Korporacinė santvarka
Jos supratimas, bandymai realizuoti ir du pagrindiniai tipai

Pranas Dielininkaitis
Korporacinės santvarkos problema — ir teoriniu ir praktiniu atžvilgiu
— šiandien įvairiuose kraštuose yra vienas iš labiausiai aktualių dalyku.
Žymi mūsų lietuviškosios visuomenės dalis, iš kairės ir iš dešinės, kor
poracinės santvarkos klausimo kėlimą ar pasisakymą už ją yra linkusi lai
kyti sekimu paskutinės mados, palinkimu į fašizmą, atsisakymu nuo de
mokratijos ar parlamentarizmo. Šitoks manymas reikštų ar nepakanka
mą įsigilinimą į dalyką ar apriorišką šiuo klausimu nusistatymą.
Ir Lietuvoje, rodos, pirmas visu rimtumu šitą klausimą iškėlė mūsų
tautos filosofas ir pedagogas St. Šalkauskis jau prieš dešimtį metų, mūsų
krašte dar tebesant demokratinei parlamentinei santvarkai, siūlydamas
mūsų valstybei ekonominėje socialinėje srityje orientuotis korporacinės
santvarkos linkme. Tuo laiku jis jau įrodinėjo, kad „korporatyvinis fe
deralizmas yra ne tik momento reikalas, bet ir demokratinio principo rei
kalavimas; jis yra ne tik teorijos pateisinamas, bet ir gyvenimo praktikos
vis galingiau keliamas aikštėn“1. St. Šalkauskis manė, kad „korporatyvinė
visuomeninė santvarka yra labai sėkmingas visuomenės pusiausvyros veiks
nys ir, būtent, todėl, kad ji šalina organingos visuomenės organizacijos
priemonėmis nesantaikos šaltinius iš viešo piliečių gyvenimo“2.
Šiandien jau nėra reikalo įrodinėti, kiek autorius pareiškė mūsų laiko
ir pačios demokratijos tendencijas.

I.
KELI ISTORINIAI KORPORACIJŲ MOMENTAI.
Korporacinė santvarka nėra kokia utopistų idėja. Ir teoriniu ir prak
tiniu atžvilgiu ji yra kartu dalykas ir senas ir naujas. Mūsų kairiosios vi
suomenės atstovai neretai pareiškia, kad noras eiti į korporacinę santvar
1

Šalkauskis, St., Momento reikalai ir principų reikalavimai, „Židinvs“, 1926, XI.
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ką reiškia daugiau ar mažiau grįžimą į režimą, kurį panaikino Didžioji
Prancūzui Revoliucija ar net grįžimą į viduramžių tvarką. Taip manyti
būtų nesusipratimas. Prancūzų sociologinės mokyklos žymiausias kūrėjas,
nekatalikas
E.
Durkheimas3
savo
studijoje
apie
profesijas
rašo:
„Jei jų (tai yra korporacijų, Pr. D.) data būtų tiktai iš viduramžių, tai būtą
galima manyti, kad jos gimusios kartu su tam tikra politine sistema, būti
nai su ja turėtų ir išnykti. Bet iš tikrųjų jų kilmė yra gerokai senesnė.
Apskritai jos pasirodo, kai atsiranda verslai, tai yra, kai gamyba nustoja
būti išimtinai žemės ūkio pobūdžio“.
Senovės Romoje korporacijos atsirado jau respublikos laikotarpio pra
džioje. Jų skaičius ir įvairumas didėjo. Imperijos laikais jos buvo paverstos valstybinės administracijos organais. Joms buvo pavesta atlikti
oficialios funkcijos. Pagaliau imperatoriai korporacijas pajungė savo tiks
lams ir tuo būdu jas laikė prievartos priemonėmis. Korporacijų randame
ir Bizantijoje. Korporacijos pažįstamos taip pat ir musulmonų pasauliui.
Maroke ir Tunyse dar ir dabar randama jų žymių:
Bet korporacinės institucijos ir korporacinis gyvenimas buvo ypačiai
pražydę viduriniais amžiais. Pati gražiausioji jų epocha XII, XIII ir XIV
amžius. „Viduramžių gale, tai yra XI-XIV a.“, kaip rašo žinomasis belgų
socialistas ir vienas dabartinės Belgijos vyriausybės šulų Henri de Manas4,
„korporacijos, kaip ir valsčiai, buvo galinga ekonominės pažangos ir socia
linės emancipacijos priemonė“. Tas pats autorius nurodo, kad per pasta
ruosius penkiasdešimt metų, objektyvinės istorinės studijos rehabilitavo vi
duramžių epochą, ypačiai laikotarpį po valsčių įsteigimo XI a. Ir jis kviečia
atsisakyti tuo prietaru, kuris viduramžius laiko kaip ir senuoju priešrevo
liuciniu režimu. „Dabar, pavyzdžiui, XIII a.“, rašo Henri de Manas,
„apskritai yra pripažįstamas kaip viena iš pačių gražiausiųjų civilizuotos
žmonijos žydėjimo epochų“5. „Tamsybių amžiumi“, anot autoriaus, reikia
laikyti ne XIII a. viduramžius, bet „kai kuriais atžvilgiais absoliutizmo ir
gimstančiojo kapitalizmo epochą, kurios pirmieji pradai ėmė reikštis XIV a.
ir kuri baigėsi senojo režimo išsigimimu XVIII a.“.
Viduramžių korporacijų dvasia ir jų organizacinės lytys buvo panašios
visoje centrinėje ir vakarų Europoje. Korporacijos buvo privalomos vi
siems kurio nors verslo nariams. Jų nariai dalyta į tris kategorijas: moki
nių, kompanijonų ir meisterių. Pirmieji turėjo verslo mokytis, antrieji
— jam tarnauti, tretieji — vadovauti. Mokinys, įstodamas korporacijon,
prisiekdavo, kad „gerai ir dorai versis amatu“. Kompanijonas galėjo
laisvai pasirinkti meisterį. Jis turėjo gerbti padarytos sutarties ir profesi
3 Dürkheim, E., De la Division du Travail Social, antrojo leidimo įzangoje IX,
Paris 61932.
4 De Man H., Corporatisme et Socialisme, Paris-Bruxelles 1935, 4 psi.
5 Ten pat 5.
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nio statuto dedamas priedermes. Jis taip pat dalyvavo korporacinės bend
ruomenės administravime. Meisteriu negalėjo būti teismo nuteistasis. Prieš
būsiant meisteriu, jam taip pat reikėjo nustatytą laiką išbūti mokiniu ir
kompanijonu. Meisterio titulas buvo gaunamas tik atlikus tam tikrus eg
zaminus ir sukūrus atitinkamą savo srities! šedevrą.
Korporacijos- apėmė socialinį ir ekonominį veikimą. Jų kompetenci
jai priklausė darbo sąlygų, darbo valandų skaičiaus ir atlyginimo už darbą
nustatymas. Jos tvarkė taip pat gamybos ir pardavimo klausimus. Joms
rūpėjo, kad įmonės neviliotų klientų nedoromis priemonėmis. To laiko
tarpio korporacijų dvasia ir jų reguliaminai rūpinosi, kad nenukentėtų var
totojų reikalai, kad būtų saugojama bei patikrinama verslo ir korporacijos
garbė, plėtotė ir gerovė. Korporacijos taip pat nustatinėjo teisinga kainą
ir teisingą atlyginimą už darbą. Teisingai kainai nustatyti buvo daromos
ankietos įvairių gamintojų tarpe. Teisingas atlyginimas už darbą priklausė
ne nuo didesnio ar mažesnio darbininkų skaičiaus, bet nuo darbininkų gy
venimo reikalų, nuo jų gyvenamosios aplinkos. Korporacijos taip pat rū
pinosi šventėmis ir poilsiu.
Baigiant šią trumpą viduramžių korporacijų apžvalgą, galima nurodyti
jų tris bendras savybes:
1. Jos apėmė socialinį ir ekonominį veikimą;
2. Tvarkė kaip gamintojų tarpusavio santykius taip ir gamintojų san
tykius su vartotojais (kainų reglamentacija, gero gaminių darbo ir jų ver
tės kontrolė);
3. Turėjo įtakos miestų ir net valstybės administracijai“.
Ilgainiui korporacijoms nepakankamai prisitaikant prie naujų gamy
bos ir gyvenimo sąlygų, jų ekonominė ir socialinė reikšmė sumažėjo. Žy
mesnė korporacijų dekadencija prasidėjo ypačiai nuo XVIII a. pradžios.
Tuo laiku didesniu tempu ėmė keistis ūkiškojo veikimo lytys. Šalia amati
ninko gamybos ir smulkios prekybos ėmė vis plačiau įsigalėti stambiosios
manufaktūros ir didžiosios kompanijos. Pagaliau prisidėjo ir naujoji pra
monė bei modernioji prekyba. Jos augo ir plėtėsi šalia korporacinių orga
nizacijų, su šiomis pastarosiomis sueidamos į konfliktą. Korporacinis mo
nopolis, kuris pradžioje buvo skirtas ginti amatininkui ir vartotojui, saugoti
ir plėsti viso amato reikalams, imta naudoti korporacijų vadovaujamojo ele
mento egoistiniams reikalams. Įstoti į profesines grupes darėsi vis sun
kiau. Meisterių funkcijos buvo rezervuojamos daugiau tik turtingesniesiems
ir meisterių sūnums. Žodžiu, imta ginti ne visos profesijos reikalai, bet
korporacijos privilegijos, kurios jau nesutapo su bendraisiais interesais.
Nuo to kentė ir vartotojų reikalai, nes konkurencijos nebuvimas buvo iš
naudojamas jų sąskaita. Vis labiau plėtėsi ir naujos korporacijoms, nepa
6
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lankios ekonominės bei politinės doktrinos, kurios visose srityse skelbė ir
piršo laisvę7.
Senoji korporacija tik persireformavusi būtų galėjusi tęsti savo darbą
naujose socialinio ir ekonominio gyvenimo sąlygose. „Nelaimei“, rašo Durkheimas8, „ji neturėjo pakankamai lankstumo, kad reformuotųsi laiku ... Ir
dėl to nestebėtina, jei atėjo momentas, kada ji buvo iš socialinio gyvenimo
brutaliai ištremta“.
Ir iš tikro, individualistinio liberalizmo įtakoje Didžioji Prancūzų Re
voliucija užuot korporacijas reformavusi, jas visiškai panaikino ir uždraudė
(1791 m. kovo mėn. 16 d.). Tų pačių metų birželio mėn. 14 dieną Pran
cūzijoje buvo priimtas garsusis Chapeliero įstatymas, draudžiąs organiza
cijų laisvę. Antras to įstatymo paragrafas įsakmiai pabrėžia, kad tos pa
čios padėties ar tos pačios profesijos piliečiai, susirinkę draugėn, neturi
teisės rinkti pirmininko, sekretoriaus ar įgaliotinio, nei turėti sąrašų, da
ryti nutarimų ar nusistatyti reguliaminų — išsireiškiant įstatymo žodžiais —
tariamiems arba įsivaizduojamiems bendriems reikalams tvarkyti8.
Šitoks nusistatymas, panašių kaip Chapeliero įstatymų ir uždraudimų
pavidalu plito ir kitose valstybėse, kur siekė Didžiosios Prancūzų Revoliu
cijos įtaka. Ir tie, ypačiai profesinių organizacijų draudimai, daugiau ar
mažiau truko kai kur lig XIX a. vidurio, kai kur ir dar ilgiau.

