
SOCIALINĖS SANTVARKOS KRIZĖ

Pratartis. — Nūdienis vakarietiškasis pasaulis pergyvena sute
mas. Du visuotiniai karai, pasaulinė ūkinė krizė, protarpiais pasi
kartoją ūkiniai sutrikimai yra tik jų išorinės apraiškos, įspėjantieji 
ženklai, kurie visiems žinomi, nors jų esmę bando tik nedaugelis 
suvokti.

Pirmasis visuotinis karas, klaidingai vadinamas pasauliniu, pa
sėjo nelemties grūdus. Pokario tarpsnyje vyko stambaus masto so
cialiniai perversmai, kurie vedė į nukrikščionintą nacionalizmą. Ne
lemtieji želmenys laipsniais ėmė keroti visose srityse. Europiečiai 
išvydo socialines, ūkines, politines, dorovines, tikėjimo ir net mokslo, 
meno suirutes, bet retais atvejais ieškojo jų tarpusavio sąsiejo ir 
tikrojo priežastingumo. Jie galėjo pakartoti Liudviko XVI žodžius, 
būk tartus prie ešafoto, atsisveikinant su revoliucijos nusiaubtu sa
vuoju kraštu, kuris laukė atoveiksmio nežinios: «Jau ištisas de
šimtmetis praslinko, kaip aš sekiau ir net numačiau kai kurių įvykių 
raidą, tačiau vengiau ją suprasti».

Šis pokaris galėjo būti laimingesnis, nes netolimos praeities smū
giai įspėjo nekartoti praeities klaidų. Tačiau įsibėgėjimas liko nesu
laikomas. Europa padalinta ir nustelbta. Kai kurie jos kraštai bandė 
išspręsti socialinius klausimus ir sugebėjo pakelti ūkinę gerovę.

Ne tik europiečiai, bet visas pasaulis praregi, kad banga iš rytų 
visur spraudžiasi ir yra užsimojusi nušluoti krikščionybės išugdytą, 
bet nuo jos nušlijusią socialinę sąrangą. Pasaulio užvaldymo grės
mė, pavojus galybėms susinaikinti nuveda mus į minties lėkštumą, 
nes vengiame atsakyti į klausimą: kurių jėgų stumiami, kodėl pa
tekome į nūdienę srovę ir kur mes einame ? Šie klausimai prašosi 
išsamaus aptarimo ir tikroviško pažvelgimo į mūsų tėvynę, pavergtą 
lietuvių tautą, nes ji negalės išsitekti nepriklausomos Lietuvos socia
linės santvarkos buvusiuose rėmuose. Mes turime peržiūrėti klaidingą 
pažiūrą, kad teturime galimybę pasirinkti kapitalistinę ar komunis
tinę socialinę santvarką, nes abi jos negali patenkinti pilnutinio 
žmogaus reikalavimų ir savyje telkia susinaikinimo nuodus.

Socialinė krizė apima visas visuomenines apraiškas: religiją, 
filosofiją, dorovę, mokslą, meną, ūkį ir tarptautini santykiavimą. 
Ne šios paskaitos uždavinys aptarti visas sritis, gvildenti istorioso
finius klausimus ir vakarietiškos kultūros problemas.
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I. SOCIALINĖS KRIZĖS PRIEŽASTYS

Nūdienio pasaulio raidą apsprendė krikščionybė, renesansas ir 
liberalizmas, palydoje utilitarizmas. Pirmąsias šio tarpsnio krizės 
užuomazgas užtiksime renesanso ir reformacijos tarpsnyje. Asmuo, 
neskaidoma visuomenės dalis, jau anuomet pateko į prieštarybių 
srovę. Žmogus, reformacijos tarpsnyje, Dievo valios vykdytojas, 
liberalizmo, utilitarizmo ir pozityvizmo įtakoje nukreipia savo veidą 
tik į žemę. Jis iš dalies išsilaisvina iš socialinės priespaudos, bet jis 
tampa materialistinis, apsprendžiamas ūkininių ir visuomeninių są
lygų. Jei liberalizmas ir komunizmas turi kai kurį filosofinį sąlytį, 
dvi priešingos socialinės santvarkos — kapitalizmas ir komunizmas
— remiasi skirtingai suvokta materialistinės sąrangos samprata. Abi 
pasaulėžiūros materialinėmis sąlygomis apsprendžia žmogų. Abi už
deda jam psichologo C. G. Jung žodžiais « kolektyvinę kaukę, kuri 
apsprendžia jo veiksmus tikrovėje »1.

Didžiausio medžiaginio iškilimo tarpsnyje žmogus pergyvena 
sukrėtimus, kurių tikrojo sąraišumo dažnai jis nebegali suvokti. 
Prof. John H. Hallowell žmogaus būtį aptaria: « Nūdienio pasaulio 
liga glūdi doroviniame sąmyšyje, intelekto anarchijoje ir dvasinėje 
neviltyje. Nihilizmo revoliucija yra sąmyšio ir nevilties vaikas. Ji 
yra skirtinga kiekviename krašte, bet visur regima. Kai dideliu už
sispyrimu siekiame politinio tikrumo ir ūkinės gerovės, kai norime 
pasaulį išgelbėti nuo sunykimo, nenorime net pastebėti, kad pasta
rojo priežastys slypi mumyse. Politinės ir ūkinės suirutės, kurios 
neša kančią žmonijai, yra tik išoriniai ženklai. Didžioji suirutė slypi 
mūsų sielose. Atšliję nuo Dievo ir paniekinę Jo didžiausią dovaną
— žmogaus protą — nebenorime atpažinti blogio, kuris yra apėmęs 
pasaulį, svyruojantį tarp nepaprasto optimizmo ir gniuždinančios 
nevilties »2.

