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XIX a. pa bai go je ne ma žai lie tu vių ku ni gų, ak ty vių tau ti nio at gi mi mo 
vei kė jų, dėl ca ro val džios per se kio ji mų bu vo pri vers ti pa lik ti tė vy nę. Dau ge lis 
iš vy ko į JAV. Steng da mie si čia iš lai ky ti tau ti nę sa vi mo nę stei gė pa ra pi nes mo-
kyk las, sta tė baž ny čias, rū pi no si lie tu viš kos spau dos lei di mu. Ži no ma, ne li ko 
abe jin gi ir nau joms so cia li nėms te ori joms, do mė jo si Ame ri kos de mok ra ti ja ir 
sten gė si su pa žin din ti su jos prin ci pais bei tra di ci jo mis sa vo tė vy nai nius ir taip 
mo ra liai bei idė jiš kai pa rem ti tuos, ku rie ry žo si iš sau go ti tau ti nį ta pa tu mą, prie-
šin tis so cia li nio ra di ka liz mo idė joms, XIX-XX a. san dū ro je vis la biau ėmu sioms 
skverb tis į Lie tu vą. Toks bu vo ir An ta nas Kau pas (1870-1913), iš ki lus XX a. 
pra džios lie tu vių ka ta li kų vei kė jas, pa li kęs ryškų pėd sa ką ne tik iš ei vi jos vi suo-
me ni nia me gy ve ni me, ak ty viai puo se lė jęs tau tiš ku mo iš sau go ji mo idė jas, bet ir 
ak ty vus spau dos dar bi nin kas, in te lek tu a liai opo na vęs tuo me tu gan po pu lia rių 
so cia li nio ra di ka liz mo bei so cia liz mo idė jų pro pa guo to jams. Anks ty va mir tis 
ne lei do iki ga lo at si skleis ti A. Kau po as me ny bei, ta čiau jo nu veik ti dar bai ke lia 
pa gar bą, o pa lai ky ti glau dūs ry šiai su gar siais Lie tu vos žmo nė mis (J. Ba sa na vi-
čiu mi, A. Jakš tu-Damb raus ku ir kt.) ža di na smal su mą. 

Iš li kę J. Ba sa na vi čiaus ra šy ti A. Kau pui laiš kai ro do, kaip aukš tai jis ver-
ti no šį iš ei vi jos lie tu vių vei kė ją, uo lų tau tiš ku mo puo se lė to ją. Apie A. Kau pą 
spau do je ra šy ta ne daug. Apie jį, mi nint 85-ąsias jo mir ties me ti nes, ra šė A. Buš-
ke vi čie nė, jis mi ni mas jau mū sų lai kais, 1997 m. išleis to je kny go je „Iš Lie tu vos 
fi lo so fi jos, so cio lo gi jos ir tei sės en cik lo pe di jos“ (3). De ja, iš sa mes nių stu di jų 
apie šio iš ki laus ka ta li kų vei kė jo veik lą ir jo so cia li nes pa žiū ras li gi šiol ne tu ri-
me. Tur tin gas A. Kau po ar chy vas, iš li kęs JAV ir uo liai Chi ca gos ka zi mie rie čių 
sau go mas, dar lau kia ty ri nė to jų. 

1.A.Kaupogyvenimoirveiklosbruožai

An ta nas Kau pas gi mė 1870 m. va sa rio 1 d. Gu de liuo se (da bar Pa ne vė žio 
r.), vals tie čių šei mo je. Iš ma žens bu vo jaut rus, nuo vo kus, im lus. Mo ky da ma sis 
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Šiau lių gim na zi jos penk to je kla sė je įsto jo į drau gi ją, ku rios na riai pla ti no ca ro 
val džios drau džia mą li te ra tū rą. Šeš to je kla sė je už lie tu viš kų kny gų pla ti ni mą iš 
gim na zi jos bu vo pa ša lin tas. 1888 m. įsto jo į Že mai čių ku ni gų se mi na ri ją, ku ri 
1864 m. bu vo per kel ta iš Tel šių į Kau ną. Nors jo je, kaip tei gia J. Sta kaus kas, ir 
vieš pa ta vo M. Va lan čiaus ir „Anykš čių ši le lio“ au to riaus dva sia, ta čiau va do vy-
bė tvir tai lai kė si pro len kiš kos orien ta ci jos, pa tai ka vo len kų šo vi niz mui ir jo kul-
tū ri nėms as pi ra ci joms (4). Sim pa ti jų lie tu viš ka jam są jū džiui ne ro dė ir tuo me ti-
nis se mi na ri jos rek to rius (1888-1899) G. Cir tau tas. Klie ri kų pa trio tiz mą lie tu vių 
kal bos pa skai to mis stip ri no kal bi nin kas Ka zi mie ras Jau nius. Tau tiš kai nu si tei kę 
klie ri kai lai kė si po žiū rio, kad ku ni gas, no rė da mas ge rai at lik ti pa rei gas, tu ri bū ti 
pa trio tas, jam tu ri rū pė ti Lie tu vos at ei tis ir vi suo me ni niai rei ka lai. Tam jis tu rįs 
reng tis iš anks to, kad, pra dė jęs ku ni gau ti, ga lė tų ras ti ben dra min čių. Se mi na-
ri jo je be si mo kan čio J. Tu mo-Vaiž gan to ini cia ty va 1888 m. čia įku ria ma slap ta 
or ga ni za ci ja, ku ri po me tų re or ga ni zuo ja ma į Šv. Ka zi mie ro drau gi ją. Jos na riu 
ta po ir A. Kau pas. Drau gi jos na riai skai tė ir pla ti no „Auš rą“, „Var pą“, „Tė vy nės 
sar gą“, „Ži ny čią“, do mė jo si so cia li nio gy ve ni mo klau si mais, rū pi no si lie tu viš-
kos re li gi nės spau dos rei ka lais. Se mi na ri jos va do vy bė ne mė go ri zi kuo ti, bu vo 
at sar gi, to dėl įdė miai ste bė jo klie ri kus ir už men kiau sius pra si kal ti mus ša lin da-
vo iš se mi na ri jos. Į ne ma lo nę pa te ko ir A. Kau pas. Po dve jų me tų už su si ra ši nė-
ji mą su se mi na ri jos va do vy bei įtar ti nais gim na zi jos lai kų drau gais ir už kra tos 
me tu ap tik tą drau džia mą li te ra tū rą jis iš se mi na ri jos bu vo pa ša lin tas. A. Kau pas 
iš vy ko į Pe ter bur gą, ak ty viai da ly va vo lie tu vių stu den tų drau gi jos ren gia mo se 
dis ku si jo se vi suo me ni nio, kul tū ri nio bei dva si nio gy ve ni mo klau si mais. Apie tą 
lai ko tar pį sa vo au to biog ra fi jo je A. Kau pas ra šė: „Mė gom daug fi lo so fuo ti apie 
vis ką: evo liu ci ją, re vo liu ci ją, so cia liz mą (...), pri sik lau siau vis ko. Apie vi so kius 
„iz mus“ ga lė jau šne kė ti kaip ir kiek vie nas stu den tas, nors jų ir ge rai ne su pra-
tau“ (5). 

