmonės, kurių gyvenimą pakylėjo aukštų idealų 
sparnai. Už draugystę ir svarbų darbą labai dėkoju jų dukroms Heather 
Templeton Dill ir Jennifer Templeton Simpson, taip pat visiems Johno 
Templetono fondo, finansuojančio įžvalgiausius tyrimus, kaip visuomenę 
ir fizinę bei emocinę sveikatą veikia altruizmas ir teigiamos emocijos, to-
kios kaip džiaugsmas, viltis ir atlaidumas, darbuotojams. 

Antroji proga sutikti tokių žmonių buvo TED konferencija Vankuveryje 
2017 m. balandį.7 Tada TED renginyje kalbėjau pirmą kartą, ir tai buvo tur-
būt daugiausia jaudulio man sukėlusi mano kalba. TED kuratorius Chri-
sas Andersonas su savo komanda idėjų sklaidą pakėlė į tikras aukštumas, 
ir vien būdamas jų draugijoje jautiesi įkvėptas, tiesa, ir kiek sutrikęs. Jie 
geriausi klausytojai pasaulyje, todėl ir iš savo kalbėtojų ištraukia visa, kas 
geriausia. 2017 m. konferencijos tema buvo „Ateities Tu“, tad aš teigiau, 
kad ateities „Tu“ labui turėtume stiprinti ateities „Mes“. Pasakiau, kad 
mūsų amžiuje per daug „Aš“ ir pernelyg mažai „Mes“. Kalbėjau apie „Mes“ 
santykius, „Mes“ tapatybę, „Mes“ atsakomybę ir pasiūliau mintyse atlikti 
„rasti ir pakeisti“ veiksmą. Aptikę žodį „sau“ turėtume pakeisti jį žodžiu 
„kitam“. Tad vietoj „pagalba sau“ – „pagalba kitam“; vietoj „savivertės“ – 
„kito vertinimas“. Tai, sakiau aš, pakeistų mus ir imtų keisti mūsų pasaulį.

Trečiąją progą suteikė penkių laidų ciklas Morality in the 21st Century 
(„Moralė XXI amžiuje“), kurį rengiau BBC Radio 4 stočiai 2018 m. rugsėjį.8 
Man visada patiko dirbti su BBC. Daugiau kaip trisdešimt metų kūriau 
laidą Thought for the Day („Dienos mintis“) Radio 4 programai Today, o dvi-



P r a t a r m ė  i r  p a d ė k a 

21

dešimt dvejus metus kasmet rengiau televizijos laidas BBC One kanalui. 
Religija ir etika yra ir turi likti pagrindinė BBC, kaip visuomeninio trans-
liuotojo ir vieno iš įtakingiausių britų kultūros formuotojų, programų da-
lis. Šis vaidmuo tampa juo svarbesnis, kad nereguliuojamame neteisingos 
ir klaidinančios internetinės informacijos chaose mums vis sunkiau atpa-
žinti patikimus tiesos šaltinius. Todėl buvo grynas malonumas kurti tas 
laidas, ir jos juo labiau džiugino dėl to, kad teko bendradarbiauti su laidų 
redaktore ir radijo religijos ir etikos laidų vadove Christine Morgan bei lai-
dų prodiuseriu Danu Tierney. Turbūt niekada daugiau neteko rengti laidų 
su tokiu malonumu.

Vienuolika laidų dalyvių – iš Britanijos, Jungtinių Valstijų ir Kanados 
pakviestų specialistų – buvo tiesiog neįtikėtini, kaip aš nuoširdžiai ir tikė-
jausi. Tai Nickas Bostromas, Oksfordo universiteto taikomosios etikos pro-
fesorius; Davidas Brooksas, New York Times skiltininkas ir rašytojas; Melin-
da Gates, Billo ir Melindos Gates’ų fondo viena iš pirmininkų ir filantropė; 
Jonathanas Haidtas, Niujorko universiteto etiškos lyderystės profesorius; 
Noreena Hertz, Londono universiteto koledžo garbės profesorė; Jorda-
nas Petersonas, Toronto universiteto psichologijos profesorius; Stevenas 
Pinkeris, Harvardo universiteto psichologijos profesorius; Robertas Put-
namas, Harvardo universiteto viešosios politikos profesorius; Michaelas 
Sandelas, Harvardo universiteto  politinės filosofijos profesorius; Musta-
fa Suleymanas, dirbtinio intelekto plėtros įmonės DeepMind padalinio  
Applied AI vienas iš steigėjų ir vadovas; ir Jean Twenge, San Diego valsty-
binio universiteto psichologijos profesorė. Jų įtaka mano mintims visoje 
knygoje akivaizdi. Ne mažiau svarbu, kad jaučiausi padrąsintas, kai studi-
juodamas jų darbus, net ir ilgus metus, supratau esantis ne vienas. 

