NAUJA PASAULIO SANTVARKA

Pijus XII savo 1942 m. Kalėdų išvakarių kalbą paskelbė per
Vatikano radiją visam pasauliui. Jis tarp kita ko konstatavo joje,
kad nors karas neįeina į Bažnyčios uždavinių katalogą, tačiau ji
negali būti jo atžvilgiu abejinga. Šventasai Tėvas yra gamtinės ir
antgamtinės santvarkos sargas, ir dėlto jo pareiga reikalauti vaduotis
įstatymais ir dėsniais, kuriais paremtas žmogaus gyvenimas ir ant
kurių pagrindo turės būti kuriama nauja pasaulio santvarka. Da
bartinė socialinė santvarka neįstengia pasauliui duoti taikos, tad
žmonės, kurie jos nori, turi stoti į naujos geresnės santvarkos kūrimo
darbą. Pijus XII savo kalbose nurodo, kuriais būdais ir priemonė
mis galima ta naujoji santvarka įkurti.

I. SOLIDARIZMO IDĖJA PIJAUS XII TEZĖSE

Žmogaus gyvenimo instinktas veda jį prie savo asmenybės išvys
tymo, pakilimo į platesnes minties ir veiksmo sritis, ar trumpiau
tariant — tobulinimo savęs ir jį supančio pasaulio. To siekti reika
lauja ir žmogaus būties tikslas. Tuo būdu žmogui rodo tuos pačius
kelius ir jo gyvenimo instinktas, ir jo gyvenimo tikslas.
Žmogaus individas neatskiriamai įpintas į tą bendruomenę,
žmonių telkinį, kuris jį supa. Instinkte tarnauti tam, ko neapima
individo reikalų-reikaliukų ratas, intuiciniame reikalavime dalyvauti
tame bendruomenės ar žmonių telkinio vystymo ir tobulinimo darbe,
surandame norą daryti kažką gera ir naudinga, kas, nors ir tarpiš
kai, galėtų pateisinti (gyvenimo tikslo atžvilgiu) tas kūrybines pa
stangas, kurios išeina už kovos už būvį postulatų ribos, t.y. buvimo
būtinumą ir išlikimą dauginimosi keliu.
Realiausias gyvenime faktas — žmogiškasis vienetas, individasTelkinys yra abstrakcija, idėjinė santrauka. Tačiau individualinis
gyvenimas kuriasi, vystosi ir turtėja darniame sugyvenime su kitais
žmogiškaisiais vienetais, tarp kurių žmogus suranda savąjį išsivys
tymą.
Tarnavimas telkiniui, bendruomenei gali būti sąmoningas ir
nesąmoningas. Toji tarnyba gali reikštis įvairiausiomis formomis.
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Mokslininkas, menininkas, valstybės tarnautojas, fabriko darbinin
kas, ūkininkas, amatininkas, dirbdamas sau, tuo pačiu metu dirba
ir bendruomenės gyvenimo tobulinimui. Kiekvienas darbininkas
— proto ar rankų darbo — savo darbo naudingume randa pasiten
kinimo. Net kukliausieji jų tarpe žino, kad kiekvienas jų darbas,
kaip gyvenamo namo ar ūkio trobesių statymas, puspadžio kalimas,
griovių laukuose kasimas ar pelkių sausinimas, krosnies statymas
ar švarko siuvimas lengvina ir gerina jų ir jų šeimų gyvenimą. Be
to, vieni jų žino, kiti tik nujaučia, kad tais savo darbais jie prisi
deda prie to didžiojo kūrybos reikalo ir pareigos žmonių gerovei ir
kultūrai kelti realizavimo, kas sudaro žmonijos būtiną laimės sąlygą.
Visa to žinojimas ar tik nuvokimas jiems patiems suteikia tikro
moralinio pasitenkinimo.
Bet kokiame kūrybos pareiškime žmogiškasis vienetas susiduria
su bendradarbiavimo būtinumu ir čia jis išsiaiškina, įsisąmonina savo
laimės artimą ryšį su kitų laime : savo artimo, grupės, pagaliau tau
tos, valstybės ir žmonijos. To ryšio išjautimas, supratimas yra soli
darizmo esmė. Šiandien to ryšio reikalingumas ir svoris auga nepa
prastai intensyviai. Jis tapo kiekvienos socialinės ar valstybinės
veiklos išeities punktu.
Socialinis ir valstybiniai-organizacinis solidarizmas ne visuomet
buvo lygiai vertinamas ir palaikomas. Net šiandien ne visų jis
lygiai yra suprantamas ir gyvendinamas. Amžių eigoj valstybinio
ir socialinio gyvenimo tvarkymas dažnai įgydavo tokių formų, kurios
solidaraus sugyvenimo ir veikimo supratimą aptemdindavo, o soli
darizmo apraiškas naikindavo pačioj užuomazgoj. Solidarizmo
idėjos istorija neįeina į šio rašinio planą. Tačiau aiškumo dėliai
bent trumpai teks paliesti jos senovės formas. Iš to lengviau supra
sime, kokią evoliuciją joms teko išeiti.
Senajame pasaulyje visos valdymosi formos pripažindavo ir
palaikydavo vergiją. Jos buvo įsisąmoninusios solidarizmo reikšmę,
bet leisdavo jam pasireikšti labai siaurose ribose. Tų valdžių jėga
formaliai rėmėsi religiniais nuostatais ir tradicijomis, bet prakti
koj jose reiškėsi tiksliai aptartas valstybinis solidarizmas, tačiau jis
buvo taikomas tik kaikurioms socialinėms grupėms. Kur tik kūrėsi
senovinėj Europoj teisiškos valstybinės organizacijos, solidarizmo
elementas įgaudavo pilnesnės ir aiškesnės formos, kuris derino val
stybės interesus su tik piliečių dalies interesais, būtent — su pilna
teisių piliečių. Tai buvo graikų demokratijos laikotarpis ir Romos
respublikos žydėjimo amžius. Perėjimas senojo pasaulio į autokra
tiškas formas, laipsniškai mažino, o vėliau visai sugriovė turėtą se
niau valstybinį solidarizmą. Įsigalėjo kietas ir žiaurus despotizmas,
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kuris palaidojo senąjį pasaulį griuvėsiuose. Senųjų amžių pasaulio
materializmo griuvėsiuose išsilaisvino krikščioniškoji idėja.
Viduriniujų amžių solidarizmas nepasireiškė valstybinėj idėjoj,
bet bažnytiniame ir korporaciniame gyvenime. Nepaprastai didelę
bažnytinių organizacijų reikšmę viduriniujų amžių pasaulietiškame
gyvenime galima aiškinti tik tuo faktu, kad tada Bažnyčia buvo vie
nintelis visuotinis solidarizmo elementas ir kad ji bendrai su luo
miniu solidarizmu, kuris reiškėsi riterių moralėj ir vieningai su luomi
nių grupių (miestais, cechais, korporacijomis) akcija vedė nuolatinę
ir nenuilstamą kovą solidarizmo dvasioj prieš valstybių tiranijos ir
despotizmo formas.