Po me tų grį žęs į Kau ną dir bo re pe ti to riu mi ir sa va ran kiš kai ren gė si gim-
na zi jos aš tun tos kla sės kur so eg za mi nams. 1892 m. va sa rio mė ne sį bu te, ku ria-
me A. Kau pas nuo mo jo si kam ba rį, po li ci ja per kra tą ra do drau džia mos lie tu viš-
kos li te ra tū ros. Bu to šei mi nin kas pa te ko į ka lė ji mą, o nuo mi nin kui bu vo pa tar ta 
pa lik ti Kau ną. A. Kau pas grį žo į tė viš kę. Pa ste bė jęs, kad yra po li ci jos se ka mas, 
drau gų pa tar tas ir su šelp tas emig ra vo į JAV. 1892 m. rug pjū čio 26 d. at vy ko į 
Chi ca gą, tuo me ti nį di de lį lie tu vių emig ran tų cen trą. Ku rį lai ką dir bo gy vu lių 
sker dyk lo se. Ne tru kus, ga vęs vie tos lie tu vių pa ra mą, su ti ki mą mo kė ti už moks-
lą, įsto jo į len kų ku ni gų se mi na ri ją Det roi te. Se mi na ri jos rek to rius J. Bu cha-
čev skis įver ti no jau nuo lio li te ra tū ri nius su ge bė ji mus ir ėmė si jį glo bo ti. Nors 
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iš Že mai čių ku ni gų se mi na ri jos va do vy bės bu vo gau ti ne igia mi at si lie pi mai, A. 
Kau pas 1896 m. ge gu žės 6 d. bu vo įšven tin tas ku ni gu. 

Be veik me tus kle bo na vo Wil kes Bar re mies te, o 1897 m. bu vo pa skir tas 
lie tu vių pa ra pi jos Scran to no mies te kle bo nu. 1907 m. per si kė lė į Pit sto ną. Įvei-
kęs di de lius fi nan si nius sun ku mus čia pa sta tė mū ri nę baž ny čią ir įkū rė pa ra pi nę 
mo kyk lą lie tu vių vai kams. Čia ir pats dės tė ti ky bą, Lie tu vos is to ri ją. 1912 m. 
grį žo į Chi ca gą. Iš se kin tas sun kios li gos (ger klės vė žio) 1913 m. spa lio 27 d. 
mi rė.

A. Kau pas bu vo vie nas žy miau sių to me to lie tu vių vei kė jų JAV. Jis ge rai 
pa ži no Ame ri kos lie tu vių gy ve ni mą ir vi suo me ni nę veik lą, pa dė jo steig ti įvai-
rias or ga ni za ci jas ir drau gi jas. 1899 m. kar tu su ku ni gu A. Mi lu ku įkū rė „Mo ti-
nė lės“ drau gi ją, ku rios tiks las – gai vin ti ir iš lai ky ti lie tu vy bę Ame ri ko je, pa dė ti 
Lie tu vai iš si ko vo ti žo džio, spau dos, ti kė ji mo lais vę, ne pri klau so my bę. Vė liau 
įstei gė „Ka ta li kų tie sos drau gi ją“, ku ri rū pi no si ka ta li kiš kos pa sau lė žiū ros gy-
ni mu ir sklei di mu. 1910 m. kar tu su ki tais or ga ni za vo Ame ri kos lie tu vių ku ni gų 
są jun gą. Nors bu vo im pul sy vaus bū do, A. Kau pas tu rė jo au to ri te tą, bu vo ger bia-
mas. J. Tu mas-Vaiž gan tas apie jį yra taip at si lie pęs: „Gry nas, pla čių nuo mo nių 
li be ra las, mo ky tas so cio lo gas, su lais va ma ny be ar be die vy be, kas tą pa tį reiš kia, 
ko vo ja ins ti tu ci ją sta ty da mas prieš ins ti tu ci ją, or ga ni za ci ją prieš or ga ni za ci ją. 
As me nis ger bia, jų ne už lie čia, ne ko lio ja, ne že mi na“ (6).

A. Kau po nuošir du mas, ge ra no rišku mas, pa stan gos su pras ti ki to kių pa-
žiū rų žmo nes, ne at stum ti nuo Baž ny čios abe jo jan čių, tas sa vo tiš kas „li be ra liz-
mas“ im po na vo dau ge liui, to dėl ne nuos ta bu, kad jis net du kar tus bu vo ren ka mas 
Lie tu vių ka ta li kų su si vie ni ji mo JAV pre zi den tu, įvai rių drau gi jų val dy bų na riu. 

Gy ven da mas JAV ne si lio vė do mė ję sis Lie tu vos so cia li niu, po li ti niu bei 
kul tū ri niu gy ve ni mu. 1909 m. tuo met dar ku ni go Jur gio Ma tu lai čio ini cia ty va 
suor ga ni zuo tiems ku ni gų so cia li niams kur sams Kau ne at siun tė re fe ra tą „Lie tu-
vių iš ei vys tė Ame ri kon“. Šis pra nešimas, kaip ir ki ti skai ty tie ji pra nešimai, bu vo 
at spaus din tas „Drau gi jo je“ (7). 

Nuo 1910 m. A. Kau pas bu vo Lie tu vių moks lo drau gi jos Vil niu je na rys ir 
ak ty vus jos rė mė jas. Iš Ame ri kos lie tu vių rin ko lė šas Lie tu vių moks lo ir Lie tu-
vių dai lės drau gi joms (8), Kau ne įsteig tam ka ta li kų kny gy nui siun tė li te ra tū rą ir 
pe ri odi nę spau dą. 

Iš to me to JAV lie tu vių A. Kau pas iš si sky rė švie siu pro tu, ge ru iš si la vi-
ni mu, ap si skai ty mu, ge bė jo gra žiai, sklan džiai ir vi siems su pran ta mai ra šy ti. 
Vei kiai, pa sak Vaiž gan to, „pa si da rė pir muo ju tarp ly gių“. Ne bu vo dog ma ti kas. 
Lai kė si po žiū rio, kad „ne tik Bib li ja, bet ir vei ka lai to kių pro to mil ži nų, kaip 
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Aris to te lis, Pla to nas, Dan te, Cervantes, Shakespeare, Goethe ir ki ti kla si kai, pri-
va lo bū ti ži no mi kiek vie nam ap si švie tu siam in te li gen tui (9). Taip pat ir ku ni gui. 
Ver ta dė me sio ga li bū ti ir ki to kia nuo mo nė. To dėl laiš ke, ra šy ta me „Drau gi jos“ 
re dak to riui A. Jakš tui, jis siū lo spaus din ti ne tik ka ta li kiš kų, bet ir ki to kias nuo-
mo nes reiš kian čių svar biau sių laik raš čių tu ri nius (10). A. Jakš tui su ti kus „Drau-
gi jo je“ im ta skelb ti „Lie tu vos ūki nin ko“ ir „Vil ties“ ap žval gas. Sa vo ruož tu ir 
pats A. Kau pas siun ti nė jo „Drau gi jai“ žy miau sių JAV laik raš čių „The Are na“, 
„The In de pen dent“, „The li te ra ry di gest“ ap žval gas, re cen za vo gar sių to me to 
so cio lo gų ir eko no mis tų (J. Mac kay, J. A. De we, W. Gra ham, J. Hus slein) vei-
ka lus, ra šė „Laiš kus iš Ame ri kos“. Čia jis su pa žin di no Lie tu vos vi suo me nę su 
JAV so cia li niu ir po li ti niu gy ve ni mu, aiš ki no de mok ra ti jos tei gia my bes. Apie 
Ame ri kos lie tu vių gy ve ni mą jis ra šė ir „Vil niaus ži nio se“, „Vil ty je“, ben dra dar-
bia vo „Vie ny bė je lie tuv nin kų“, „Že mai čių ir Lie tu vos ap žval go je“, „Tė vy nės 
sar ge“, „Ry te“, „Tė vy nė je“, „Dir vo je“, „Gar se“, „Žvaigž dė je“. Daž niau siai pa-
si ra ši nė da vo sla py var džiais: „A-as“, „A. K.“, „A. A. K.“, „An-Ka“, „A. K-as“, 
„Se li mas“, „Kar vo jus“, „Pa trim pas“, „Ame ri kos ku ni gas“.