Vis dėlto tikrosios laidų žvaigždės neabejotinai buvo penkių vidurinių 
mokyklų mokiniai, padėję man studijoje aptarti specialistų atsakymus. Jie 
atvyko iš Mančesterio vidurinės mergaičių mokyklos, Mančesterio ber-
niukų gimnazijos, Mančesterio Loreto koledžo, Tutingo Gravenio mokyk- 
los ir Bušio Karalienės mokyklos. Jie buvo protingi, smalsūs, netgi narsiai 
prieštaravo kai kurioms specialistų nuostatoms ir turėjo puikų humoro 
jausmą. Beveik visi laidų komentuotojai minėdami juos gyrė, jie yra tikrai 
verta dėmesio ateities viltis. 
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Iš anksto spėjau, kad knyga, kuria stengiamasi perskirstyti prioritetus 
ir „Mes“ iškelti virš „Aš“, bus kruopštaus bendradarbiavimo vaisius. Tačiau 
tada nė nenumaniau, koks esu teisus. Kuo nuoširdžiausiai dėkoju savo re-
daktoriui Ianui Metcalfe’ui ir Hodder leidyklos komandai. Niekas manęs 
taip kruopščiai kaip šį kartą Ianas neredagavo, jis septynis kartus perskai-
tė kiekvieno puslapio kiekvieną mielą eilutę su tokiu kritišku atidumu ir 
ryžtu ginčytis, kokio man nebuvo tekę patirti. Visa, kas šioje knygoje yra 
gerai, iš esmės jo nuopelnas. Aš prisiimu visas klaidas ir netikslumus. Dir-
bome išties kaip komanda. 

Mano literatūros agentė Louise Greenberg kaip visada pasitikėjo ma-
nimi taip smarkiai, kad jaučiausi to nevertas ir nenusipelnęs. Louise pro-
diusavo mano pirmąjį žingsnį į šią teritoriją – 1990 m. Reith Lectures radijo 
paskaitas The Persistence of Faith („Tikėjimo tvarumas“).9 O šį kartą jos pagal-
ba ir supratimas buvo ypatingi. Ačiū Justinui McLarenui ir D-J Collinsui, 
Dayanui Ivanui Binstockui ir Davidui Frei už knygai naudingas ir įžvalgias 
pastabas.

Kalbant apie „Mes“ matmenį mano profesiniame gyvenime, tai man 
teko laimė dirbti su geriausia komanda pasaulyje: Joannos Benarroch, 
Dano Sackerio ir Debby Ifield dėka viskas, ką darau, virsta tikrove. Jie ypa-
tingi, ir ne vien todėl, kad visiškai atsidavę, profesionalūs ir entuziastingi. 
Jie nepaprasti todėl, kad jų aukšti moraliniai standartai nemenksta. Jiems 
rūpi daryti teisingus dalykus teisingai. Jie gyvena vadovaudamiesi ištiki-
mybės, doros, atsakingumo ir nuolankumo vertybėmis, ir jų dėka aš tapau 
geresnis žmogus. Danas atliko daugumą tiriamųjų darbų šiai knygai ir pa-
teikė nemažai siūlymų dėl turinio ir stiliaus. 

Pats svarbiausias žmogus mano gyvenime yra žmona Elaine. 2020 m. 
mudu švęsime auksines vestuvių metines. TED konferencijos kalboje mė-
ginau paaiškinti, kuo Elaine mane traukia pirmiausia, – ogi tuo, kad ji 
visiškai kitokia nei aš. Aš gyniau mokslinius darbus abejodamas savimi 
ir kamuojamas egzistencinio nerimo. Ji spinduliavo džiaugsmą. Tad štai 
mano teorija ir visos knygos apibendrinimas: mus augti skatina žmonės, 
visiškai kitokie nei mes. 

Ir pabaigai – skyriau šią knygą mūsų vaikaičiams. Parašiau ją dėl jų 
ateities.
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Kultūrinio 
kl imato kaita

Laisva visuomenė – moralinis laimėjimas.
Bet pastaruosius penkiasdešimt metų Vakaruose ši tiesa buvo užmirš-

tama, ignoruojama arba neigiama. Štai kodėl liberaliajai demokratijai iš-
kilo grėsmė.

Vien rinkos ekonomika ir liberali demokratinė politika visuomenės 
laisvės apsaugoti negali. Tam reikia trečio elemento – moralės, rūpinimo-
si kitų žmonių gerove, aktyvaus atsidavimo teisingumui ir atjautos, noro 
klausti ne tik kas yra gerai man, bet ir kas gerai mums visiems kartu. Kal-
bėti apie „Mus“, ne apie „Mane“, apie „Mes“, o ne apie „Aš“.