II.
REAKCIJA PRIEŠ INDIVIDUALISTINĮ LIBERALIZMĄ IR
KORPORACINĖS MINTIES ATGIMIMAS.
Korporacijų ir profesinių sambūrių uždraudimas sudarė palankias sąly
gas ypačiai dviejų rūšių piktnaudai: 1) piktnaudai, kurią pagimdė ne
tvarkinga ir neribota pramonininkų bei pirklių konkurencija, besiremianti
beatodairišku asmeninio pelno gaudymu ir 2) piktnaudai, kurią galinges
nieji, egoizmo dvasios apimti, vykdė santykiuose su silpnesniaisiais.
Ilgiau nesustojant, čia galima tik priminti tą laikotarpį, kada darbi
ninkai įmonėse dirbo po 12, kartais 14 ar net ir daugiau valandų per dieną
ir kada fabrikuose tiek pat buvo. eksploatuojama moterys ir vaikai. Dėl
to ir labai suprantama, kai pereito amžiaus pirmojoje pusėje Lacordaire
kalbėjo apie „laisvę, kuri žmogų pajungia prievartai ir įstatymus, kurie jį
7

Devrient, R., La Corporation en Suisse. Ses principes et ses methodes, Paris-

Neuchâtel 1935.
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Durkheim, ten pat XXVII psl.
Tai tipiška išraiška įstatymuose atomistinio visuomenės ir valstybės suprati
mo. Šitokia koncepcija vadinama atomistine, nes ji individus laiko, kaip kokias ma
terialinės masės atskiras daleles, tik būnančius šalia vienas kito, be tarpusavio natūra
linių visuomeninių ryšių.
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išlaisvina“. O kiek vėliau kardinolas Manningas yra prisiminęs apie „dar
bininko laisvę mirti badu“.
Reakcija prieš individualistinį liberalizmą ir jo sudarytą padėtį pasi
reiškė didelėmis pastangomis ir kova dėl darbinnkų ir kai kuriais atvejais
— darbdavių profesinių sąjungų arba sindikatų kūrimosi teisės.
XIX a. pabaigoje išaugę darbininkų ir darbdavių sindikatai atstovauja
ne visai kuriai nors gamybos sričiai, bet tik vienai ar kitai socialinei klasei
Ir daliniams reikalams. Šitokiose sąlygose darbininkų sambūriai gana pla
čiai vadovavosi klasių kovos šūkiais, tikėjosi marksistinio socializmo idė
joms ir pasauline revoliucija, o darbdaviai — labai dažnai — asmeninio
ir kolektyvinio egoizmo principu. Į šias sritis ima vis labiau kištis ir vals
tybė, plėsdama savo socialinę politiką. Bet daugelyje atsitikimų ji tai daro
tik tiek, kiek ją verčia patys įvykiai. Jos politika nepasiekia, netransfor
muoja masių dvasios.
Šitokiose sąlygose Katalikų socialinės minties atstovai iškelia reikalą
atnaujintos korporacinės santvarkos, kuri giliau, teisingiau sutvarkytu
žmogiškojo asmens reikalus, kapitalo ir darbo santykius, kuri ekonominio
bei socialinio bendradarbiavimo tikslais apimtų ne tik kurios nors vienos
klasės, bet visos profesijos, viso verslo narius, ir kuri būtų ne tik privatinės,
bet ir viešosios teisės institucija. Prancūzijoje su dideliu įsitikinimu ir
įstanga korporacines idėjas ima skelbti to laiko didieji katalikų vadai: La
Tour du Pinas ir Albert de Munas, Italijoje — G. Toniolas, Austrijoje —
Vogelsangas. Jiems pritaria ir kitų šalių katalikų socialinės mokyklos at
stovai. Šitame reikale, jie daug paskatinimo randa Popiežiaus Leono XIII
enciklikoje — Rerum Novarum.
Bet korporacinių idėjų atgimimas pasireiškė ypačiai po Didžiojo karo.
Didysis kardinolas Mercier savo 1923 m. ganytojiškame gavėnios laiške
rašo: „Leonas XIII matė aiškiai. Tiktai korporacinė reorganizacija neutra
lizuos klasių antagonizmus. Ji labiau negu kitados vėl turi tapti vadovau
jančia mintimi katalikų socialiniam veikimui. Idėja, tarp kitko, jau žengia
pirmyn. Ateitis priklauso jai“10. Jis neklydo. Korporacinės mintys netru
ko persimesti į katalikų studijų ratelius, į kitas visuomenines, kai kur net
ir į socialistines grupes11.
Bet jau ir prieš Didįjį karą ėmė eiti parama iš kitų ideologinių sluoks
nių. Štai minėtas-prancūzų sociologas Durkheimas savo veikale „De la di
vision du Travail social“, antrojo leidimo įžangoje, aiškiai pasisako už vyk
dymą atnaujintos korporacinės santvarkos mūsų laikų sąlygose. Jis pasi
sako prieš atomistiškai suprantamą valstybę. Visuomenė susidedanti iš
10 Legrand, G., Les Grands Courants de la Sociologie Catholique à l'heure présente
Paris 1927.
11 De Man H., Corporatisme et Socialisme. Taip pat Pirou G., Le Corporatisme,
Paris, Recueil Sirey.
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daugybės neorganizuotų individų, kuriuos hipertrofuota valstybė stengtųsi
išlaikyti išimtinėje savo žinioje, jam atrodo esanti sociologine pabaisa
XXXII psl.). „Kolektyvinis veikimas“ — ten pat jis rašo — „visuomet
yra per daug sudėtingas, kad galėtų būti išreikštas vien per valstybės or
ganą; dar daugiau: valstybė yra perdaug toli nuo pačių žmonių ir su jais
turi per daug išviršinius, per dažnai nutrūkstančius santykius, kad ji ga
lėtų įsiskverbti į jų sąmonę ir juos iš vidaus suvisuomeninti“. — „Tauta
gali išsilaikyti tik tada“, — rašo jis toliau (XXXIII psl.), — „jei tarp valsty
bės ir atskirų individų susidaro visa serija antrinių grupių, kurios yra pa
kankamai arti žmonių, kad juos galėtų stipriai traukti į savo veikimo sferą
kaip ir į bendrąją socialinio gyvenimo srovę“. Durkheimas mano, kad
korporacijos kaip tik šitam ir tinka; ir kad jos turi būti esminis socialinės
struktūros pradas. Korporacijas jis brangina ypačiai dėl jų moralinės, so
cialinės reikšmės. Žodžiu Durkheimas socialinėje ekonominėje srityje —
atitinkamu atžvilgiu — taip pat yra priėjęs prie to visuomenės supratimo,
kuris pastaruoju laiku daugelio sociologų yra vadinamas organiškąja vi
suomenės koncepcija12.
Netrukus, ypačiai po Didžiojo karo, atėjo ne tik korporacinių idėjų
plitimo, bet ir praktinių korporacinių mėginimų laikotarpis.
III.
PRAKTINIS KORPORACINĖS SANTVARKOS PASIREIŠKIMAS
MŪSŲ LAIKAIS.
1. Korporaciniai bandymai Šveicarijoje.
Korporacinės idėjos kiek plačiau išsiplėtė šveicarų visuomenėje
1912
m., kai kun. Dr. A. Savoy specialiau atsidėjo toms idėjoms propaguoti. Per
Didįjį karą korporacinis sąjūdis buvo kitų aktualesnių rūpesčių sustabdy
tas. Bet nors ir lėtai, vis tik korporacinės idėjos brendo ir tuo laiku. Štai
1918 m., korporacinė mintis jau buvo tiek gyva, kad Franches Montagnes
srityje įsikuria pirmoji korporacija. Ją suorganizuoja laikrodininkai. Tai
buvo 1918 m., kada apie fašizmą, tur būt, niekas nė nesvajojo.
1920 m. Dr. Savoy su savo draugais vėl pradeda intensyvesnę propa
gandą dėl naujos socialinės korporacinės santvarkos. 1921 ir 1922 m. ruo
šiamos specialios paskaitos Lozanoje ir Ženevoje. Pradžioje korporacinės
mintys plėtėsi ypačiai katalikiškuose sluoksniuose, kurie enciklikos Rerum
Novarum buvo žymiai geriau paruošti tokioms idėjoms suprasti. Bet kor
poracinės idėjos greit peržengė konfesinių skirtumų ribas.
15
Kai šiame straipsnyje kalbama apie organiškąją valstybę — tai turima galvoje
valstybę, kuri būtų organizuojama ir tvarkoma ne dirbtiniu atomistiniu bei mecha
nistiniu būdu, bet pagal ją sudarančių visuomeninių pradų prigimtį ir ją kuriančios
tautos natūralią struktūrą.
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Joms teko susidurti ir su nemaža kliūčių. „Visas šitas (tai yra kor
poracinis, Pr. D.) aktyvumas“, kaip rašo Max D’Arcis13, „susidūrė su pesi
mizmu vyresniųjų, kurie nepažiūrėjo palankiu žvilgsniu į tai, kas jiems atro
dė ardymas esančios tvarkos“. Bet kaip nurodo tas pats autorius, šveicarų
jaunuomenė greitai susidomėjo korporacine santvarka. Kaip laisvos pro
pogandos ir socialinės tikrovės laisvų studijų padarinys, ėmė ir praktiškai
kurtis įvairių gamybos sričių korporacijos.
1926 ir 1927 m. Ženevoje įsikūrė žemės, miško ir maisto korporacijos;
1928 — statybos ir grafinio meno korporacijos; 1929 — tekstilės ir dango
vės korporacijos; 1930 — juridinių profesijų korporacijos; 1930 — vieš
butininkų korporacija; 1933 — kepėjų; 1934 — kirpėjų, cheminės pramo
nės ir tebako korporacijos; 1935 — nejudomojo turto bei žemės ūkio že
rantų ir popieriaus korporacijos. Korporacijos plečiasi ypačiai prancūziš
kojoje Šveicarijos dalyje.
Lygiagrečiai korporacinės idėjos pasireiškė laimėjimais ir viešojoje
nuomonėje. Susikūrė tam tikra korporacinė spauda. Didžioji spauda ir
profesiniai žurnalai, ilgai tylėję ar buvę skeptiški, taip pat atidavė savo
skiltis korporacinėms idėjoms išdėstyti ir diskutuoti.
Iš susikūrusių jų korporacijų susiorganizavo dvi korporacijų federacijos:
a. Prancūziškoji korporacijų federacija. (Fédération romande des corpo
rations). Jos centras yra Freiburge. Ji jungia keturias dideles korporacijas,
kurios savo narius rekrutuoja Berno Neuchâtelio, Valais. Vaudo ir Freiburgo
kantonuose. Štai kaip jos atrodo:
Korporacijos; joms priklauso: darbdavių ir darbininkų:
1.
2.
3.
4.