An tra ver tus, su Lie tu vos rei ka lais sten gė si su pa žin din ti ir ame ri kie čius. 
Ra šė straips nius apie „tau tos var gus po ru sų val džia“ į įta kin gus lei di nius „The 
North Ame ri can Re view“ ir „The In de pen dent“.

Be to, straips nius apie Lie tu vą ir Ame ri kos lie tu vius A. Kau pas ra šė ir an-
glų kal ba lei džia mai „Ka ta li kų en cik lo pe di jai“. Taip da ry ti ra gi no ir sa vo tė vy-
nai nius Lie tu vo je (11). Iš lei do dvi pub li cis ti nių straips nių kny gas: „Per gy ven tos 
va lan dos. Kar vo jaus laiš kai“ (1906) ir „Pa trim po laiš kai“ (1907). Iš ver tė gro ži-
nės li te ra tū ros vei ka lų (H. Sien kiewicz „Tva nas“, t. I-II, D. De fo „Ro bin zo nas 
Kru sius, ar ba pa sek mės ne pa klus nu mo“, R. Ste ven so n „Iž dų sa la“, pa ra šė ori-
gi na lių kū ri nių. Ži no ma jo apy sa ka „Ieš kok auk so šir dy je“, pa skelb ta „Tė vy nės 
sar ge“ (1901). 1907 m. re da ga vo „Ka ta li kų drau gą“, 1909-1913 m. – „Drau gą“. 
Ne li ko jis abe jin gas ir so cia li niams klau si mams, ku rie tuo me tu bu vo pla čiai 
dis ku tuo ja mi vi suo me nė je.

2.Socialinėsnuostatosirįžvalgos

A. Kau pą la biau siai do mi no dvi pro ble mos: kaip pa siek ti so cia li nę san tar-
vę ir kaip iš sau go ti tau ti nį ta pa tu mą. Joms ir sky rė dau giau sia dė me sio, pa teik-
da mas sa vi tas įžval gas. 

Apie A. Kau po so cia li nes įžval gas bei nuo sta tas ga li ma spręs ti iš vei ka lų 
„So cia liz mo sil pnos pu sės“ (1903), „Evo liu ci ja, ne re vo liu ci ja (1907), „Pa trim-
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po laiš kai“, taip pat iš straips nių spau do je. Pats A. Kau pas, do mė ji mę sis so cia-
li ne pro ble ma ti ka, aiš ki na taip: „Pa ži nau gy ve ni mą to kį, koks jis yra, o ne to kį, 
koks tu rė tų bū ti. Bu vau ar ti su si ti kęs su stu den tais, be die viais, so cia lis tais, anar-
chis tais, te ro ris tais, dar bi nin kais, ka pi ta lis tais, in te li gen tais, tam suo liais. Pats 
dir bau pjo vyk lo se, ma čiau, kaip ki ti dir ba dirb tu vė se ir ka syk lo se. Du kar tus 
bu vau se mi na ri jo je, ku rio je su si pa ži nau su Ka ta li kų Baž ny čios moks lu, gy ve nau 
tarp dar bi nin kų, o da bar gy ve nu iš dar bi nin kų. Tai gi to kios kla sės pa stan gos pa-
ge rin ti sa vo bū vį man ypa tin gai rū pi“ (12). 

Steng da ma sis su pras ti, ko kiais bū dais žmo gus, pel nan tis duo ną sa vo ran-
kų dar bu, ga lė tų pa siek ti so cia liai sau ges nį ir ge res nį, žmo gaus ver tą gy ve ni mą, 
A. Kau pas stu di juo ja ne tik tra di ci nės Ka ta li kų Baž ny čios so cia li nį moks lą, bet 
ir tuo me tu po pu lia rias JAV so cia li nes bei eko no mi nes kon cep ci jas. Au to biog-
ra fi jo je jis ra šė: „Pra dė jau skai ty ti Bo na r, Gi de, Se lig man ir ki tų eko no mis tų 
vei ka lus. Pas Gi de ra dau pa mi nė tą so cia liz mo dok tri ną, ku ri man pa ti ko. Ta čiau 
su si pa ži nęs ar čiau pa ma čiau, kad be so cio lo gi jos pa ži ni mo nie ko ne pa da ry si. 
Tad grie biau si už War d, Ros s, Blac kma r, Gi ding s ir ki tų so cio lo gų raš tų“ (13). 

Didžiau sios įta kos A. Kau po so cia li nėms nuo sta toms pa da rė so li da riz mo 
kon cep ci ja, ku rią tuo me tu JAV pro pa ga vo psi cho lo gi nės pa krai pos so cio lo gai 
A. Ro ss ir F. Gi ding s, lei dę Chi ca go je so cio lo gi jos dar bų žur na lą „Ame ri can 
Jour nal of So cio lo gy“. 1895 m. pa si ro dė gar su sis F. Gi ding s vei ka las „So cio lo-
gi jos pa grin dai“, o po me tų – S. Pa te n kny ga „So cia li nių jė gų te ori ja“. Šie so cio-
lo gai sa vo dar buo se rė mė si or ga ni nės mo kyk los at sto vo po zi ty vis to H. Spen se r 
idė jo mis. Jo vei ka las „So cio lo gi jos pa grin dai“ (1876) bu vo uo liai stu di juo ja mas 
Va ka rų Eu ro pos ša lių uni ver si te tuo se (ypač Vo kie ti jo je), taip pat JAV. Kuo so-
cio lo gus trau kė H. Spen se r? 

Pir miau sia jis tei gė, kad vi suo me nė pa na ši į bio lo gi nį or ga niz mą. Vi-
suo me nės rai dos dės niai ne va to kie pat, kaip gy vo or ga niz mo. Kaip bio lo gi nio 
or ga niz mo įvai rūs or ga nai, dar niai veik da mi, at lie ka bū ti nas or ga niz mo rai dos 
funk ci jas, taip ir so cia li nio kū no, t.y. vi suo me nės, įvai rios žmo nių gru pės at lie ka 
skir tin gas so cia li nes funk ci jas ir, har mo nin gai tar pu sa vy je ben dra dar biau da mos, 
le mia nor ma lią vi suo me nės rai dą. Ši H. Spen se r pro pa guo ja ma so cia li nio so li da-
riz mo idė ja ra do ypač pa lan kią dir vą JAV. 

XIX-XX a. san dū ro je JAV iš gy ve no per ei na mą jį lai ko tar pį iš ag ra ri nės 
vi suo me nės į in dust ri nę. In di vi du a lus fer me ris vir to mies tie čiu. Moks lo ir tech-
ni kos lai mė ji mai ir jų prak ti nis die gi mas kė lė op ti miz mą – vi suo ti nės ge ro vės 
vi suo me nė pa ma žu da rė si re a ly be. At ro dė, kad Jung ti nė se Vals ti jo se įgy ven di-
na ma tai, ką skel bė so cia lis tai. Tai pa tvir ti no min tį, jog vi suo ti nę ge ro vę ga li ma 
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pa siek ti tik su tar ti nai dir bant, o ne ko vo jant. Ge ro vės ga ran tas – vi du ti nis pi lie-
tis, o ne vie na ku ri iš dvie jų prie šiš kų kla sių. Kuo dau giau bus vi du ti nių pi lie čių, 
tuo grei čiau bus re a li zuo tas so cia li nis ide a las. 

