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RésuméL’auteur de l’article souligne l’actualité du problème. Ensuite il donne un bref aperçu sur l’origine, la définition et les possibilités d’application pratique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Puis, il essaie de mettre en relief quelques principes de la doctrine de l’Eglise Catholique sur ce problème, en s’appuyant sur les encycliques et les lettres pastorales des évêques, et fait l’historique de cette doctrine jusqu’à nos jours. Enfin, l’auteur de l’article attire l’attention sur la nocivité de la doctrine marxiste-communiste condamnée par les Papes et souligne l’attitude des Etats-Unis, de l’U. R. S. S. et de l’Organisation des Nations Unies sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En terminant son article, l’auteur relève l’importance de la doctrine de l’Eglise Catholique dans l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et souligne la nécessité pour les catholiques de bien connaître cette doctrine et de la défendre dans les relations internationales.



KATALIKŲ BAŽNYČIOS DOKTRINA APIE TAUTŲ 
APSISPRENDIMO TEISĘ

« Tarptautinės natūraliosios teisės principai ... 
reikalauja, kad būtų pagerbta kiekvienos tautos teisė 
į nepriklausomybę, egzistenciją ir į galimumą pa
laipsniui progresuoti civilizacijos kelyje; jie reika
lauja taip pat, kad ištikimai būtų laikomasi pasi
rašytų sutarčių, sankcionuojamų pagal tarptautinės 
teisės dėsnius» (Pijus XII, enc. Summi Pontifi- 
catus, 1939.X.20 d.).

Įžanga : Klausimo aktualumas;

I. Tautų apsisprendimo teisės sąvoka, kilmė, praktiško pritaikymo
galimumai;

II. Katalikų Bažnyčios doktrina tautų apsisprendimo teisės klausimu-,
III. Istorinė Katalikų Bažnyčios doktrinos apžvalga tautų apsisprendi

mo teisės reikalu;
IV. Katalikų Bažnyčios doktrina tautų apsisprendimo teisės klausimu 

dabartyje;
V. Kelios mintys apie Katalikų Bažnyčios doktriną tautų apsisprendi

mo teisės klausimu ryšium su marksizmu ir J.T.O.;

Baigiamosios mintys ir išvados.

Įžanga : Klausimo aktualumas

Gilindamies į rūpimą mums klausimą, prisimename mūsų filo
sofo prof. S. Šalkauskio žodžius: «Kiekviena sveika, produktyvi ir 
civilizuota visuomenė yra sykiu organiškai sudiferencijuota ir orga
niškai sufederalizuota visuma»1.

Tautų apsisprendimo teisė visu aštrumu pasireiškė pirmojo pa
saulinio karo metu (1914-1918) ir jos praktiškas pritaikymas buvo 
apvainikuotas kelių valstybių nepriklausomybės atgavimu (Suomija,

1Žiur. Rytas, 1935.YII.8 d., 152 nr., straipsnį Apie Darbo ir Bendradar
biavimo programos projektą.
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Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekoslovakija etc.). Po antrojo 
pasaulinio karo (1939-1945), dėja, šioji teisė buvo pažeista: kai 
kurios nepriklausomos valstybės liko Sovietų Sąjungos okupacijos 
junge, o kitos — Sovietų Sąjungos politinio režimo rėmuose, nors 
formaliai ir turėdamos «laisvų ir nepriklausomų » valstybių vardą 
ir reiškimosi lytis. Jei karo laimėtojai, atrodė, norėjo tenkintis sukur
tąja Europoje padėtimi, tai tiek Sovietų Sąjungos okupuotų valsty
bių, tiek jos visiškoje įtakoje esančių kraštų valstybės vyrai bei 
politikai, esą laisvajame pasaulyje, iškilmingai visam laisvajam 
pasauliui pareiškė, jog Europos žemynas yra pusiau padalintas ir 
Europos dalis, atsidūrusi Sovietų Sąjungos kontrolėje, neša vergijos 
pančius. Nežiūrint to fakto, kad jau trylika metų, kaip gyvename 
karo paliaubų būklėje (nes taikos sutartis tvarkanti visos Europos 
reikalus dar nėra pasirašyta), ligi šiol viena Europos dalis tebegy
vena vergijoje. Ir nuostabu, laisvasis pasaulis, atrodo, vis labiau 
su šia padėtimi lyg apsipranta ir vis labiau tai nutyli... Tuo tarpu 
viso pasaulio spauda ir viešoji opinija vis dažniau ir dažniau kalba 
apie kovą su kolonijalizmu, nedrįsdama tokia pat energija kalbėti 
apie Sovietų Sąjungos kolonijalizmo, ekspansijos bei imperijalizmo 
politiką.

Neapsiriksime konstatuodami, jog kova su kolonijalizmu po an
trojo pasaulinio karo yra pats ryškiausias socialinio gyvenimo bruo
žas, kaip lygiai technikos srityje — atominės energijos panaudojimas 
įvairiems tikslams. Šitoks konstatavimas vis labiau šiandieną karto
jamas ir vis dažniau knygose bei įvairiuose straipsniuose užtinka
mas. Šį reiškinį specialiai tyrė Prancūzų Socialinių Savaičių 1948 m. 
sesija Lyone, o Prancūzų Katalikų Intelektualų Centras 1953 m. savo 
darbus atskiru leidiniu atžymėjo, pavadindamas jį  Kolonijalizmas 
ir krikščioniškoji sąžinė 2.

Lygiai prisimename, ką mums lietuviams tautų apsisprendimo teisė 
yra davusi — t. y. mūsų išlikimą. Be to, prisimename Karl Jaspers 
veikale Vom Ursprung und Ziel der Geschichte išreikštą mintį, jog 
«Krikščionybė — Katalikų Bažnyčia yra pavėluotas istorijos įvy
kis ». Tai prisimindami, imsimės klausimą išžiūrėti, kad galėtumėme 
susiorientuoti, kiek tai atitinka tikrovę. Nors sakoma, norint reika
lus supainioti, reikia šauktis juristų, bet nežiūrint to, ieškosime klau
simą išryškinti...