Laikrodininku
Statybininkų
Metalurgijos
Prekybininkų

20
198
25
22
Iš viso: 265

1500
2580
1600
60
5740

Prie šių skaičių dar reikia pridėti 3700 krikščioniškųjų sindikatų narių,
kurie dabar ruošiasi susiorganizuoti į korporacijas, ir 2500 ūkininkų kor
poracijų narių14.
Kai korporacinis susigrupavimas pakankamai įvairiuose rajonuose su
stiprės, tai minimoji federacija dar susiskirstys į atskiras kantonines fede
racijas. Atrodo, kad prie to jau rengiamasi.
Federacija yra sukūrusi šešis darbdavių ir darbininkų sekretariatus ir
daugelį socialinių institucijų: šeimyninių alokacijų, apsidraudimų nuo ne
darbo, ligos, nelaimingų atsitikimų ir mirties, taupomųjų ir kredito kasų; taip
13

D Arcis M., Les réalisations corporatives en .Suisse, Paris-Neuchâtel, 1935.
14 Šie visi skaičiai konstatuoti 1934 m. gegužės mėn. Ž. Max D’Arcis, ten pat 43 p.
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pat arbitražo, kolektyvinių kontraktų pasirašymo komisijų ir darbo biurų.
b. Ženevos korporacijų federacija. (Fédération Genevoise des corpora
tions): Jai priklauso 14 korporacijų. Jas sudaro 14 darbdavių ir 44
darbininkų ir techninio personalo profesijų sąjungų. Prie pirmųjų sąjungų
priklauso 772 darbdaviai, prie antrųjų 6539 darbininkai ir techninio per
sonalo nariai15.
Prie šių skaičių reikia dar prijungti krikščionių darbininkų sindikatų
federaciją su 2500 narių. Jie sudarys korporacijas, kai baigs organizuotis
atitinkamos darbdavių profesinės sąjungos. Prie šių duomenų taip pat
reikia priskirti šalia federacijos esančią ūkio korporaciją, kuri rūpinasi že
mės ūkio problemomis ir turi per 700 narių.
Federacija turi darbdavių ir darbininkų sekretariatus ir taip pat visas
tas socialines institucijas, kurios paminėtos kalbant apie prancūziškąją
korporacijų federaciją.
c. Juridinio korporacijų sutvarkymo atžvilgiu labai įdomus F r e i 
b u r g o k a n t o n a s . 1934 m. gegužės mėn. 3 dien. Freiburgo Kantono
Didžioji Taryba priėmė šitokį devynių paragrafų korporacijų įstatymą16:
§ 1. — Valstybės tarybos pripažintų korporacinių organizacijų misi
ja yra skatinti ir saugoti įvairių profesinių grupių ir jų narių morali
nius ir socialinius interesus. Jos patikrina klasių bendradarbiavimą so
cialinės taikos ir bendrojo gėrio tikslams.
§ 2. — Korporacinės organizacijos sudaromos iš delegacijų profesi
nių grupių, kurios susideda iš asmenų tame pat versle atliekančių iden
tines funkcijas ir laisvai susiorganizavusių į vieną ar daugelį profesinių
asociacijų (darbdavių ir darbininkų).
§ 3. — Korporacinės organizacijos kūrimo iniciatyva, kaip ir nusta
tymas ją sudarančių profesinių šakų, priklauso patiems suinteresuotiesiems.
Organizacinė ir profesinė laisvė garantuojama konfederacijos ir kantono
įstatymų ribose. Niekas negali būti priverstas būti kurios nors profesinės
organizacijos nariu.
§4. — Korporacinės organizacijos ir profesinės grupės laisvai nusi
stato savo statutus ir reguliaminus. kurie turi sutikti su šiuo įstatymu.
Korporacinės organizacijos steigia socialinės apsaugos, apsidraudimo
ir profesinio švietimo bei auklėjimo įstaigas; jos organizuoja savo taiko
mąsias ir arbitražo institucijas; be to, jos daro nutarimų, kurių reikalauja
profesijos interesai ir kurie atitinka jų socialiniam tikslui.
Jos saugoja profesijos garbę ir vertę.
§ 5. — Korporacinės organizacijos turi laikytis šių nuostatų;
a)
Jos vadovaujamos korporacijos tarybos, kurioje lygiu balsų skai
čium atstovaujama kiekviena profesinė grupė;
b)
Korporaciniai statutai turi numatyti taikomųjų ir arbitražo komi
sijų buvimą. Šių tikslas yra spręsti profesinius vidaus konfliktus ir nesu
supratimus, kylančius ryšium su jo statuto taikymu. Nesusitariant vals
tybės taryba paskiria šių komisijų pirmininką.
§ 6. — Prieš korporacinę organizaciją pripažįstant, valstybės taryba
vieša ankieta patikrina:
a) ar yra išpildyta legaliniai nuostatai;
b) ar suskirstymas į profesines šakas, sudarančias korporacinę orga15 Šie skaičiai yra konstatuoti 1935 m. birželio mėn. Jiems trūksta keturioliktosios
korporacijos narių. Ž. d’Arcis M., ten pat 43—45.
16 Piller J., Corporation et Fédéralisme, 71—75 psl. Paris-Neuchâtel 1935.
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nizaciją, atitinka bendrajam interesui ir nepažeidžia kitų šakų, neįeinančių
į šitą organizaciją;
c) ar korporacinė organizacija apima žymią dalį profesijos asmenų ir
interesų.
§ 7. — Korporacinių organizacijų nutarimai, priimti pagal jų statu
tus, galioja tik savo nariams.
Kad kurios nors korporacinės organizacijos nutarimai turėtų vie
šosios teisės galią, reikalinga:
a) kad šitas nutarimas būtų priimtas kiekvienos į korporacijos tarybą
įeinančios delegacijos balsų daugumu;
b)
kad šitas nutarimas būtų valstybės tarybos pripažintas, padarius
anketą, konstatuojančią, kad bendrieji interesai nėra pažeisti.
Šituo atsitikimu, šie nutarimai yra privalomi visiems fiziniams ar
moraliniams asmenims, kurie priklauso tai pačiai profesijai (corps pro
fesionnel).
§ 8. — Valstybės taryba, kai bendroji gerovė to reikalauja, derina
įvairių korporacinių tarybų nutarimus.
§ 9. — Valstybės tarybai yra priedermė vykdyti šį įstatymą, kuris
paskelbus įgyja galią. Ji taip pat turi paruošti įstatymui vykdyti taisykles.

