Kas ir kaip galės išspręsti socialinį klausimą
Fabijonas Kemėšis

Socialinis klausimas yra taip senas, kaip sena pati žmonija ir jos
vargai. Gal tik rojuje prieš nusidėjimą jo nebuvo. Atsiradęs drauge su
nuodėme, jisai vargino žmoniją visais laikais. Materialinio ir moralinio
skurdo ir išnaudojimų senovėje buvo net žymiai daugiau, kaip mūsų lai
kais. O ir senovėje buvo jautresnės širdies ir sąžinės žmonių, kurie gyvai
tas blogybes jausdavo ir ieškodavo kelių ir būdų joms nugalėti.
Tačiau tik Kristaus dieviškasis mokslas atnešė galingą žmonijai švie
są, kurioje ir socialinė problema įgijo naują dinaminį pobūdį. Krikš
čionių, o ir visų kitų žmonių, esančių Kristaus mokslo įtakoje, sąžinė ne
begalėjo nurimti, nes meilės ir visuotinės brolybės mokslas niekaip nesi
taikė su vienų skurdu ir pažeminimu, o kitų prabanga, lėbavimais ir ma
sių išnaudojimu. Prasidėjo visuotinis vis platesnių sluoksnių sąžinės atbu
dimas. Ėjo reformos, mažėjo iš palengvo skurdas ir vargas. Žmogus ėmė
atgauti savo teises ir garbę.
O vis dėlto devyniolikos amžių krikščionių gyvenimo patyrimas įrodė
teisingumą Kristaus pasakymo, jog „vargšų visada tarp savęs turėsite“,
jog todėl tuščia svajonė būtų laukti čia tokio rojaus, kur visi jaustųsi
patenkinti ir laimingi. Dar ir mūsų laikais besklypių ir benamių žmonių
yra pasaulyje apie dvi trečiąsias, dar daug milijonų žmonių negali gauti
darbo bei uždarbio ir priversti dairytis pašalpų ir pusbadžiai gyventi.
Dar pramoninės revoliucijos sudarytoji naujoji rūšis vergijos — alginė
vergija tebevargina darbininkų pasaulį. O net jeigu kada žeminamųjų ir
išnaudojamųjų skaičius ir sumažėtų iki minimumo, kada, vadinasi, socia
linė problema būtų išspręsta ne tik teorijoje, bet ir gyvenimo praktikoje,
tai vis dėlto ir tuomet žemės gyvenimas žmonijos nepatenkintų, ir ji ilgė
tųsi dangaus. Tokia jau žmogaus širdis. Šių dienų socialinė problema
turi dvi puses: materialinę ir moralinę. Ši pastaroji yra net svarbesnė
už pirmąją. „Socialinė šių dienų kova, — sako Dr. Maceina, — yra kova
ne tik už ekonominį pragyvenimą, bet ir už žmogiškąjį savo kilnumą, už
žmogiškosios vertės pripažinimą, už tinkamą vietą dvasinėje gyvenimo
sąrangoje, už galėjimą naudotis lygia pagarba ir meile“1.
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Ir kūno aprūpinimo, ir dvasios išlaisvinimo bei įturtinimo srityse žmo
nija dar tik mažą dalelę darbo teatliko, ir prieš jos akis dar tebeguli pla
tūs, neišarti dirvonai. Ir vis dar tebelieka aktualus klausimas: kas ir kaip
galės išspręsti socialinį klausimą? Tinkamas į šį klausimą atsakymas
mums būtų ne tik įdomus, bet ir naudingas dėl to, kad gal padėtų susi
daryti ateities darbų planą visiems tiems, kuriems socialinis klausimas
nuoširdžiai rūpi.
