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Roger Scruton (1944–2020) 

Sir Roger Scruton 

12 stycznia 2020 roku zmarł sir Roger Scruton – popularny i politycznie 
zaangażowany filozof. Tytuł szlachecki otrzymał w czerwcu 2016 roku w dniu 
nominalnych urodzin Królowej. (Tradycja, która nakazuje, by uznawać 
podwójne urodziny monarchy każdego roku, jest głęboko konserwatywna. 
Otwiera ją decyzja króla Jerzego II podjęta w 1748 roku. Król urodził się 
w listopadzie, ale po latach uznał, że biologiczne przypadłości nie powinny 
zmuszać dworu do świętowania przy złej pogodzie. Od tego czasu brytyjski 
suweren obchodzi urodziny w połowie czerwca.)  

W roku 2016 sir Roger wystąpił w Programie Drugim Polskiego Radia 
i powiedział: „Jedyna rzecz, której nienawidzę, to bunt. I tylko przeciw niemu 
się buntuję”. W uznaniu dla jego starań na rzecz tworzenia dobrego wizerunku 
Polski i wyrażając wdzięczność za pomoc w umocnieniu opozycji antykomu-
nistycznej w naszym kraju kapituła Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego odznaczyła sir Rogera medalem „Odwaga i Wiarygodność”.  

Po jego śmierci postać tego wybitnego polityka i naukowca przypomniał 
prof. Ryszard Legutko w wywiadzie dla PR2. Powiedział o sir Rogerze, że był 
jednym z pierwszych, którzy dostrzegli, że w obecnych czasach jesteśmy 
świadkami swoistego nawrotu barbarzyństwa. „Ta neobarbaryzacja wynika 
z zerwania ciągłości z tradycją, stąd ta łatwość postawy buntowniczej”. Prof. 
Legutko dodał: „Jego konserwatyzm był tak naprawdę postawą człowieka 
kulturalnego. Człowiek kulturalny zawsze jest w jakimś głębszym sensie 
konserwatystą, bo zdaje sobie sprawę, że nie może zerwać ciągłości z mądrym 
dziedzictwem naszej cywilizacji”1.  

Kilka dni później w Polskim Radiu 24 Agnieszka Kołakowska, filozof 
i publicystka, opowiedziała o swej przyjaźni z sir Rogerem Scrutonem: „Była 
to osoba wyjątkowa pod względem erudycji i głębi wiedzy. Człowiek bardzo 
dobry, przemiły i bardzo skromny. Nigdy nie obnosił się ze swoją wiedzą 
i pomógł wielkiej liczbie ludzi. Pozostawił po sobie także studentów na całym 
świecie. To był też bardzo śmieszny pisarz. W tym, co pisał i mówił, był 

1 https://www.polskieradio.pl/8/4933/Artykul/2434975,Zmarl-brytyjski-filozof-Roger-Scru-
ton-Byl-zwolennikiem-ciaglosci 



zawarty subtelny humor. Znałam go od wczesnych lat 80., kiedy weszłam 
w skład fundacji pomocy dla Polski. Jego śmierć jest druzgocąca dla jego 
przyjaciół. Nigdy nie wypowiadał się na tematy, o których nie wiedział nic lub 
miał tylko wiedzę dostateczną. Nauczył się języka arabskiego, czytał Koran 
i wypowiadał się na temat islamu w kontekście narzuconej multireligii. Temat 
środowiska jest w Anglii także związany z konserwatyzmem, nie tylko 
z lewicą. Roger Scruton żył na wsi, miał swoją farmę”2.  
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