Kaip aiškiai matyti, ir gyvenimo ir įstatymų plotmėje, korporacinis
sąjūdis ir korporacinė santvarka Šveicarijoje, vykdoma pačios visuomenės
laisvomis pastangomis, yra giliai ir iš esmės demokratiška. Šalia politinės
demokratijos, kaip nurodo minėtasis J. P i l l e r i s 17, norima sukurta orga
nizuotą ir disciplinuotą profesinę demokratiją. Tai demokratijos realiza
vimas giliausiąja jos prasme profesinėje socialinėje srityje.
Vienas didžiausių šveicarų korporacinės santvarkos tikslų yra įvai
rių profesijos elementų bendradarbiavimas ir visuomeninė taika, pagrįsta
socialiniu teisingumu. Šios korporacinės santvarkos vykdytojai mano, kad
socialinė taika išeis iš utopijos srities ir, nustos savo trapumo, kai laisva va
lia, laisvu susitarimu, visų bendromis pastangomis bus priimta ir išleista
profesinė reglamentacija, kuri suderins įvairių profesijos sluoksnių skirtin
gus interesus ir visų pirma rūpinsis bendraisiais reikalais.
Šveicarų korporacinė santvarka taip pat ypačiai pabrėžia darbo ko
kybės reikalą. Ji ugdo gerai, sąžiningai atlikto darbo kultą. Tuo tikslu ji
savo veikimą grindžia intensyvaus profesinio auklėjimo ir profesinės mo
ralės ugdymo idėjomis.
Šveicarijoje taip pat užsimezga sėkmingas bendradarbiavimas taip
korporacinių organizacijų ir valstybės. Vis dažniau joms pavedama staty
bos, rangos ir kitoki darbai.
Ten daug studijuojama socialinė ir ekonominė tikrovė, mėginama įvai
rios naujenybės, kartu turima daug ryžtingumo. Ir darbas vyksta18.
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2. Liuksemburgas.
Įdomi profesinė organizacija socialinėje ekonominėje srityje mėginama
Liuksemburgo kunigaikštijoje19. 1924 m. balandžio mėn. 4 dien. ir 1920
m. birželio mėn. 3 dien. įstatymais ten įsteigti penkeri profesiniai rūmai:
žemės ūkio, amatininkų, prekybos, privatinių tarnautojų ir darbo.
Atskirų rūmų narių skaičius įvairuoja tarp dvylikos ir dvidešimt vie
no. Rūmų narius renka rūmus sudarančių profesijų dalyviai.
Rūmams skiriama didelė ekonominė ir socialinė rolė: savo apimamoje
srityje palaikyti, plėsti, steigti reikalingų institucijų, ir tarnybų, stiprinti
jų veikimą, teikti nuomonių, parūpinti informacijų, formuluoti reikala
vimus.
Rūmai turi teisę pateikti pasiūlymų valstybės vyriausybei. Ši privalo
juos svarstyti ir perduoti parlamentui, jei pasiūlymai priklausytų šio pasta
rojo kompetencijai.
Atitinkamai valstybės organai, ruošdami ir leisdami įstatymus ar mi
nisterijų aplinkraščius, liečiančius į rūmus įeinančias profesijas, turi atsi
klausti rūmų nuomonės. Rūmų kompetencijai priklauso: 1) saugojimas ir
gynimas jiems priklausančių profesijų interesų. Jie taip pat budi, kad
būtų laikomasi įstatymų; 2) parlamentas, prieš galutiną balsavimą įstaty
mų, liečiančių į rūmus įeinančias profesijas, turi atsiklausti rūmų nuomo
nės; 3) jie patiekia savo nuomonių, liečiančių valstybės biudžeto paruo
šimą ir įvykdymą.
Keleri ar visi rūmai gali susirinkti draugėn svarstyti kartu atitinkamas
profesijas dominančių klausimų.
Tai nors nepilnas, bet įdomus korporacinės santvarkos mėginimas.

3. Jungtinės Amerikos Valstybės.
Prezidento R o o s e v e l t o korporacinio pobūdžio bandymai yra pla
čiai išgarsėję. Tuo klausimu yra susikūrusi jau gana gausi literatūra20.
Bandymų metu net buvo kalbama apie tikrą amerikonišką revoliuciją.
Ir tai yra suprantama. Jungtinės Amerikos Valstybės buvo klasinis ne
ribotos, o dažnai ir neskrupulingos konkurencijos kraštas. Roosevelto ban
dymai žadėjo visą tos šalies ekonominį gyvenimą sukrėsti ligi pat pamatų.
1933 m. pramonės krizė Jungtinėse Amerikos Valstybėse buvo pasie
kusi savo viršūnę. Bedarbių skaičius viršijo trylika milijonų. Daugelyje
įmonių atlyginimas už darbą buvo kritęs daugiau penkiasdešimt procentų.
Bendras gėrybių vartojimo sumažėjimas sutapo su nepaprastu pramonės
19

Ž. Muller A., S. J., La Politique Corporative, Bruxelles 1935.
Semaines sociales de France: L’Organisation corporative, Angers 1935, André
Rouasto paskaitos 189-198 p. Taip pat Muller A., ten pat 147-149 p. Platesnė literatūra
straipsnio pabaigoje.
20
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ir žemės ūkio gaminių perteklium. Padėčiai pataisyti Roosveltas veikė su
nuostabiu greitumu. Trijų mėnesių tarpe buvo išleista keturiolika įstaty
mų. Jų tarpe vienas 1933 m. birželio mėn. 16 dien. — įstatymas tautinei
pramonei pakelti (National Industrial Recovery Act N. I. R. A ), įvedąs
beveik visiškai korporacinio pobūdžio reglamentaciją socialinėje ekonomi
nėje srityje. Šitos profesinės reglamentacijos priemonėmis Rooseveltas no
rėjo kraštą išvesti iš krizės.
Šituo J. A. V. kongreso priimtu įstatymu, kiekvienai profesijai ar kiek
vienai pramonės šakai buvo dedama priedermė savo valia paruošti savo
srities lojalios konkurencijos kodeksą21, kurio pramonininkai pasižadėtu
laikytis. Kodeksuose turėjo būti numatyta pasikeitimas informacijomis,
sutartinas prekyviečių organizavimas, gaminių standardizacija, gamybos
būdų suprastinimas, kainų nustatymas ir t. t.
Kodeksai turėjo pripažinti teisę darbininkams laisvai organizuotis ir,
per savo pačių išrinktus atstovus, kolektyviai tartis ir derėtis su darbda
viais. Jie taip pat turėjo žiūrėti, kad darbdaviai gerbtų nustatytą darbo
laiko ilgumą, patikrinti atlyginimo už darbą minimumą ir t. t. Pagal šitą
įstatymą, jei dėl kurių nors priežasčių patiems suinteresuotiems nepavyktų
susitarti ir kodeksus paruošti, tai kodeksai jiems turėjo būti paties prezi
dento nustatyti su priverčiamąja galia visiems atitinkamos profesijos na
riams.
Savo valia formuluoti kodeksai turėjo būti prezidento patvirtinti. Pre
zidento priedermė peržiūrėti, ar kodeksas pakankamai apsaugoja darbda
vių, tarnautojų, darbininkų bei vartotojų reikalus.
Asociacija ar pramonės šaka, patiekianti kodeksą, turėjo atstovauti ati
tinkamos prolesijos visumai. Kodekso priėmimas neturėjo būti kurio nors
monopolio įvedimas. Dėl to kodeksą pateikusiai sąjungai ar gamybos ša
kai buvo uždrausta įvesti neteisėtų suvaržymų, liečiančių naujų narių pri
ėmimą.
Visam šitam didžiuliam užsimojimui įvykdyti buvo sukurta atitinkama
administracinė institucija — National Recovery Administration (N. R. A.).
Šitas administracinis organas turėjo tikslą pateikti kodeksus prezidentui
patvirtinti. Prieš pateiksiant, buvo aiškinamasi ir diskutuojama su suinte
resuotaisiais. Tuo tikslu pamonininkų, darbininkų ir vartotoju, tarpe buvo
daromos anketos. Įvairioms suinteresuotųjų kategorijoms atstovauti bu
vo sudaroma konsultatvviniai komitetai.
Kodeksų paruošimas vyko dideliu tempu. Atitinkamos įstaigos jais
stačiai buvo užverstos.
Bet NIRA vykdytojams teko susidurti su eile sunkumų. Tuo momentu

21
Čia terminas „kodeksas“ vartojamas ne įstatymų rinkinio, bet tik korporacinių
profesinių reguliaminų prasme.
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patys pavojingiausi, kurių nepavyko nugalėti, pasirodė juridiniai sunku
mai. J. A. V. konstitucinis teismas 1935 m. gegužės mėn. 24 dien. NIRA
įvedantį įstatymą paskelbė nekonstituciniu. Teismas nusprendė, kad kon
gresas, priimdamas taisykles darbui atlyginti ar darbo valandų skaičiui nu
statyti, pažeidžia atskirų valstybių įstatymų leidimo autonomiją. Vis tik
NRA funkcijos buvo pratęstos ligi 1936 m. birželio mėnesio.
Tokioje šalyje, kaip J. A. V„ daugumas nors ir sustabdyti korpora
cinio pobūdžio bandymai visvien pabrėžia korporacinių idėjų aktualumą
mūsų laikais.