1. AIŠKIOS PASAULĖŽIŪROS PIRMENYBĖ
Pagal tai, kaip žmonės praeityje ir mūsų laikais bandė socialinį klau
simą išspręsti, galėtume juos paskirstyti į dvi kategorijas: į tuos, kurie at
meta visą antprigimtinį gyvenimą ir socialinės problemos išsprendimą, —
taigi, ir socialinį progresą, — nori remti vien prigimtosiomis žmogaus jė
gomis, ir tuos, kurie, nepaneigdami žmogaus prigimties jėgų svarbos, mano
tačiau, kad vien šiomis jėgomis žmonijai niekuomet nepasisektų socialinį
klausimą išspręsti, ir todėl reikia būtinai pasigauti jėgų iš viršaus, iš ant
gamčio, ir kad tik sujungus prigimtąsias jėgas su antgamtine pagalba gali
ateiti šviesa ir pasisekimas. Kitaip sakant, matome čia tikybininkus ir be
tikybininkus bandant ne vienodai spręsti tas pačias problemas. Visas tarp
vienų ir kitų skirtumas yra nevienodose pažiūrose į žmogų ir jo prigimtį.
Betikybininkai į savo galvojimų ir darbų pagrindus deda patį žmogaus luo
mo faktą ir jo esamąsias apčiuopiamas jėgas, kurios jiems atrodo visaga
linčios. Todėl jie tiki į žmogaus prigimties jėgų neribotą progresą. Apie
žmogaus dievišką kilmę, jo nelygstamą vertę ir jo galutinę paskirtį beti
kybininkas, jeigu jisai yra nuoseklus ir sąžiningas žmogus, tegali pasa
kyti: ignoramus et ignorabimus.
Visai kitaip supranta tuos dalykus tikybininkas. Jisai žino ne tik iš
Apreiškimo, bet ir iš visuotiniojo žmonijos per tūkstančius metų patyri
mo, kad žmogaus prigimties jėgos yra labai ribotos, ir kad vien jomis pa
sikliaudamas žmogus dažnai tesugeba eiti klaidų ir nepasisekimų keliu. O
ir šiaip jau paprastu sveiku protu galvodamas žmogus prieina ne tik su
pratimą, kad Dievas yra, bet ir kad Jisai, davęs pradžią protingoms būty
bėms, joms savo dievišką charakterį įspaudęs, negalėjo palikti jas ir be sa
vo pagalbos bei globos. Belieka tik tos pagalbos norėti ir jos šauktis. Ir štai
gaunamas žmogaus su jo Kūrėju bendravimas ir bendradarbiavimas. Ir
tik tuo pagrindu atsistojus galimas yra ir asmeninis žmogaus stiprėjimas,
progresas ir jo galingoji kūryba. Žmogus priartėja prie paties Tiesos,
Grožio ir Gėrio šaltinio. Čia jisai semiasi sau jėgų ir entuziazmo.
Betikybininkas psichologas, pedagogas ar istorikas, neturėdamas jo
kios aiškios nuomonės apie žmogaus gyvenimo prasmę ir tikslą, savo so
cialiniuose tyrimuose turės vien tenkintis rinkimu gyvenimo ir žmonių
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elgesio faktų ir tarp nesuskaitomos daugybės tų faktų kaip gi sunku jam
bus tiek susiorientuoti, kad galėtų nustatyti tam tikrus nepakeičiamus
dėsnius, tuos faktus reikiamai įprasminti, numatyti bendras progreso lini
jas, apčiuopti bendrus tikslus. Jisai tik galės apčiuopti begalinį tų faktų
įvairumą, jų daugelio beprasmingumą ir pagaliau tuose faktuose fakte
liuose, it kokiame labirinte — patsai pražūti. O visa tai dėl to, kad į tų
faktų labirintą jisai surizikavo eiti be šviesos.
Tikybininkas tyrėjas eina į gyvenimo faktų tankumyną su žiburiu,
kuris jam ir kelią rodo, ir pačius faktus nušviečia. Jisai tarp tų faktų ne
pražus. Jisai mokės juos suprasti, suskirstyti, sugrupuoti ir padaryti iš jų
visai tikslių išvadų. Metodo pasirinkimo atžvilgiu tikybininkai turės aiškią
pirmenybę. Kada betikybininkai tegalės vartoti vien indukcijos metodą,
tikybininkai naudosis abiem metodais — ir indukcijos, ir dedukcijos. Skir
tingi bus vieno ir kito ir darbo rezultatai. Vieno rezultatai bus beformi
nė ir betikslė faktų krūva; kito darbo rezultatai bus tiksliai surasta nauja
šviesa, naujas akstinas progresui.
Suprantama todėl, kad tikybininkai turi nepalyginamai daugiau gali
mumų socialiniam klausimui išspręsti taip teorijos srityje, taip ir gyve
nimo praktikoje.