Siek ti ge ro vės nė ra pa pras ta. Rei kia pa si au ko ja mai dirb ti ir ge bė ti ras ti 
kom pro mi są. Tai gi, ne tar pu sa vio ko va, o ieš kant kom pro mi sų ga li ma ei ti so-
cia li nės pa žan gos ke liu. Ge rai su si pa ži nus su įvai rio mis so cia li nė mis gru pė mis, 
jų po rei kiais, ga li ma val dy ti ir vi suo me nė je vyks tan čius pro ce sus, o svar biau sia 
– iš veng ti di de lių so cia li nių su krė ti mų, re vo liu ci jos, ku rią, kaip ne iš ven gia mą 
kla sių ko vos iš da vą, pra na ša vo so cia lis tai. To dėl ame ri kie čių so cio lo gai (ypač 
F. Gi ding s) dau giau sia stu di ja vo įvai rių so cia li nių gru pių gy ve ni mo bū do ypa tu-
mus, ku rie ga li bū ti prieš ta ra vi mų tarp jų prie žas tis.

A. Kau pui pa ti ko JAV so cio lo gų pa stan gos ge riau pa žin ti įvai rių so cia-
li nių gru pių nuo tai kas, vi suo me nė je vyks tan čius pro ce sus, kad bū tų ga li ma iš-
veng ti prieš ta ra vi mų, su ke lian čių so cia li nius kon flik tus. „Tik pri pa žįs tant so li-
da riš ku mą vi sų drau gi jos sluoks nių, at si ras pa sau ly je lyg sva ra, o drau ge ir ra-
my bė“, – tei gė A. Kau pas (14). Jis ta po karš tu so li da riz mo idė jų pro pa guo to ju ir 
gy nė ju. Juo lab, kad šios idė jos bu vo ar ti mos ir po pie žiaus Le o no XI II en cik li kos 
„Re rum no va rum“ (1891) dva siai.

Rem da ma sis ame ri kie čių so cio lo gų J. Di lly ir L. Ward kny go je „A test 
bo ok of So cio lo gy“ iš dės ty tais tei gi niais A. Kau pas to liau klau sia: „Ar gi nė ra 
pa na šu mo tarp žmo gaus kū no ir ge rai or ga ni zuo tos drau gi jos? Gal va, akys, bur-
na, ran kos, pil vas, ko jos ir t.t., juk tu ri ana lo gi jas drau gi jo je! Kaip kū no są na riai 
pri klau so viens nuo ki to ir viens be ki to ap si ei ti ne ga li, taip ir at ski ri žmo nės, 
su da ran tys drau gi ją, ne pai sant to, ar ku rie mąs to, ar ku rie val do, ar ku rie dir ba 
ir mai ti na vi sus ki tus, – vi si jie viens be ki to ap si ei ti ne ga li, vi si pri klau so viens 
nuo ki to (15). Nors at ski ros gru pės vi suo me nė je at lie ka skir tin gas funk ci jas, bet 
jos na rius vei kia tos pa čios dve jo pos jė gos – fi zi nės ir dva si nės. Fi zi nes jė gas A. 
Kau pas skirs to į on to ge ne ti nes ir fi lo ge ne ti nes. On to ge ne ti nės ne lei džia žmo gui 
nu mir ti ba du, nes rei ka lau ja, kad jis dirb tų ir pel ny tų sau duo ną. Fi lo ge ne ti nės 
jė gos, pa sak A. Kau po, rei ka lau ja, kad žmo nės my lė tų vie nas ki tą ir pra tęs tų ra-
sės ir tau tos gy vy bę. Prie dva si nių jė gų jis pri ski ria so cio ge ne ti nes. Svar biau si 
po žy miai – mei lė, al truiz mas ir užuo jau ta, „šie jaus mai ri ša žmo nes krū von“ 
(16), ver čia siek ti do ros, gė rio ir tie sos. Ypač svar bi mei lė, ga lin ti keis ti žmo gų, 
jo orien ta ci jas ir veiks mus. 

Fi zi nių ir dva si nių jė gų re a li za vi mo si są ly ga – dar bas ir nuo sa vy bė. Abi 
šios jė gos, veik da mos vie na ki tą žmo gu je, kar tu ir vi suo me nė je, su ku ria tam tik-
rą pu siau svy rą ir tvar ką. Bet ši tvar ka nė ra am ži na, nes vi suo me nei, kaip ir kiek-
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vie nam gy vam or ga niz mui, bū din ga di na mi ka, ki ti mas, to bu lė ji mas. Vi suo me nė, 
bū da ma so cia li nis or ga niz mas, pri si tai ky da ma prie nau jų ap lin ky bių, pa ma žu 
kei čia sa vo for mą, bet ne pa čią struk tū rą, ku rią le mia am ži nos ir pa sto vios on-
to ge ne ti nės, fi lo ge ne ti nės ir so cio ge ne ti nės jė gos. Va di na si, vi suo me nė kis da ma 
ne tu ri griau ti struk tū rų, jo je at si ran dan čios nau jo vės tu ri „ne griau ti vie ti nius 
at sie ki mus, bet juos to bu lin ti“ (17). Tai gi kiek vie no je vi suo me nė je sly pi po ten-
ci nės ga li my bės to bu lė ti, nes čia „vieš pa tau ja am ži na ko va tarp įvai rių spė kų“, 
„kiek vie na ga ly bė su si du ria su pa si prie ši ni mu“ ir, jį įveik da ma, ju da į prie kį. Tai 
pro ce sas, ku ris kei čia vi suo me nės gy ve ni mo for mas. 

Lo giškai ky la klau si mas: nuo ko pri klau so vi suo me nės evo liu ci jos pro ce-
sas? Pa sak A. Kau po, so cia li nės struk tū ros „ge ru mas ir to bu ly bė pri klau so nuo 
drau gi jos spė kų iš si la vi ni mo (18). Ki taip ta riant, nuo žmo nių są mo nės to bu lu-
mo, ku rį ro do tai, kaip su vo kia mi ir vyk do mi Die vo įsa ky mai. To bu la žmo nių 
są mo nė ska tins to bu lin ti vi suo me nės struk tū rą pri imant tei sin gus įsta ty mus, o 
jie mak si ma liai su ma žins įvai rių so cia li nių sluoks nių prieš ta ra vi mus ir įgy ven-
dins aukš čiau sią so cia li nės dar nos prin ci pą – si ner gi ją, t.y. vi siš ką prie šin gų so-
cia li nių gru pių tar pu sa vio su pra ti mą, jų har mo ni ją. 