Šventasis Sostas šiuo klausimu jau 1948 m. J. E. Mgr. Montini 
raštu, J. Šv. Popiežiaus Pijaus XII vardu, adresuotu išvardytų
Prancūzų savaičių organizacijos pirmininkui p. Charles Flory taip 
padėtį apibūdino : «Šv. Sostas su ypatingu dėmesiu susipažino su

2 Žiūr. Recherches et Débats, 6 nr., Libr. A. Fayard, Paris 1953.
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būsimos Prancūzų Socialinių Savaičių sesijos programa Užjūrio kraštai 
ir Vakarų civilizacija. Kas, iš tikrųjų, nemato, kad neturinti prece
dentų nelaimė, — iš kurios mes pradedame išbristi, — ne tik mūsų 
civilizaciją pažeidė, bet ji ir tolimiausiose užjūrio tautose įnešė 
didelį sukrėtimą, fermentaciją, kurios pasėkos yra neapskaičiuoja
mos. Daugelis šių tautų panoro nepriklausomai gyventi. Ir jų daly
vavimas pasauliniame konflikte pažadino jų sąmonę»3. Toliau Mgr. 
Montini pridūrė, kad šis išsilaisvinimo troškulys, kuris dėl smurto 
priemonių, kurių griebiamasi, turi pavojų, ir kuris gali sukurti «ne
tvarką, dėl kurios pasaulis gali būti ilgai priverstas kentėti», jei tai 
nebus padaryta «tvarkos, teisingumo, savitarpinio susipratimo bei 
meilės » pagrindais, — reikalauja « pilnutinio ir lojalaus išžiūrėjimo », 
kuriuo «atsakomybė būtų nustatyta ir pareigos apibrėžtos »4.

Iliustracijai galima pažymėti, kad nepriklausomybę gavo daug 
Azijos ir Afrikos tautų: Indonezija, Indija, Pakistanas, Vietnamas, 
Laos, Kambodžas, Malezija, Marokas, Tunizija, Libija, Ganha ir
t.t., o tą ideologinę kovą prieš kolonijalizmą veda J.A.V., Sovietų
 Sąjunga, 29 Bandunge pirmąkart 1955 m. bal. 18-24 d. susirinkusios 
Azijos ir Afrikos valstybės bei Jungtinių Tautų Organizacija, kurios 
1945 m. birželio 25 d. priimtas statutas įgalino jos įvairias įstaigas 
tą kovą vest... Tenka paminėti dar ir tai, kad įvairių kraštų ko
munistų partijos bei paskiri asmenys tai kovai talkininkauja, ne
bekalbant apie asmenis, kilusius iš įvairių kolonijų.

Šios kelios įžanginės mintys kelia ir žadina kitas mintis ir įga
lina teigti, kad po antrojo pasaulinio karo pasireiškusi kova prieš 
kolonijalizmą, yra ne kas kita, kaip po 1918 metų karo paskelbtojo 
tautų apsisprendimo teisės principo konkretus pritaikymas. Tai 
nepaprastai aktualus ir rimtas klausimas. Ši studija ir siekia šį 
klausimą panagrinėti Katalikų Bažnyčios doktrinos šviesoje.

I. Tautų apsisprendimo teisės sąvoka, kilmė,
PRAKTIŠKO PRITAIKYMO GALIMUMAI

Ši teisė apibūdinama, kaip «juridinis pagal pozityvę tarptau
tinę teisę galimumas, — suteikiamas juridiniams asmenims, politinio 
susigrupavimo nariams, — susiburti į politinį vienetą, įkurti val
dymosi organus, arba prisidėti prie organizuotos politinės bendruo

3 Žiür. Chronique Soc. de France, 1948 m., 5 psl., Semaine Soc. de France,
XXXV sesija, Lyon.

4 Ten pat, 6 psl.
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menės laisvu apsisprendimu »5. Ir aiškinama kad šis naujas 1914- 
1918 m. karo laiku suformuluotas principas yra labai panašus į tautų 
(tautybių) paskelbimo principą. Manoma yra, kad jis susijęs yra su 
J.A.V. 1776 m. liepos 4 d. Nepriklausomybės Akto paskelbimu bei 
Prancūzų Revoliucijos Žmogaus ir Piliečio teisių deklaracija. Juri
dinis jos suformulavimas buvo suredaguotas prezidento W. Wilsono 
1915.V.27 d., 1917.1.22 d., 1918.11.11 ir VI.10 d. bei VII.4 d. pareiš
kimuose. Juristai šią redakciją pradžioje sutiko su pastabomis 6. 
Būtent, pabrėžta buvo, jog tą principą reikia gerai suprasti ; ne
reikia, kad susikurtų « valstybės dulkės », kad provincijos atsikurtų, 
kolonijos nepriklausomybę gautų etc. Esą, šis gražus ir teisingas 
teorijoje principas galis tapti anarchijos bei revoliucijos šaltiniu. 
Taip, pavyzdžiui, P. Fauchille nuomone, šį principą reikia taikyti 
tik «tam tikro didumo grupėms, sudarančioms tikrai atskirą tauty
bę, turėjusią jau praeityje savo egzistenciją ir tik tautoms subren
dusioms, t. y. galinčioms suverenumo funkcijas atlikti, ypačiai vidaus 
tvarkos išlaikymo srityje » 7. Todėl Tautų Sąjungos Paktas, pasi
rašytas 1919 m. bal. 28 d. pramatė, kad tik Tautų Sąjungos kontro
lėje bet kuri bendruomenė gali įgyti nepriklausomo politinio vieneto 
teises, kitaip sakant kai Tautų Sąjungos nariai ją pripažins 8.