Vakarietiškos kultūros nešėjas Afrikos žemyne, Albert Schwei
zer, ieško nūdieniam žmogui dorovinės atsparos : « Nūdienis žmogus 
yra patekęs į kelionę tamsybėse. Jis yra praradęs laisvę, dvasinį 
susitelkimą ir pilnutinę plėtrą. Jis pateko į nežmoniškumo srovę, 
kuri palaužia jo dvasinę laisvę ir dorovinius sprendimus vertinti 
socialinę santvarką, nes jis neužsimoja nugalėti kliūtis ir nesirengia 
siekti tikrosios kultūros » 3.

1 C. G. Jung, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, 
1928, 63 psl.

2 J. H. Hallowell, Main Currents in Modem Political Thought, 1950,
618 psl.

3 A. Schweizer, The Philosophy of Civilization, 1960, 20 psl.
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Schweizer norėtų būti optimistu, nes pesimizmas esąs savyje 
nenuoseklus, tačiau taria, kad esame griuvėsiai prie pesimizmo be
dugnės.

Tomistas Jacques Maritain šaukia pasauli, kad jis leistų atgimti 
tikėjimo sąžinei : « Didžiausia nūdienio pasaulio yda — pasimetimas 
tarp Dievo ir šio pasaulio reikalų. Socialinis, ūkinis ir politinis gy
venimas yra atšlijęs nuo Evangelijos. Krikščioniškoji dorovė atšlie
dinta nuo socialinio gyvenimo ... ir tampa tik žodžiais šiame laiki
name gyvenime, kuris esmėje yra atskirtas nuo Kristaus » 4.

Kita yda, pasak jo, esanti socialinės santvarkos prieštaravimas, 
skurdo ir materializmo pasireiškimas, lydimas neapykantos ir jėgos.

Pašaipusis anglų pozityvistas Bertrand Rüssel pripažįsta : 
« Mokslas yra betikslis ir bereikšmis mūsajam tikėjimui. Šiokiame 
pasaulyje mūsų idealai kai kur kitur turi rasti savo pastogę » s. Pa
sak jo, žmogus esąs likimo vergas, rikiuojamas nesuvokiamos jėgos. 
Naikinančios pabaisos genamas, pozityvistas teieško būdo Rytų ir 
Vakarų susidurimo plokštomoje išsaugoti fizinį žmogų, taręs better 
red than dead. Beprasmiškumas jį nugena į pasidavimą tuo metu, 
kai Maskvos kompartija naujoje programoje skelbia : « Mirštantis 
kapitalizmas yra socialinės revoliucijos išvakarėse ».

II. Individualizmas

Idėjos ir perversmai darė įtaką socialinės santvarkos raidai. Jų 
tarpusavį sąveiksmį kartais nelengva išnarplioti. Renesanso ir refor
macijos paruoštoje dirvoje sėjama individualizmo ir racionalizmo 
sėkla. Žmogus, asmuo pamažu užima centrinę vietą, kuri anksčiau 
buvo skirta Dievui.

Individualizmo pavėsyje kovota už politinės ir ūkinės veiklos 
teises. Anuo metu tikėta, kad asmens ar jų sambūrio reikalai, teisės 
yra tikrasis socialinės santvarkos pagrindas.

Graikų kultūra, ypač stoikai, darė kai kurios įtakos naujajam 
individualizmui, bet jis stiprybę sėmė iš krikščionybės šaltinio. Ano 
tarpsnio individualizmas gyveno krikščionybės atneštomis idėjomis, 
kad žmonės yra broliai. Reformacijai atsisakius nuo bažnytinės 
hierarchijos, asmeniui teko atsakomybė ne tik dėl šio pasaulio būties, 
bet ir dėl sielos išganymo. Vėliau racionalistai dar pripažįsta Dievą 
Kūrėją, metafizinę sąvoką, bet nusigręžia nuo Viešpaties Tvarkytojo.

Rheinholdas Niebuhras taikhai aptaria nukrikščionėjimo srovę : 
« Jei protestantizmas iškelia asmens vertę krikščionybės plotmėje,

4 J. Maritain, Scholaslicizm and Politics, 1960, 29 psl.
5 B. Russel, Mysticism and Logic, 1929.
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renesansas skelbia nekrikščionišką asmens sampratą, kad žmogus 
esąs visai savarankiškas... Renesansas, panaudojęs krikščionybės 
išpurentą žemę, bando sėti klasikinio racionalizmo grūdą — asmens 
savarankiškumą, kuris nėra iš senovės ar krikščionybės paveldė
tas » 6.

Naujasis individualizmas ne tik iškelia žmogų į aukščiausią pa
kopą, bet ji skelbia esant visiškai nepriklausomą. Jei žmogus visai 
laisvas, jis negali paklusti autoritetui. Anuo metu ėmė kovoti prieš 
valdančios aristokratijos vyravimą. Praturtėję pirkliai, miestelėnai 
iškelia savosios laisvės klausimą.