2. KRISTUS IR BAŽNYČIA
Dievažmogis Kristus padarė tikrai dievišką įnašą į socialinio klau
simo sprendimą. Jisai atnešė pagrindinius principus tam klausimui spręs
ti. Visa žmonija — tai viena didžiulė šeima. Visi žmonės to paties Dan
giškojo Tėvo vaikai, sukurti pagal Jo paveikslą ir panašumą. Visi tarp sa
vęs broliai ir seserys. Visi atpirkti Kristaus krauju. Visų tas pats amžinasis
paskyrimas. Iš to paaiški visų žmonių pagrindinė lygybė. Tačiau, pagal
nelygiai gautus talentus, nelygią neš atsakomybę ir nelygių turės pareigų
Dievui ir artimui. Bet visiems bus privaloma progų lygybė, ir visiems
turės būti užtikrinta galimybė naudotis gamtos dovanomis tiek, kad ga
lėtų padoriai pragyventi. Žmonės turės mylėti vienas kitą ir vienas kitam
atleisti kaltes. Nelaimingųjų ir apleistųjų turės pasigailėti ir juos remti.
Visi turės visų pirma ieškoti Dievo karalystės ir Jo teisybės, nes, Kristaus
pažadu, visa kita bus žmonėms pridėta.
Jau antras tūkstantis metų baigiasi, kai tasai meilės mokslas praskam
bėjo Palestinos žemėje. Buvo tai meilingas Dievo įsikišimas į žmonių rei
kalus, palaiminga Dangaus pagalba žemei jos žmonių varguose. Per tuos
devyniolika šimtmečių jau pilnai paaiškėjo, kad Kristaus socialinė doktri
na ne vien teoretiškai ir ne vien žmonių sieloms yra racionaliausia ir kil
niausia, bet ir praktiškajam žemės gyvenimui su visais jos ekonomi
niais, kultūriniais ir politiniais reikalais yra sveikiausia ir išganingiausia.
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Žmonija per tuos kone porą tūkstančių metų tiek vargo ir dejavo, kiek
ji nutoldavo nuo Kristaus mokslo. Kristaus mokslas tai buvo raktas, ku
riuo įeinama į vargų paslaptį tam, kad juos apvaldžius, sumažinus ar ir vi
sai išvijus. Tad pirmoji socialinė tiesa, kuri per tą devyniolikos šimtmečių
laiką pilnai paaiškėjo, buvo toji, jog šalia Kristaus mokslo nėra ir negali
būti sėkmingo socialinio klausimo išsprendimo.
Tačiau Dievo Sūnus nesitenkino vienu tik mokslo paskelbimu. Jisai
sukūrė permanentinę įstaigą, kuriai pavedė tą mokslą sergėti nuo iškrai
pymų, jį skiepyti žmonėms ir skleisti. (Euntes ergo docete omnes gentes...).
Tai įstaigai, Savo Bažnyčiai, Jisai pavedė ir dalyti žmonėms antgamtines
pagalbas, — šv. Sakramentus, — kad jie savo darbuose, kovose ir varguo
se nenusilpnėtų. Bažnyčia todėl ne tik nevengia socialinio klausimo, bet
laiko savo ir teise, ir pareiga padėti žmonėms tą klausimą spręsti. „Mes
turime teisę ir pareigą, — sako velionis popiežius Pijus XI savo encikliko
je „Quadragesimo anno“, — apie šiuos reikalus, būtent, ekonominius ir so
cialinius, tarti savo sprendimą su aukščiausiu autoritentingumu“. Juk ši
tie ekonominiai ir socialiniai reikalai liečia žmogų, kurio teisės ir vertybė
taip dažnai esti pažeidžiamos. „Bažnyčios vieta yra tenai, prie barikadų, —
sako R. P. Coulet2, — kadangi, deja, barikados yra. Ir ne tik tam, kad
apaštalautų rezignaciją vargšams ir dosnumą turtingiesiems, juo labiau ne
tam, kad pasidarytų advokatu, nors ir ne suinteresuotu, tik kapitalo teisių,
ar tik darbo reikalavimų, bet tam, kad būtų advokatu žmoniškumo teisių
— kad atgaivintų žmonių dvasią, išblaškytą bekovojant vien dėl savo tei
sių; kad sužadintų, sąžinę, linkusią pamiršti savo pareigas: kad išgelbėtų
visuomenę nuo netvarkos ir anarchijos, kad palaikytų socialinę pusiau
svyrą, pavojingai ardomą taip viršūnių egoizmo, taip ir apačių keršto, žo
džiu — kad neleistų žūti sieloms, jos globai pavestoms“.