Atgimusi Romos-graikų teisės ideologija, susijungusi su krikš
čioniškąja idėja, viduriniujų amžių pabaigoj sukėlė aniems laikams
tikrai didelę revoliuciją. Ji pasuko tuometinį valstybinį gyvenimą į
aiškaus solidarizmo idėjos kelią. Tas solidarizmas buvo paremtas
suderinimu individo teisių su valstybės ir tarptautinės bendruomenės
teisėmis. Feodalinės sistemos griuvėsiuose pradėjo formuotis di
džiosios monarchijos. Jos turėjo plačių solidarizmo šūkių vardan
ginti piliečius nuo feodalų tiranijos. Tai va, šiose sąlygose tuo metu
gimė visa apimanti valstybė, kuri pasirėmė harmoninga solidarizmo
tendencijomis organizacija.
Beveik dviejų šimtų metų tarpe valstybinis solidarizmas plėtėsi
ir brendo daugiau ar mažiau teisiškos monarchijos išorinėj priedan
goj. Devynioliktasis ir dvidešimtasis amžiai autokratinių monar
chijų didžiumą nušlavė. Ant jų griuvėsių pasirodė jau apytobuliai
suformuluota ir apibrendusi modernioji demokratybė. Ji į valsty
binio gyvenimo vairuotojus statė vis didesnius piliečių sluoksnius, o
galų gale paskelbė visus piliečius lygiateisiais.
Pasirašius Versalio traktatą ir įgyvendinus Tautų Sąjungos paktą,
galima buvo manyti, kad solidarizmo idėjos pažanga tarptautiniuose
santykiuose pralenks net evoliuciją valstybių vidaus santykiuose.
1933-1939 metų laikotarpis toms viltims kirto skaudų ir pavojin
gą smūgį. Tačiau Versalio traktato ir Tautų Sąjungos pakto dvasios
ir paliktų realių pėdsakų tas smūgis negalėjo nušluoti. Pasiliko gyva
ir tarptautinio solidarizmo idėja. Jos neparaližavo. Ji stūmėsi
pirmyn, darė pažangą ir šiuo laikotarpiu ji, kaip psichologinis veiks
nys, kartu su kitais tolygiais veiksniais suvaidino labai svarbų vaid
menį, sukeliant valstybių eilės reakciją prieš agresiją.
Tačiau po malonių pagrįstų vilčių laikotarpio po pirmo Didžiojo
karo ištiko katastrofa. Praslinkus vos 20 metų po Tautų Sąjungos
įkūrimo, solidarizmo evoliucija susvyravo pačiuose pagrinduose.
Kaikurių valstybių vidaus gyvenime žmogiškojo individo, piliečio
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teisės buvo nubrauktos materializmo ir totalistinės pasaulėžiūros
vardan. Tarptautiniuose santykiuose pradėjo įsiutusiai siautėti
grobuoniškas pikto egoizmo vadovaujamas nacionalizmas. Atsi
rado « vadų », kurie užmiršo, kad žmogus turi sielą, o kai kurios
valstybės įtikėjo, kad tik jos turinčios teisės gyventi ir valdyti kitas
tautas, kaip verges.
Iš to minčių ir jausmų chaoso, iš kančių jūros ir ligi šiol nema
tytų griuvėsių plotų galingai nuskambėjo Bažnyčios balsas, kaip
nuskambėdavo tokiose aplinkybėse per visus jos ilgo gyvenimo
amžius. Prabilo ji paprastais visiems suprantamais žodžiais, pastatė
krikščioniškos religijos principais paremtus postulatus, harmoningai
jungdama dvasinę viziją su žemiškojo gyvenimo žmonijos rei
kalais.
Tuo balsu pasauliui prabilo Pijaus XII Kalėdų išvakarių kalbos,
sakytos nuo 1939 ligi 1942 metų ir toliau ligi jo mirties. Tas Šventojo
Tėvo kalbas, pasakytas ligi 1942 m. imtinai, išanalizavo labai preci
ziškoj ir moksliškoj formoj prof. Guido Gonella Vatikano organe
L’Osservatore Romano. Jo straipsniai šiame laikrašty buvo spausdi
nami nuo 1942 m. sausio 17 ligi gegužės 10 d. Neliesiu čia grynai
politinių koncepcijų, kurios gali būti vertinamos, kaip prof. Gonellos
asmeninės pažiūros. Svarbu įsigilint ir mintimis perskrost ateities
santvarkos, geresnio pasaulio vaizdą, kurį mums pastatė prieš akis
Pijus XII savo minėtose kalbose ir garsus Bolonijos profesorius savo
doktrinaliniame jų išanalizavime.
Sukurti naujajai tarptautinei santvarkai reikalinga viena galu
tinė ir būtina pergalė. Kokia ? « Nugalėti šalto, abejingo egoizmo
jausmą »x. Vienintelė jėga, kuri gali tą pergalę laimėti, yra soli
darizmo jėga.
Kuo pasireiškia solidarizmas tarp tautų ? Pirmiausia tikslų vie
ningumu, tačiau išorinė jo apraiška yra teisiškai-tarptautinė sant
varka. Šis solidarizmas nereikalauja bet kokio visų valstybių sujun
gimo į vieną visumą. Ne. Šis solidarizmas tik konfederuoja val
stybių sutartą kiekį. Kas manytų, jog tarptautinis solidarizmas
būtų sukonfederuotų valstybių laisvės paneigimas, klystų. Atvirkš
čiai, esmėje jis turi būti kiekvienos sukonfederuotos valstybės lais
vės esminė sąlyga ir garantas, laidas.
Kiekviena valstybė, kuri rūpinasi savo kultūros kėlimu ir dvasi
nių bei materialinių gėrybių ugdymu ir gaminimu, nerūpina jų tik
sau, bet paveda ir valstybių bendruomenės naudai. Tarptautinis
solidarizmas reikalauja, kad kiekvienas valstybių-tautų bendruo
menės narys vystytų ir ugdytų ne tik savo istorinį pašaukimą (vidinė
1

Pijaus XII 1945 m. Kalėdų išvakarių kalbos 5 punktas.
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vienybė), bet tą vystymą pritaikytų ir tarptautiniams reikalavimams
(išorinė vienybė). Taip suprasti solidarizmo ir laisvės reikalavimai
sukliudo, užkerta kelią tarptautiniams santykiams mėgsti tik tam
tikros kategorijos valstybėms, uždarytoms ar savo privilegijų ar savo
vargo ribose.
Pasiektoji krikščioniškosios idėjos dėka jungė tarp bendruomenės
ir žmogiškojo vieneto, tarp solidarizmo ir laisvės yra geriausias tarp
tautinio sugyvenimo pavyzdys, nes jame randame visų tautų ir
valstybių teisių ir solidarizmo pareigų harmoniją.
Taip suprastas Pijaus XII raginimas suteikti reikiamos vietos
krikščioniškajai moralei tarptautiniuose santykiuose negali pasilikti
be atbalsio. Tas Šventojo Tėvo balsas, nukreiptas į visus geros va
lios žmones, ragina kurti naują santvarką, paremtą teisingumu ir
tarptautiniu solidarizmu. Tie geros valios žmonės turi atsiliepti
į Apaštališkojo Sosto balsą ir stoti i darbą nurodyta kryptimi.