Kaip suderinti asmens autonomiškumą ir laisvę ? Ano ir švie
čiamojo tarpsnio individualistai atsako : žmogus laisvas, bet jis turi 
paklusti aukštesniems įstatymams.

Jei žmogus pats sau tikslas, kas apsprendžia, ar paklusti įsta
tymams ? Individualistai, vėliau liberalai atsako, kad sąžinė, kuri 
reiškia tuometinį tiesų pažinimą. Kuo galima paveikti, kad žmogus 
paklustų sąžinei ? Anuo metu individualistai kreipė akis į krikščio
nybę, norėdami pripažinti jos dorovę, bet be apreiškimo ir Bažny
čios autoriteto. Šis nusistatymas užtinkamas ir nūdieniame libera
lizme, kuris yra slegiamas prieštaravimu.

Hugo Grotius (1583-1645), olandas, teisininkas, De Iure Belli 
ac Pacis autorius, politinės Europos vienytojas ir prigimtinės 
teisės skelbėjas, tvirtina, kad jos negalįs ir pats Dievas pa
keisti.

John Locke (1632-1704) sukėlęs aitrų ginčą dėl žmogaus prigim
ties, tvirtinęs naujagimį esant tabula rasa, neprirašytu popieriaus 
lapu, savo veikaluose kreipė ypatingą dėmėsi į prigimtinę tobulą 
laisvę. Šis plataus išsilavinimo vyras, būdamas tremtiniu Olandijoje, 
parašė žinomiausią veikalą Two Treatises of Civil Government, išleistą 
1690 m., kuriame dėsto: «Laisvė išplaukia iš gamtos dėsnių, kurie 
įpareigoja kiekvieną »7. Jei laisvė pažeidžiama ir vieni kitų yra pa
vergiami, pažeidžiama pastarųjų valia, neturima bešališko teisėjo ir 
priemonių bešališkam sprendimui įgyvendinti.

Šie du autoriai padarė didžiausią įtaką liberalizmui, kurio pa
unksmėn pateko vakarietiškasis pasaulis anuometiniame ir net mū
sajame tarpsnyje.

1. Liberalizmas. — Šviečiamasis tarpsnis žmogų paveikia ten
kintis šios žemės buitimi ir pamiršti antgamtinę jėgą. Emmanuelis 
Kantas 1784 m. paskelbia : « Švietimasis veda į išsilaisvinimą iš žmo

8 R. Niebuhr, Nature and Destiny of Man, I t., 1941, 61 psl.
7 II skyrius, 6 pastr., 5 psl.
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gaus sukurtosios priespaudos. Priespauda įsivyrauja, kai trūksta 
supratimo, sprendimo ir drąsos. Supraskite ! Šūkis — švietimasis » 8.

Šviečiamasis tarpsnis nuveda į ateizmą. Merkantilistai paveikė 
fiziokratus kovoti už ūkinę laisvę. Garsusis ekonomistas Adam Smith 
veikale Wealth of Nations 1776 m. nurodo : « Prigimtinės ūkinės 
organizacijos nėra savaime geros, jei Apvaizda žmonėms neįkvėpė 
siekti geresnės buities. Ji, lyg nematomoji ranka, veda į nenuma
tytą tikslą » 9.

A. Smith išryškino žmogaus savaimingą tikslą ūkyje — interesą, 
kuris yra ūkinės veiklos spyruoklė. Jis aptarė ateinančių kartų ūkinę 
veiklą ir jos pagrindą — laisvę. Prancūzai fiziokratai paskelbė Lais
sez faire, laissez passez, le monde va de lui-même — leiskite veikti, 
leiskite eiti, o pasaulis savaime tvarkysis. Panaikinkite blogus įsta
tymus, ir viskas pagerės. Juo geresnė valstybė, tuo ji mažiau kišasi 
į įvairias sritis. Žmonių interesai, jų siekimai gėrio savaime sukurs 
gėrį.

Liberalizmas įsigalėjo tik praėjusiame amžiuje, nors jo kai ku
rios apraiškos žinomos prieš kelis šimtmečius. Anglijos liberalų par
tija, kuri tęsė Whigų partijos veiklą, atsirado apie 1839 m. Ji skel
bė asmens aukščiausią gėrį, asmens lygybę, jo valios savaimingumą, 
protingumą, jo prigimtinį gėrį ir prigimtines teises : gyvenimo, lais
vės bei nuosavybės. Asmuo ir vyriausybė sudaro sutartį, leisdama 
pastarajai jį valdyti. Jei vyriausybė sulaužo sutartį, asmuo gali 
sukilti ir ją nuversti. Visuomeninius reikalus tvarko įstatymai. Vy
riausybė privalo gerai valdyti. Laisvė apsprendžia visą asmens veik
lą. Transcendentinė būtis teišpažįstama, jei asmens protas leidžia 
jos buvimą patirti.

Daugelis liberalizmo pradų pasisavinta iš graikų stoikų, o ypač 
ankstesniosios krikščionybės. Idėjiniai skersvėjai individualistus ir 
liberalinės minties kūrėjus vertė tenkintis tik matomąja plokštuma 
ir palaipsniui atsisakyti rikiuojančios buities.