Sekdami istorijos įvykius galime pasakyti, kad tautų veržimasis 
savarankiškai tvarkytis yra labai senas. Prisiminkime tik žydų tau
tos kovas, lietuvių tautos kovas su savo kaimynais. Juristai kas 
kartą vis ieškodavo naujų formulių. Ypač tai pastebima Europos 
vairių karalysčių kūrimosi laiku, Reformos metu, kada toji teisė 
buvo reiškiama ir prieš pasaulinę ir prieš religinę valdžią, kada 
tautos siekė viduje politinės laisvės ir saugumo, o santykiuose su 
užsieniu —- nepriklausomybės. Abbé Grégoire, Prancūzijos revolu
cijos eigoje, 1790 m., pateikė konstitucijon įtraukti projektą, sureda
guotą taip : « Kiekviena tauta turi teisę organizuoti ir pakeisti savo 
valdymos formą... Viena tauta neturi teisės kištis į. kitos tautos 
valdymos formas ». Vėliau iškilo, kaip žinome, tautybių, nationalités, 
principas. Žiūrėdami į pirmąjį ir į antrajį principą randame du 
ryškiu elementu : valios pareiškimą ir kolektyvų apsisprendimą ben
drai tvarkytis, kaip prancūzai vadina vouloir vivre collectif.

Tautų apsisprendimo teisėje daugiau vyrauja valios pareiškimo

5Žiur. G. Scelle, Précis de Droit des Gens, Deuxième partie, 262 psl., 
Rec. Sirey, Paris.

6 Žiūr. P. Fauchille, Traité de Droit Intern. Public, t. I, Première partie, 
Paix, 14 psl., Paris, Libr. Rousseau, 1922.

7 Ten pat.
8 Žiūr. Tautų Sąjungos Pakto, 1 str.
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momentas ir tą teisę 1918 m. lapkričio 5 d. notoje, adresuotoje 
Vokietijos Kancleriui J.A.V. vardu, Landingas galutinai formulavo 
ir įtraukė ją į vadinamuosius keturioliką W. Wilsono punktų, kaip 
normatyvinę ir konstitucinę tarptautinės bendruomenės naujosios 
santvarkos taisyklę.

Praktiško pritaikymo tautų apsisprendimo teisės reikalu, reziu
muodami mintis, galime pasakyti, jog tas pritaikymas pirmiausia, 
šalia to, kad dar reikalinga, jog kitos valstybės tai pripažintų, — 
susiduria su šiais užmetimais: a. Ekonominio pobūdžio sunkumai, 
susiję su žaliavų klausimu ir su galimumu naujai valstybei autono
miškai ūkiniu požiūriu tvarkytis. Į tai galima atsakyti, jog geriau
sias vaistas šiems sunkumams apgalėti yra tinkamas tarptautinės 
bendruomenės organizavimas bei tinkami žaliavų ir įvairių gaminių 
mainai, b. Administracinio pobūdžio sunkumai, susiję su susisieki
mu su kitais kraštais, kaip keliai, oro susisiekimas, priėjimas prie 
jūros etc. Tai galima apgalėti tinkamu susisiekimo organizavimu 
(sakysime, Šveicarijos pavyzdys), c. Paskutinis užmetimas — sau
gumo bei strateginiai klausimai. Tas taip pat gali būti išvengta 
tarptautinio patvarkymo keliu, kas dabartinės technikos ir atominio 
amžiaus laikais gali būti lengvai išsprendžiama.

Bendrai, reikia pasakyti, kad tautų apsisprendimo teisės pritai
kymas, kaip sako G. Scelle 9, daug priklauso nuo bendrojo tarptau
tinės organizacijos progreso, t. y. reikia, kad tautų apsisprendimo 
teisė — laisvė — tarptautinėje plotmėje būtų taip tvarkoma, jog 
būtų atsižvelgiama į kiekvienos tautos interesus, kokio pobūdžio 
jie bebūtų, ir kad galutinis žodis būtų teisei, o ne jėgai pripažintas. 
Iš teisinio taško pridurtina dar tautų apsisprendimo teisės pritai
kymo, praktiško realizavimo galutinė fazė — iš kitų valstybių pu
sės pripažinimas. Nors tai yra labai reikšmingas naujos valstybės 
gyvenimo momentas, bet pasitenkinsime pasakydami, jog tas pripa
žinimas tarptautinėje teisėje žinomas trimis lytimis: valstybės pri
pažinimu, vyriausybės pripažinimu ir sukilėlių pripažinimu10. Lie
tuvos dabartiniu atveju, kada didžiosios Vakarų valstybės tebe
pripažįsta Lietuvos valstybės egzistenciją, legalūs Lietuvos valsty
bės organai, reikalui esant, kompetentingi yra tartis ir kalbėtis 
Lietuvos reikalais bet kokiu atveju ir net tada, sakysime, jei kalba 
eitų apie taikos sutarties pasirašymą. Čia ir išryškėja legalių Lie
tuvos valstybės organų svarba užsienyje.

9 Ten pat, 272 psi.
10 Žiūr. ta linkme G. Scelle, Manuel Elémentaire de Droit International 

Public, Paris 1943, 120 psl.
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II. Katalikų Bažnyčios doktrina tautų 
APSISPRENDIMO TEISĖS KLAUSIMU

Taip atrodo, kad tik pastaruoju laiku šis klausimas nuodugniau 
studijuojamas, nors tiek moralės vadovėliai, tiek teologai specialiai 
nėra jo lietę, sistemingai nėra aptarę. Čia, todėl, ir bus reiškiama 
tik kelios bandomosios mintys aptarti, kokia yra Bažnyčios doktrina 
ir kokie yra iš tradicijos krikščionybės principai rūpimu klausimu.

Tvirtinama, kad Bažnyčios akimis ši tautų apsisprendimo teisė 
yra reali teisė, bet ji nėra absoliutinė teisė ir ji negalinti būti 
piktnaudojama, ar perdedama. Praktiškai tai reiškia, kad taikant 
šią teisę gyvenime — reikia atsižvelgti į suinteresuotos tautos ir į ben
drąją kitų tautų, visos žmonijos gerovę. Šia prasme pasisako Code 
de Morale Internationale, kurį išleido Union Internationale d’Etudes 
Sociales, Kardinolo Mercier įkurta 1920 m.11.