4. Fašistinė korporacinė santvarka Italijoje.
Trys ką tik nurodyti korporacinio pobūdžio bandymai yra vykdomi
demokratinėse valstybėse ir demokratinėmis priemonėmis. Liuksemburge
ir J. A. V. korporaciniai mėginimai daromi net neminint korporacijų
vardo.
O
čia mes jau susiduriame su valstybe, kuri oficialiai save vadina kor
poracine. „Mes sukūrėme korporacinę ir fašistinę valstybę“, sako M u s s o 
l i n i s (1926. X. 28.), „valstybę tautinės visuomenės, valstybę, kuri kon
centruoja, kontroliuoja, derina ir moderuoja tuo pačiu laiku interesus
visų socialinių klasių, kurios visos jaučiasi lygiai ginamos“22. Fašistinė Ita
lija tai totalinė valstybė, kurios veikimas pagrįstas antidemokratine ideolo
gija. „Mes atstovaujame naują principą pasaulyje“, sako Mussolinis (1926.
IV. 7.), „mes atstovaujame aiškią, kategorišką galutiną demokratijos, pluto
kratijos, masonerijos, žodžiu, viso 1789 metų nemirtingųjų principų pasau
lio antitezę“23. Valstybė čia save identifikuoja su tautine visuomene ir ją
apgaubia. Ji apima šeimyninį, ekonominį, religinį, sportinį gyvenimą ir
t. t. Žodžiu, visas visuomenės veikimas priklauso nuo valstybės. Valsty
bės ranka ima reikštis visur, visa valstybinama. Keliais atvejais viešose
Mussolinio kalbose griežtai pakartota formulė: „viskas valstybėje, nieko
prieš valstybę, nieko šalia valstybės“, čia veikia savo pilna galia. Ir įsta
tymuose ir gyvenime pabrėžiama ne piliečių ir jų organizacijų teisės, bet jų
priedermės valstybei ir valstybės teisės.
Praktikoje ši fašistinė totalinė valstybė pasireiškia kraštutine centra
lizacija, panaikinimu autonomijos ir kitų oficialinių ir pusiau oficialinių
institucijų, taip pat visuomeninių bei kultūrinių organizacijų, universitetų
ir t. t. Šitoje fašistinėje totalinėje valstybėje centralizacija viešpatauja ir
politinėje srityje. Nefašistinės politinės grupės naikinamos. Parlamento
ir teismo nepriklausomumas sunyksta. Vykdomoji valdžia pasidaro aukš

22
23

Mussolini, Le Fascisme 37 p. Paris 1934.
Ten pat 74 p.
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čiausioji visų galių sintezė. Ir ji pati pagaliau susiaurėja paklusdama dik
tatoriui, vadinamam dučės (vado) vardu.
Šitoks fašistinės valstybės pobūdis apsprendžia ir joje vykdomą kor
poracinę santvarką. Itališkoji korporacija tai valstybinės administracijos
organas. Kitaip tariant, fašistinėje Italijoje valstybė veikia ekonominį gy
venimą per organus, pavadintus korporacijomis. Šiek tiek profesinis at
stovavimas čia pasireiškia, bet valstybės politinė valdžia aktyviai dalyvau
ja jo sudaryme, nustato to atstovavimo ryšius, jį sintetizuoja.
Korporacinė santvarka Italijoje, oficialiai įvesta 1926 m. Tų metų ba
landžio mėn. 3. dien. įstatymas nustato legalinį sindikatų — profesinių są
jungų ir kolektyvinių kontraktų organizavimą, darbo magistratūros sukū
rimą ir lokautų bei streikų uždraudimą. Liepos mėn. 1 dien. karališkuoju
dekretu įsteigiama korporacijų ministerija. Jai pavedama sukurti centri
nius ryšio organus ir koordinuoti bei kontroliuoti korporacijų veikimą.
1927 m. balandžio mėn. 21 dien. didžioji fašizmo taryba išleidžia savo gar
siąją Carta del Lavoro. 1930 m. kovo mėn. 20 dien. įstatymu įsteigia
ma korporacijų taryba. „Jos uždavinys“, tariant Mussolinio žodžiais24, „būti
tautiniam ūkiui tuo, kas kariuomenei yra vyriausias štabas, — mąstančiais
smegenimis, kurie paruošia ir tvarko.“ Korporacijų tarybos narius skiria
vyriausybė iš tarpo kandidatų, kuriuos pasiūlo darbdavių ir darbininkų
sindikatų konfederacijos. Kadangi Italijoje oficialiai yra pripažįstami tik
fašistiniai sindikatai ir kadangi tik jie vieni gali atstovauti profesijas, tai
tuo pačiu ir jų statomieji kandidatai tegali būti tik fašistai.
Įdomu pažymėti, kad fašistinė Italija nors save korporacine valstybe
laikė nuo 1926-27 metų, bet lig 1934 m. gegužės mėnesio faktiškai Italijoje
korporacijų dar nebuvo.
Dabartinės italų korporacijos yra sukurtos 1934 m. vasario mėn. 5
dien. įstatymu ir tų pačių metų gegužės mėn. 9 dien. dekretu. Jų iš viso
yra dvidešimt dvi korporacijos. Skirstymo pagrindu paimta didžiosios ga
mybos šakos.
Korporacijų pagrindą sudaro trijų rūšių sindikatai: darbdavių, darbi
ninkų ir technikų, tai yra tos ar kitos gamybos šakos specijalistų, tarnau
tojų ir apskritai visų tų, kurie nėra nei darbdaviai nei paprasti darbininkai.
Šiems pastariesiems sindikatams tarp kitko skirtas nemažas vaidmuo. Jie
turi būti kaip ir natūralūs arbitrai. Kai kyla konfliktas tarp darbdavių ir
darbininkų sindikatų, tai technikų sindikatai iš dalies vaidina arbitrų vaid
menį.
Korporacijoms yra skirta trejopos funkcijos:
1) tam tikra normuojamoji funkcija socialinės ir ekonominės
mentacijos srityje;
24

Muller .A., ten pat 43 p.
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2) konsultacinė funkcija, kai kiti valstybinės administracijos organai
klausia jų nuomonės ir
3) taikomoji funkcija — spręsti ir. žadinti kolektyvinius darbo nesusi
pratimus. Didesnius nesusipratimus sprendžia vadinamoji darbo magistra
tūra.
Fašistinėje Italijoje korporacinėms organizacijoms tenka vaidinti ir
didelis politinis vaidmuo, ypačiai parlamento sudaryme. 1933 m. lapkri
čio mėn. 14 dien. Mussolinis, kalbėdamas apie tuometinio parlamento pa
naikinimą, pareiškė25: „Yra visiškai tinkama, kad tautinė korporacijų ta
ryba in toto pakeistų dabartinius atstovų rūmus... Atstovų Rūmai supo
nuoja tam tikrą visuomenę, kurią mes esame išgriovę Jie suponuoja par
tijų pluralizmą. Nuo tos dienos, kaip mes esame šitą pluralizmą panaiki
nę, atstovų rūmai nustojo savo buvimo prasmės“.
Dabartiniai atstovų rūmai yra sudaryti korporaciniais pagrindais su kai
kuriomis liberalizmo likučių priemaišomis. Rinkimų būdas yra nustatytas
1928 m. rugsėjo mėn. 2 dien. įstatymu. Jis pripažįsta pilietį ne kaip pi
lietį, bet tik pilietį gamintoją, susijusį su savo socialine aplinka ir savo
profesine grupe.
Profesinės sąjungos — sindikatai didžiajai fašizmo tarybai pristato
tūkstantį kandidatų, iš kurių taryba išrenka keturis šimtus pasiūlyti visuo
tiniam balsavimui. Visuotinis balsavimas gali taip paruoštą ir balsuoti
pasiūlytą kandidatų sąrašą tik patvirtinti ar atmesti26. Šiaip išrinkti
atstovų rūmai yra valstybės organas. Tuo būdu fašistiniam režime korpo
racinės organizacijos atlieka ne tik socialekonomines, bet ir tam tikras po
litines funkcijas27.
5. Korporaciniai užsimojimai Austrijoje.
Pagal 1934 m. gegužės mėn. 1 dienos konstituciją Austrija yra autori
tetinė ir korporacinė valstybė. Totalinė ir autoritetinė valstybė tai ne vi
sai tas pats dalykas. Kaip teisingai nurodo prancūzų sociologas J. T. De
los28. jos abi yra panašios savo antidemokratine ideologija politinės orga
25