Liberalizmas išaukštino fizinį žmogų, bet dėl liberalistinės san
tvarkos negalavimų jį dvasiškai pažemino. Jis suteikė jo valiai visiš
ką galią imtinai perversmus prieš valdančiuosius daryti ir net maiš
tauti prieš liberalizmą. Žmogaus prigimtinis gėris, kuris nesiderina su 
krikščioniškąja pasaulėžiūra, atšlijęs nuo tikrovės. Nevaržomos teisės 
leido organizuotai mažumai nustelbti daugumos teises. Ūkinis inte
resas vedė į nepasotinamą gobšumą ir aiškius socialinius konfliktus, 
kurie neatkreipė liberalų dėmesio, kad susiorganizavo naujos pajėgos 
liberalizmui griauti ir ant jo griūvėsių ėmė kurti kitą santvarką.

8 E. Kant, Was ist Aufklärung, 4 t., 1922, 169 psl.
9 I t., 1904, 421 psl.
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Liberalizmas iškėlė asmenį į aukštumas, bet, atšlijusį nuo krikš
čionybės, jį sviedė į neiškopiamas prarajas. Anglų garsioji liberalų 
partija po pirmojo karo sunyko. Liko vadai, jų spauda tebeskaitoma, 
tačiau liberalizmo srovė ten išdžiuvo.

2. Utilitarizmas. — Europa ir J. A. V., nors tos pačios kultūros 
šakos, savaip augo. Europa ir liberalizmo ženkle bandė šalinti kai 
kurias negeroves ir ypač šiame pokaryje ėmė išlyginti socialines 
prieštarybes. Nepasiturintiems suteikė socialinį aprūpinimą. J.A.V. 
socialinis aprūpinimas yra ne tik apleistas, bet sąmonigai pai
niojamas su socializmu.

J. A. V. ir šiandieną tebėra utilitarizmo žaliuojantis medis. Šio 
filosofinio krypsnio pažiūra atrodo tvirta ir nepakenčia bet kurios 
kitos, kuri paneigtų jos būseną. Ji giliai įsišaknijusi pilname prieš
taravimų gyvenime, kurio srovė žavi milžiniškų įmonių savininkus, 
išgarsėjusius pardavėjus ir net dirbančiųjų mases.

Praėjusiame šimtmetyje, kai J. A. V. kapitalizmas buvo paly
ginti jaunas ir nepaprastai ryklus, pasitelkiamas utilitarizmas. Jo 
kūrėjai skelbė : nauda, laisvė ir laimė. Šie trys žodžiai giliai skver
bėsi į žmonių sąmonę.

Nauda nustelbė liberalizmo išaukštintą ūkiškąją laisvę. Laisvė 
praranda prigimtinį žyminį ir įterpiama į naudos rėmus. Laimė 
netenka bet kurio saito su dorove, nes ji yra hedonistinė, siekianti 
žmogaus pojūčius patenkinti. Net ir valdymosi santvarkos ramsčiai 
patenka į tinklą naudos beieškančių, kurie dangstosi šūkiu: kuo 
didžiausiam skaičiui asmenų laimę žadėti, ginti demokratiją ir free 
enterprise — laisvąjį ūkininkavimą, kuris dažnai sutapatinamas su 
valstybės gerove.

David Hume skelbia savanaudiškumą, Helvetius — didžiojo 
skaičiaus laimę. Turtingųjų bei galingųjų talkininkavimas mokslo ir 
švietimo pažangai skatinti padarė įspūdį Jeremy Bentham (1748- 
1832), kuris plačiai aptarė malonumus susietus su naudingumu. 
Ekonomistas, nepaprastų gabumų vyras, John Stuart Mill (1806- 
1873), buvo sužavėtas Benthamo utilitarizmu, kurį dėjo savo ekono
mikos pagrindu. Jis užgyrė liberalinės mokyklos pradus, pasmerkė 
trukdymą ūkinio lenktiniavimo (konkurencijos), kuris atnešąs visiems 
naudos. Tačiau Mill nerimo utilitaristiniuose rėmuose, nes siūlė kurti 
bendrijas (kooperatyvus), mokesčiais nusavinti žemę ir sumažinti 
turto nelygybę. Garsiajame veikale Principles of Political Economy 
jis dėsto : « Jei žmonija tobulės, turės būti pakeista atlyginimo tvar
ka, sukuriant darbininkų sambūrius, kurių nariai idėtų imonėn vie

t 7 « t t t

nodą kapitalą ir dirbtų vadovaujami jų pačių rinkto ir atleidžiamo
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vadovo»10. Jis siūlė mokesčiais apdėti žemės rentą, varžyti pavel
dėjimą, apkarpyti turtą ir sudaryti sąlygas visiems turto įsigyti. 
Šis samprotavimas išplaukė ne iš krikščioniškos pasaulėžiūros, bet 
valstybės socialinio saugumo, nes genialus Mill jau anuo metu pa
stebėjo utilitaristinio ūkininkavimo negeroves. Jo kaikurių reformų 
siūlymai parlamente užkirto kelią net jį perrinkti.