Bažnyčia eina į socialinių kovų sūkurį ir kaip pamintų žmogaus tei
sių gynėja, ir kaip auklėtoja, primenanti pareigas, ir kaip gailestingoji mo
tina, globojanti skriaudžiamus savo sūnus ir dukteris, bet už vis labiau kaip
gelbėtoja ir vadovė žmonių sielų. „Jei krikščionybė, — sako Berdiajewas3,
— socialiniame konflikte imasi ginti darbininkų klasę, ji turi tai daryti ne
šitos klasės vardu, bet vardu žmogaus, vardu darbininko kilnumo, vardu
jo žmogiškųjų teisių ir jo sielos, kapitalizmo sunaikintos“.
Bažnyčia veikliai dalyvauja socialinės problemos sprendime, remda
masi labiausiai dviem pagrindiniais principais, pabrėžtais ir Pijaus XI en
ciklikoje „Quadragesimo anno“, būtent, socialinio teisingumo ir socia
linės meilės. Tačiau, jeigu socialinio teisingumo reikalais dažnai esti su
sirūpinusios ir valstybė, ir visuomeninės organizacijos, tai socialinės mei
lės apaštalavimu, skiepijimu ir vykdymu sėkmingai tegali užsiimti Baž
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nyčia, gaunanti sau tam jėgų ir įkvėpimo iš paties meilės šaltinio, Kris
taus. O juk be meilės negali būti nė tikro teisingumo. „Negalima visada
būti tobulai teisingu ir padoriu, — sako jau aukščiau minėtasis Coulet4, —
jeigu nebūsi visų pirma pilnas meilės. Tai psichologinis dėsnis, kuris leng
va patikrinti; teisingumas neišsilaikys ilgai ten, kur neviešpatauja meilė“.
Tad antroji neginčijamoji socialinė tiesa, žinotina kiekvienam socialinio
klausimo tyrėjui, yra toji, kad Bažnyčios dalyvavimas socialinės proble
mos sprendime yra būtinas. Abidvi gi šias aiškias tiesas suvedant į krūvą,
tenka pasakyti, Jog be Kristaus ir Jo įsteigtos Bažnyčios socialinė proble
ma negali būti vykusiai ir sėkmingai išspręsta.

3. SOCIALINIŲ MOKSLŲ SVARBA
Kristaus paskelbtieji socialiniai principai — tai iš Dangaus kritę į
žemę šviesos spinduliai, nušvietę žmonėms jų gyvenimo ir darbo kelią.
Tačiau pagal tuos principus nustatyti realųjį gyvenimą, jais remiantis su
daryti juridines bei socialines gyvenimo normas, sustatyti socialinės ir
politinės veiklos programas ir visa tai įvykdyti gyvenime — Kristus pali
ko patiems savo pasekėjams — krikščionims. Bažnyčia visiems jiems pa
deda savo mokomąja, auklėjamąja ir pastoracine veikla. Tačiau ir Baž
nyčia patį didįjį socialinės problemos sprendimo darbą, — taip mokslinės
teorijos, taip ir praktiško veikimo srityje, — palieka atskiriems mokslo,
politikos ir visuomenės darbuotojams.