Tai gi ge res nio gy ve ni mo for mos yra pa sie kia mos ne ak la ko va vie nų su 
ki tais, bet ben dru dar bu, at si žvel giant į vi sų so cia li nių gru pių in te re sus. Prieš-
ta ra vi mai (kon ku ren ci ja) tarp so cia li nių gru pių yra na tū ra lus da ly kas. Ir net gi 
pa gei dau ti nas – jie ska ti na vi suo me nę ženg ti į prie kį pa žan gos link. Ta čiau šie 
prieš ta ra vi mai ne tu rė tų bū ti per ne lyg di de li. To dėl bū ti na ieš ko ti pra do, ku ris 
žmo nes jung tų, o ne skir tų. To kiu pra du A. Kau pas lai kė no rą tu rė ti nuo sa vy bės. 
Tai esan ti pri gim ti nė žmo gaus tei sė. To dėl nuo sa vy bės sie ki mą rei kia gerb ti. 

Rem da ma sis po pie žiaus Le o no XI II en cik li ka „Re rum no va rum“ A. Kau-
pas tei gia, jog nuo sa vy bė žmo gui pir miau sia rei ka lin ga tam, kad jis ga lė tų ap rū-
pin ti šei mą ir ga ran tuo ti sau ir sa vo vai kams so cia li nį sau gu mą. Be to, nuo sa vy-
bė žmo gui svar bi ir psi cho lo gi niu po žiū riu. Ji reikš min gas veiks nys, la vi nan tis 
ir in di vi du a li zuo jan tis žmo gaus cha rak te rį, pa de dan tis iš siug dy ti to kias sa vy bes 
kaip pa sto vu mas, iš ma ny mas, at sar gu mas, „ka dan gi nuo sa vy bę rei kia sau go ti 
ir rū pin tis ją ja“ (19). Tai gi nuo sa vy bę, kaip ir gy vy bę, lai ky da mas pri gim ti ne 
žmo gaus tei se, A. Kau pas tei gė, kad vals ty bės pa rei ga yra ją vi so ke rio pai gin-
ti ir sau go ti. Kar tu pa brė žė, kad nuo sa vy bė sa vi nin kui už krau na ir tam tik ras 
pa rei gas vi suo me nės at žvil giu. Bė da, kad ne vi si jas do rai at lie ka. A. Kau pas 
griež tai sky rė smul kų jį ver sli nin ką (ka pi ta lis tą sa vi nin ką) nuo stam baus mo no-
po lis to. Smul ku sis ver sli nin kas pats sam do dar bi nin kus, or ga ni zuo ja ga my bą, 
rū pi na si pro duk ci jos re a li za vi mu. Kaip tik tai ir su tei kia jam tei sę gau ti pel no 
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da lį. Ši da lis esan ti tei sė ta, nes tai iš es mės yra mo kes tis už ga my bos prie mo nių 
amor ti za vi mą, taip pat už ga my bos or ga ni za vi mą bei ri zi ką kon ku ren ci jos są ly-
go mis. At virkš čiai, pel no, ku rį gau na mo no po lis tas, pa sak A. Kau po, pa tei sin ti 
ne ga li ma. Jo nuo mo ne, mo no po lis tas gau na pel ną ne tei sė tai, nes pats ga my bos 
ne or ga ni zuo ja (tai at lie ka sam do mi val dy to jai). Svar biau sia, kad, tu rė da mas tam 
tik rų pre kių ga my bos mo no po lį, vi suo me nei ne tar nau ja, o dik tuo ja sa vo są ly-
gas: ver čia ga mi nius pirk ti di de lė mis kai no mis.

JAV eko no mi nia me gy ve ni me vis la biau įsi ga lint mo no po li joms A. Kau-
pas nu ro dė to pro ce so dve jo pus pa da ri nius vi suo me nei: vie na ver tus, jos lei džia 
„pa leng vin ti ir pa dau gin ti pro duk ci ją nau din gų daik tų ir per tai su ma žin ti jų ver-
tę“ (20), ki ta ver tus, stip ri na kon ku ren ci ją ir di di na be dar bių gre tas. Ta čiau šiuos 
prieš ta ra vi mus, pa sak A. Kau po, ga li ma įveik ti tai kiu bū du: vals ty bė įsta ty mais 
tu ri la biau kon tro liuo ti mo no po li jų veik lą, ypač su si ju sią su dar bi nin kų už im-
tu mu. To liau jis pri du ria, kad JAV taip ir da ro ma: ne si lai kan tys įsta ty mų „tres-
tai per se kio ja mi, ge le žin ke lio kom pa ni jos bau džia mos, kor po ra ci jos var žo mos“ 
(21). Vals ty bės prie mo nės, ku rio mis sie kia ma už tik rin ti efek ty ves nę dar bi nin kų 
eko no mi nę bei so cia li nę sau gą, ma žin ti so cia li nius prieš ta ra vi mus di di nant pro-
fe si nių są jun gų ga lią ir tei ses, ro dan čios, kad pra si dė jo tai kus vi suo ti nės ge ro vės 
vi suo me nė je kū ri ma sis. Jis vy lė si, kad ir Lie tu va ga lė sian ti pa siek ti ge ro vę vien 
evo liu ci jos, o ne re vo liu ci jos bū du. 1905-1907 m. re vo liu ci ja Lie tu vo je A. Kau-
pui at ro dė ne tin ka ma prie mo nė gy ve ni mui pa ge rin ti. So cia lis tų re vo liu ci nis op-
ti miz mas ir jų skelb to ji griau na mo ji re vo liu ci jos nuo sta ta jam bu vo ne pri im ti na. 
Jo je jis ne ma tė kon struk ty vaus ku ria mo jo pra do, o „su griau nan čiais veiks niais 
su tar ties ne ga li bū ti“. 

Itin di de lį ne ri mą A. Kau pui kė lė tai, kad so cia lis tai no rį su griau ti „ypa-
tin gas gy ve ni mo for mas, su si klos čiu sias ne šimt me čiais, o tūks tant me čiais“ 
(22), t.y. pir miau sia pa nai kin ti pri va ti nę nuo sa vy bę. Ga my bos prie mo nių su-
vi suo me ni ni mas (pa grin di nis so cia lis tų rei ka la vi mas) so cia li niam tei sin gu mui 
įgy ven din ti yra tik so cia li nis po li ti nis ak tas. Ir šis ak tas pats sa vai me nie ko 
ne ga li ga min ti. Ga li ga min ti tik su in te re suo tas lais vas žmo gus. O so cia liz mas 
ne pri pa žįs ta žmo gui jo kių pri gim ti nių tei sių, „vi sos tei sės, ko kias žmo gus ga-
li tu rė ti, par ei na nuo vals ty bės“ (23). Ji kiek vie nam žmo gui ski rian ti tam tik rą 
vaid me nį ir vie tą. Tai gi žmo gus yra vi siš kai pa val dus vals ty bei. Esant to kiai 
si tu a ci jai vals ty bė, aiš ku, ga li pri sta ty ti dar bi nin ką „prie to kio dar bo, ko kio jai 
rei kės“ (24), bet ji ne ga lės pri vers ti žmo gaus na šiai dirb ti. 

Ro dy ti ini cia ty vą ne ska tins ir so cia lis tų skel bia mas dar bo už mo kes čio ly-
gia vos prin ci pas, nes žmo gus ne no rės „iš ra di nė ti ma ši nų“, kai „iš sa vo iš ra di mo 



174

„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

ne tu rės jo kio pel no“ (25). Tai gi so cia liz mas, A. Kau po nuo mo ne, nors ir ge ba 
val dy ti žmo gų, ta čiau be jė gis su ža din ti jo kū ry bi nes ga lias, as me ni nę ini cia ty vą. 
O kai jos nė ra, ran da si mo no to ni ja ir stag na ci ja. 