3. Pozityvizmas. — J. S. Mill utilitarizmas nuvedė į pozityvizmą. 
Auguste Comte (1798-1857), Saint Simono mokinys, veikale Cours 
de philosophie positive atmeta teologiją, metafiziką ir prie jos pri
šliedinamas socialines « fikcijas » : prigimties teisę, socialinę sutartį, 
tautos suverennmą, ir remiasi tik empiriniu faktų stebėjimu, kuris 
būsiąs pagrindu gamtos dėsniams surasti. Naujasis mokslas — so
cialinė fizika, vėliau vadinama sociologija, išrasianti naujus būdus 
visuomenę stebėti. Ji būsianti mokslų karalienė, nors nūdieną, pras
linkus virš šimto metų nuo pranašystės, sociologija dar net tinkamai 
neįsirikiavo į mokslo disciplinas. Posityvizmas smūgį nukreipė į 
krikščionybę, bet ją pamėgdžiodamas, sudarė savo trejybę : žmonija, 
žemė ir erdvė.

Jei liberalizmas giminiuojasi su komunizmu gimusiojo tobulumo 
samprata, jei liberalistinės sąrangos vidiniai negalavimai ruošė kelią 
revoliuciniam socializmui, jei J. S. Mill siūlė įkurdinti socializmui 
giminingas organizacijas, Auguste Comte paruošė kelią socializmui, 
kuris giminiuojasi ne tik ateistine pasaulėžiūra, visuomenės raidos 
aptartimi, bet ir kaikuria terminija. Ne pripuolamybė, kad pozity
vizmui atgręžus ginklą į krikščionybę, komunizmas vis dar tebegy
venąs valstybinio kapitalizmo tarpsnyje, tą patį ginklą nukreipia 
liberalistinei-pozityvinei santvarkai sunaikinti.

Rheinold Niebuhr, amerikietis, evangelikas, filosofas, buvęs so
cialistas, vėl palinkęs į ūkinį liberalizmą, veik lygiomis kaltina libe
ralizmą ir socializmą: « Šio tarpsnio liberalizmo utopinės svajos ir 
jausminė trumparegystė išplaukia iš esminės klaidos — gimtosios 
nuodėmės paneigimo. Klaida priemonėmis apgaudinėti žmogų, jam 
peršant įvairius samprotavimus, paremtus gamtiniu žmogaus gėriu, 
socialiniu teisingumu ir tarptautine taika. Nūdienis liberalizmas ir 
marksizmas turi pasirinkti dorovinę tuštumą ar fanatiškumą. Libe
ralizmas yra patekęs į dorovinę tuštumą. Jis nestos kovoti prieš 
blogį ir visuomet bandys surasti būdą jam pateisinti. Tai rodo, kad jis 
jau nebegali veikti. Tik mažuma liberalų ir socialistai, norėdami 
būti išteisintais, metasi į veiklos srovę. Tuo metu jie yra fanatikai.

10 IV knyga, VII sk., 4 pastr.
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Šio tarpsnio istorija rodo, kad gynimasis nuo žemesnės, demoniškos 
kultūros yra silpnas, neryžtingas, lydimas sąmyšio, nes jis išplaukia 
iš paties žmogaus būdo ir nusiteikimų »n.

4. Gundymas. — Liberalizmas įspraudė žmogų žemiškuose, ma
tomuose rėmuose. Ūkis tampa vienintele tikrove. Ūkinės gėrybės, 
kurios yra priemonės žmogui aukštesniems tikslams siekti, tampa 
savaimingu tikslu. Vakarietiškas pasaulis, patekęs į materialistinę 
srovę, pamažu nužmoginamas ir sukeičia tikslą su priemonėm. Ko
munizmas, kuris vis dar neišsprūsta iš valstybinio kapitalizmo ir 
proletariato diktatūros rėmų, nors dangstosi liaudies vienos partijos 
demokratija, materialistinę pasaulėžiūrą jėga primeta masėms, tarus, 
kad žmogus yra apsprendžiamas medžiaginių sąlygų. Liberališkasis 
materializmas bando nustelbti dvasinį pradą. Materialistinė pasau
lėžiūra yra valdančiosios partijos dogma, kuri negali pakęsti kitos 
šalia savęs.

Vakarietiškąjį ūkinį vyravimą, besąlyginį interesų tenkinimą, 
mes vadiname kapitalizmu. Jis pasiekė savo aukštumas ir nūnai 
ima smukti nes jame apstu ženklų save sunaikinti.

Werner Sombart šį tarpsnį vadina piktosios dvasios įsigalėjimu, 
nusilenkimu jai ir nuolatiniu gundymu. Sugretinimą vadinkime tu
rintį perkeltinę prasmę, bet jis taiklus išreikšti nūdienio žmogaus 
tragiškumui. « Ji, piktoji dvasia, sunaikino žmogaus tikėjimą į aną 
pasaulį ir didele jėga jį sviedžia pražūtin šiame pasaulyje.

Ji tuščiaviduriam žmogui įkalba siautulį panašumo į Dievą: 
eritis sicut Deus — ir įtikina, kad kiekvienas žmogus turi ganėtinai 
išminties sauvalės veiksmais sukurti visuomeninį sugyvenimą ir gėrį. 
Liberalizmo ideologija — laisvės siautimas !

Ji sukelia žmogaus žemuosius polinkius (godumą, pasipelnymą, 
aukso troškimą) ir iškelia viską, kas vadinama tenkinimu iki ne
būto lygio ir galios. Kapitalistinis pelno troškimas ir ūkiško našumo 
(rentabilingumo) prado pritaikymas, paremtas ūkiškuoju motyva
vimu, veda į įvairius ūkinės srities gudravimus.