Tenka čia pabrėžti, kad dar ir šiandien patsai mokslinis socialinėje
srityje darbas tebėra pradedamoje stadijoje. Ieškojimo ir tyrimo dar
bai eina jau gana seniai įvairiose socialinių mokslų šakose. Tačiau dar la
bai daug įnašų turės padaryti tų mokslų darbininkai ateityje. Ypač čionai
bus svarbūs darbai iš psichologijos, pedagogikos, sociologijos ir istorijos
mokslų sričių. Jie turės išaiškinti: 1) kaip anie amžinieji teisingumo ir
meilės dėsniai turės būti suderinti ir pritaikyti prie žmogaus iš Dievo
gautos ir iš tėvų paveldėtos prigimties reikalavimų ir palinkimų, ir kaip
žmogus galėtų tinkamiausiai sunormuoti savo santykius su ekonomine ir
juridine, su gamtos ir žmonių aplinkuma; 2) tie mokslai ypač turės plačiai
išaiškinti draugijinius žmonių palinkimus ir santykius, visą plačiąją sritį,
kurioje žmogus žmogų įvairiausiai veikia, kad pagaliau pasisektų surasti
kelius ir būdus tikrai darniam ir kilniam žmonių savitarpio gyvenimui ir
veiklai; pagaliau 3) labai daug čia padės nuodugnesnis ištyrimas visų eko
nominių bei socialinių santykių praeities, iš kurios nemaža šviesos (gal
pavidale paaiškėjusių tam tikrų raidos dėsnių) bus galima gauti ir ateičiai.
Visose čia suminėtose srityse mokslinis darbas eina plačia vaga, išsi
4
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šakojęs įvairiomis srovių srovelėmis, tarp kurių pastebimos dvi plačiosios
srovės: empirikų, materialistinės pasaulėžiūros žmonių srovė, ir idealis
tinė tikybininkų srovė.
Psichologijos mokslo srityje ypač žymus tarp tų dviejų krypčių skir
tumas. Materialistinės pasaulėžiūros besilaikantiems psichologija yra
tai pozityvistinis mokslas, tiriąs įvairius žmogaus- proto fenomenus ir jų
sąlygas tiek, kiek tuos fenomenus gali suimti, išmatuoti ir įvertinti žmo
gaus viduje introspekcija. Yra tai psichologija be psichės arba, kaip jie
patys dažnai vadina, fiziologinė psichologija. Visi tyrimai aukštesnių sie
los pergyvenimų, visi klausimai sielos kilmės ir jos paskyrimo, pagal juos,
nebeįeina į psichologijos mokslo sritį, bet į metafizikos sritį, apie kurią
jie nieko nežiną ir nenorį žinoti.
Tuo tarpu taip vadinamieji racionalinės psichologijos šalininkai žiūri į
ją, kaip į dalį viso filosofijos mokslo; nepaneigdami natūralinės psicholo
gijos ir taip pat uoliai tirdami tuos natūralinio proto pasireiškimus, vis dėl
to neužmerkia akių į faktą, kad žmogus yra žymiai daugiau, negu aukštai
išlavintas gyvulys, ir dėl to tiria ir visas su žmogaus siela susijusias proble
mas, taigi, ir begalines žmogaus intelekto aspiracijas ir nepasotinamus
žmogaus valios troškimus, ir tos pačios sielos kilmę ir paskirtį. Kada vieni
nori tvirtai laikytis tiktai žemės ir gamtos, tuo tarpu kiti žiūri giliau ir
plačiau, nori siekti paties dangaus ir amžinybės.
Lygiai žymiai skiriasi ir materialistai sociologai nuo krikščionių so
ciologų. Tiesa, ir vieni ir kiti tiria dažnai tuos pačius socialinius fenome
nus. Tačiau materialistinių pažiūrų sociologas prieina prie socialinių
reiškinių be jokio socialinio idealo. Jisai tik žiūri, kaip ir kas yra. Jam
neturi rūpėti, kodėl ir kam kas yra. Jokie etikos atžvilgiai ir tikslai jam
neprivalo rūpėti. Jisai turi prieiti prie socialinių reiškinių be jokios savo
socialinės filosofijos.
Kitaip krikščionys sociologai. Jie eina prie socialinių faktų išreiški
mų tyrimo su Kristaus mokslo ir idealų šviesa. To mokslo ir idealų švie
soje jie svarsto ir įvertina faktus, konstatuoja progresą ar regresą.
Žinoma, neapsieina be faktų interpretacijos ir sociologai materia
listai. Ir jų kai kurie prieina prie faktų su tam tikra socialine filosofija,
kuri dažniausiai remiasi darvinistine evoliucija. Šie ima aiškinti socia
linius reiškinius dažnai griežtai priešingoj dvasioj, kaip krikščionys so
ciologai, ir dažnai sueina su jais į konfliktą.