An tra ver tus, vi suo me nės gy ve ni mui reg la men tuo ti ir kon tro liuo ti rei kės 
iš ori nės prie var tos – di de lio biu rok ra ti nio apa ra to. Pri žiū rė da mas, kaip vi suo-
me nės na riai at lie ka jiems pa ves tas pa rei gas, ir skir da mas at ly gi ni mą už at lik tą 
dar bą šis biu rok ra ti nis apa ra tas vals ty bė je įgis vis di des nę ga lią ir val džią. Taip 
pa ma žu ir vi sa vals ty bė, pa sak A. Kau po, taps „val do ma biu rok ra tų kas tos“ (26). 

Toks vi suo me nės su tvar ky mo mo de lis, kai vals ty bės ma ši na me cha niš kai 
re gu liuo ja ne tik ga my bą, bet ir žmo nių rei ka lus, ne pai sy da ma jų no rų, de mok-
ra ti jos prin ci pus pro pa ga vu siam A. Kau pui, aiš ku, bu vo ne pri im ti nas. Ta čiau 
kar tu jis ge rai su pra to, kad so cia liz mas, jo skel bė jų lū po mis ža dan tis grei tą „ro jų 
že mė je“, ran da ir sa vų ša li nin kų. Tai pa ro dė ir 1905-1907 m. re vo liu ci jos įvy kiai 
Lie tu vo je. To dėl jam rū pė jo nu sta ty ti, ko kią re a lią so cia li nę ba zę ir vi suo me nės 
pa ra mą tu ri so cia lis tai (bol še vi kai). 

Lie tu vos bol še vi kai (V. Kap su kas, Z. An ga rie tis), rem da mie si K. Mark su, 
tei gė, kad pa grin di nė vi suo me nės jė ga, ku ria ga li ma rem tis, esąs dar bi nin kų luo-
mas. O koks yra tas dar bi nin kų luo mas Lie tu vo je? Pa sak A. Kau po, dar bi nin ki ja 
sil pna. Kau no gu ber ni jo je gy ve na 1,5 mln. gy ven to jų. Iš jų tik 8 tūkst. dar bi-
nin kų, o ir tie pa tys dau giau sia ki ta tau čiai – len kai ir ru sai. Jie ne at spin di vi sos 
vi suo me nės in te re sų, nes su da ro ma žu mą, o jų var du skel bia mi ide a lai dar nė ra 
vi sos tau tos ide a lai. Be to, juos skel bia „ne bai gę moks lo stu den tai, ge rai ne iš ma-
nan tys dar bi nin kų rei ka lų, gim na zis tai ir jau ni ūki nin kai, o ne pa tys dar bi nin kai“ 
(27). Dar bi nin ki ja tuo me tu dar men kai su vo kė sa vo luo mo in te re sus, grei čiau 
juos Lie tu vos so cial de mok ra tai (bol še vi kai) įtrau kė į re vo liu ci ją kaip prie mo nę 
sa vo tiks lams pa siek ti. Kaip bol še vi kams pa vy ko tai pa da ry ti, A. Kau pas aiš ki-
no rem da ma sis JAV so cio lo go A. Ro ss te ori ja, iš dės ty ta kny go je „Vi suo me nės 
psi cho lo gi ja“. Pa sak A. Ross, dau ge lis da ly vau ja vi suo me ni niuo se ju dė ji muo se 
ne są mo nin gai, o pa si da vę mi nios ins tink tui. Mi niai ne va da ro įta kos pa vie niai 
de ma go gai, dėl to mi nios są jū džiai yra vi suo me nei pra gaiš tin gi, kaip ir kiek-
vie na epi de mi ja. Mi nia, sa ko A. Kau pas, „pra de da jaus ti vie naip ne dėl to, kad 
ge rai su pras tų, ką jau čia, bet dėl to, kad yra už si krė tę viens nuo ki to“. Mi nia ne-
pro tau ja. Ji klau so „tik tai tų, ku rie šne ka jiems į šir dį, o ne į pro tą“ (28). To kie 
šne kė to jai mi niai „į šir dį“ ir bu vę bol še vi kai. Ta čiau to ji mi nia ne bu vo stip ri ir 
įta kin ga jė ga.

Dar bi nin kai, su da rę Lie tu vos gy ven to jų ma žu mą, vai di no men ką vaid me-
nį ša lies vi suo me nės gy ve ni me. Lie tu va tuo me tu bu vo iš es mės vals tie čių tau ta 
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– pra mo nė men kai iš plė to ta, ji bu vo dau giau sia ki ta tau čių sa vi nin kų ran ko se. 
To dėl pro le ta ria to ide a lai, ku riuos dar bi nin kų var du skel bė bol še vi kai, ne bu vo 
vi sos lie tu vių tau tos ide a lai, kaip kad ti kė jo si V. Kap su kas. Vi sos tau tos ide a las 
tuo me tu bu vo Lie tu vos ne pri klau so my bės sie kis. O bol še vi kų stra te gi nis tiks-
las – pri va čios nuo sa vy bės pa nai ki ni mas pa sau li niu mas tu. To dėl Lie tu vos ne-
pri klau so my bės jie ne lai kė svar biu da ly ku, nes iš es mės va do va vo si tik kla si niu 
po žiū riu, pro le ta ria to pa sau li nio iš va da vi mo idė ja. Pa sau li nės re vo liu ci jos idė ją 
skel bė ir V. Kap su kas. Jam at ro dė, kad, vi siems Lie tu vos gy ven to jams ta pus 
pro le ta rais ir iš ny kus kla sių skir tu mams, iš nyks ir skir tu mas tarp lie tu vio, žy do, 
len ko, ru so, t.y. tau tos iš tirps pa sau li nia me in ter na cio na le. Ne ig da mas tau ti nio 
sa vi tu mo svar bą jis ra gi no lie tu vių dar bi nin kus va din tis ne lie tu viais, o tie siog 
pro le ta rais, kad ga lė tų grei čiau įsi jung ti į pa sau li nio pro le ta ria to gre tas.

Su pran ta ma, kad to kią po zi ci ją griež tai kri ti ka vo lie tu vių ka ta li kų vei kė-
jai, ko vo ję dėl Lie tu vos ne pri klau so my bės. A. Kau pas sa vo ruož tu nu ro dė, kad 
V. Kap su kas, pri sis kai tęs K. Mark so raš tų, ak lai kar to ja jų tei gi nius. Lie tu vos 
rei ka lus ver ti na per dog mų priz mę (29), nors šios dog mos prieš ta rau ja tik ro vei. 
Tie sa, tau tos bun da, bet jos ne no ri iš nyk ti in ter na cio na le. At virkš čiai, ir ma žiau-
sia tau te lė ieš ko ly gių tei sių su ki to mis (30). Tik to ne no ri su pras ti bol še vi kai, 
nes jiems rū pi ne tau ta, o tik „vie na ti nai so cia liz mas“.

Tai gi so cia liz mas Lie tu vai ne pri im ti nas ne tik kaip prieš ta rau jan tis žmo-
gaus pri gim čiai, pa jun gian tis jį vals ty bei, prie šin gas pa grin di niam lie tu vių tau-
tos ne pri klau so my bės, sa va ran kiš kos vals ty bės at kū ri mo sie kiui, bet ir ke lian tis 
grės mę tau tos ta pa tu mo iš sau go ji mui. Tau ti nio ta pa tu mo iš sau go ji mo pro ble ma 
A. Kau pui ypač rū pė jo. 