Ji išmoko žmones daryti technikos stebuklus, perkelti kalnus 
ir pajudinti žemynus »12.

Žmogus pagarbino piktąją dvasią, kuri palaimino jį kurti že
miškąją karalystę, statyti didelius paminklus savo atminimui ir 
palaipsniui dvasiškai sunykti. Vienas sukrėtimas seka kitą. Gyve
namosios dienos lydimos sutemų, netikrumo ir baimės susinaikinti 
bei pastatytus didžiuosius paminklus paversti dulkėmis.

11 R. Niebuhr, The Nature of Destiny of Man, 1943, 273 psl.
12 W. Sombart, Deutscher Sozialismus, 1934, 3 psl.
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III. Krizės apraiškos

Šio tarpsnio žmogus bando raškyti obuolį nuo pažinimo medžio 
ir atsakyti į amžinąjį klausimą : kas yra tiesa ? Šio tikslo siekia 
naudodamasis John Locke tvirtinimu : nihil est in intellectu quod 
non fuerit prius in sensu. Pirmiausia reikia pajusti, o tuomet gali
ma ir suprasti. Tikėjimas ir idėjiniai polėkiai tegali būti pakenčiami 
tik lyg vaiko žaislai. Visas dėmesys kreipiamas į patyrimą, išradi
mus gamtos mokslų srityje ir, materialistinėje galvosenoje, į relia
tyviškumą, naudą ir hedonizmą. Carpe diem — naudojimasis proga 
pojūčius erzinti, praturtėti, išgarsėti, nes rytoj jau ji gali nebepasi
kartoti. Gyvenimo tėkmėje bandoma paskubomis ir kuo daugiausia 
malonumų patirti, nes žmogus gyvena tik šio pasaulio plotmėje. 
Gyvenimas vien tik juslėmis yra pažeminantis, nes gyvuliai turi 
tikslesnes, jautresnes jusles, pavyzdžiui, Pavlovas įrodė, kad šuns 
klausa, matymas ir kai kurie kiti jusliniai sugebėjimai yra tikslesni 
už žmogaus. Žmogų bando iškelti jo protu — savoir pour prévoir, 
prévoir pour pouvoir, bet vienas protas, kai pergyvenama moralinė 
krizė, nesugeba išvengti žmonijos suiručių ir baimės, kuri šiuo metu 
yra apėmusi visą pasaulį.

1. Socialinės santvarkos pakitimai. — Technikos išradimai pa
darė perversmą socialiniame gyvenime. Žemės ūkio papročiai ir net 
pats gyvenimo būdas kinta. Amatai įgyja kitą pobūdį. Pramonė 
sutelkia vis didesnį darbininkų skaičių. Miestai didėja. Gamybos 
mechanizavimas vis labiau įsigali. Nauji aparatai pakeičia senus 
susisiekimo, susižinojimo, žinių, muzikos ar net vaizdų perteikimo 
srityje. Įsigali masinė gamyba. Pramonės standartai apsprendžia 
žmogų. Įsigali gamybos mechanizacija, išstumdama milijonus darbi
ninkų iš įmonių. Auga naujos masės, kurių psichologiją bandė aptarti 
Gustave Lebon ir Ortega y Gasset. Masės žmogus palaipsniui nustoja 
individualumo. Jis naudoja gėrybes, kurias rinka pateikia. Jo impulsai 
nuo kitų neatsilikti, gyventi tam tikruose rėmuose išugdo masės psicho
loginius standartus. Jis pritampa prie reliatyvizmo ir gyvena pojūčiais.

Masės ima jausti netikrumą. Ūkiniai svyravimai, pakilimai ir 
atoslūgiai, jas paliečia. Mokslas, patapęs savotiška dogma ir specia
lizavęsis į šakas, joms neduoda atsakymo. Masėse atsiranda tuštu
ma, kurios negali pašalinti vien pojūčių tenkinimas ir juose malo
numų ieškojimas. Masės linksta kurį metą naudotis tariamais moks
liniais sprendimais, kurių vertę primena Rabelais pašaipa : « Science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme » — mokslas be sąžinės yra 
tik dvasios griuvėsiai ».
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Vakarietiškosios civilizacijos masės gyvena tuštuma. Jos yra 
palaidos, svyruojančios, nusivylusios ir nejaučiančios tvirto pagrin
do po savo kojomis. Jų krikščioniškojo nusiteikimo sluogsnis yra 
permatomai plonas. Renano ar Nietzsches pakaltinimai krikščionybei 
randa masėse atgarsio, nors jais teišreiškiama labai naivi mintis, 
kad kaltas ne žmogžudys, bet jo auka — Bažnyčia, o ne atšliję nuo 
jos.

Socialinis neteisingumas, kapitalo ir masių interesų susikirtimas, 
monokultūrų kraštuose nepaprasto turto ir biednumo sugretinimas 
randa kai kurio sugretinimo ir vakarietiškame pasaulyje. Jis susijęs 
su baime, nerimu, kai priešingoji stovykla — komunizmas grąso 
sunaikinti kapitalistinę santvarką. Dedama pastangų šias blogybes 
pašalinti ne todėl, kad šis blogis vyrauja, bet todėl, kad jis vaka
riečiams sudaro socialini ir politini pavoju.