Susipažinti su Pijaus XII tezėmis, liečiančiomis geresnę tarptau
tinio gyvenimo organizaciją, yra pareiga ne tik kiekvieno kataliko,
bet ir kiekvieno žmogaus, kuriam rimtai rūpi tautų, valstybių ir žmo
nijos ateitis.

II. Katalikų bažnyčios doktrina apie visuomeninio gyvenimo
organizaciją valstybių viduje ir tarptauniniuose santykiuose

Šventasai Tėvas Pijus XII savo Kalėdų išvakarių kalbose nuo
1939 m. analizavo krikščioniškosios doktrinos visuomeninio valstybių
vidaus gyvenimo pagrindus ir tarptautinius santykius. Formuluo
damas principus, kuriais turi remtis tarptautiniai santykiai, neiš
eidami iš krikščioniškosios etikos ir moralės ribų, Pijus XII pa
smerkė tas idėjas ir metodus, kurie aiškiai nesiderino su jo skelbia
momis tezėmis.
Savo Kalėdų išvakarių kalboje, pasakytoje 1942 m., Pijus XII
pasmerkė :
1. totalistinių valstybių doktrinas ;
2. pripažinimą tam tikrų valstybių, rasių ir luomų interesų
aukščiausia veiksmų ir elgsenos norma ;
3. išėmimą valstybių iš kontrolės ir kritikos ;
4. visokias materializmo formas, kurios skelbia žmonių bend
ruomenes valdžios nuosavybe ir nevaržomo su jomis elgimosi
objektu ;
5. paskirų tautų egoizmą, izoliaciją ir tarpusavią jų neapy
kantą ;
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6. sroves, kurios, būdamos tam tikrų grupių, luomų ar sąjū
džių tarnyboje, žaloja įstatimdavystes ir prievartauja teismus ;
7. laikymą tarptautinių sutarčių beverčiu aktu ir
8. valdžių pelno bei naudos troškimą kitų tautų sąskaiton.
Tas Pijaus XII tezes apie tarptautinių santykių problemas
smulkiai išnagrinėjo Vatikano laikrašty L’Osservatore Romano prof.
Guido Gonella. Jo studija minėtais klausimais, pavadinta Esminės
naujo tarptautinio gyvenimo prielaidos.
Pačioje pradžioje mums kils klausimas, kokios saistomos galios
turi ši prof. Gonellos studija ir joje skelbiami teigimai ? Iš esmės
imant, neturi jokios moraliai saistomos galios. Jo studija tiek mums
gali turėt vertės, kiek vertingas yra autoriaus autoritetas. Tačiau
tas faktas, kad ji tilpo L’Osservatore Romano skiltyse ir faktas, kad
ji yra išsamus popiežiaus kalbų komentaras, jai priduoda ypatingos
reikšmės. Todėl kiekvienas katalikas, nagrinėdamas joje paliestus
klausimus, drąsiai gali jo išvadomis naudotis be baimės iškrypti
iš krikščioniškos moralės ribų.
Teisingas turtų padalinimas. — Pirmoje savo studijos dalyje
prof. Gonella gvildena teisingo medžiaginių turtų padalinimo klau
simą.
Priminęs, kad enciklika Šertum laetitiae, skirta J.A.V. vysku
pams, yra žinomos enciklikos Rerum novarum santrauka, autorius nu
rodo, kad medžiaginės gėrybės yra Dievo sukurtos visiems žmonėms,
todėl jos privalo būti visiems žmonėms prieinamos. To reikalauja tei
singumo ir gailestingumo dėsniai. Kiekvienas žmogus, kaip žmogiš
koji esybė, apdovanotas protu, turi prigimties jam suteiktą teisę nau
dotis žemės medžiaginėmis gerybėmis. Tos teisės įgyvendinimas ir
realizavimas paliktas tautos privalomiems įstatymams. Tačiau
jos nieks neturi teisės panaikinti. Lygiai taip pat kilusi iš Dievo,
prigimtoji tvarka reikalauja privatinės nuosavybės, nors sąlygo
tos, teisės pripažinimo ir laisvų gėrybių mainų teisės. Tačiau tų mainų
priežiūros teisė palikta valstybei.
Toliau prof. Gonella tvirtina, jog pagal visuotinai pripažįstamą
tarptautinių medžiaginių gėrybių doktriną žmonės yra sujungti
tarp savęs ne tik natūraliniu ir betarpišku brolybės ryšiu, bet ir
tarpišku valstybių bendradarbiavimu. Kiekvienas žmogus yra di
džios žmonių šeimos narys. Kiekviena valstybė yra tarptautinės
visuomenės narys. Tarpiškai per valstybes yra sudaryta žmonių
bendrumą, todėl valstybės turi pareigos žadinti žmones prie bendra
darbiavimo ekonominėj srityj.
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Iš fakto, kad nėra valstybės visiškai ekonominiai nepriklauso
mos, kad kiekviena valstybė tų ar kitų medžiaginių jai trūkstamų
gėrybių turi jieškotis kitose valstybėse, seka, kad valstybių bendra
darbiavimas ne tik galimas, bet ir būtinas, neišvengiamas.
Prof. Gonella pabrėžia, kad valstybės, norėdamos mėgsti ryšius
su kitomis valstybėmis, turi pripažinti savo piliečiams teisę ben
dradarbiauti ekonominėj srityj su kitų valstybių piliečiais. Auto
rius cituoja šv. Tomo Akviniečio doktriną, pagal kurią kiekviena
valstybė, turėdama bet kokią nuosavybę, pripažintą teise, turi pa
reigos padaryti ją prieinamą ir kitoms valstybėms. Kiekvienas
tautinis ūkis turi savo tarptautinę funkciją, kaip kiekviena privati
nuosavybė turi savo socialinę funkciją. Tad valstybės turi būti
tarpininku ar ryšiu tarp vienos tautos medžiaginių gėrybių ir gėry
bių, kurios nėra perieinamos kitai tautai savo apgyventoj teritorijoj.
Tautinių mažumų teisės. — Prof. Gonella savo studijos vieną
skyrių pašventė tautinių mažumų klausimams spręsti. Pijus XII
tą klausimą palietė 1939 m. Kalėdų išvakarių kalboj, o išvystė ir
pagrindė jį 1941 m. tokioj pat kalboj. Paskutinėj kalboj Šv. Tėvas
yra pasakęs :
«Naujoj moraliniais dėsniais paremtoj santvarkoj negali būti
vietos atviram ar slaptam persekiojimui tautinių mažumų kultū
rinių ar kalbinių skirtumų, apsunkinimui ar visiškam sukliudymui
jų ekonominių gabumų išvystymo, jų natūralinio išsivystymo apri
bojimui ar panaikinimui. Juo skrupulingiau valstybės valdžia sau
goja mažumų teises, juo skrupulingiau ji gali reikalauti iš mažumų
atstovų, siekdama pageidaujamų rezultatų, lojalaus pilietinių pareigų
atlikimo lygiomis su kitais piliečiais ».