Ta pa tu mo iš sau go ji mas – tau tos ir in di vi do iš li ki mo pa grin das, jo au ten-
tiš ku mo ga ran tas. Pra ra dus ta pa tu mą nyks ta ir in di vi das, ir tau ta. Tau tos iš li ki mą 
A. Kau pas su pra to kaip pro ce są, ku ria me ryš kūs du veiks niai: pir ma, ge bė ji mas 
iš siug dy ti at spa ru mą sve ti moms ne igia moms įta koms, abe jo ti noms ver ty bėms 
bei vie na die niams ide a lams ir, an tra, ge bė ji mas aku mu liuo ti nau jas idė jas, kri-
tiš kai jas įver tin ti ir pa nau do ti sa vo tiks lams – tau tos dva si nės ir ma te ria li nės 
ge ro vės la bui. 

Tik tau ta, ku ri ug do šiuos ge bė ji mus, ga li drą siai žvelg ti į at ei tį – iš lik ti 
ir teig ti sa ve pa sau liui. Ge riau sias są ly gas teig ti sa ve pa sau liui ga li su kur ti ne-
pri klau so ma vals ty bė. To dėl ko vą dėl ne pri klau so my bės A. Kau pas lai kė svar-
biau siu tau tos už da vi niu. Jis jau tė, kad ši ko va bū sian ti il ga ir ne leng va. 1907 m. 
„Pa trim po laiš kuo se“ jis ra šė: „Aš ne abe jo ju, kad, at si ra dus Mas ko li jo je pil nai 
liuo sy bei, ru sai no rės ir to liau bū ti vieš pa tau jan čia tau ta, o ma žes nėms tau toms 
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vis tiek rei kės ko vo ti už sa vo bū vį ir už sa vo tei ses po se no vei. Kiek vie na tau ta 
no rės val dy ti sa vo kraš te sa vaip, bet ru sai tvir tins, kad pa skirs ty mas Mas ko li jos 
į au to no miš kas res pub li kas su sil pnins vieš pa ti ją, ir prie šin sis to kiam su tvar ky-
mui (31). (Šios įžval gos pa si ro dė pra na šiš kos.)

A. Kau pas ne abe jo jo, kad tiks las, ku rio sie kia lie tu viai, – at kur ti tau ti nę 
vals ty bę – yra re a lus, bet tam bū ti na tau tos vie ny bė. Bet ku ris su si skal dy mas 
– ide o lo gi nis ar kla si nis – bū si ąs nau din gas tik Lie tu vos prie šams. Kar tu jis pri-
pa ži no, kad Lie tu va, siek da ma ne pri klau so my bės ir vi suo ti nės ge ro vės, tu rin ti 
„ei ti nuo sa vais ke liais“, per ne lyg ne si ža vė ti ra di ka lio mis idė jo mis, ku rios „tik-
tai pra gaiš tį ne ša kraš tui“. To kio mis idė jo mis jis lai kė li be ra liz mą, so cia liz mą ir 
ni hi liz mą. Kil niam žy giui žmo nes ga li dva siš kai bur ti tik re li gi ja, ti kė ji mas. To-
dėl, pa sak A. Kau po, „lie tu viai lai mės pri va lo ieš ko ti ant krikš čio niš ko pa ma to“. 

A. Kau po ma ny mu, lie tu viai pir miau sia tu rė tų ge riau pa žin ti sa vo kraš tą, 
jo žmo nių cha rak te rį ir sa vi tu mus, su vok ti vie tą, ku rią no ri už im ti tarp ci vi li zuo tų 
tau tų ir kraš tų. Ži no ma, tau tai teks pri im ti ir nau jas ver ty bes, ir gy ve ni mo for mas. 
Ne vi sa da jos ati tiks tau tos mąs ty se ną ir tra di ci jas. To dėl rei kia bū ti pa si ren gu-
siems jas kri tiš kai įver tin ti ir ge rai su vok ti, ko kią kai ną už tai teks su mo kė ti. To ji 
kai na, ku rią teks su mo kė ti už no rą bū ti ša lia ir kar tu su ki to mis ša li mis, ne tu rin ti 
bū ti per di de lė, ne pa ke lia ma naš ta, ke lian ti di de lę grės mę tau tos ta pa tu mo, jos 
sa va ran kiš ku mo, is to ri nių, kul tū ri nių ver ty bių bei tra di ci jų iš sau go ji mui.

Ki ta ver tus, tau ti nio ta pa tu mo pra ra di mas, pa sak A. Kau po, at si sky ri mas nuo 
tau tos (tiek pri vers ti nis, tiek ne pri vers ti nis) pa vo jin gas ir pa čiam in di vi dui. Pir-
miau sia jam sun kiau iš lai ky ti ta pa tu mą, at si spir ti nu tau tė ji mo pa vo jams. Be to, jis 
ken čia ne tik vie nat vę, bet mąž ta ir jo ga li my bės vi sa pu siš kai tar nau ti sa vo tau tai, 
iš ku rios yra ki lęs. To dėl A. Kau pas lai kė si po žiū rio, kad lie tu vis tu ri ieš ko ti ir ras-
ti sa vo vie tą Lie tu vo je, o ne emig ra ci jo je. Tu ri dau giau ro dy ti ini cia ty vos, steng-
tis įsi tvir tin ti ša lies eko no mi ko je, pa lai ky ti sa vus pre ky bi nin kus ir pra mo ni nin kus. 
Lie tu vos at ei tis ku ria ma čia. O tam bū ti nos ben dros vi sų so cia li nių gru pių ir po li ti-
nių par ti jų pa stan gos. Su pran ta ma, rei kės ir kom pro mi sų. A. Kau pas vy lė si, kad 
var dan Lie tu vos ir so cial de mok ra tai tu rė sią ei ti iš vien, iš si ža dė ti prin ci pų, skal-
dan čių tau tą į par ti jas. Tu rė sią nu si leis ti ir dva ri nin kai, „luo mi nes pri vi le gi jas 
teks pa lai do ti kaip at gy ve nu sias sa vo am žių“, so cia lis tai (bol še vi kai. V.P.) „tu rės 
iš si ža dė ti kla sių ko vos, o po nai – dau ge lio ne rei ka lin gos že mės“ (32). Tai gi tik 
abi pu sės nuo lai dos ir su si klau sy mas ga lė sią ga ran tuo ti sėk mę ko vo je dėl tei sės 
pa tiems rū pin tis sa vo ša lies rei ka lais. Ge bė ji mas tai pa da ry ti ge riau siai ro dy tų 
tau tos bran dą, jos krikš čio niš kas ver ty bes, ap si spren di mą ir pa si ren gi mą ne tik 
iš lik ti au ten tiš ka jė ga tarp ki tų tau tų, bet ir teig ti sa ve pa sau liui. 
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Išvados

1. A. Kau pas be ne pir ma sis iš lie tu vių ka ta li kų in te lek tu a lų, aiš kin da mas 
so cia li nius reiš ki nius, rė mė si ne tik po pie žių so cia li nė mis en cik li ko mis, bet ir 
žy mių to me to psi cho lo gi nės pa krai pos ame ri kie čių so cio lo gų A. Ro ss ir F. Gi-
ding s, J. Di lly ir L. War d dar bais, ku riuo se grin džia mos so cia li nio so li da riz mo 
nuo sta tos, nu kreip tos prieš so cia li nį ra di ka liz mo ir so cia liz mo idė jas. 