Masės žmogus, — homo insipiens, gregarius, — išugdytas šio 
tarpsnio socialinių sąlygų, praranda ryši su tikrove, nes viską pa
viršutiniškai stebi, vertina ir suvokia. Jo paviršutiniška nuovoka 
sudaro pagrindą save pervertinti. Jų vadovai pasižymi apsukrumu, 
bet socialinėje, kultūrinėje ir politinėje srityje dažnai vargu ką pra
šoka masės lygį. Aklas aklą ima vesti.

Socialinės negerovės, kurių čia neturiu tikslo pateisinti, masės 
žmogui sudaro pagrindą daryti tas pačias išvadas, kaip liberalams 
ir socialistams — pakeisti socialinę santvarką.

Miestuose žmogus, atskirtas nuo gamtos, gyvena savotišką gy
venimą, kurį dar iškreipia darbdavio reikalavimai naktimis dirbti, 
dienomis miegoti. Jo natūralūs santykiai su žmogumi yra sužaloti. 
Sveiką ūkininkų aplinką bando pakeisti draugijos, partijos ir 
įmonės, tačiau masės žmogus jaučiasi vėjo genamu smėlio grū
deliu, kuris naudojasi silpnėjančių institucijų užuovėja ar bando 
jas griauti.

Miestietis greitai virsta miesčioniu, kuris genamas pavydo, vy
liojamas patogumų, kurie tampa jį žlugdančiu įpročiu. Miesčionis, 
susigyvenęs su jį supančia aplinka, ramiai pasitenkina nuduotu 
žinojimu, kuris neatskiriamas nuo pusiau mokslinės literatūros, 
televizijos ir nesugebėjimo gilintis į aptariamus klausimus. Jis 
ieško būdų pojūčius patenkinti, greitai judėti ir paskęsti naujuose 
sūkuriuose. Jo šūkis yra neaptartas ir jam pačiam nesuprantamas 
modernizmas, kuris tolygus Afrikos juodojo aptarimui demokratijos, 
kuri galėsianti jį padaryti ne tik turtingu, bet ir baltu.

Miesčionis neramus, nes nežino ką gali atnešti jo nuogąstaujama 
nedalia.

Šiame tarpsnyje šeima praranda patriarchališkumą. Apleistieji 
vaikai, kurių didžiaisiais auklėtojais yra gatvė, televizija ir nusi
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kaltimus aprašanti spauda, tampa dėmesio centru. Jie neteikia šio 
tarpsnio socialinei santvarkai vilčių ir neneša pragiedruliu.

2. Institucijos. — Liberalizmo išugdytos demokratijos ir kapi
talizmo institucijos lydimos negalavimų. Abi pergyvena ypatingai 
ryškias krizes pastarojo tarpkario tarpsnyje. Nacionalistiniai sąjū
džiai, iš dalies pasinaudoję net demokratiniu būdu valdžiai pasiekti, 
atėjo jas sunaikinti. Ūkinė krizė visuotiniai palietė kapitalistinę są
rangą. Vėlesni ūkiniai slogučiai sukelia nuogąsti, kad gali pasikartoti 
1929 m. įvykis.

Demokratijoje mes matome suskilimą ir net valstybinės veiklos 
sustingimą. J. A. V. demokratija pasižymi ryškiu suskilimu ne tiek 
tarp partijų, kiek ūkinių susigrupavimų, kurie siekia savų interesų. 
Ūkiniai susigrupavimai nesaistomi priemonių įgyvendinti savuosius 
interesus. Šioje dorovės nesaistomoje kovoje rinkimų dalyvis tampa 
stebėtoju. Jis patenka neviltin, kai, išbandęs visas progas, sulaukia 
to paties gavinio. Prieš rinkimus jis vėl pažadais užliūliuojamas. 
Balsų pirkliai elgiasi su balsuotoju lyg su mažu vaiku, kai jo 
ranka spaudžiama, šypsomasi, žadama ir suvedžiojama. Demokra 
tinė demagogija jau mažai kuo skiriasi nuo liaudies demokratijos 
apgaulės.

Iš patirties žinome, kad tik mažuose kraštuose demokratijos 
atlieka savo uždavinį. Juo didesnis kraštas, juo žymesni pasireiškia 
demokratinės santvarkos negalavimai, kurie lydimi nedorovingo san
dėrio do ut des. Šio pobūdžio sandėriai ne tik mažina pasitikėjimą 
santvarka, bet ir neretai trukdo vykdyti didesnės apimties užmojus 
tarptautinėje plotmėje.

Žymiai didesnius prieštaravimus užtinkame kapitalistinėje san
tvarkoje, kuri aiškiai nuodija save savaisiais nuodais. Kapitalizmui 
plėstis sudarė sąlygas išradimai, nauji žaliavų šaltiniai, nepaprastos 
progos kapitalą įdėti ir rinkos pasipelnyti. Kapitalizmui buvo paran
kiausia valstybė, kuri atlieka nakties sargo pareigas. J. A. V. pasiekė 
aukščiausią kapitalizmo išsivystymo laipsnį, kuriame organizuotas 
kapitalas ir darbas dedasi atstovaują visuomeninį gėrį.