Jau iš seno tautinių mažumų klausimu buvo dvi tezės. Viena
jų. Jono Jokūbo Rousseau, skelbė, kad visiška nepriklausomybė
turi būti pripažinta kiekvienai didelei ar mažai tautai nuo tos
valandos, kai ji tos nepriklausomybės pareikalauja. Kita teorija
skelbė, kad tautinių mažumų reikalaujamoji laisvė gali būti sutei
kiama. Įvedant federalinių valdžių formą, nes federalizmas, pripa
žindamas autonomiją, kaip federalinių sąjungų postulatą, suteikia
tikrą laisvę ir pašalina visus nesusipratimus, kurie gali kilti tarp
įvairių tautinių ar rasinių grupių.
Tarp minėtų dviejų teorijų tautinių mažumų klausimu tarpinę
poziciją užėmė jėzuito Yves de la Brière tezė. Jis reikalavo esamos
tarptautinės tautinių mažumų apsaugos sistemos praplėtimo ir pa
tobulinimo, įvedant tautinių mažumų atžvilgiu įsipareigojimų gene
ralizaciją.
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Panašus pasiūlymas buvo patiektas 1929 m. Tarptautinio Tei
sių Instituto. To Instituto deklaracijos pirmasis straipsnis skelbė,
kad «kiekvienos valstybės pareiga pripažinti kiekvienam vienetui
lygias teises į gyvenimą, laisvę ir nuosavybę be skirtumo tautos,
rasės, lyties, kalbos ir tikėjimo».
Prof. Gonella konstatuoja, kad įvairūs eksperimentai ir sistemos
tautinių mažumų teisių tarptautinės apsaugos atžvilgiu bendrai imant
yra įgyvendinti. Tačiau jis pabrėžia, kad kalbamoji tarptautinė tauti
nių mažumų teisių apsauga nėra nei vienintelė, nei pagrindinė apsauga.
Kur reikalinga jieškoti lojalumo santykiuos valstybės su mažu
momis ? Prof. Gonella nurodo to lojalumo šaltinį šiuos Pijaus XII
žodžius: pagerbimas kultūrinių ir kalbinių skirtumų. Šventasai
Sostas nuo savo doktrinos nesitraukia ir jos kietai laikosi. Pavyz
džiu galima paimti tik dvidešimtojo amžiaus jo šiuo klausimu tarp
tautinius aktus. Tautinių mažumų klausimas sprendžiamas minėta
linkme visoj konkordatų eilėj : konkordate su Lietuva 21 straip
snyje, su Lenkija — 23, su Italija — 22, su Vokietija — 29.
Lingua minoritarum tuenda visuomet buvo ir yra labai rūpimuoju
klausimu Šventajam Sostui, ir kiekviena proga savo doktriną šiuo
klausimu jis gina ir propaguoja.
Nusiginklavimas. — Paskirtame nusiginklavimui skyriuje prof.
Gonella plačiau sustoja prie Leono XIII, Pijaus X, Benedikto XV
ir Pijaus XI didelių pastangų nusiginklavimo idealui realizuoti.
Daug sugaišo prie šio klausimo ir visa eilė didelių ir mažų valstybių.
Garsiausia gal šiuo nusiginklavimo klausimu kalbama dabartiniu
metu. Tačiau, kaip anais, taip lygiai ir šiais laikais absoliučiai
nieko nepasiekta ir nieko nepadaryta. Tautų Sąjungos Pakto 8
straipsnis kalbėjo tik apie tautų ginklavimosi apribojimą, nustatymą
minimumo, reikalingo valstybės saugumui ar įvykdyti įsipareigo
jimams, kuriuos valstybės yra prisiėmusios.
Studijos autorius ilgiau panagrinėjęs 1932 m. nusiginklavimo
konferencijos istoriją ir jos nepasisekimo priežastis, baigia šiais Pijaus
XII žodžiais : « Reikalinga beveik antžmogiškų jėgų ir geros valios,
kad užgriuvusias mums kliūtis ir sunkumus nugalėtumėm ir ginkla
vimosi apribojimo problemą sėkmingai išspręstumėm ».
Prof. Gonella čia daro visai teisingą pastabą, kad ginklavimosi
apribojimas galimas vien tik tada, kai visų nuoširdžiai bus priimtas
pacta sunt servanda — « sutartys išlaikytinos » principas. Padary
toms sutartims išlaikyti valstybės turi sukurti tarptautines institu
cijas, turinčias pakankamai autoriteto ir galios garantuoti saistan
čių sutarčių vykdymą ir, reikalui atsiradus, jas revizuoti pagal tei
singumo ir lygybės principus.
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Sutarčių gerbimas. — Valstybių sutartims autorius skiria daug
reikšmės ir svarbos. Tam klausimui jis pašvenčia savo studijoj
tris skyrius. Ketvirtajame skyriuje autorius gvildena sutarčių ger
bimo pareigą. Pacitavęs atitinkamų ištraukų iš Pijaus XII Kalėdų
išvakarių 1939, 1940 ir 1941 m. kalbų, kuriose popiežius ragina pa
saulį grįžti prie senos normos pocta sunt servanda, prof. Gonella pa
brėžia, kad ta norma, kaip vienu esminiu pagrindu, turi būti parem
tas visas naujos tarptautinės santvarkos pastatas. Šia proga jis
polemizuoja su pozityvistine teorija, liečiančia tarptautinę teisę,
įrodinėdamas, kad ratio obligandi bet kurios tarptautinės sutarties
turi turėt moralinį pagrindą, o nesiremti vien tik suinteresuotų šalių
jos sudarymo faktu. Autoriaus teisingu teigimu, tarptautinėj teisėj
negali būti vietos etiškajam agnosticizmui. Dėl to principas pacta
sunt servanda tik tada gali būti tarptautinės teisės piliorium, kai
kartu su juo bus priimta ir pripažinta tarptautinė etika, kuri yra
ne kas kita, kaip krikščioniškoji moralė.
Žmonijos saugumas tegalimas tik visuotinai nusiginklavus.
Visuotinai nusiginkluoti tegalima tik grąžinus pasitikėjimą sutartimis.
Tas gi pasitikėjimas laimėti galima tik tada, kai pačios sutartys bus
paremtos moraliniais principais ir krikščioniškąja etika.
Kokia yra jėga antmestų sutarčių saistomoji galia? Tokios su
tartys paprastai pasirašomos taikos konferencijose, pasibaigus gin
kluotiems konfliktams. Kai tik pasikeičia pralaimėjusių jėgų santykis
su laimėjusiųjų, valstybės, kurios save laiko nuskriaustomis, taikos
sutartį laiko niekine, kaip prievartos padarą, ir siekia ja nusikratyti.
Kaip šitą klausimą sprendžia prof. Gonella? Jis jį sprendžia, kaip
spręstų kiekvienas teologas, prisilaikąs krikščioniškosios etikos dėsnių.