Bažnyčia, būdama dvasinė institucija, kartu ir skiria pasaulie
tišką bei dvasišką sritį12 ir skelbia būtiną jųdviejų saitą. Pasaulie
tiškuose dalykuose, kaip ir dvasiškuose, turi būti laikomasi Bažny
čios įstatymų, ir dėlto Bažnyčia intervenuoja į politinius klausimus. 
Prisimintina, kad jau iš gilios senovės laikų yra žinomas posakis, 
jog šalia rašytų įstatymų bei įsakymų, yra moralinės, dvasinės ver
tybės, įstatymai, kurių žmogus turi laikytis, ir dėl kurių jis kovo
jo13. Bažnyčia neprasižengia su jai Dievo skirta misija, jei ji pasi
sako įvairiais klausimais neliesdama techniškų dalykų, kuriais ji ne
sirūpina. Jinai tik skelbia principus, kurie turi praktiškos svarbos 
moralinės laikysenos srityje. « Bažnyčia skelbia, kad Dievas žmogų 
sutvėrė aiškiai precizuotam tikslui, tad visi žmogaus veiksmai turi 
arba geros, arba blogos reikšmės ryšium su jo likimu. Ir kaip tik 
Bažnyčia laiko savo pareiga savo doktriną aiškinti ir budėti, kad 
jos būtų laikomasi žmonių veiksmuose, ar jie būtų politiniai, socia
liniai, ūkiniai, ar religiniai»14.

« Bažnyčia nieku gyvu neriboja tuo nei autonomijos, nei teisių 
Valstybei, kuri savoje veikimo srityje yra tobula draugija, bet jinai 
siekia laiduoti politikos tikslingumą, kuriuo patarnaujama žmogui, 
Dievo tvariniui, Dievo garbei »15.

Iš šių principų eina, jog

11 Žiūr. išvardytą kodeksą, Ed. Spės, Paris, 1951 m.
12 « Atiduokite Dievui, kas Dievo, Ciesoriui, kas Ciesoriaus » (Mato 22, 21).

13 Antigonos pavyzdys.
14Žiūr. Tanganikos Vyskupų 1953.VII.il d. laišką.
15 Žiūr. Tu es Petrus, Paris, 1934, 1016-1041 psl.
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1. valstybė yra autonomiška savo srityje, nors ta autonomija 

yra, kaip minėta, Dievo, Bažnyčios ir žmogaus teisėmis riboja
ma 16 ;

2. Bažnyčia ir dvasiškija nesikiša į partijų bei politinių režimų 
klausimus 17 ;

3. Bažnyčia negali būti pajungiama vienai kuriai partijai, ar 
vienam kuriam režimui18 ;

4. rinkikai ir išrinktieji tautos atstovai laisvi yra sutikti su 
esamu režimu, ta sąlyga tiktai, kad būtų laikomasi Bažnyčios dok
trinos ;

5. katalikai privalo ginti Bažnyčią ir jos doktrinos principus 
politinėje plotmėje ;

6. katalikams patriotizmo pareiga yra privaloma savai tėvynei
ir

7. jiems privaloma pilietinio lojalumo pareiga savai valstybei 
ir jos vyriausybei.

« Krikščioniškoji doktrina, — kada neįsileidžiama į paklaidas, — 
ne tik nesipriešina, kad būtų siekiama piliečių, visuomenių, tautų 
gerovės, bet greičiau ji palaiko, sustiprina, sutvirtina pagrindines 
žmonių draugijų bazes, nustatydama ir tvarkydama teisingumo 
pagrindais tų draugijų teises ir pareigas, tuo pačiu metu kviesdama 
žmones ir jungdama juos į taikią, romią gerovę tikrojo teisingumo 
globoje ir saugodama visų žmonių teisėtą laisvę »19. Siekdama žmo
nių gerumo, tobulumo ir laimingumo bei jų išganymo, Bažnyčia 
nuolat primena ir kartoja paskirų asmenų bei natūraliųjų susigru
pavimų teises ir pareigas, t. y. individų, šeimų, draugijų, valstybių 
ir tarptautinės bendruomenės. To tikslo siekdama, Bažnyčia, ypačiai, 
linkusi yra, Kristaus pavyzdžiu, rūpintis neturtingais, nelaimingais, 
likimo nuskriaustais. Dėl to, ji be atvangos, rūpinasi, kad nebebūtų 
vergų, kad kolonijų gyventojų likimas būtų pagerintas, kaip lygiai 
tų, kurie dėl politinių likimo sąlygų yra engiami, kad belaisviam 
likimo sąlygos būtų palengvinamos, būtų rūpinamasi tremtiniais, ir, 
pagaliau, kad darbininkų padėtis būtų pagerinta20.

Kada kalbama apie tautų apsisprendimo teisę, prisimintina, kad 
Bažnyčios akimis kiekvienas sukilimas yra teisėtas, jei viešai žino

16 Žiūr. Pijaus XI encikliką Ubi Arcano Dei.
17 Žiūr. Le Siège Apostolique et les Missions, žodį missionnaires.

18 Žiūr. Leono XIII enc. Immortale Dei bei minėtąją enc. Ubi Arcano Dei.
19 Žiūr. Pijaus XII Apašt. Laišką Čekoslovakijos Katalikams 1951.X.

28 d. Citata iš La Paix Intérieure des Nations, Paris 1952 m., Libr. Desclée, 
576 psl.

20 Žiūr. Hiérarchie Catholique et Morale coloniale, Paris 14 , 4, rue Thibaud.
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ma, kad valdžia yra tironiška ir neteisinga. Bet ir šiuo atveju rei
kalaujama, kad būtų gerai apgalvota, ar sukilimas turi šansų pasi
sekti ir kad būtų vilčių, jog tolimesnis likimas gyventojams bus 
geresnis, negu prieš sukilimą. Tai yra teisėto apsigynino principo 
individualiniame gyvenime pritaikymas platesne prasme gyventojų
 bendruomenėms, tai yra teisingo karo teorijos pritaikymas, pagal 
kurią reikalaujama, kad karo tikslas būtų geras, intencija būtų 
kilni, nusistatymas tvirtas taikai ir teisingumui įgyvendinti.