2. Mark sis ti nei re vo liu ci nei (šuo li nei), per ne iš ven gia mą kla sių ko vą 
vyks tan čios vi suo me nės rai dos kon cep ci jai A. Kau pas prieš prie ši no evo liu ci nę 
vi suo me nės rai dos sam pra tą. Vi suo me nė esan ti ne me cha ni nė in di vi dų vi su ma, 
bet or ga ni nė vi su ma. Vi suo me nės pa žan gos va rik lis – ne „ma sė“ ar kla sė, bet 
są mo nin gai sie ki ąs eko no mi nės ne pri klau so my bės sa va ran kiš kas ir at sa kin gas 
in di vi das. Bū tent to kio in di vi do ug dy mas esąs Baž ny čios pa grin di nis so cia li nis 
tiks las. 

3. Lai ky da mas vi suo me nę or ga ni ne in di vi dų vi su ma, o ne be vei de „ma-
se“, su ku ria ga li ma eks pe ri men tuo ti, jis ne igė so cia lis tų pro pa guo tą idė ją, kad 
ga li ma su kur ti to bu lą so cia lis ti nę vi suo me nę pa gal iš anks to pa reng tą vie nin te lį 
tei sin gą pro jek tą ir ne ven giant prie var tos. 

Pa ro dy da mas, kad prie var ti nis vi suo me nės su kū ri mo bū das, ne igian-
tis žmo gaus pri gim ties ir vi suo me nės funk cio na vi mo dės nius, ne per spek ty vus, 
jis te oriš kai su konst ra vo ir de konst ra vo so cia liz mo ūkio mo de lį, at skleis da mas 
pa grin di nius jo prin ci pus. Ši taip jis at sklei dė jo funk cio na vi mo ne efek ty vu mą, 
ku ris bū si ąs klai din gas žmo gaus pri gim ties, jo veik los mo ty vų re zul ta tas. A. 
Kau po tei gi mu, so cia liz mas Lie tu vai ne pri im ti nas ne tik kaip prieš ta rau jan tis 
žmo gaus pri gim čiai, pa jun gian tis jį vals ty bei, prie šin gas pa grin di niam lie tu vių 
tau tos ne pri klau so my bės, sa va ran kiš kos vals ty bės at kū ri mo sie kiui, bet ir ke-
lian tis grės mę tau tos ta pa tu mo ir sa vi tei gos iš sau go ji mui.

4. A. Kau pas ne abe jo jo, kad tiks las, ku rio sie kia lie tu viai, – at kur ti ne pri-
klau so mą tau ti nę vals ty bę yra re a lus, ta čiau tam bū ti na sau go ti ir stip rin ti tau-
ti nį ta pa tu mą ir vie ny bę. Sėk mę ko vo jant dėl tei sės pa tiems rū pin tis sa vo ša lies 
rei ka lais ga lin čios lai duo ti tik ben dros vi sų so cia li nių gru pių ir po li ti nių par ti jų 
pa stan gos, taip pat abi pu sės nuo lai dos ir su si klau sy mas. 

5. Žvel giant iš lai ko per spek ty vos A. Kau po skelb tos idė jos ir nuo sta tos 
skam ba ak tu a liai ir šian dien. Juo lab kad da bar vyks tan tys eko no mi niai, so cia li-
niai pro ce sai la bai pa na šūs. Spar tus vi suo me nės ka pi ta li za ci jos pro ce sas, są ly go-
jan tis di de lius po ky čius vi suo me nės struk tū ro je, nau jų so cia li nių gru pių, tu rin čių 
sa vus in te re sus ir jų reiš ki mo bū dus, iš ki li mas di di na ga li my bes at si ras ti įvai-
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rioms įtam poms tarp in di vi do ir vi suo me nės ir su da ro prie lai das plės tis so cia-
li niam ne sta bi lu mui. Vie na ver tus, ir vi suo me nės de mok ra tė ji mas, at vi rė ji mas 
Va ka rų Eu ro pai ir pa sau liui ne iš ven gia mai pro vo kuo ja ras tis nau joms ver ty bėms 
ir gy ve ni mo for moms, ne vie no dai vei kian čioms tau tos mąs ty se nos trans for ma vi-
mą si ir le mian čioms il ga lai kius pa da ri nius tau tos at ei čiai. Ki ta ver tus, šie po ky-
čiai – nau jas iš šū kis da bar ties Lie tu vai, mū sų vi suo me nei ir Ka ta li kų Baž ny čiai. 
Jis rei ka lau ja nau jų drą sių įžval gų ir kon kre čių veiks mų: ne tik at vi rai ir kri tiš kai 
įver tin ti be si for muo jan čius nau jus so cia li nio bei eko no mi nio gy ve ni mo reiš ki-
nius ir puo se lė ja mas ver ty bes (ne re tai abe jo ti nas, vie na die nes), bet ir ap mąs ty ti 
jų adap ta ci jos ga li my bes bei ri bas di na miš ko je so cia li nė je kul tū ri nė je erd vė je, at-
skleis ti jų po vei kį ir vie tą tau tos iš li ki mo pri ori te tų kon teks te ir ak ty via lai ky se na 
pa dė ti iš sau go ti tau tos ta pa tu mą, jos is to ri nes bei kul tū ri nes ver ty bes. 

6. Ki ta ver tus, at si ve riant pa sau liui, įsi trau kiant į Eu ro pos eko no mi nes 
bei po li ti nes struk tū ras, ky la svar bi krikš čio nio mo ra li nė prie der mė – pa dė ti vi-
suo me nei įveik ti de šimt me čiais vyk dy tą ver ty bių nu ver ti ni mo žmo nių są mo nė je 
ir jų de for ma vi mo pro ce są. Tai ypač svar bu šian dien, nes, no rint kur ti pi lie ti nę 
vi suo me nę ir sėk min gai ženg ti ci vi li zuo tos rin kos kū ri mo ke liu, bū ti na lik vi-
duo ti kul tū ri nį mo ra li nį nuo puo lį, grą žin ti ver ty bėms jų tik rą ją pras mę. Juo lab 
kad rin kos kū ri mas su si jęs ir su mo ra le, eti ka: eko no mi nia me pro ce se da ly vau ja 
vi sas žmo gus – ne tik su eko no mi nė mis ži nio mis, įgū džiais (tai, be abe jo, la bai 
svar bu), bet ir su sa vo eti nė mis ver ty bė mis, vi su et no kul tū ri niu pa vel du. Kaip 
nie ka da mū sų eko no mi kai (ver slui) ir jos plė to tei trūks ta krikš čio niš kos ant ro-
po lo gi nės vi zi jos; ji pa dė tų aiš kiau su vok ti ir įver tin ti in di vi do ir vi suo me nės 
eko no mi nio bei kul tū ri nio vei ki mo ver ty bi nes orien ta ci jas bei ga li my bes iš sau-
go ti so cia li nę san tar vę. Tik ši taip ga li ma teig ti sa ve pa sau liui ir ti kė tis bū ti iš-
girs tiems ir pri im tiems. 

A. Kau pas sten gė si tą vi zi ją ne tik įžvelg ti, nu sa ky ti, bet ir ap gin ti. Tai gi 
jo skelb tos idė jos bei nuo sta tos ne pra ra do sa vo ak tu a lu mo. Tik šian dien jos įgy ja 
nau jų pra smi nių ak cen tų ir spal vų.

„Logos“,2005m.,spalis-gruodis
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