Tokios rūšies taikos sutarčių saistomoji galia priklauso nuo to, kiek
jų turinys suderintas su teisingumo reikalavimais. Tad pradėti
reikalinga nuo to, kad pačios sutartys būtų moralinės ir teisingos,
kad jos atitiktų tautų prigimtąją teisę. Jei norima turėti sutartis,
kurioms turi būti taikoma norma pacta sunt servanda, tai jų nega
lima remti momento jėgų santykių, bet teisingumu. Sutartis be
teisingumo virsta kontraktu, kurio amžius priklauso nuo tai ar
kitai kontragentų pusei naudingumo.
Pacta sunt servanda. — Prof. Gonella, jieškodamas sutarčių
saistomosios galios krizės priežasčių, primena Pijaus XII žodžius
apie reikalą įkurti «institucijų, kurios galėtų garantuoti priimtų
įsipareigojimų sąžiningą vykdymą », ir pažymi, kad tos krizės, kuri
pradėjo reikštis nuo pirmo Didžiojo karo pabaigos ligi tol negirdėtu
spartumu, priežastis yra normos pacta sunt servanda negerbimas ir
nustojimas ją laikyti pareiga. Tokios būklės skaitlingų ir įvairia
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rūšių priežasčių tarpe autorius nurodo ir sutarčių infliaciją tarp
1919 ir 1939 metų, ypač tarp Europos valstybių sudarytų.
Pastaraisiais laikais sutartys nyksta dėl moralinės atmosferos
ir aiškaus kolektyvinio jas gerbti pareigos supratimo trūkumo. Toks
reiškinys aiškintinas faktu, kad sutartys nebuvo geros ir kad nebuvo
tinkamos instancijos, kuri galėtų pravesti tokių sutarčių reviziją.
Prof. Gonella, apžvelgęs tarp dviejų karų sudarytų sutarčių
daugybę, pabrėžia jų blogą valią, tikslų simuliaciją, tų tikslų nemo
ralumą ir, jei jų įvykdymo priemonės nėra pritaikytos prie nusta
tytų tikslų didumo, tai yra pagrindo įtarti, kad tame metode slypi
piktoji valia.
Sutarčių revizija. — Autorius, liesdamas tarptautinių sutarčių
revizijos klausimą, primena, kad šalia jau minėto etiškojo prado
tarptautinių santykių tvarkyme reikalingas ir dinamiškasai veiks
nys, ir tuoj pat cituoja Šv. Tėvo žodžius, kuriais reiškiamas pagei
davimas «įkurti institucijas ne tik sutarčių vykdymą garantuojan
čias, bet ir pravedančias jų revizijas ir papildymus, paremtus teise
ir teisingumu». Pijaus XII tezių komentatorius, atmetęs kraštu
tinį utilitarizmą ir absoliučiai antirevizionistinę doktriną, eina prie
žinomos tarptautinėj teisėj klauzulės rebus sic stantibus nagrinėjimo.
Jis pabrėžia, kad ir ši klauzulė privalo remtis tarptautine, t.y. krikš
čioniška morale. Tik tuomet atsiras galimybės teisingai išspręsti
priešingybė tarp sutarčių vykdymo ir gerbimo ir formaliai ir mate
rialiai apriboto būtinumo kai kuriais atvejais daryti sutarčių reviziją
ir papildymus bei pakeitimus.
Prof. Gonella sutarčių revizavimo šalininkas. Jis gina savo
tezę, tačiau čia pat nurodo ir to revizijonizmo ribas. Revizionizmo
mastas toks jo nurodomas — sutarčių revizionizmas negali stoti
opozicijon principui pacta sunt servanda. Išvengti tai opozicijai
revizionizmas turi būti atremtas teisingumu ir teise, išmintimi ir
objektyvumu bei nustatytu reikalu. «Sutarčių gerbimas ir išlai
kymas — principas, revizionizmas — išimtis, kuri principą pa
tvirtina, rašo jis. Sutartys revizuojamos ir keičiamos tik dė to,
kad jos gerbtinos ir išlaikytinos, o ne dėl to, kad jos būtų žalo
jamos ir prievartaujamos ».
Nustatyti sutarčių revizijų priežastims ir būdams autorius svars
to visas tuo reikalu esamas teorijas :
1.
2.
3.
4.

intereso teoriją ;
teoriją salus reipublicae suprema lex esto ;
rebus sic stantibus teoriją ir
vidaus įstatimdavystės konflikto su tarptautinėmis sutar
timis teoriją.
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Šią paskutiniąją teoriją autorius kategoriškai atmeta, pažy
mėdamas, kad ją priėmus tarptautinėj teisėj kiltų didžiausia maišatis
ir chaosas.
Teorija rebus sic stantibus dažnai praktikoj naudojama. Auto
rius jos neatmeta, bet pažymi, kad ji palaikytina su sąlyga, bū
tent — jei jos panaudojimo reikalauja teisingumas ir ji naudojama
vaduojantis tarptautine morale, tačiau jėgos panaudojimą šiame
atvejuj autorius griežtai atmeta. Kai įvyksta faktinų pasikeitimų,
kurie saistomąją sutartį padaro neteisingą, tuomet panaudojimas
principo rebus sic stantibus yra pozityvus revizionizmas, bet tik tada
ir tokiomis sąlygomis. Kokiu būdu šis principas naudotinas sutar
čių revizijose ? Nemo iudex in causa propria, todėl kalbamo principo
panaudojimo sutarties revizijai vienas kontragentas negali išspręsti.
Tai gali padaryti tik bet kuri objektyvi kompetentinga institucija,
apie kurią bus kalbama sekančiame skyriuje.
Autorius, išeidamas iš institucionalizmo prielaidų ir pasisakyda
mas prieš voliuntaristinį valstybės primatą teisės srity, pabrėžia tarp
tautinės bendruomenės natūralumą ir akcentuoja būtiną reikalą jai
suteikti teisinį charakterį, kad prigimtoji teisė lygiai su pozityvine
teise jos veikimo ribose būtų pripažįstamos besąlyginiai saistančiomis
galiomis. Nustatyti teisingai tarptautinei santvarkai būtina sąlyga
— pereiti iš voliuntaristinės fazės į institucionalinę tarptautinės ben
druomenės esminės sampratos prasme. Tik tada, kai teisinė tarp
tautinė santvarka nebus paremta valios aktu, bet valstybių ben
druomenės, ne tik politinės, bet ir teisinės, natūralinės tikrovės
esimo faktu, galės prasidėti nauja tautų sugyvenimo era. Tam tiks
lui pasiekti reikalinga išlyginti santykį tarp faktinės būklės ir tei
sinės, o tai pasiekti gali padėti tik tikslus teisingumo supratimas
ir jo gyvendinimas.
Tarptautiniai-teisinėms institucijoms skirsiami uždaviniai:
1. garantuoti sutartims gerbimą ir išlaikymą ;
2. atsiradus pagrįstam reikalui, pravesti sutarčių reviziją ;
3. neprileisti sutarčių žalojimo ir sauvališkų jų aiškinimų.