Tautoms neturinčioms laisvės ir nepriklausomybės Bažnyčia 
primena, kad jos turi būti lojalios esamai valdžiai, bet ji primena 
ir pareigą katalikams mylėti savo tėvynę bei ieškoti, kad jos gerovės 
būtų siekiama teisingumo ir meilės pagrindais. «Bažnyčia nepa
smerkia tų kurie nenori, jog jų tauta kam nors svetimam vergau
tų »21. Ir šiąja linkme prisimintina Popiežiaus Pijaus XII Kalėdų 
proga 1955 m. pasakyta kalba, kur jis primena valstybėms, turin
čioms kolonijų, kad jos « Kolonizuotoms tautoms suteiktų palaips
niui politinę teisingą laisvę », tuo tikslu, kad būtų siekiama žmogaus, 
žmonijos gerovės ir pasaulinės taikos. Reikia dar pridurti, kad 
Bažnyčios doktrina laikosi tos idėjos, jog palaipsniui būtų einama 
prie pasaulio apjungimo, geresnio ūkinio, kultūrinio bei politinio 
bendradarbiavimo, pasirenkant tokias lytis, kurios atrodytų geriau
sios, kad Dievo karalystė būtų žemėje įgyvendinta. Praktiškai kal
bant atrodo, kad Bažnyčios doktrinai nesvetima mintis, kad pasau
lyje įsikurtų federalinė, ar konfederalinė santvarka laikantis laisvės 
principų. Katalikai keliamą klausimą turi labai gerai apgalvoti ir 
atitinkamai praktiškai, techniškai politinėje plotmėje veikti.

II. Istorikė katalikų Bažnyčios doktrinos

APŽVALGA TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISĖS REIKALU

Dažnai kartojama mintis, kad Bažnyčia yra labai atsargi ir 
prisitaikanti prie esamos padėties sąlygų, kad ji žiūrinti laiko ir vietos 
sąlygų. Bažnyčia griežtai laikosi amžių eigoje pagrindinių, princi
pinių nusistatymų, Dievo įkvėptų ir einančių iš pačios Bažnyčios 
prigimties. Tąja linkme daug galima būtų kalbėti apie tautų apsi
sprendimo teisę pagal Katalikų Bažnyčios doktriną, popiežių skelbtą

21 Plg. Leono XIII encikliką Libertas, 1888 m., birž. 20 d. — Žiur. Po
piežių Enciklikos, Lux, 1949 m., 139 psl.
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antikolonijalizmo politiką22, Bažnyčios kovą su kolonijalizmu23, 
bet vienos trumpos studijos rėmuose tai yra neįmanoma padaryti. 
Todėl tik labai suglaustai pažvelkime, koks vaizdas rūpimu 
klausimu yra istorijos eigoje.

Senovė ligi Romos imperijos žlugimo 475 m. — Mums dabar su
prantama prasme tauta dar neegzistuoja, išskyrus išrinktąją Žydų
 tautą, kuri susiformavo gal būt dėl Dievo apreiškimų ir dėl to buvo 
sustiprėjęs jos vieningumas ir specifiškumas. Žinome, kad Senajame 
Testamente buvo antagonizmas tarp nacionalizmo ir universalizmo. 
Kristus savo gyvenimu, darbais ir žodžiu parodė, kas yra žmonijai 
krikščioniška laisvė ir tikroji žmonijos visuotinė brolybė. Pagal tuos 
principus yra griaunamas senovės vergijos pasaulis ir kuriamos yra 
laisvės, meilės, tėvynės ir tautos laisvės sąvokos. Šv. Augustinas 
kiek vėliau atlieka didelį vaidmenį, nes jis skelbė teisingojo karo 
doktriną, pagrindus scholastinei teorijai sukurti24.

Viduramžiai ligi Amerikos atradimo, 1492 m. — Šiuo laikotarpiu 
suformuojama teisingojo karo teorija, nustatoma, kad «netikėliai 
teisėtai turi tai, ką jie valdo ; nei popiežius, nei imperatorius neturi 
žemėje suvereninių politinių jiems rezervuotų sričių »25. Šv. Tomas 
sako : « Kunigaikščių pareiga yra proteguoti, ginti jų žemes ... Karai 
yra leistini ir pateisinami, jei jie gina neturtinguosius ir visą bendruo
menę nuo priešų ». Šiuo laikotarpiu susikuria pirmieji tautiniai vie
netai : Prancūzija etc.26.

Nuo 1492 m. ligi Prancūzijos Revoliucijos 1789 m. — Popiežius 
Aleksandras VI nustato 1493 ir 1497 m. Ispanijos ir Portugalijos 
įtakų zonas. Popiežiai pripažįsta, — nors ne visiškai mūsų laikais 
žinomu tikslumu, ir tai suprantama, — kad vietiniai gyventojai 
(autochtonai) turi teises į teritorijas, kur jie gyvena. Daugelis teo
logų, ypačiai tai pabrėžę yra indėnų atveju. J. M. Cordero Torres 27, 
cituoja, kad Vittoria, Soto, Las Casas, Ayels «pripažino laukinių 
tautelių suverenumą ». Popiežiai, iš savo pusės, palaikė teologų tezes 
prieš jų kritikus. Taip popiežius Paulius III paskyrė 1543 m. Las 
Casas de Chiappa vyskupu. Teologų kova prieš vergiją popiežių 
buvo remiama. Popiežiai savo bulėse kalbėjo apie vietinių gyven

22 Žiūr. Colonisation et Conscience Chrétienne, Libr. Arm. Fayard, kur 
137-156 psl. specialistai studijuoja tekstus.

23 Žiūr. A. de Soras, L'Eglise et V anticolonialisme, série Orientations, 
Ed. Spes, 1957.

24 Žiūr. R. Regout, S.J., La Doctrine de la guerre juste, Paris, Pedone, 
1934, 33-34 psl.

25 Innocentas IV (1243-1254).
26 Žiūr. Bouvines, 1214 m. Konstancos Taryba, 1415 m., etc.
27 Politica Colonial, Madrid, 1953, 176 psl.
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tojų teisę į pilietinę bei politinę laisvę28. Urbonas VIII savo 1639 m. 
bal. 22 d. bule draudė iš indėnų atimti « laisvę bet kokiu būdu ». 
Klemensas XI savo 1704 m. kovo 11 d. bulėje aiškino, kodėl Bažny
čia gina silpnuosius.