Praeities pažinimas svarbus yra ir vieniems, ir kitiems socialinio
klausimo tyrėjams. Tačiau kada materialistai sociologai toje praeityje
ieškos nežinia kaip ir kodėl aklai susidariusių dėsnių, fatališkai veikiančių
šalia žmogaus ir be jo, tuo tarpu krikščionys sociologai į tą praeitį žiūrės
kaip į tikslų bendradarbiavimą laisvos žmonių valios su valia jų Kūrėjo,

F. KEMĖŠIS, KAS IR KAIP GALĖS IŠSPRĘSTI SOCIALINĮ KLAUSIMĄ

377

kurio Apvaizda veda žmoniją savo nuo amžių numatytais keliais, ir kuri tik
ir įprasmina žmonijos visokeriopą progresą.

4. KRIKŠČIONIŠKASIS SINTETIZMAS
Iš visa to, kas aukščiau pasakyta, darosi aišku, kad nei materialistų
psichologų, nei tokių pat sociologų ir istorikų ar pedagogų moksliniai ty
rinėjimai nesugebės socialinio klausimo išspręsti. Savo tyrimams jie ne
turi išeities taško, jų dideli ir kruopštūs darbai — tai faktų prie faktų kro
vimas, neturint prieš akis aiškaus galutiniojo tikslo. Visas jų darbas —
tai lyg tamsioj girioj klaidžiojimas.
O vis dėlto jų tiriamieji darbai turi labai didelės svarbos visiems
tiems, kurie eina į socialinių faktų girią su stipriais žibintais. Krikščio
nys sociologai ne tik negali ignoruoti jų darbų, bet, atvirkščiai, jie turi
juos pažinti, nušviesti juos savo turimų amžinųjų principų šviesa ir inkor
poruoti juos į visą savo krikščioniškos sociologijos sistemą. Žmogaus pri
gimties faktus jie turi sujungti su antgamtiniu gyvenimu. Krikščionys
sociologai iš savo kolegų materialistų ne sykį gali dar ir pasimokyti, ypač
kas liečia tyrimo metodus. Tik einant šiuo krikščioniškojo sintetizmo ke
liu, galės pasisekti socialinį klausimą išspręsti.
Visa schema socialinio klausimo sprendimo galėtų šiaip atrodyti:
A. Dievo Sūnus, ateidamas į žemę, atnešė žmonėms tikrai dievišką
receptą jų ligoms ir vargams. Tai Jojo meilės, teisingumo ir visuotinės
brolybės socialiniai principai.
B. Kristaus Bažnyčia, stovėdama Dieviškojo mokslo sargyboje, glo
bodama ir vesdama žmonių sielas, kartkartėmis, pagal laiko reikalavimus,
pakelia savo autoritetingąjį balsą, primindama žmonėms Kristaus doktri
ną ir nurodydama pastebėtus nuo jos nukrypimus. Be to, kunigai ir vie
nuoliai savo religiniu apaštalavimu ir savo pastoracine raida ugdo ir sklei
džia meilės dvasią, kuri būtina yra socialinei problemai išspręsti.
C. Socialinių mokslų darbuotojai, Dieviškojo mokslo žibintais nešini,
tiria ne tik visus žmogaus prigimties jėgų reiškimosi faktus, bet ir visus
aukštesnius žmogaus sielos polėkius; taip pat ištiria visą taip praeities,
taip dabarties socialinių santykių kompleksą ir numato pageidaujamą tų
santykių raidą ateičiai; tuo būdu jie padeda mokslinius praktiškam so
cialinės problemos išsprendimui pagrindus.
D. Pagaliau auklėtojai, politikai visuomenininkai ir ypač kooperati
ninkai savo veikimo srityse praktiškai vykdo tai, ką mokslinė teorija bus
išaiškinusi.
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5. PRAKTIKOS VEIKĖJAI
Nors mokslinės teorijos darbas bus svarbiausias ir pagrindinis, so
cialinį klausimą besprendžiant, tačiau neturi nuo jos atsilikti ir praktikos
veikėjai. Šių darbas bus ir labiau dėkingas, ir duos labiau apčiuopiamų
rezultatų.
Tarp tų praktikos veikėjų pirmoj vietoj tenka paminėti dvasininkus.