Tame pačiame skyriuje prof. Gonella kalba apie valstybę, kaip
tarptautinės bendruomenės veiksnį. Pirmiau kalbėta prasme tarp
tautinė institucija valstybę ištraukia iš izobacijos ir sušvelnina
absurdinį neriboto suverenumo supratimą. Nagrinėdamas teorijas,
kurios siekia sukurti vieną pasaulinę pagal formulę žmogus — viena
valstybė valdžią, autorius jas atmeta, teigdamas, kad esamos valstybės
yra natūralus tarpininkas tarp žmogiškojo vieneto ir tarptautinės
bendruomenės. Deramas pavienių valstybių vertinimas ir gerbimas
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reikalauja, kad tarptautinės institucijos turėtų lygybinį charakterį, nes
valia, kuri vairuoja tarptautinius santykius, negali būti hegemoniška,
t.y. stipresniojo valia, bet grupių valia, kurios turi savo partiku
liarinių interesų, kitaip tariant, ta valia turi būti socialinė, t.y. insti
tucijos valia, kuri sukuria ius super partes.
Tarptautinė organizacija. — Prof. Gonella. nagrinėdamas Tautų
Sąjungos esmę, pažymi, kad pamėginta seną ir netinkamą valstybių
pusiausvyros sistemą pakeisti tarptautinio legalumo sistema, ku
rioje tarptautinės institucijos turėtų būti pozityviai reguliuojančiais
valstybių teises ir pareigas organais. Jis čia pat pažymi, kad tas
mėginimas teigiamų rezultatų nedavė, bet parodė tautų siekimus ir
aspiracijas.
Tarptautinių institucijų esmę, istoriją ir krizes autorius nagri
nėja savo studijos aštuntame skyriuje. Jis čia analizuoja vėlyves
niųjų laikų daugiausia žinomų tos rūšies 20 sąjungų, ypač Tautų
Sąjungos ir Panamerikoniškos Unijos, charakterį, funkcionavimą ir
jų vidaus gilią krizę, kuri pakirto pasitikėjimą jomis ir tikėjimą
jų reikalingumu. Vienintelė išeitis iš tos liūdnos padėties — kurti
naują Tautų Sąjungą, paremtą krikščioniškuoju mokslu ir natūra
line teise, ką pasauliui buvo pasiūlęs 1920 m. gegužės 23 d. Bene
diktas XV savo žinomoj enciklikoj Pacem.
Kalbėdamas apie Tautų Sąjungos istoriją ir jos kritimo prie
žastis, autorius nurodo, kad joje buvo reprezentuojamos dvi val
stybių grupės. Vienos grupės atstovų manymu Tautų Sąjunga buvo
tam, kad palaikytų status quo, kitos gi reikalavo radikalinio pakei
timo. Abiejų grupių valstybių atstovai Tautų Sąjungą laikė savo
politikos įrankiu. Tiesa, dar buvo ir trečioji, vadinama «išmintin
gųjų » valstybių grupė, kurių išmintis pasireiškė tylėjimu ir indife
rentiškumu. Autoriui rūpi, kaip pats pasisako, ne tiek praeitis,
kiek jieškojimas būdų išsaugoti įvykdytų patyrimų vaisius.
Ryšium su tuo, kas buvo pasakyta, autorius stato šiuos klausimus:
1. Ar tarptautinės institucijos turi būti visuotinės? Atsako
teigiamai su viena pastaba, kad turi tas klausimas evo
liucionuoti.
2. Ar, turint vieną visuotinę Tautų Sąjungą, gali būti šalia
jos dar kitos dalinės tarptautinės organizacijos ? Į šį
klausimą atsakoma taip pat teigiamai.
3. Ar Tautų Sąjungoj valstybės rūšiuojamos lygybės ar
hierarchijos principu ?
Autorius gvildena dvi paskutiniąsias tarp savęs priešingas nuo
mones. Jo manymu tas klausimas prarastų savo aštrumą, jei vals-

13*

NAUJA PASAULIO SANTVARKA

209

tybių bendruomenė atsirastų evoliucijos eigos kelyje : pradžioje
atsirastų regionaliniai valstybių susijungimai, paskui kontinentali
niai. Jie, turėdami daugiau organinį charakterį, eliminuotų skir
tumų reikšmę tarp mažųjų ir didžiųjų valstybių. Tačiau kiekvienu
atveju negali būti tokia Tautų Sąjunga, kuri nepripažintų kiekvie
nam savo nariui — valstybei suverenumo teisių. Lygybė, bent
teisinė, Tautų Sąjungoj būtina. Be visų valstybių — didelių ir
mažų — Tautų Sąjungos narių suverenumo teisių ji negalėtų būti
Tautų Sąjunga, kaip tarptautinė valstybių bendruomenė.
Autorius, kietai pabrėžęs politinės lygybės reikalingumą, prilei
džia tam tikrą jų skirtumą ekonominėj politikoj. Čia jis pacituoja
iš Pijaus Xn 1941 m. Kalėdų išvakarių kalbos šiuos žodžius : « Jei
neišvengiama, kad didžiosios valstybės, dėl savo didesnių galimybių,
tiestų kelius sudaryti ekonominėms grupėms tarp savęs ir silpnesnių
tautų, tai ir šiuo atveju toms mažesnėms valstybėms pasilieka nea
bejotina teisė į jų laisvės pagerbimą politinėj srityj, nes tai yra bend
rojo gėrio interese». Prof. Gonella prie šių Pijaus XII žodžių
jungia tokį svarbų jų paaiškinimą: iš to neseka, kad didesnės val
stybės šiuo atveju įgautų didesnių teisių, bet turi reikšti, kad jas
aisto didesnės pareigos ir didesnė atsakomybė tarptautinės bendruo
menės atžvilgiu.
Iškyla klausimas, ar kalbėtos Tautų Sąjungos funkcijos turi
būti tik preventyvinės ar ir represyvinės ? Autorius nedvejodamas
atsako, kad busimosios Tautų Sąjungos nariams, pasiekus tam tikro
politinio subrendimo, ji turi turėt ne tik preventyvines, bet ir re
presyvines funkcijas, nes visuomeninė santvarka negali būti garan
tuota ir apsaugota tokio organo, kuriam palikta tik svarstomoji
galia. Tokia Tautų Sąjunga turi turėti vykdomąją ir teisminę
galią. Tuo tikslu turi būti Tarptautinis Tribunolas, kaip pastovus
privalomojo arbitražo organas.