XIX amžius. — Tai tautybių (nationalités) idėjos amžius. Jau
čiama Prancūzijos Revoliucijos idėjų įtaka. Reaguojama į Napo
leono dominavimą. Kyla romantizmo ir intelektualų sąjūdžiai, išsi
laisvina Pietų Amerikos valstybės, sukuriamos Vokietijos ir Italijos 
politinės vieningos valstybės, Belgija tampa nepriklausoma, nebe
kalbant apie Lietuvos, Lenkijos ir kitų tautų sukilimus. Vėliau kaip 
žinome, po 1918 metų, kelios Europos valstybės įgyja nepriklauso
mybę, o po 1945 m. daugelis Azijos ir Afrikos tautų tampa nepriklau
somomis valstybėmis.

Visų šių judėjimų pradžioje popiežių laikysena buvo neryški. 
Tik su popiežiumi Leonu XIII Bažnyčia drąsiai pareiškia savo doktri
ną29. Pirmasis žingsnis jau buvo padarytas popiežiaus Leono XII, 
kada Pietų Amerikos valstybėms laisvinantis iš Ispanijos kolonija
lizmo įtakos, jisai paskiria Pietų Amerikoje vyskupus ir pirmasis 
pripažįsta Haiti respubliką. Jis palaiko ankštus ryšius su sukilimo 
vadais (Bolivaru) ir kitom vyriausybių galvom, paskiria į Pietų Ame
rikos valstybes atstovus ir pasirašo konkordatus.

IV. Katalikų Bažnyčios doktrina tautų apsisprendimo
TEISĖS KLAUSIMU DABARTYJE 

(nuo popiežiaus Leono XIII ligi šių dienų)

Po cituotos Leono XIII enc. Libertas 1888 m. birž. 20 d., Bene
diktas XV, sekdamas Leono XIII posakiu, pareikštu 1898 m. rugs. 
15 d. Apaštališkajame Laiške, pageidauja, kad vietoje « jėgos teisės
— teisės jėga laimėtų ». Benediktas XV drąsiai intervenuoja už 
okupuotą Belgiją, už Lenkiją. 1915 m. liepos 28 d. jis skelbia : « Ge
rai reikia įsisąmoninti : tautos nemiršta ; pažemintos ir engiamos, 
jos su skausmu neša joms uždėtą jungą, ruošdamosios revanšui ir 
perduodamos iš generacijos į generaciją liūdną neapykantos ir keršto 
palikimą. Kodėl, tad, nepasvarstyti, jau nuo dabar, su tyra sąžine, 
apie tautų teises ir jų teisingas aspiracijas. Kodėl nepradėti, su 
nuoširdžia valia, keistis pažiūromis, tarpiškai, ar betarpiškai, apie 
šias teises ir aspiracijas su tikslu, pagal galimumus, į jas atsižvelgti ».

28Žiūr. Pauliaus III bules 1537 m. birželio 2 d. ir 1542 m. kovo 21d.
29 Žiūr. aukščiau cituotą encykliką Libertas.
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Yves La Briėre taip komentavo šį pareiškimą: « Atmintini žodžiai 
atžymėti naudingą ir teisingą dalį, kuri tautybių teisės sistemoje 
glūdi ir kuri, absoliutine prasme suformuluota, gali tautas į didžiau
sias katastrofas nuvesti»30. Atrodo, kad Benediktas XV toliau pra
matė, negu Yves La Briėre... nes Benediktas XV savo enc. Pacem 
1920 m. geg. 23 d. taip patiksimo Bažnyčios doktriną: «Iš tikrųjų, 
Evangelijoje nėra vienokio meilės įstatymo paskiriems asmenims, o 
kitokio įstatymo tautoms ir valstybėms, kurios galutinoje sąskaitoje 
tėra tik žmonių sambūriai ».

Vėliau, popiežius Pijus XI savo enc. Ubi Arcano Dei, 1922 m. 
gruodžio 23 d. primena, kodėl Bažnyčia intervenuoja į politinę sritį, 
ir tautų apsisprendimo teisės klausimu taip rašo : «Visos tautos, 
kaip vienos žmonijos šeimos nariai, turi savo tarpe broliškai sugy
venti » ir nepamiršti, « kad ir kitos tautos turi teisę gyventi ir gero
vės siekti» 31.

Popiežiaus Pijaus XII encyklikose ir kalbose nuolatos galima 
rasti prisiminimą apie tautų apsisprendimo teisę bei kitas tautų 
teises. Tai buvo pradėta 1939.X.20 d. enc. Summi Pontificatus, 
kurios mintis cituoju pradžioje. Gal aiškiausiai ši mintis yra pareikšta 
enc. apie «Kankinę Vengriją» 1956 m. spalio 28 d., kur popiežius 
Pijus XII taip sako : «Negalima kraujuose paskandinti teisingą 
tautų laisvę». Jo kalėdinės 1939 ir 1941 m. kalbos, 1945 m. birželio 
2d. kalba kardinolam, skelbia «teisę visoms tautoms, didelėms, 
ar mažoms, gyventi ir nepriklausomomis būti », pasmerkia priespaudą, 
atvirą, ar paslėptą, visų tautinių mažumų ir tvirtina: « Visos tautos, 
mažos ar vidutinės ypačiai, reikalauja, kad joms būtų leidžiama 
savarankiškai savo likimą tvarkyti» ; «turi būti laiduojamas lygia
teisiškumas ir teritorinė neliečiamybė ».