Du pastarieji karai J. A. V. sudarė progą ne tik tarptautinių 
skolų atsikratyti, bet pasidaryti tarptautiniu skolintoju. Milžiniško
sios įmonės tampa savos rūšies ūkinėmis viešpatystėmis, kurios se
niai pamiršo tarpusavį rungtiniavimą. Tos pačios gamybos srities 
kelios įmonės lengvai gali susitarti ne tik dėl rinkų, bet ir gamybos 
pobūdžio. Nūnai joms rūpi ne varžybos, bet monopolis savo srityje.

Milžiniškos įmonės retais atvejais tebevadovaujamos jas sukūru
sių šeimų ainių. Jų vadovybėn patenka asmenys iš šalies. Milžiniš
kos įmonės organizacija priartėja prie sovietinės. Ir kapitalistinės
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įmonės bando sukurti planingą ūkinę veiklą, kaip ir Sovietuose. 
Sovietinis ūkio planavimas yra ilgalaikis. Jis tarnauja ne grynai 
ūkiškiems tikslams, bet politikos uždaviniams įgyvendinti. Vyrau
jančios J. A. V. įmonės siekia ne tik kapitalą didinti, bet ir turėti 
politinės įtakos. Jų planavimas yra trumpalaikis. Kuri partija rin
kimus laimėtų, didžiojo kapitalo atstovai turi sprendžiamąjį balsą. 
Tarp J. A. V. ir Sovietų esama skirtumo, kad šiame krašte kapitalas 
bando diktuoti iš apačios, kai aname krašte valstybės kapitalas aiš
kiai rikiuojamas iš viršaus. Tarp jų esama kai kurio panašumo.

Erich Kahler pagrįstai daro šiuos sugretinimus: « Šio amžiaus 
viduryje amerikietiškasis kapitalizmas pasuko į kolektyvizmą. Tam 
tikrais atvejais, bent išoriniais ženklais, artėja į rusiškąjį kolekty
vizmą, kuris nėra joks komunizmas marksistine prasme, o politinis 
valstybės kapitalizmas. Turime pripažinti, kad tarp jų esama nema
žo skirtumo, nes rusiškasis remiasi diktatūra ir dogmatiškai sustin
gęs, kai amerikietiškasis yra lankstus ir naudojasi priedangomis. Abi 
santvarkos, nors ir skirtingais būdais, verčia žmogų parsiduoti. Ru
siškasis kelias veda Į psichinį žmogaus pavergimą ir ideologinį kvai
linimą, kai amerikietiškasis funkcijų paskaidymas ir nauda yra su
sieti su psichologiniais, doroviniais ir politiniais pavojais. Sukolek
tyvintas kapitalizmas negalės pasaulio išgelbėti nuo visuotinio suko
lektyvinimo, nes jis tik paruošia žmones kolektyvizmui. Kapitalizmas 
liovėsi žmonėms tarnavęs, ... nes nūnai jis tesiekia materiališkojo 
pirmavimo : pinigų, gėrybių, visuomeninės padėties ir įtakos »13.

Utilitarizmo vaikas — amerikietiškojo tipo nuožmus kapitaliz
mas, kuriam istorijos klystkeliai sudarė sąlygas pasauliui vadovauti, 
rieda į vidinį susinaikinimą. Tradicinė naujų idėjų nešėja senutė 
Europa yra nustelbta, bet ji gyva. Ar ji, plačia ranka sėjusi idėjas 
žmogui susinaikinti ir pagaliau pasmerkusi ji, lyg Prometėjų prikalti 
prie uolos, bus gyvuoju šaltiniu žmogui atgimti ?

Išvados. — Vakarietiškosios socialinės santvarkos krizės šaknys 
glūdi pojūčiais gyvenačiame žmoguje, siekiančiame turėti kuo dau
giausia malonumų ir praradusiame tikrųjų verčių prasmę. Homo 
sapiens, pergyvendamas dorovinę krizę, pažeminamas ir pavergia
mas. Nūdienė vakarietiškoji socialinė santvarka pergyventų suirutę 
ir be išorinių įtakų. Šiuo metu išorinis spaudimas yra ryškus. So
vietų kompartijos naujoje programoje tvirtinama : « Visa pasaulinė 
kapitalistinė sistema pribrendo socialinei proletariato revoliucijai ». 
Pakartojimas seno iššaukimo į kovą gali nuvesti į visuomeninės 
santvarkos ir nūdienės kultūros sugriovimą.

13 E. Kahler, The Tower and Abyss, 1957, 277 psl.
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Kapitalizmas ir komunizmas pasmerkti žlugti. Formalinė demo
kratija be turinio, be socialinio teisingumo įgyvendinimo ir žmogaus 
vertės iškėlimo negalės ilgai ištverti. Visi šie pakitimai, nors jie 
vyktų ir audrų bei perversmų įtakoje, nebus staigūs, nes ūmai neį
vyks žmogaus grįžimas į krikščioniškąjį kelią ir įsijungimas į žymiai 
platesnę tikrovę už šiandienykštę.

Krizė, atgaila ir prisikėlimas — ateities kelias, kuriuo žmogus 
eidamas turi siekti socialinio teisingumo, socialinių reformų, dvasi
nio atgimimo ir maldauti Dievo palaimos pašalinti žmogaus ranko
mis sukurtąjį socialinį pakrikimą.

Chicaga, J. A. V.
Gediminas Galva