Jei mums svarbu tik „Aš“ ir nerūpi „Mes“, jei elgiamės savanaudiškai 
neatsižvelgdami į bendrąjį gėrį, jei savivertė svarbesnė ir visai nerūpi kiti, 
neteksime daug daugiau. Valstybėse nebeliks visuomenės, ją pakeis tapa-
tybės grupės. Mes prarasime kolektyvinės atsakomybės jausmą, o jo vieton 
įsileisime konkurencinę aukos jausenos kultūrą. Precedento neturinčių 
galimybių amžiuje žmonės jausis pažeidžiami ir vieniši.

Rinka bus negailestinga. Politika – melaginga, skaldanti, prieštaringa 
ir radikali. Žmones kamuos nerimas, dvejonės, baimė, agresija, jie jausis 
netvirtai, išmušti iš vėžių, nemylimi. Jie rūpinsis, kaip prasimušti, o ne 
vieninteliu ilgalaikę laimę teikiančiu dalyku – kaip pagerinti gyvenimą 
kitiems. Pagal istorinius standartus žmonės bus finansiškai turtingi, bet 
emociškai skurdūs. Pačiai laisvei kels grėsmę kraštutiniai dešinieji ir kraš-
tutiniai kairieji. Nes kraštutiniai dešinieji svajos apie aukso amžių, kurio 
niekada nebuvo, o kraštutiniai kairieji – apie utopiją, kurios niekada nebus.

Liberaliajai demokratijai kyla grėsmė Britanijoje, Europoje ir Jung- 
tinėse Valstijose. Ir kartu viskam, ką demokratinės valstybės simbolizuo-
ja, – laisvei, orumui, atjautai ir teisėms. Technologiškai pažangiausios 
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pasaulio visuomenės pamiršo net ir tai, kad mes – ne mašinos, mes –  
žmonės, o žmonės išgyvena rūpindamiesi vieni kitais, ne vien konku-
ruodami tarpusavyje. Rinkos ekonomika ir liberali politika žlugs, jei 
nebus pagrįstos morale, kuri pirmiausia akcentuoja mūsų bendrąjį hu-
maniškumą. Ekonominė nelygybė didės. Politika ir toliau apvils mūsų 
lūkesčius. Kils pykčio ir apmaudo banga, o istorija rodo, kad ji yra grės-
mės laisvės ateičiai šauklys. 

Manau, mes išgyvename kultūrinį klimato kaitos atitikmenį ir tik tą 
suvokę suprasime, kad XXI a. politikoje ir ekonomikoje dedasi keisti da-
lykai, kad nyksta viešieji tiesos ir civilizuotų diskusijų standartai, o britų 
ir amerikiečių universitetuose kyla grėsmė žodžio laisvei. Tokia kultūrinė 
kaita skatina ir tokius labiau asmeniškus reiškinius, kaip vienišumas, dep- 
resija ir piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis. Viskas susiję. Jei tą 
suprasime, būsime padarę pirmą žingsnį sprendimo link. 

♦  ♦  ♦

Įspėjimų apie grėsmę liberaliajai demokratijai nūdien pažeria ir politiniai 
lyderiai. 2019 m. lapkričio 8 d., per trisdešimtąsias Berlyno sienos griū-
ties metines, Vokietijos kanclerė Angela Merkel įspėjo, kad „vertybės, ant 
kurių pastatyta Europa, – laisvė, demokratija, lygybė, įstatymų viršeny-
bė, žmogaus teisės – anaiptol nėra akivaizdžios“. Keletą dienų anksčiau 
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad tai, ką mes 
patiriame, yra „NATO smegenų mirtis“. Europa, sakė jis, stovi „ant bedug- 
nės krašto“. 2019 m. lapkričio 13 d. kalbėdama Londone Hillary Clinton už-
siminė apie parlamentares, paliekančias politiką dėl priekabiavimo ir gra-
sinimų, kurių sulaukia iš ekstremistų. Britanija, įspėjo ji, veikiausiai suka 
„autoritarizmo keliu, kuris veda fašizmo link“1. Pagrindą taip susirūpinti 
2019 m. liepą sustiprino karingasis Vladimiras Putinas, pareiškęs, kad „li-
beralizmas atgyveno“ 2. Tokie laikai nėra normalūs.

Prieš trisdešimt metų žlugus komunizmui ir pasibaigus Šaltajam karui 
Vakarai atrodė pasaulio dalis, kur naratyvas visai kitoks. Tas laikas buvo 
pavadintas „istorijos pabaiga“, nes atrodė, kad laisvoji rinka ir liberalioji 
demokratija palaipsniui ir neskausmingai užkariaus visą pasaulį. Žmonės 
norėjo rinkos kraunamo turto ir liberalizmo teikiamos laisvės. Kurį laiką 
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tai atrodė tikėtina, tačiau šiandien Vakarai priešininkams atrodo išsekę, 
išvarginti, susiskaldę ir silpni.