Baigdamas tarptautinių institucijų esmės ir krizių priežasčių
gvildenimą, autorius daro išvadą, kad busimoji Tautų Sąjunga turi
būti sukurta iš laisvų ir nepriklausomų valstybių, kurių suverenu
mas turi būti tam tikrame laipsnyje aprėžtas, bet ne panaikintas,
kaip būva sufederuotose valstybėse, kurios turi bendrą teritoriją,
bendrą valdžią ir tt. Tad, kai kalbama apie tarptautinės politikos
krypimą į naujos formos federaciją, tęsia toliau autorius, nepriva
lome to žodžio suprasti grynai techniškąja prasme. Priėmus taip
suprastą federaciją, priimtumėm utopija paremtą valstybių sąjungos
idėją, kurios pagrinde būtų ne tarptautinė teisė, bet tam tikra ypa
tinga vidaus teisė. Toks reiškinys būtų abstrakcija ir aistorinė
idėja, neturinti atramos faktuose. Jei toks valstybių susijungimas
taptų aktualus, jo negalėtumėm pavadinti valstybių sąjunga, nes
14
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visą valdžią ir lemiamą balsą turėtų centralinė valdžia, o įėjusios
į tokią sąjungą valstybės nebeturėtų jokios valdžios ir jokio balso.
Jei kalbama apie naujas federalines tendencijas, tai jas reika
linga suprasti kaip artesnio ir glaudesnio valstybių bendradarbia
vimo tendencijas, siekiančias sustiprinti valdžią tam tikrų valsty
bių grupių, įgalintų nustatyti paskirų valstybių galių ribas. Tos
grupės savo ruožtu turi pripažinti tarptautinės teisės aukščiausią
autoritetą.
Devintajame studijos straipsnyje liečiamas neapykantos klausi
mas ir jos nugalėjimo būdai. Sukūrimas tokios moralinės atmo
sferos, kurioj nėra vietos neapykantai, yra pagrindinė sąlyga parengti
naujai tarptautinei santvarkai palankią dirvą. Neapykantos nuga
lėjimo postulatas yra iškeltas Pijaus XII 1940 m. Kalėdų išvakarių
kalboj. Šalia minėto postulato yra ten išvardinti ir kiti, būtent:
1. nepasitikėjimo nugalėjimas,
2. politinio ir teisinio utilitarizmo nugalėjimas ir
3. kolektyvinio egoizmo nugalėjimas.
Neapykanta melu, šmeižtais, intrygomis tautas kiršina ir skaldo.
Ją reikalinga pakeist krikščioniškąja meile, nes tik ji naikina blogio
jėgas, stiprina teisingumo supratimą ir atskleidžia susipratimo ir
taikos galimybes.
Liečiamas čia klausimas yra didžioji filipika prieš neapykantą,
aroganciją, puikybę, egoizmą, prievartą ir tt. Straipsnis aiškiai
nukreiptas prieš nacių ir fašistų mentalitetą. Autorius, pasirėmęs
žmonių vienoda prigimtimi, skelbia, aiškindamas Pijaus XII tezes,
visų žmonių lygybę ir tautiškosios prigimties pagarbą. Krikščio
nybės mokslu žmogų reik mylėti tokį, koks jis yra, t.y. žmogų reik
mylėti su visa tuo, ką jis myli, vadinasi — ir su jo prisirišimu
prie savo krašto ir tautybės bei su jo tėvynės meile.
« Tautybes skiria fiziniai ir psichologiniai veiksniai, rašo auto
rius, o ne moraliniai, tuo būdu seka visų individų ir tautų mora
linė lygybė ». Tai autorius labai stipriai pabrėžia.
Krikščionybės vaidmuo tarptautiniam gyvenime. — Dešimtame
straipsnyje prof. Gonella nagrinėja klausimą, kokis turi būti santykis
tarp religijos ir naujos tarptautinės santvarkos kūrimo darbo. Apie
tai kalbėjo Pijus XII savo 1941 m. Kalėdų išvakarių kalboj. Čia
prof. Gonella analizuoja religijos įtaką į tarptautinę teisę ir papro
čius, pabrėždamas, kad laicizuojant juos silpninamas sutarčių gerbimo
principas, kuris nustoja savo kilnaus charakterio ir tampa tarptauti
nių sutarčių saistomosios galios visuotinės krizės šaltiniu. Tačiau
krikščionybė nepasitenkina tik minėtu vaidmeniu. Ji įveda į tarp
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tautinę teisę pozityvinių kūrybinių, paimtų iš krikščioniškos moralės,
pradų, apie ką buvo anksčiau kalbėta. Čia prof. Gonella nagrinėja
taip pat ir teisingojo karo problemas, pažymėdamas, kad tarptau
tinės teisės pagrindus yra padėję krikščioniškieji teologai ir filosofai.
Todėl visai teisingai Pijus XI savo enciklikoj Ubi arcano Dei Baž
nyčią pavadino tautų teisės sargu, nes geresnė tarptautinė santvarka
gali būti kuriama tik vadovaujantis krikščioniškos vienybės, bendra
darbiavimo, broliškumo ir universalizmo principais, ar kitaip tariant
— religijos ir Bažnyčios mokslu.
Šia proga autorius aiškina, kad tautų bendruomenė krikščio
niškosios doktrinos prasme nėra tas pats, kas yra internacionalinis
kosmopolitizmas. Šis pastarasis kalba apie visuotinę valstybę, kaip
pasaulio piliečių valstybę. Autorius tokią pasaulio visuotinę valsty
bę vadina klaida, utopija, pažymėdamas, kad tarp gyvo žmogaus
ir visuotinės bendruomenės yra dar kitokių realių bendruomenių
formų. Tarp izoliacinio nacionalizmo ir utopijos yra tikroji dok
trina, pagal kurią visų pavienių valstybių bendruomenių, suorgani
zuotų prigimtosios teisės dėsniais, realizuojama brolybė. To klau
simo gvildenimas baigiamas konstatavimu, kad krikščionybės ge
nijus yra integracinis genijus.
Analizuodamas tarptautinio teisingumo klausimą ir silpnesniojo
teisių apsaugojimo reikalą, autorius rašo, kad joks valstybės reikalas
niekad negali įgalinti pažeisti silpnesnės valstybės teises, pridur
damas, kad tarptautinio teisingumo tikslas — bonum commune —
bendrasis gėris, visų valstybių, ne tik stipriųjų.
Autorius daugiau vietos skiria neteisingam, nusikalstamam karui,
kuris skelbiamas ne savo teisėms ginti, bet pelnui. Toks karas smer
kiamas. Jis čia pacituoja Tacito žodžius : «Yra valstybių, kurios
karu nori laimėti tai, kas galima laimėti darbu ». Smerkiamas taip
pat ir baudžiamasis karas, kuris iš tiesų nėra tokis, bet tik tuo vardu
pridengiamas. Šis tarpsnis autoriaus taikomas vokiečiams ir ita
lams.
Įgaunamas Įspūdis, kad autorius pripažįsta teisę karu paremti
ar ginti teisingumą. Iš tiesų gi autoriaus vedamoji mintis tuo klau
simu tokia : stengtis teisingumą gyvendinti be ginkluotų pajėgu
panaudojimo.
Tautų solidarumas. — Paskutiniame savo studijos straipsnyje
autorius nagrinėja tautų solidarumo problemą. Jis čia vysto Pi
jaus XII tezę apie galutinį pašalinimą iš tarptautinio gyvenimo
kolektyvaus egoizmo, nepaisant iš kokios pusės jis reikštųsi — val
stybės, rasės, ar tautos. Geriausia priemonė tam tikslui pasiekti —
aiškus ir pastovus įsisąmoninimas, kad ir didžiąsias ir mažąsias val-
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stybes riša natūralus ir organiškas vienų nuo kitų priklausomumo
ir bendrų interesų ryšys ir tuo būdu jos lyg iš augšto skirtos jungtis
ir bendradarbiauti. Tai esminis valstybių solidarumo pagrindas.