Encyclopédie Française, Tome X, L’ Etat moderne, 10. 84—10.
Fašistinėje totalinėje valstybėje visuotinis balsavimas neturi tos pačios prasmės,
kaip teisinėse demokratinėse valstybėse. „Jei net“, atvirai pareiškė generalinis fašistų
partijos sekretorius Staracé, 1928 m. gruodžio mėn. 8 dien. plebiscito išvakarėse Mila
ne, „jei net dvylika milijonų taip pasikeistų į dvidešimt keturis milijonus ne, tai ir
tada
Mussolinis
pasiliktų
Palazzo
Venezia
ir
juodmarškinių
revoliucija
žygiuotų
savo keliu... Jei dvidešimt keturi milijonai ne būtų įmesti į urnas, tai reikštų, kad
rinkikų masė buvo apimta kolektyvinės beprotybės ir kad Italija yra ne kas kita kaip
psichiškai nesveikųjų namai. Tai būtų dar vienu motyvu daugiau už tai, kad išmin
tingieji pasiliktų savo vietose“. Rougier L., Les Mystiques politiques contemporaines et
leurs incidences internationales, 13 p. Paris 1935.
27 Apie fašistinį režimą ir jo korporacinę santvarką platesnė literatūra nurodyta
straipsnio pabaigoje.
28 J. T. Delos paskaitą Semaines sociales de France, XXVII session, 345 p. 1935.
28
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nizacijos ir valdžios vykdymo atžvilgiu, bet jų filosofija yra ar gali būti
radikaliai skirtinga. Vienas esminių demokratijos principų yra lygus visų
piliečių dalyvavimas valstybinės valios formavime. Autoritetinė valstybė
ypačiai šituo atžvilgiu yra viena iš antidemokratinės valstybės formų. Šis
momentas yra charakteringas dabartinei Austrijai.
Dėl ypatingų vidaus ir užsienio aplinkybių dabartinė Austrijos konsti
tucija yra taip sudaryta, kad pati tauta nevaidintų jokios rolės. Politinis
federalinis Austrijos parlamentas sudaromas iš atstovų, kuriuos deleguoja
keturios tarybos:
1) valstybės taryba, sudėta iš aukštųjų valdininkų;
2) Federalinė kultūros taryba, kurioje atstovaujama dvasiškija, švieti
mo, meno ir mokslo darbininkai;
3) Provincijų Taryba, sudėta iš gubernatorių ir provincijų vyriausybių
narių;
4) Ekonominė Taryba, sudaryta iš korporacijų atstovų. Šios pasta
rosios Tarybos reikšmė yra gana didelė. Iš penkiasdešimt devynių politinės
atstovybės narių dvidešimt yra jos vienos deleguotų.
Minimų tarybų vadai ir nariai tuo tarpu dar nėra renkami, bet ski
riami. Tuo būdu valstybės vyriausybė leidžia įstatymus ir administruoja
kraštą su pagalba tarybų, kurių narius ji pati yra paskyrusi. Pereitais
metais išleistame naujosios Prancūzų Enciklopedijos tome, skirtame mo
derniosios valstybės problemai vieno vieniečio vardu sąmojingai pastebi
ma, kad stiliui išlaikyti Austrijos konstitucijai dar trūksta vieno paragrafo,
būtent, kad „Konfederacijos Prezidentas skiria ir tautą“.
Šitoks valstybinio režimo bendrasis pobūdis nulemia ir to krašto kor
poracinių organizacijų pobūdį bei vaidmenį.
Šiuo metu dar būtų sunku duot austriškųjų korporacijų įvertinimą, nes
tuo tarpu jos tebėra daugiau tik kuriamos. Dabar baigiama organizuoti
darbininkų, ir tarnautojų profesinės organizacijos. Pradedama organizuoti
darbdavių organizacijos. Paskui tarp jų bus nustatyti bendradarbiavimo
ryšiai ir vykdoma korporacinė programa. Kaip ir Italijoje profesinių sąjun
gų arba sindikatinės laisvės nebėra. Atskiri individai turi laisvę prisidėti
ar neprisidėti prie oficialinių sąjungų. Žodžiu, dabar stengiamasi sukurti
korporacinius kadrus, o paskui į juos įlieti ir gyvybės. Pereitais me
tais Vienoje įvykusioje tarptautinėje konferencijoje korporacinei santvarkai
nagrinėti Austrijos socialinės administracijos ministeris Neustadter-Stü
meris griežtai pabrėžė, kad organizuojamų korporacijų vadų skyrimas
esąs laikinio pobūdžio. Prie to, anot ministerio, vertęs pereinamasis ir ku
riamasis laikotarpis, kuris sekė po dviejų 1934 m. vasario ir liepos mėn.
revoliucijų. „Korporacinio gyvenimo „demokratizacija“, sako ministeris29,
29
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„režimo kūrėjams šiandien yra vienas iš labiau neatidėtinų dalykų“. Ta
da patys suinteresuotieji galėsią rinkti atstovus į korporacinius organus, ir
autonomiškomis tapusios korporacijos vaidinsiančios savo tikrąjį, joms pri
deramą vaidmenį30.

6. Korporacinė santvarka Portugalijoje.
Po su viršum dvidešimt metų politinio chaoso ir nuolatinių suiručių,
siaučiant finansiniam pakrikimui, 1926 m. Portugalijoje buvo įvesta ka
rinė diktatūra. Ši diktatūra įvedė tvarką gatvėse ir aikštėse, bet jai nepa
vyko nei patikrinti ministerių kabinetų pastovumo, nei pašalinti didėjančios
finansinės suirutės. Pasirodė, kad tvarka yra tik viena iš būtinųjų gerovės
sąlygų ir kad pati viena ji dar gerovės nesukuria. Padėtis visiškai pasi
keitė, kai karinei diktatūrai pavyko surasti tinkamą žmogų prezidento vie
tai — generolą C a r m o n ą , o ypačiai kai šis 1928 m. pasikvietė finansų
ministeriu, o 1932 m. ir ministeriu pirmininku Coimbro universiteto poli
tinės ekonomijos profesorių Oliveirą S a l a s a r ą .
Per dvejus metus išlyginta valstybės biudžeto pusiausvyra. Energin
gai kovota su išeikvojimais, kyšiais, protekcijomis. Vienu iš valstybės pa
grindų padaryta principas, kad pati vyriausybė ir valdininkai duotų gyve
nimo paprastumo pavyzdį. Ir dėl to netenka stebėtis, jei neseniai miręs
prancūzų akademikas Jacques B a i n v i l l e i s 31, rašydamas apie Portu
galų diktatūrą sako: „Tai pati garbingiausioji, pati išmintingiausioji ir pati
saikingiausioji iš Europos diktatūrų, ir kartu pati ryžtingiausioji bei pasto
viausioji savo praktikoje“.
Pagal 1933 m. kovo mėn. 19 dien. konstituciją Portugalija yra „unita
rinė ir korporacinė“ respublika. Korporacija čia laikoma vienu iš tautą
sudarančių elementų. Ir nors, kaip pastebi Ch. P o i s s o n a s 32, korpo
racijos priklauso nuo politinio režimo, nors galima rasti išviršinių pana
šumų su fašizmu, tai vis vien čia korporacijų dvasia ir tendencijos yra ki
tokios. „Korporacija“, rašo tas pats autorius, „yra įkurta jos pačios tiks
lams; o ne žmogiškosioms net profesinėms ir ekonominėms energijoms pa
jungti vienos partijos reikalavimams“33.
Korporacijų pagrindas yra darbdavių ir darbininkų sindikatai. Jie
turi juridinio asmens teises ir atstovauja atitinkamų sričių visiems darbda
viams ir darbininkams, vis vien ar jie būtų įsirašę į sindikatus ar ne. Ati
tinkamų gamybos sričių lygiagretės darbdavių ir darbininkų sindikatų fe
30

Apie naująją Austrijos santvarką platesnė literatūra nurodyta straipsnio pa
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Bainville. J., Les Dictateurs 270, Paris 1935.
Semaines Sociales de France, 174 p., Angers 1935.
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deracijos, savo viršūnėmis sueidamos į nuolatinį pastovų kontaktą, ir sudaro
tų gamybos sričių korporacijas. Korporacijos čia sudaro galutinį sistemos
branduolį ir atstovauja sujungtoms gamybos jėgoms. Jų uždavinys ša
linti klasių kovos dvasią, eiti prie kolektyvinių kontraktų sudarymo ir
kiekvienoje iš atitinkamų ūkiškojo aktyvumo sričių konkretizuoti jos įvai
rių faktorių solidarumą.
Šalia politinio parlamento — tautinio susirinkimo — renkamo visuo
tinu balsavimu, taip pat yra korporacijų rūmai, kurie posėdžiauja tuo pat
metu kaip ir politinė atstovybė. Jie atstovauja korporacijoms ir turi tik
konsultatyvinę galią. Jie turi pateikti savo nuomonę raštu apie tarptauti
nes sutartis ir apie visus įstatymus, kurie svarstomi tautos susirinkime. Jie
veikia per plenumo ir per sekcijų posėdžius, žiūrint — ar bendrojo ar spe
cijalinio pobūdžio įstatymai yra ruošiami. Sesijų pertraukų metu vyriau
sybė gali atsiklausti korporacijų rūmų, ar jų atskirų sekcijų nuomonės bei
nurodymų dėl ruošiamų dekretų ar dėl įstatymų projektų, svarsty
simų tautos susirinkimo. Korporacijų rūmai dalijasi į dvidešimt keturias
sekcijas. Jų tarpe yra sekcijų, kuriose atstovaujami dvasiniai, kultūros,
meno ir mokslo reikalai.
Korporacijomis dar nesusiorganizavusių sričių atstovus į korporacijų
rūmus skiria pati vyriausybė.
Įdomus yra Portugalijos bandymas įvesti korporacinę santvarką žemės
ūkio srityje34. Visuose kaimų valsčiuose numatoma įsteigti institucijas,
vadinamas liaudies namais (Casas do Povo). Jų uždavinys yra kelti įvai
rių žemės ūkio sluoksnių intelektualinį, materialinį ir socialinį lygį. Jų
veikimo riba vienas valsčius. Juridiškai jų veikimas sutvarkytas 1933 m.
gruodžio mėn. 23 dien. dekretu.
Liaudies namams yra pastatyti šie uždaviniai:
a) Apsidraudimas ir savišalpa — patikrinti savo nariams apsaugą ir
pagalbą ligoje, nedarbo metu, nustojus darbingumo ir senatvėje;
b) švietimas — organizuoti suaugusių ir vaikų švietimą, sportą, svei
kas pramogas ir auklėjamą kinematografą.
c) Lokalinė pažanga — rūpintis pagerinti visiems bendrai naudingas
sritis — informaciją, susisiekimą, apsirūpinimą vandeniu, viešąją higie
ną ir t. t.
Tikraisiais liaudies namų nariais gali būti šeimų galvos ir visi vyriš
kos lyties jos nariai, pabaigę aštuoniolika metų amžiaus. Moterys, kurios
nėra šeimų galvos, ir jaunimas, neturįs aštuoniolikos metų, gali būti liau
dies namų steigiamų institucijų nariais ir naudotis visais jų įrengimais
bei patogumais.