Pastaraisiais metais nedaugelis žmonių išvengia minties, kad deda-
si keisti ir precedento neturintys dalykai. Pasaulio raida nebevyksta ra-
miai ir įprasta linkme. Tarptautinė politinė arena neatgauna pusiausvy-
ros po 2001 m. rugsėjo 11 d. Pasaulinė ekonomika dar nepersitvarkė po  
2007–2008 m. kracho. Kylanti narkomanijos banga Jungtinėse Valstijose 
ir Jungtinėje Karalystėje rodo, kad ir daugelio žmonių gyvenime ne vis-
kas gerai. Diskusijose, tiek politinėse, tiek akademinėse, daugėja įniršio ir 
rietenų. Kažkokie giluminiai ir destabilizuojantys pokyčiai vyksta XXI a., 
bet sunku pasakyti kokie. Informacijos pertekliaus amžiuje, kai tiek daug 
naujienų mus pasiekia mažytėmis nuotrupomis, mes gyvename sausų šū-
kių pasaulyje ir nebesusivokiame, kur esame. O tai veda prie bejėgystės 
jausmo, prie nerimo, baimės ir beviltiško troškimo rasti žmonių, kurie už 
mus tą disonansą įveiktų.

♦  ♦  ♦

Vienas iš svarbiausių šios kultūrinės permainos požymių – kintantis po-
litikos veidas. Po 2016 m. ir Brexito referendumo britų politika dažniau-
siai nusirisdavo iki Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos fiasko ir 
dramatiško taip – ne, kietasis – švelnusis, su susitarimu – be susitarimo farso. 
Vyriausybei – dažniausiai – nepavykdavo deramai susivienyti, o pagrin-
dinė opozicinė partija pasirodė nenorinti ar nepajėgi priešintis itin gerai 
dokumentais įrodomoms antisemitizmo apraiškoms savo gretose. Abu šie 
reiškiniai žymi naujas žemumas britų pokarinės politikos istorijoje.

Kitur Europoje – Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Švedi-
joje – tuo pačiu laikotarpiu kilo neramumų. Daug regėjęs prancūzų po-
litikos apžvalgininkas Johnas Lichfieldas, kalbėdamas apie Gilets jaunes 
(„geltonųjų liemenių“) protestus 2018–2019 m. Paryžiuje, prisipažino nie-
kada nematęs „tokios beprasmiškos destrukcijos... tokios aklos, isteriškos 
neapykantos, nukreiptos ne tik prieš riaušių policiją, bet ir į Prancūzijos 
respublikai šventus dalykus, tokius kaip Triumfo arka“. Kova, anot jo, „per-
žengė smurtinių protestų, riaušių ribą ir priartėjo prie maišto, net pilieti-
nio karo“ 3. 



26

J O N A T H A N  S A C K S  ♦  M O R A L Ė

2019 m. sausį trisdešimt rašytojų, istorikų ir Nobelio premijos laurea-
tų, tarp jų Simonas Schama, Ianas McEwanas ir Salmanas Rushdie, mani-
festu įspėjo, kad „Europa, kaip idėja, byra tiesiog mūsų akyse“. Jie kalbėjo 
apie „žemyną tvindančias populistines jėgas“. Europos idealas, anot jų, 
„dabar bėra vienintelė dora jėga, galinti apsaugoti nuo naujų totalitarizmo 
apraiškų, žadinančių senuosius tamsiųjų amžių vargus“ 4. 

Jungtinėse Valstijose 2016 m. prezidento rinkimai buvo vieni iš labiau-
siai skaldančių. Remiantis naujienų agentūros Reuters ir rinkos tyrimų kon-
sultavimo įmonės Ipsos apžvalga, 15 procentų amerikiečių dėl rinkimų lio-
vėsi kalbėtis su giminaičiais ar artimais draugais. Buvo demonizuojamos 
abi šalys. Tai akivaizdus pavyzdys tokios politikos, kurią Bernardas Lewi-
sas trumpai apibūdino taip: „Aš teisus. Tu klysti. Eik po velnių.“ Po trejeto 
metų Peggy Noonan, vienas iš iškalbingiausių balsų Amerikos politikoje,  
Wall Street Journal rašė, kad „Žmonės jau savo kartėliu didžiuojasi“. Poliari-
zacija skatina pati save ir tampa dar didesnė: „Amerikoje vienišų, piktų ir 
niekam nereikalingų žmonių ne mažėja, o daugėja kiekvieną dieną.“5

Daugelyje naujosios politikos apžvalgų dažniausiai išnyra vienas ter-
minas – populizmas. Jį ne taip paprasta apibrėžti, ir vartojamas jis kartais 
visai laisvai, veikiau kaip įžeidimas, o ne tikslus įvardijimas. Tačiau aps-
kritai terminas apibūdina tokią politiką, kai žmonės mato atsiveriančias 
nepriimtinas gerovės ir galimybių spragas, kai jaučia grėsmę savo verty-
bėms arba iš avangardo, arba iš autsaiderių pusės, kai numano, kad aukš-
tieji valdininkai dirba prieš juos, o ne jiems, o valdžia nesprendžia jų prob- 
lemų. Taip atsiranda stiprių lyderių poreikis ir tam tikras abejingumas de-
mokratiniam procesui. 2017 m. populizmo kilimo didžiosiose išsivysčiu-
siose šalyse tyrimas parodė, kad populistinės partijos gauna daugiausia 
balsų per visą laikotarpį nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio, ir ypač daug jų 
surenka nuo 2013 m.6 