Kolonijalizmo problemas popiežius Pijus XII palietė 1954 ir
1955 m. Kalėdų kalbose32. Tas pačias problemas dar daugiau pa
ryškino kai kurie vyskupai savo laiškuose. Ypačiai gausūs pasisa
kymai yra įvairių Afrikos kraštų vyskupų : Rabat (52.11.15 d.), Tan
ganikos (1953 m. liepos mėn.), Madagaskaro (1953 m. gruodžio mėn.), 
Kamerūno (1954 m. Velykų proga)33. Štai kelios mintys iš 1956 m. 
rugp. mėn. Midagaskaro Vyskupų ir Belgijos Kongo Vyskupų pir
mojo pasisakymo (1956 m. liepos 2d.): « Visi bet kurio krašto gyven
tojai turi pareigą aktingai prisidėti prie bendrosios gerovės. Jie turi 
teisę dalyvauti viešųjų reikalų tvarkyme. Valstybė globėja turi

30 La Patrie et la Paix, 85 psl.
31 Žiūr. cituotą veikalą Popiežių Enciklikos, 239 psl.

32 Žiūr. Documentation Catholique, 1955 ir 1956 m. sausio mėn. nr.
33 Žiūr. Doc. Cath., 1955 m. geg. 1 ir 29 d. nr.
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prievolę laikytis šios teisės ir paskatinti jos vykdymą politinio laips
niško auklėjimo būdu. Vietiniai gyventojai turi prievolę įsisąmoninti 
apie jų atsakomybės komplikuotumą ir pasiruošti tinkamai ją atlikti. 
Bažnyčiai nedera pasisakyti kuriais būdais kuri tauta turi išsilaisvinti. 
Ji laiko emancipaciją, teisėta, jei ji įvyksta pagerbiant savitarpines 
teises »34. Charekteringas taip pat pasisakymas yra Indonezijos Vys
kupo Mgr. Van Bekkum: «Bažnyčia gali egzistuoti misijos padė
tyje krašte, kuris nesinaudoja laisve, bet ji tegali bujoti tik laisvame 
krašte. Palaikykite savo misijonierius, tikėdami į tai, ką jie jums 
skelbia ir padėdami jiems skelbti Bažnyčią visoms tautoms, kaip 
laisvės prieglobstį» 35.

Vyskupų pareiškimai gali atrodyti drąsūs, bet jie suprantami, 
jei prisiminsime, kad Pijus XII jau 1939 m. Kalėdų kalboje yra 
pasakęs: «Vienos tautos noras gyventi niekuomet neturi reikšti 
mirties sprendimą kitai tautai». Jei žiūrėsime, ką dabartinis po
piežius Jonas XXIII mums rūpimu klausimu skelbia, tai turėsime 
prisiminti jo 1958 m. pirmąją per radiją kalbą ir jo pirmąją encikliką 
1959 m. birželio 29 d. Štai keli jo paskelbti principai. Savo pirmoje 
1958 m. kalboje per radiją popiežius Jonas XXIII skelbė, kad: 
« Tautos reikalauja taikos, teisingumo ir santaikos ». Taika turi būti 
« pagrįsta kiekvieno tesėtomis teisėmis ir maitinama broliška meile ». 
«Yra didelis skirtumas tarp taikos ir vergijos. Tikroji taika, tai 
ramybė laisvėje ». Savo enciklikoje popiežius Jonas XXIII pasmer
kia pavergėjus : « Tie, kurie kitiems laisvę atima, negali savo įnašo 
duoti tautų vienybei... Tautų gerovė tegalės būti atstatyta, kai 
nusiteikimai bus taikingi, kai bus apsaugota kievienos tautos teisės, 
kai visur viešpataus tinkama laisvė Bažnyčiai, tautoms ir visiems 
piliečiams » 36.

V. Kelios mintys apie Katalikų Bažnyčios doktriną
TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISĖS KLAUSIMU, MARKSIZMĄ IR JUNGTINIŲ 

TAUTŲ ORGANIZACIJOS VEIKLĄ

1956 m. Kalėdų kalboje Pijus XII yra pasisakęs, kaip katali
kai ir kiti tikintieji turėtų marksizmo atžvilgiu laikytis, būtent: 
«Akivaizdoje priešo, nusistačiusio užkergti visoms tautoms neto
leruotiną gyvenimo lytį, tik tvirta ir vieninga laikysena visų tu,

34 Žiūr. Les Missions Catholiques, 1956 m. spalio mėn. nr.
35 Žiūr. Informations Catholiques Internationales, 1956 m. gruodžio 1 d. nr.,

9 psl.
36 Žiūr. La Croix, 1958.X.31 d. ir 1959.VII.4d.
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kurie myli tiesą ir gerovę, gali taiką išgelbėti»37. Ir Katalikų Baž
nyčia marksistų užmetimui, jog ji palaikanti «kolonijalizmą», ar 
kapitalistinį režimą, yra davusi gražų atsakymą Togo bei Vakarų
 Prancūziškos Afrikos vyskupų lūpomis : «Bažnyčia yra universali. 
Ji teieško tik bendrojo gėrio. Savo prigimtimi ir Bažnyčia ir jos 
veikla yra virš tautinė ir virš valstybinė ...Žinokite, tęsia vyskupas, 
kad Bažnyčia yra visiems kraštams ir visiems laikams. Joks kraštas 
ir joki epoka negali jos savintis, nei pretenduoti į bet kokį ,, mono
polį ” Bažnyčios atžvilgiu ... Nėra nei Prancūzijos, nei Vokietijos, 
nei Kinijos, nei Afrikos Bažnyčios, tėra tik „ Jėzaus Kristaus Baž
nyčia ” visuomet ir visur, koks kraštas bebūtų »38.

1957 m. Pijus XII savo enc. Fidei Donum komunizmo atžvilgiu 
taip pasisako: « Trokšdami žmoniško ir krikščioniško progreso Afri
kos gyventojams, Mes laikome reikalinga pakartoti jų intencijai 
Mūsų iškilmingus ir rimtus įspėjimus, kuriuos ne kartą esame pareiš
kę viso pasaulio katalikams. Pirmasis pavojus, didžiausias ir visuo
tinis yra komunizmas bet kokiomis lytimis ir bet kuriuo laipsniu 
besireiškiąs. Jis grąsina viskam, užvaldo viską, įsiterpia visur, atvirai, 
ar veidmainingai: į žmogaus kilnumą, šeimos šventumą, tvarką ir 
visuomenės saugumą, ypačiai į religiją, eidamas ligi atviro Dievo 
paneigimo ir ypačiai katalikų religijos»39. Prieš dvidešimt metų 
panašiai yra skelbęs Pijus XI. Ir toliau Pijus XII tęsia: « Nesileiski
me apgaunami ir suvedžiojami. Marksizmas, jei jis neatsisakys savo 
principų, yra mūsų civilizacijos žymiausias pavojus »40. Todėl kata
likai turi būti akylus, nes krikščionybė nereiškia vien kulto prakti
kavimą. Krikščionybė reiškia rūpinimąsi, kad « Evangelijos mokslas 
ir dvasia gyvenime būtų taikoma » ... Katalikai turi suprasti, jog būti 
geru kataliku, geru krikščioniu, reiškia būti «krikščionišku raugu, 
kuris traukia į Dievą visas žmonių mases, kurios be Dievo negali 
apseiti» 41.