Jiems skirtas garbingas uždavinys gaivinti ir palaikyti krikščioniškos mei
lės atmosferą, be kurios absoliučiai negalimas yra socialinio klausimo iš
sprendimas. Nuo pat Kristaus laikų eina neatiaidi kova tarp meilės ir ne
apykantos. Istorija žino momentų, kada kai kuriuose kraštuose neapy
kanta imdavo laikinai viršų. Tie kraštai skęsdavo ašarų ir kraujo jūroje.
Nė viena kruvina revoliucija nėra davusi pastoviai gerų rezultatų. „Re
voliucijos keliu, — sako A. Maceina5, — socialinė problema negali būti iš
spręsta. Revoliucija visados yra keršto ir neapykantos išsiveržimas. Socia
liniu atžvilgiu tai reiškia norą velnią išvaryti belzebubo pagalba. Socialinė
problema gali būti išspręsta tik nuolatine evoliucija ir reikalingomis re
formomis visų pirma žmogaus dvasios viduje, o paskui išviršinėje san
tvarkoje“. Gi tos reikiamos dvasinės evoliucijos žmonija ir tegalės susi
laukti visų pirma iš uolaus ir pasiaukojamo darbo ir kilnaus pavyzdžio sa
vo dvasios vadų. Didžiojo popiežiaus Pijaus XI palikimas, — Katalikų
Akcija, — veiks ta pačia išganingąja kryptimi.
Jei krikščioniškai nusiteikusioji visuomenė susispies į didžiules, įtakin
gas ir galingas organizacijas, jei per perijodinę spaudą ir literatūrą suda
rys sveiką viešąją opiniją, tuomet netenka abejoti, kad tai netruks atsi
liepti viešojoj kraštų politikoj. Kol krikščionys buvo neveiklūs ir neorga
nizuoti, politika ir diplomatija buvo atsidūrusi rankose gerai organizuotų
masonų. Tačiau Didysis karas ir pokariniai laikai davė progos pasireikšti
masonerijos galutiniam moraliniam bankrotui. Jos šulų sudarytoji Versa
lio sutartis gausiai pasėjo naujų neramumų sėklų. Jų vedamoji pokarinė
politika privedė prie baisių ginklavimosi lenktynių, prie sunkių depresijų
ir prie nuolat artėjančios naujos katastrofos košmaro. Taigi, galutinai
paaiškėjo, kad nors ir labai tvirtai organizuota ir visam pasaulyje papli
tusi slaptoji jėga, tačiau neturėdama savo pagrinduose nei tvirtų amžių
principų, nei kilnių idealų — anaiptol nesugebės vesti žmoniją palaimos
ir progreso keliu.
Masonerijos vietą stengiasi užimti pagoniškasis necionalizmas su die
vinimu valstybės ir su savo vadais — tautų diktatoriais priešakyje. Bet
šio naujo pavojaus amžius, atrodo, bus žymiai trumpesnis, nes, laimei,
žmonės perdaug brangina savo ašmens laisvę ir, tur būt, nepakęs ilgai ir
tos vergijos. Tenka manyti, jog jau artimoji ateitis pašauks prie tautų
5

Op. cit., 7 psl.
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vairo krikščioniškos minties žmones. Seipeliai ir Krupavičiai, Dolfusai,
Šusnigai ir Salazarai — tai pirmieji šioj dirvoj pionieriai. Netolimoj atei
tyj jų atsiras tūkstančiai. Tik šie krikščionys politikai, krikščionys ne vien
iš vardo, bet visa savo dvasia, širdimi ir darbais — sugebės ateityje pri
vesti tautas prie nusiginklavimo ir pavergtam paniekintam darbininkui
grąžinti žmogaus teises ir garbę.
Yra dar viena praktiško darbo sritis, kuri jau ir šiandien visiems leng
vai prieinama, kuri net ir diktatoriams neabuoja — tai ekonominė koope
racija. Kooperatininkai, išvien pirkdami ir parduodami, išvien gamindami
ir taupydami, veikiai pajunta didžiulę moralinę ir ekonominę bendro vei
kimo naudą. Jie dar senosios santvarkos rėmuose stato naują brolybės ir
solidarumo pasaulį. Ročdelio kooperacija, kad ir iš lėto, bet praktiškai ir
sėkmingai jau sprendžia socialinę problemą. Juk tie Ročdelio dėsniai yra
gyvai paimti iš Evangelijos. Juk kooperacijoj gyvai įkūnyta yra Kristaus
socialinė doktrina: visų žmonių pagrindinė lygybė ir tarpusavio brolybė.