Visose Vakarų šalyse menksta pasitikėjimas viešosiomis institucijomis 
ir lyderiais, didėja politinis ekstremizmas ir vyriausybėms akivaizdžiai 
nepavyksta susidoroti su pagrindinėmis problemomis, tokiomis kaip kli-
mato kaita ir nepasitenkinimas pasauline ekonomika. Ryškėja naujas reiš-
kinys – „tapatybės politika“, tai yra politinis judėjimas, orientuotas ne į 
visą valstybę, o į save kaip mažumą identifikuojančias žmonių grupes, ve-
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dantis populistinės kontrpolitikos, atstovaujančios užspeistiems į kampą 
ir įsiutusiems vietos gyventojams, kurie jaučiasi elito atstumti ir nepaste-
bimi dėl vykdomos kitoms mažumoms palankios politikos. 

O tuo tarpu patys politinio diskurso principai buvo pažeisti taip, kad 
pasitikėjimas juo smarkiai susvyravo. Manipuliacinis naudojimasis so-
cialiniais tinklais, iškraipymai, vadinami tokiais vardais kaip post tiesa, 
alternatyvūs faktai, melagingos naujienos, ir asmeninių duomenų, kurie 
neturėtų būti prieinami siekiant tokių tikslų, išgavimas paskatino didžiulį 
cinizmą politinio proceso atžvilgiu. Gausybė knygų tokiais pavadinimais 
kaip „Keista Europos mirtis“, „Kaip miršta demokratijos“, „Vakarietiškojo 
liberalizmo pasitraukimas“, „Vakarų savižudybė“ ir pan. rodo, kiek daug 
analitikų padarė išvadą, kad pačiai laisvei, kaip pastarąjį šimtmetį supra-
tome, iškilo grėsmė.

„Demoralizuota, dekadentiška, išsekusi, kamuojama demografinių sun-
kumų, pasidalijusi, yranti, neveiksni, silpstanti“, – taip Billas Emmettas 
apibūdina Vakarų valstybę, o dabar ją tokią mato daugelis vakariečių ir tos 
valstybės niekintojų.7 Taigi, anot garsaus žydų posakio: „Pradėk nerimauti. 
Apie smulkmenas – toliau.“   

♦  ♦  ♦

Antra reiškinių grupė siejama su žmogaus laime – arba jos stoka. Visų 
mūsų, vakariečių, gyvenimo lygis pasiekė tokias aukštumas, apie kokias 
protėviai nė negalvojo. Galime įsigyti prekių beveik iš visų žemės kampelių, 
ir jos pristatomos mums prie durų. Galime rinktis plačiai, keliauti dažnai, 
mėgaujamės didesne asmenine laisve nei bet kuri ankstesnė karta. Interne-
tas ir socialiniai tinklai atvėrė mums pasaulį ir pasauliui mus. Saujoje laiko-
me didesnę kompiuterinę galią, nei prieš penkiasdešimt metų būtume radę 
mokslo skyriuose. Niekada neturėjome tokios plačios prieigos prie žinių. 
Niekada neturėjome galimybės sparčiau susisiekti su žmonėmis visame pa-
saulyje. Apie tokį pasaulį daugeliu atžvilgių mūsų protėviai galėjo tik svajoti. 
Skurdas, badas, neraštingumas, ankstyva mirtis – su visu tuo susidorojome 
pavydėtinai sėkmingai. Gyvenimo trukmė per praėjusį amžių ilgėjo po dve-
jus trejus metus kas dešimtmetį. Atrodytų, geriau ir būti negali.

Vis dėlto esama ženklų, kad viskas toli gražu nėra gerai. Pavyzdžiui, 
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2017 m. Jungtinėse Valstijose daugiau kaip 70 200 amerikiečių mirė per-
dozavę narkotikų, dukart tiek nei per dešimtmetį ir triskart tiek nei per 
dvidešimt metų. Šioje srityje Amerika tikrai pirmauja. Mirčių perdozavus 
narkotikų šalyje beveik keturis kartus daugiau nei kitose septyniolikoje 
turtingiausių valstybių, ir pirmą kartą pastarųjų laikų istorijoje gyvenimo 
trukmė Jungtinėse Valstijose iš tiesų trumpėja. Daugiau žmonių – ir vis 
daugiau jaunų žmonių – pražudo alkoholizmas. Savižudybių per mažiau 
nei dvidešimt metų padaugėjo 33 procentais. 