34 Pereira dos Santos F. J., La constitution sociale et politique portugaise, 103-106,
Paris 1935.
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Žemės savininkai visi privalo priklausyti liaudies namams. Tai vie
nintelė gyventojų kategorija, kurią liečia objektyvinis priklausomumas prie
korporacinių organizacijų.
Liaudies namams vadovauja trijų asmenų komitetas, išinktas tikrųjų
narių, šeimų galvų, visuotinio susirinkimo. Rinkimai turi būti patvirtinti
korporacijas prižiūrinčio atitinkamo vyriausybės organo. Viename vals
čiuje gali būti tik vieni liaudies namai.
Tad korporacinė portugalų kaimo organizacija turi tris charakterin
gus bruožus:
1) Unitarinis pobūdis. Liaudies namai apima visus, kurie gyvena iš
žemės darbo: žemės savininkus, nuomininkus ir darbininkus.
2) Antras charakteringas bruožas — tai tas svarbus vaidmuo, kurį
liaudies namų susidaryme ir darbe yra skiriamas šeimai. Ir tik šeimos
galvos, vyrai ir moterys, turi balso teisę jų visuotiniuose susirinkimuose.
Teutonio Pereira, vienas šitos tvarkos kūrėjų, savo kalboje 1934 m. kovo
mėn. 25 dien. pasakė: „Tarp tų, kurie dirba žemę — darbą taip gražų,
kuris simbolizuoja ir reziumuoja visus kitus darbus — mes negalime ma
tyti izoliuotą žmogų, šitą groteskišką piliečio sukūrimą, sudarytą liaudies
lengvatikybe piktnaudoti. Kaime mus ypačiai interesuoja — baltuose, ma
žuose namuose gyvenanti šeima. Su ja reikia skaitytis, kaip su materiali
niu ir dvasiniu vienetu dėliai jos reikalų, jos socialinės funkcijos, jos pri
sirišimo prie žemės, toje moralinėje tautos vienybėje, kuri, galima sakyti,
prasideda apie kiekvieną šeimos židinį“35.
Ir 3) Paskutinį charakteringą, liaudies namų bruožą sudaro pirmos
vietos paskyrimas socialiniams reikalams korporacinėse žemės ūkio or
ganizacijose. Jų vyriausias tikslas, kuris dominuoja ir sintetizuoja kitus
tikslus, tai pastanga integraliai pakelti žemę dirbančių žmonių klasę, visų
lame valsčiuje gyvenančių šeimų glaudžiu bendradarbiavimu.
Kaip žemės ūkio, taip ir kitose srityse, korporacinė santvarka Portu
galijoje dar tebėra intensyvaus organizavimo stadijoje.
Atsakingas Austrijos ministeris, kaip matėme, yra oficialiai pareiškęs,
kad jo krašte korporacinių organizacijų autonomiškumas ir demokratiza
cija yra vienas jų neatidėtinų siekimų. Portugalijos vyriausybė savo 1931
m., gruodžio mėn. 3 dien. dekretu ir jo motyvų paaiškinimu jau konkre
čiai yra pradėjusi eiti šita linkme.
Ir A. Mulleris36 entuziastiškai sveikina šitą naują Portugalijos korpo
racinės politikos kryptį, kaip daug nuoširdžiau išreiškiančią korporacinę
idėją.

35
36
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IV
ETATISTINIS IR DRAUGIJINIS KORPORATIZMAS
Dabar skelbiamų korporatizmo idėjų tarpe galima konstatuoti tam tikrą
korporacinės santvarkos koncepcijų įvairumą. Praktiniai korporaciniai
bandymai, nors kiekvienoje šalyje turi savo individualų pobūdį, priklau
santį nuo įvairių skirtingų vietos aplinkybių, nėra tiek įvairūs. Dabarti
nius korporacinius bandymus, mums rūpimu atžvilgiu, galima suvesti į du
ryškesnius tipus: etatistinį ir draugijinį korporatizmą.
Pirmasis korporacinės santvarkos tipas yra vykdomas totalinėse ir,
vienur daugiau, kitur mažiau, autoritetinėse valstybėse. Šiame straipsnyje
nurodyti trys tokio korporatizmo pavyzdžiai: Italijoje, Austrijoje ir Por
tugalijoje. Kaip iš šių pavyzdžių matyti, etatistinė korporacinė santvarka
čia buvo projektuojama ir skelbiama iš karto visa. Teoriškai ji atrodo
gana didinga. Visa joje sklandžiai sutvarkyta, suderinta, suharmonizuota.
Bet taip dažniausiai yra tik popieriuje. Praktikoje dažnai valstybė per
etatistinį korporatizmą daugiau ar mažiau vykdo savo ekonominę ir iš da
lies politinę diktatūrą.
Prancūzijos socialinių savaičių pirmininkas prof. E. D u t h o i t 37
konstatuoja tris charakteringus šitokio korporatizmo bruožus: valstybė
arba, tiksliau sakant, centrinė valdžia veikia ekonominį gyvenimą per or
ganus, vadinamus korporacijomis. Jos pasidaro valstybės administracijos
organais. Jų vadovybės sudaryme skyrimo ar kurios nors kitos presijos
būdu aktyviai dalyvauja politinė valstybės valdžia. Gamybos veiksniu
koordinavimas šalia įmonės, pagal režimo principus, taip pat priklauso tik
valstybei.
Antras etatistinio korporatizmo charakteringas bruožas, — nepripaži
nimas sindikatinės arba profesinių sąjungų laisvės. Korporacijas jame gali
sudaryti tik valdinės ar valdančios grupės pripažintos darbdavių ir darbi
ninkų profesinės sąjungos (pvz., Italijoje tik fašistiniai sindikatai). Jei
faktiškai kitokios profesinės sąjungos Šiaip taip ir gali gyvuoti, tai be elek
tyvinių teisių.
Trečias šio korporatizmo bruožas — glaudus ir tiesioginis ryšys, kuris
yra tarp korporacinės institucijos ir valstybės naujos politinės santvarkos,
kurią anoji radikaliai modifikuoja. Šis ryšys dažniausiai pasireiškia ypa
čiai politinę tautos atstovybę sudarant.
Kaip teisingai nurodo tas pats Duthoit38, kai korporacija „yra totalinės
valstybės tarnyboje, tai ji nėra ta organizacija tarpininkė, kuri tuo pačiu
laiku sulaiko piliečių palaidumą (licence) ir valdžią nuo savo galios per
žengimo“. Mažne tą pat būtų galima pasakyti ir apie korporacijas autori
37
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tetinėse valstybėse. Paskutinė Portugalijos korporatizmo linkinė ir Austri
jos korporacinės santvarkos atsakingų organizatorių pareiškimai rodo, kad
ir autoritetinėse valstybėse jaučiamas etatistinio korporatizmo nepakanka
mumas.
Tačiau korporacinės santvarkos mėginimai Šveicarijoje, Liuksemburge,
J. A. Valstybėse ir kiek jie paskutiniu laiku pasireiškia Olandijos ir Bel
gijos ekonominio bei socialinio gyvenimo evoliucijoje minėtų trijų bruožų
neturi. Ten valstybė nesistengia būti atstovaujama ar turėti lemiamos
reikšmės kiekviename korporaciniame organe. Ten ji ne tiek tiesiog vei
kia, kiek skatina, derina, kontroliuoja. Taip pat ten yra ir profesinių są
jungų — sindikatų laisvė. Tai reiškia, kad toje pačioje profesijoje ar ga
mybos srityje gali būti kelios lygiagretės darbininkų ar darbdavių organi
zacijos, besireiškiančios, pav., kad ir kai kuriais pasaulėžiūriniais momentais.
Korporacinės santvarkos didesnis ar mažesnis sąjūdis minėtuose kraštuose
dar neturi ar gali ir visai neturėti tiesioginio poveikio konstitucinei valsty
bės struktūrai. Ji čia kuriama daugiau iš apačios, negu iš viršaus ir reiš
kiasi pačių suinteresuotųjų žmonių sambūriais.
Korporacijas sudaro laisvos darbdavių ir darbininkų profesinės są
jungos. Lokalinė korporacija sujungia vienos vietos to paties verslo daly
vius. Lokalinės korporacijos, priklausančios tai pačiai gamybos sričiai,
jungiasi į viso krašto atitinkamų korporacijų federacijas. Be atskirti sri
čių korporacijų yra dar tarpkorporacinių ar tarpprofesinių vienetų. Lo
kalinių korporacijų ir jų federacijų vadovybes, komitetus, valdybas ar ko
misijas, sudaro pačių korporacinių institucijų rinkti atstovai. Šitokia korporacinė santvarka, kuri natūraliai, organiškai kuriasi ir auga daugiau iš
apačios į viršų, vadinama draugijinio korporatizmo vardu. Tiek kiek ji
įvykdoma demokratiniuose kraštuose, tiek ji ten liberalistinę demokratiją
keičia organiškosios demokratijos linkme. Tas pats procesas vyksta ir
autoritetinėse santvarkose, kiek etatistinis korporatizmas evoliucionuoja į
draugijinį korporatizmą. Organiškai suprantamai valstybei yra charakte
ringas ne etatistinis, bet drauginis korporatizmas. „Korporacija“, rašo
Duthoit39, „bus valstybės pripažinta... Bet ji bus, kaip valsčius, decentra
lizuota institucija ne totalinėje, bet pluralinėje arba organinėje valstybėje
(mūsų pabraukta, Pr. D.).
Šitokios korporacinės organizacijos formulė: laisva profesinė sąjunga
organizuotoje profesijoje. Jos kūrime valstybės dalyvavimas yra ne tik
neišskiriamas, bet ir būtinas. Kaip nurodo prof. M. Defournys40 , valstybė
lokalinėms korporacijoms ir korporacijų federacijoms turi suteikti tris da
lykus, be kurių jos negalėtų atlikti savo paskyrimo: 1) valstybė joms duoda
39