Marksizmo atžvilgiu Katalikų Bažnyčia nuolatos ieško įsitvir
tinti ir pusiausvyros įnešti į marksizmo keliamas suirutes ir tai ji 
daro evangelijos inspiruojama visais klausimais.

Kalbant apie Katalikų Bažnyčios doktriną tautų apsisprendimo 
teisės reikalu, reikia drauge prisiminti ir tai ko Jungtinių Tautų 
organizacija siekia tuo pačiu klausimu. Žiūrėdami J.T.O tikslų ran

37 Žiūr. Documentation Catholique, 1242 nr., 1957.1.6 d., 18 psl.
38 Žiūr. Documentation Catholique, 1955.V.1 d. nr., 546 psl.
39 La Croix, 1957.V.28-29 d. nr.
40 Žiūr. Documentation Catholique, 1955.V.1 d. nr., 547-548 psl.
41 Ten pat.



64 ST. A. BAČKIS 16*

dame, kad ji ieško savo kompetenciją praplėsti į visas kolonijų 
teritorijas, neatsižvelgdama net į vadinamus rezervuotus klausimus, 
kur ji neturėtų kištis, ir paskatinti į nepriklausomybę visas kolo
nijas, net dabar dar neturinčias autonomijos42. J.T.O. tai daro 
pagal savo Chartos XI skyrių, liečianti ne autonomiškas teritorijas, 
pagal XII ir XIII skyrių nuostatus, liečiančius globojamus kraštus 
ir ypačiai pagal VII skyrių, kur kalbama, kad J.T.O. turi visuomet 
intervenuoti pavojaus taikai ir taikos sulaužymo bei užpuolimų 
atvejais43. Atsižvelgiant į tai, kad J.T.O. narių daugumą sudaro 
prieš kolonijalizmą nusistatę kraštai, ypačiai reikia prisiminti Kata
likų Bažnyčios doktriną tautų apsisprendimo teisės klausimu ir 
stebėti, kaip praktikoje J.T.O. šiuo klausimu laikosi. Reikia spėti, 
kad J.T.O. sieks praplėsti savo veikimo kompetenciją kolonijų klau
simais vis labiau ir labiau, kad visos kolonijos nepriklausomybę 
atgautų. Šitokiam reiškiniui plečiantis, reikia manyti, kad J.T.O. 
vieną dieną turės įsikišti ir į Sovietų Sąjungos teritorijos klausimus, 
tuo būdu būtų pajudintas ir šioje srityje tautų apsisprendimo teisės 
klausimas, remiantis ne vien Katalikų Bažnyčios doktrinos šiuo 
reikalu pagrindais, bet ir pozityvinės teisės nuostatais, kuriais veikia 
J.T.O., laikydamasi tarptautinės teisės, moralės ir teisingumo dės
niu.

Kelios baigiamosios mintys

Pirmiausia galima konstatuoti, kad Katalikų Bažnyčios dok
trina apie tautų apsisprendimo teisę praktikoje truputis po trupučio 
laimi. Ta doktrina Bažnyčios buvo skelbiama daug anksčiau, negu 
ją pasisavino pasauliečiai juristai bei politikai, kurie vis jieškodavo 
techniškų sąvokų, kaip reiktų tautų apsisprendimo teisę suformu
luoti, išreikšti bei pritaikyti tautų gyvenime. Žymia dalimi dėl Baž
nyčios doktrinos sustiprėjo ir tautinis kai kurių tautų judėjimas. 
Juk nemaža tautų siekė nepriklausomybės XIX ir XX amžiuje 
ir nemaža jų nepriklausomybę įgijo. Bažnyčios doktrina patvirtina 
natūralę teisę, ji leidžia ir įsako būti patrijotais, ji yra laidas žmonių 
santaikai, taikai, bendradarbiavimui ir laisvei. Jos principai yra 
aiškūs.

Antra, reikia pabrėžti, kad katalikai, pažindami Bažnyčios 
doktriną šiuo klausimu, turi būti aktingai nusiteikę veikti tautų

42 Žiūr. ta linkme M. Flory straipsnį La politique coloniale des Nations
Unies, žurnale Revue de l'Action populaire, 1957 birželio mėn. nr., 679-691 psl.

43 Ten pat, 681 psl.
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apsisprendimo teisės reikalu, ypačiai, kai tautos veda kovą už ne
priklausomybę ir laisvę, juo labiau, kad išsilaisvinimo reiškinys yra 
šiandieną visuotinis dalykas. Juk Bažnyčia įsakmiai aprobuoja visų 
tautų aspiracijas į nepriklausomybę ir ieško tai pagyvinti bei pu
siausvyros įnešti pagal pačią evangelijos esmę.

Pagaliau, reikia priminti, kad katalikai turi pareigą ir prievolę 
susirūpinti, kad Bažnyčios doktrina apie tautų apsisprendimo teisę 
būtų tinkamai pažinta ir siekiama įgyvendinti. Šiuo klausimu lie
tuviai katalikai turi domėtis ir ji sekti tarptautiniame gyvenime, nes 
Lietuvių Tauta laukia iš laisvėje esančių lietuvių paramos, pagalbos 
ir kovos už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę, ypačiai, kai jie 
nuolatos patiria apie naujų valstybių susikūrimą. Šia proga prisi
mintini prancūzo rašytojo Charles Péguy žodžiai : « Katalikų dok
trina yra nepaprastai kilni ir graži. Josios principai visais klausimais 
yra be priekaištų. Bet katalikai pasirodo žiopliais juos gyvenime pri
taikyti ». Užtat, tautų apsisprendimo teisės reikalu katalikai turi 
suglaustomis gretomis veikti, kad šioji teisė visoms tautoms būtų 
taikoma, ne vien Azijos, ar Afrikos tautoms ir tautelėms.
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