Britanijoje 2018 m. pranešimas atskleidė, kad penkiasdešimtmečių ir 
vyresnių žmonių, kurie priklausomybę nuo narkotikų gydėsi ligoninėje, 
skaičius per vienintelį dešimtmetį išaugo keturgubai – nuo 1380 iki 7800. 
Gerai bent tiek, kad 6 procentais sumažėjo besigydančių jaunesnių žmo-
nių. Tačiau suaugusiųjų narkomanija vis tiek atsiliepia jaunimui, nes nar-
kotikų prekeiviai į kokaino ir heroino platinimą įtraukia daug vaikų.8

Piktnaudžiavimas narkotikais paprastai siejamas su dažnesne depre-
sija, o ja sergančių amerikiečių paauglių irgi sparčiai daugėja. Remiantis 
naujausia Pew tyrimų centro (Pew Research Center) apklausų apžvalga, 70 
procentų amerikiečių nuo trylikos iki septyniolikos metų sako, kad neri-
mas ir depresija yra didelė bendraamžių bėda; jų akimis, tai svarbiausia 
kartos problema.9 2017 m. 13 procentų amerikiečių paauglių prisipažino 
bent kartą per praėjusius metus patyrę didžiosios depresijos epizodą, nors 
2007 m. tokių buvo tik 8 procentai – per dešimtmetį jų padaugėjo net 59 
procentais.10 O Britanijoje 2018 m. Vaikų draugijos pranešime buvo pa-
teikta sukrečianti statistika, kad 2017 m. 20 procentų šalies keturiolikme-
čių mergaičių sąmoningai žalojosi.11

2018 m. Jean Twenge, viena iš mano BBC radijo laidų apie moralę da-
lyvių, išleido pavyzdinę studiją iGen, apie kartą, kuriai ji priskiria 1995 m.  
ir vėliau gimusius jaunus žmones. Studijoje ji dokumentais patvirtina, kad 
amerikiečių paauglių savižudybių, mėginimų nusižudyti ir depresinių su-
trikimų smarkiai gausėja ir lygiai taip pat smarkiai, jų pačių tvirtinimu, 
mažėja pasitenkinimas gyvenimu. Regis, šią kartą labai kamuoja nerimas –  
iGen karta, sako mokslininkė, „yra išsigandusi, gal net įbauginta“. Ji „fiziš-
kai saugiausia, bet psichologiškai trapiausia karta“ 12. 

Tai ne šiaip galvosūkis. Tai kelia esminį klausimą, kur link rinkos eko-
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nomiką sukūrusiose, liberaliose, demokratiškose Vakarų valstybėse mes 
traukiame. Mūšį už gyvybę ir laisvę galbūt ir laimėjome, bet laimės pa-
siekti mums vis nepavyksta. Mes ją vis vejamės, tačiau ji bėga greičiau, nei 
mes įkabiname.

♦  ♦  ♦

Trečiasis šiuolaikinių nuogąstavimų matmuo susijęs su nelygybės ekono-
mika. Labiausiai į akį krintantis pavyzdys yra nuolat didėjantis aukščiau-
sių vadovų ir kitų darbuotojų atlyginimo atotrūkis. Pavyzdžiui, 2018 m.  
Disney bendrovės aukščiausiasis vadovas Bobas Igeris iš viso gavo 65,6 
milijono dolerių (50 milijonų svarų) per metus ir sukėlė Walto Disney’aus 
brolio Roy’aus anūkės Abigail Disney įniršį. Ji pavadino tokį atlyginimą 
„akivaizdžiai nepadoriu“. Jis buvo 1424 kartus didesnis už paprasto ben-
drovės darbuotojo atlyginimą. Laikas, sakė ji, „paklausti vyrų ir moterų, 
kurie mums vadovauja... ar giliai leisime grimzti sunkiai dirbantiems 
žmonėms, kai aukščiausi vadovai nešasi namo vis nežmoniškesnes pinigų 
sumas“. Tikėtis, kad tą padarys bendrovės taryba, piktinosi ji, neprotinga, 
nes „beveik visą ją sudaro esami ir buvę generaliniai direktoriai ir norin-
tieji jais būti“ 13.

Ši tendencija išryškėjo 2007–2008 m. finansų sistemos griūties laiko-
tarpiu, tačiau plėtojosi ilgą laiką. 1965 m. Amerikoje aukščiausių vadovų ir 
darbininkų atlyginimo santykis buvo 20 su 1. Šiandien jis siekia 312 su 1.14  
Antakius gal kilstelėtume mažiau, jei aukščiausi vadovai būtų verslinin-
kai, kuriantys savo verslą, rizikuojantys savo pinigais, investuojantys savo 
santaupas. Bet jie nėra verslininkai. Jie rizikuoja akcininkų pinigais ir dar-
buotojų ateitimi. Ir sunku nepadaryti išvados, kad nedidelis vadovų, ta-
rybos narių ir stambiausių akcininkų elitas leido tam nutikti teisingesnio 
įmonės sėkmės paskirstymo kaina.