Duthoit E., ten pat 865-866.
Defourny M., Conception organique de la vie sociale et constitution professio
nelle“, kolektyviniame paskaitų leidinyje „Le corporatisme“ 24 p. Sarte 1935.
40
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statutą ir nustato jų bendro veikimo ribas; 2) joms suteikia juridinio as
mens teises ir 3) jas padaro viešosios teisės institucijomis, turinčiomis reg
lementacijos galią profesinėje srityje.
Atskira profesinė sąjunga, atstovaujanti tik kuriai nors vienai sociali
nei klasei ar vienai kurios nors gamybos šakos daliai, yra privatinės teisės
institucija, ir jos nutarimai yra privalomi tik savo nariams. Tuo tarpu
korporacija, atstovaujanti visai profesijai yra viešosios teisės institucija, ir
jos nutarimai turi galios visai profesijai viename regijone ir visame krašte
pagal tai, kurio korporacinio organo jie bus priimti.
Valstybė sau pasilieka leisti bendruosius darbo įstatymus ir nustatyti
bendrąsias taisykles, privalomas profesijų visumai visoje teritorijoje. Bet
šių bendrųjų nuostatų pritaikymas gyvenimo praktikai, pagal kiekvienos
profesijos ir atskirų vietų ypatybes, yra korporacinių organizacijų užda
vinys. Tad korporacinė organizacija nėra ir negali pretenduoti būti valsty
bė valstybėje, bet yra valstybei subordinuota. Tačiau jos vaidmuo sociali
niame ekonominiame gyvenime yra didelis.
Socialinei korporacijų pusei priklauso41 — visa lai, kas yra susiję su
santykiais įvairių profesijų dalyvių: įmonininkų, kapitalistų, techninio perso
nalo ir darbininkų, taip pat visa, kas liečia technikinio personalo bei dar
bininkų darbo ir gyvenimo sąlygas. Ekonominei jų pusei priklauso visa,
kas jų veikime yra susiję su įvairių įmonių steigimu, funkcionavimu, plė
tote, našumu ir jų veikimo koordinavimu.
Kaip matome, draugijinis korporatizmas siekia, kad valstybė daugiau
nuo savęs ant korporacijų perkrautų rūpestį vadovauti socialiniam ekono
miniam gyvenimui, sau pasilikdama labiau kontrolės, skatinimo, derinimo
ir bendrųjų reikalų saugojimo vaidmenį. Šitaip suprantama korporacinė
santvarka nesiekia panaikinti ar paraližuoti nei atskirų įmonininkų, versli
ninkų, ūkininkų ar atskirų darbininkų grupių privatinę inicijatyvą, spon
taniškumą. lenktyniavimą ar atsakomybės dvasią. Ne. Korporacija, kaip
tarpinė organizacija, visa tai palieka. Ji tik nori derinti, reguliuoti jų
veikimą, reikalui esant, paskatinti ar suvaržyti, kiek to reikalauja viso
krašto ir socialiniai visos profesijos dalyvių reikalai, o ne vien tik atskirų
įmonininkų ar kurios nors vienos darbininkų grupės egoistiniai interesai.
Žodžiu, drauginėje korporacinėje santvarkoje yra moderuoto planingumo
idėja, kurios nustatyme ir vykdyme dalyvauja ne tik valstybė, bet regu
liariniu būdu ir pačių profesijų bei įvairių gamybos sričių atstovai.
Kad visą laiką išliktų reikalingo dinamizmo ir išvengtume korpo
racinės santvarkos klaidų, kaip nurodo tas pats belgų katalikų socialinio
veikimo ideologas, J. Arendtas, reikia dviejų priemonių:

41
Arendt J., S. J., Le rôle economique des corporations, minėtame leidinyje „Le
Corporatisme“ 86-69.
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1) Korporacijoje vadovautis teisingumo, socialinės meilės ir saikingu
mo dvasia ir korporacijos narių bei vadų tarpe platinti supratimą teisingų
principų tos doktrinos, kuri turi vadovauti ekonominiame gyvenime.
2) Organizuoti aukštesnių tarpprofesinių organų ir valstybės nuolatinę
kontrolę42.
Kai kas gali pasakyti, kad jei visuomenėje bus pakankamai įsąmonin
ta socialinis teisingumas ir saikingumas, tai ir korporacijų nereiks. Bet
vis tiek yra labai didelis skirtumas. Šie nepaprastos svarbos dalykai, ku
rie nekorporacinėje santvarkoje yra palikti laisvai moralinių institucijų
propagandai, korporacinėje santvarkoje jau sistemingai organizuojama.
Socialinis teisingumas, profesinis sąžiningumas saikingumas ir apskritai
dalykai, kurie priklauso nuo individualinės sąžinės, kaip teisingai pastebi
Duthoit43, „korporacinėse taisyklėse ir sankcijose randa galingą pagalbą ir
atramą“.
Profesiniu auklėjimu, profesiniu sąžiningumu, socialiniu teisingumu.
Įvairių socialinių klasių solidarumo ir bendradarbiavimo idėjomis grin
džiama korporacinė santvarka. Tos idėjos sudaro ir pačią vyrausiąją jos
buvimo prasmę. Korporacinė santvarka iš esmės šalina klasių kovos prin
cipą. Galima sakyti, kad ji yra darbininkų sindikalizmo ir darbdavių ka
pitalizmo sintezė.
Kalbėdami apie korporacinę santvarką, čia turėjome galvoje socialinį ir
ekonominį korporatizmą. Nuo jo norėtume atskirti politinį korporatizmą,
kuris tam tikru atžvilgiu yra ne kas kita, kaip būdas sudaryti tautos at
stovybę — parlamentą. Kiekviena profesija sudarytų atitinkamus rinki
mų vienetus, kurie išrinktų nustatytą atstovų skaičių į politinę atstovybę seimą.
Žinoma, galima daug ginčytis, kuris būdas yra geresnis politinei at
stovybei sudaryti — ar rinkimai pagal teritorinius vienetus visuotiniu, ly
giu, tiesiu ir slaptu visų piliečių balsavimu ar organizuotų profesijų keliu.
Bet profesinis parlamento sudarymas dar yra per mažai paruoštas, nepa
kankamai patikrintas ir tuo tarpu dar būtų perlengvai prieinamas įvai
riems piktnaudžiams. Dėl to būtų atsargiau, jei korporacinės san
tvarkos šalininkai apsiribotų socialiniu ekonominiu korporatizmu, jo ne
jungdami su politiniu korporatizmu.
Čia mūsų nupasakota korporacinės doktrinos dvasia, praktiniai ban
dymai ir jų tipai. Taip pat pasakyta, kad organiškai suprantamai valsty
bei yra natūralus ne etatistinis, bet draugijinis korporatizmas.
Bendrieji korporacinės santvarkos principai, gyvendinami kuriame
nors krašte, turi įgyti individualinių nuo vietos socialinio ir ekonominio
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gyvenimo ir tautos būdo priklausančių žymių. Kaip gyvenimo patyrimas
yra parodęs, korporacinės santvarkos įvedimas nėra vieno užsimojimo da
lykas, bet jis reikalauja ilgesnio laiko ir nuoseklaus laipsniško veikimo.
Pilna korporacinė santvarka tai tik artimesnės ar tolimesnės ateities ide
alas. Bet dėlto yra visiškai aktualus dalykas — lojali ir pastovi valstybės
korporacinė politika, kuri pasireikštų jai atitinkančių įstatymų leidimu ir
palaikymu bei kūrimu institucijų, kurios sudarytų korporacinės santvarkos
pradus.
Ir jei šiandien daugiau ar mažiau korporacinė santvarka gyvendinamu
ištisoje eilėje ir diktatūrinių ir demokratinių valstybių, jei apie ją taip
gausiai išeina vis naujų veikalų, jei taip plačiai organizuojama korporaci
nių studijų savaitės ir institutai, — tai nėra vien mados dalykas, bet tai
rodo, kad to reikalauja objektvviniai socialinės ir ekonominės tikrovės rei
kalai.
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