Jeigu kai kur kooperacija negaluoja, nukrypsta į klaidžius kelius, darosi
nesimpatinga, tai labiausiai dėl to, kad tų kraštų krikščionys nejaučia rei
kalo joje dalyvauti. Dalyvaudami jie kaip tik įneštų į savo šalies koope
ratyvus daugiau krikščioniškos meilės, draugiškumo ir tolerancijos. Krikš
čionys ir galėtų būti uoliausi Ročdelio dėsnių vykdytojai ir saugoto
jai. Ir čia nereikėtų jokio ekskliuzyvizmo. Krikščionys neturėtų
bijoti patekti čia tarp kitaip nusiteikusių kooperatininkų. Tarp jų krikš
čionys galės jaustis visiškai saugiai ir daug tvirčiau, negu nekrikščionys.
Juk toji organizacija veikia jų doktrinos principais ir pagrindais. Jeigu
kairieji ima veikti pagal tuos principus, tai mums, krikščionims, džiaugs
mas ir garbė. Tiesa, bloga būtų, jeigu jie, tais kilniais principais prisiden
gę, norėtų vykdyti mums priešingus užmanymus. Tai gali įvykti, ir tai
kartais įvyksta. Bet ir įvyksta tai tik todėl, kad krikščionys be reikalo už
leidžia jiems tą dirvą. Pvz, Belgijos miestų gyventojai anaiptol juk ne
visi buvo socialistai. Tačiau jeigu Belgų miestų vartotojų kooperacija at
sidūrė rankose socialdemokratų, kurie ją atvirai naudoja savo partijos
tikslams ir veda prieškrikščioniškoj dvasioj, tai čia ir bus kalti Belgijos
miestų katalikai, užleidę tą dirvą savo idealų priešininkams.
Ir mūsų lietuviškoji kooperacija pasigenda gausių eilių krikščionių
narių ir krikščionių vadų.
Žinoma, viena, nors ir pusėtinai jau pasaulyje paplitusi, kooperacija
nepajėgs išspręsti visos didžiulės socialinės problemos. Jos kelias kad ir
tikras, bet labai ilgas; jos progresas; kad ir gražus, bet labai lėtas. Gal
šimtmečių reikėtų, kol ji pajėgtų bent susilyginti su dabar vyraujančia
ekonominio naudojimo sistema. Jos progresą trukdo kaip tik stoka krikš
čioniškos meilės ir solidarumo tarp narių ir vadų. Progresas būtų žymiai
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spartesnis, jeigu visų kraštų katalikai ir kiti krikščionys aktingai į koope
racijos sąjūdį dėtųsi ir uoliai jame imtų veikti.
Tačiau socialinę problemą išspręsti šalia kooperacijos sąjūdžio daug
padės ateityje pasveikusi (NB! jei pasveiks?!) tarptautinė politika ir nau
ja, geresnė tautų ir valstybių organizacija jau ne vien grynai politikos,
bet ir ekonomijos reikalų atžvilgiu. Naują, ne vien politinė, bet ir ekono
minė Tautų Sąjunga, kuri gal atsiras po naujos pasaulinės katastrofos (jei
dar liks po jos kas gyvas ir sveikas), rasit padės pagrindus naujam svei
kesniam žmonių bendravimui, tuo pat ir socialinio klausimo išsprendimui.
*
*

*

Iš viso, kas čia pasakyta, seka išvada, kad socialinę problemą galės
sėkmingai išspręsti ne kuris nors atskiras genijus, ne kurios nors atskiros
tautos, kad ir atsidėję mokslininkai bei uolūs praktikai-veikėjai, bet viso
pasaulio atsidėję idealistai krikščionys, kurie kartu su malda „Tėve Mūsų“
gavo iš Kristaus palikimą-įsakymą vykdyti žemėje Dievo karalystę. Ne
atsilikime nuo jų ir mes, lietuviai katalikai.