Tačiau tai tik daug didesnės problemos dalis: ekonomika ir visuomenė 
atitrūko, ir atotrūkis, globalizuojant gamybą ir prekybą, tik auga. Jei ato-
trūkio nėra, ekonominis augimas paprastai naudingas visai šaliai net jei 
atlygiai nėra paskirstyti tolygiai. Kalbama ne apie tai, kad gamyba perke-
liama į mažo darbo užmokesčio šalis kur nors kitur pasaulyje, pavyzdžiui, 
į Pietų Aziją. Kalbama apie tai, kad ekonominė veikla sutelkiama Vakarų 
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urbanistiniuose komerciniuose centruose, ir platūs šalies ruožai –  pavyz-
džiui, kadaise buvę gavybos ir gamybos regionai – lieka nusilpę, alinami 
didžiulio nedarbo, narkomanijos, nusikalstamumo, juose itin mažas socia- 
linis kapitalas, prastos mokyklos ir menkos galimybės ugdyti vaikus.

Kenčia net XX a. septintojo dešimtmečio amerikietiškosios svajonės 
įsikūnijimas Kalifornija. Dabar ją purto didžiulė benamystės krizė: Kali-
fornijoje gyvena aštuntadalis šalies gyventojų ir visas ketvirtis šalies bena-
mių. Ekonomiškai ji smarkiai susisluoksniavusi: viršuje net pernelyg tur-
tingas Silicio slėnis ir pramogų industrija, viduryje valstybės tarnautojai, 
akademinė ir medijų bendruomenės, o apačioje, pasak Geraldo Bakerio iš 
The Times, „šiuolaikiniai baudžiauninkai“, kurie turi „mažai turto, jokios 
dalies ekonomikoje, o dėl milžiniškų nuomos kainų dar ir mažai mobilūs“ 15.  
Utopija virto distopija.

Buvęs tarptautinio valiutos fondo ekonomistas Raghuramas Rajanas 
savo knygoje The Third Pillar („Trečioji kolona“, 2019) teigia, kad žmogišką-
jį ryšių, santykių, vertybių ir normų tinklą, siejusį mus vienus su kitais, 
suplėšė technologinės naujovės. Padariniai, kaip matome, yra socialiniai 
neramumai, smurtas ir populizmas. Anot Rajano, rinkos turi atkurti sąsa-
ją su žmogiškųjų santykių tinklu ir tapti socioekonominės, tai yra rūpintis 
ne vien pelnu, bet ir socialiniu poveikiu. 

Darbo rinkai didelę įtaką darys plačiai naudojamas dirbtinis intelektas. 
Dabartiniais skaičiavimais, bus paveiktos nuo 20 iki 50 procentų darbo 
vietų. Mes nežinome, ar bus sukurta lygiai tiek naujų darbo vietų, ar augs 
nedarbas, ar įvyks koks kitoks pokytis, tarkim, sutrumpės darbo laikas. 
Tačiau Vakarų ekonomikos stovi ant technologijų skatinamų didelių po-
kyčių slenksčio. Būtų kvaila manyti, kad ekonominis augimas gali tęstis 
be pabaigos kaip abstraktus pelno didinimo procesas ir niekaip nepaveikti 
žmonių ir bendruomenių, kuriose jie gyvena.

♦  ♦  ♦

Ketvirtasis fenomenas yra žodžio laisvės pažeidimai Britanijos ir Ame-
rikos universitetų miesteliuose, skatinantys atsirasti tokius naujus reiš-
kinius, kaip saugi erdvė, įspėjamieji ženklai, mikroagresija ir draudimas 
viešai kalbėti, ir jie visi skirti suvaržyti ar uždrausti reikšti pažiūras, ga-
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linčias užgauti kai kuriuos studentus, net jei tokie draudimai užgauna ki-
tus. Maža to, minios taisyklė įsitvirtina vietoj kadaise šventos universitetų 
misijos, tai yra kolektyvinio tiesos siekio. Mintis, kad tam tikros pažiūros 
ir jų besilaikantys žmonės gali būti užčiaupti vien todėl, kad ims ką nors ir 
užgaus, pribloškia, o dabar kaip tik tokie dalykai ir dedasi daugelyje aka-
deminių aplinkų. Tai naujasis nepakantumas.

2019 m. patyriau šoką matydamas, kaip Toronto universiteto psicho-
logui Jordanui Petersonui, dalyvavusiam vienoje iš mano BBC Radio 4 lai-
dų apie moralę, Kembridžo universiteto Teologijos fakultetas nesuteikė 
mokslo darbuotojo pareigų dėl to, kad jis buvo nufotografuotas greta as-
mens, vilkinčio sportinius marškinėlius su užgauliu užrašu. Jokių užuo-
minų, kad Petersonas būtų bent pastebėjęs tą užrašą, ką jau kalbėti apie 
tai, kad būtų jam pritaręs, – viskas spontaniškai įvyko po paskaitos, šimtai 
būtų sumokėję, kad tik su juo nusifotografuotų, ir su kiekvienu jis užtruko 
vos po kelias sekundes. Ko vertos, svarsčiau sau, Teologijos fakultete tokios 
sąvokos kaip tikėjimas, tiesa, teisingumas, didžiadvasiškumas ir atlaidu-
mas? Ar jie ten girdėjo posakį: „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami“? Ar 
Abraomas, Mozė, Amosas ar Jeremijas, anais laikais ginčiję pripažintą iš-
mintį, būtų patraukę minias šitaip iškreiptai suvokdami griežtumą?

Ir tai tik vienas kur kas platesnės problemos pavyzdys. 2017 m. Spiked 
žurnalas pranešė, kad Britanijoje iš 115 universitetų ir studentų draugijų 63,5 
procento „griežtai“ suvaržė žodžio laisvę, o daugiau kaip 30 procentų ją šiek 
tiek apkarpė. Pagrindinis žmogaus teisių ir žodžio laisvės gynėjas Peteris 
Tatchellas, komentuodamas pranešimą, pasakė: „Universitetai būdavo žo-
džio laisvės ir atvirų diskusijų bastionai. Kaip rodo šis pranešimas, dabar jie 
vis labiau varžo žodį visokiausiomis išlygomis taip, kad jis nebėra laisvas.“16

2019 m. lapkritį Britanijos Policy Exchange tyrimų centro pranešimas 
parodė, kad daugelis studentų pritarė minčiai drausti Jordaną Petersoną 
(41 procentas) ir feministę Germaine Geer (44 procentai), kurios buvimą 
universitete laikė nepageidaujamu dėl jos „transfobinių“ pažiūrų. Maž-
daug 40 procentų studentų prisipažino, kad jaučiasi nejaukiai išsakydami 
kitų studentų požiūriui prieštaraujančias nuostatas. Pranešime įspėjama, 
kad Britanijos universitetai „nebėra energingų diskusijų ir laisvų atradi-
mų vieta“, nes „juos smaugia prisitaikėliškumo kultūra“ 17.
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Kodėl mums reikia moralės 
ir kaip ją vėl atrasti

Nėra laisvumo be moralės, laisvės be atsakomybės,  
nėra gyvybingo „Aš“ be tvaraus „Mes“.

JONATHAN SACKS (Džonatanas Saksas, 
1948–2020) – profesorius, filosofas, teologas, 
vyriausiasis Britanijos rabinas (1991–2013), 
politikas, lordas. Daugelio moralės filosofijos ir 
teologijos veikalų autorius, radijo ir televizijos 
laidų apie moralę kūrėjas. „Moralė. Bendrasis 
gėris permainų laikais“ – viena iš paskutinių 
filosofo knygų.

Gyvename kultūros klimato kaitos laikotarpiu. Moralę perkė-
lėme rinkoms ir valstybei. Tačiau rinka kuria turtą, o valsty-
bė stengiasi suvaržyti pernelyg didelę nelygybę, todėl nė viena 
nėra pajėgi pakelti moralės naštą ir parodyti mums, kaip turė-
tume gyventi. Visuomenę ir mūsų bendravimą ši kaita smarkiai 
paveikė. Tradicinės vertybės žlunga, o pastarojo laikotarpio po-
litikos sūpuoklės parodė, kad šiuolaikiniai pakantumo idealai, 
regis, išmušė vairą iš rankų, ir mes esame nešami pasroviui. 
Viskas byra nenuspėjamai: pagiežingas viešasis diskursas stab-
do socialinę pažangą, susiskaldžiusią visuomenę kursto tapaty-
bės ir ekstremistinė politika, stiprėjanti aukos jausenos kultū-
ra reikalauja „saugių erdvių“ ir užčiaupia diskusijas, daugelis 
būgštauja to, ką žada ateitis. Pribloškiamai įžvalgiai kritikuo-
damas šiuolaikinę visuomenės būklę ir nuosekliai vertindamas 
jos priežastis nuo senovės graikų laikų, Reformacijos ir Švie-
čiamojo amžiaus iki pat nūdienos, J. Sacksas teigia, kad netekę 
moralės prarasime ir laisvę. 

Vis dėlto jeigu mums rūpi ateitis, turime imtis atkurti bendrąjį 
moralinį pamatą. Tada vėl atrasime gyvenimą keičiančias para-
doksalias tiesas, kad esame stiprūs, jei rūpinamės silpnaisiais, 
turtingi, jei atsižvelgiame į vargšus, ir nepažeidžiami, jei globo-
jame pažeidžiamuosius. Ši knyga – įkvepiantis žvilgsnis į pasau-
lį, kuriame visi galime rasti sau vietą ir pasitikti ateitį be baimės.
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