Tas solidarumas turi būti paremtas giliu ir gyvu teisingumo ir
laisvės supratimu ir vertinimu. Tik ant tokių pamatų pastatytas
tarptautinis solidarumas gali palengvinti įvesti tarptautinę san
tvarką ir ją išlaikyti. Nevienam toks tarptautinis solidarumas at
rodo svaja, nerealiu dalyku. Tiesa, tai nelengvai pasiekiamas idea
las, bet krikščioniškosios moralės atmosferoje ir įtakojime ta svaja
gali būti paversta tikrove.
Egoizmas savo pasėkomis skaudžiai paveikia valstybės gyvenimą
iš vidaus ir iš oro. Iš oro jis pažeidžia valstybės garbę ir suvere
numą, iš vidaus gi — žmogaus laisvę. Vienintelė jėga nugalėti
egoizmui — tarptautinio solidarumo jėga.
Autorius aštriai kritikuoja vokiškų nacių teoriją, kuri aukoja
vienos valstybės teises kitos naudai. Tokiai teorijai jis nepalieka
vietos praktiškajame gyvenime. Visos valstybės turi lygią teisę
gyventi. Jas turi jungti tarptautinis solidarumas į vieną šeimą.
Valstybių solidarumas yra natūralinės tvarkos ir organiškos tar
pusavio priklausomybės kūrinys ar padaras.
Aiškiai ir tiksliai aptaręs, kas yra valstybių organiškas soli
darumas, autorius stabteli prie vieno įdomaus, bet keisto reiškinio,
būtent, kad vidinis solidarizmas, siekiąs įveikti klasių ir visuomeninių
interesų skirtumus, daro labai didelę pažangą, išorinis gi solidarizmas
lyg stabo ištiktas nedaro jokios pažangos ir iš vietos nejuda. Todėl
autorius ragina valstybes perkelti vidaus solidarumo metodus į
tarptautinę dirvą.
Ekonominis solidarizmas grindžiamas valstybių gamybos ry
šiais, migracijos palengvinimais ir tt. Jis daro neįmanomą privile
gijuotų bei egoistiškų monopolių išlaikymą.
Juridinis arba teisinis solidarizmas yra tiek aiškus ir būtinas
tarp valstybių, kad autorius tam klausimui net vietos daug neskiria.
Autorius taip rašo šio tarpsnio pabaigoj : « Nepakanka tik kalbėti
apie solidarumą. Jo yra ir vilkų tarpe ».
Tarptautinis teisingumas negali vaduotis vadinamos natūralinės
selekcijos procesais, nes toks teisingumas leidžia stipresnėms valsty
bėms eliminuoti silpnesniąsias ir realizuoti supremacijos ir vergijos
solidarumą. Solidarus teisingumas turi nustatyti tarp stipriųjų ir
silpnųjų valstybių moralinę pusiausvyrą.
Su solidariu teisingumu ankštai surišta solidari atsakomybė.
Kolektyvinis saugumas priklauso nuo privalomo įsipareigojimų išpil
dymo. Privalus įsipareigojimų vykdymas yra solidarumo garantas.
Solidarumas valstybių tarpe turi reikštis ne tik taikos metu, bet
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ir tada, kai reikalinga ginti atsidūrusios pavojuje valstybės teises
ir kai jos teisės yra pažeistos ir sulaužytos. Tokiais atvejais ir karas
leistinas.
Tarptautinis solidarumas nenaikina valstybių laisvės ir nepri
klausomybės, atvirkščiai — jas garantuoja. Pijus XII akcentuoja
« valstybių autonomiją ir nepriklausomybę ir laisvųjų solidarumą,
o ne despotų ir vergų ».
Toliau prof. Gonella, aiškindamas, kas yra laisvė sujungta su
įsipareigojimais ir pareigomis, ir pasisakydamas prieš uždaras kastas
tarp valstybių, smerkia vadinamų intouchables — neliečiamųjų ir
rasistų teorijas. Jokia valstybė negali būti tik įrankiu, baigia auto
rius, nes kiekviena jų yra reliatyvus tikslas integruojančioj tikslus
sistemoje.
Studija baigiama priminimu, kad visų žmogiškųjų individų,
visų tautų ir valstybių tikslas yra brolybė, krikščionybė, ir žmogaus
asmens vertybės gerbimas bendradarbiavime ir artimo meilėje.
« Kas padeda kitiems — sau padeda, teigia autorius, kas smerkia
kitus — save smerkia ».
Išvados. — Įsigilinę į L'Osservatore Romano nagrinėtos prof.
Gonellos studijos, — kuri yra, kaip esu minėjęs pradžioj, kruopštus
ir vertingas Pijaus XII Kalėdų išvakarių kalbų komentaras, — reikš
mę ir vertybę, turime pabrėžti ir gerai įsisąmoninti šias Šv. Tėvo tezes:
1. Privalu besąlyginiai gerbti tautų ir valstybių esimo teises.
Hegemonijos idėją ir valstybių hierarchijos sampratą, kaip teisės
valdyti kitas tautas ir joms antmesti savo valią, pasmerkti.
2. Pripažinti tarptautinio solidarizmo idėją, paremtą kolek
tyviniu saugumu ir lygiu valstybių bendradarbiavimu.
3. Pripažinti būtinybe valstybių vidaus organizavimosi lai
svę. Šitas organizavimasis turi būti paremtas morale, krikščio
niška etika ir individo prigimtąja teise.
4. Pripažinti dėsnį, kad jokiai valstybei nevalia vienašaliu
sprendimu atsisakyti nuo prisiimtų sudarytose sutartyse įsipareigo
jimų ir tai teisinti « įvykusiu faktu » ar jų nesuderinimu su krašto
konstitucine teise.
5. Smerkti visus teroro ir persekiojimo metodus, kuriuos
okupantai vartoja užgrobtuose kraštuose, lygiai taip pat ir tas tei
sines koncepcijas, kuriomis yra pagrįsta nacių teorija.
6. Realizuoti tuos tarptautinio bendradarbiavimo postulatus,
kurių buvusi Tautų Sąjunga neįstengė įgyvendinti.
7. Priimti vidaus solidarizmą, kaip vienintelę priemonę
pašalinti iš visų tautų ir valstybių klasių ir visuomeninių interesų
skirtumams ir kaip tarptautinio solidarizmo pagrindą.
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Nevienas pasiges Šv. Sosto žodžio apie bolševizmą. Jo nėra.
Kodėl ? Prof. Gonella išnagrinėjo Pijaus XII kalbas, pasakytas ligi
1942 m. pabaigos. Tuo metu aktualiausias klausimas lasvajam
pasauliui buvo nacionalsocializmas. Jo grėsmė baugino visus Vaka
rus. Tad ir popiežius tik jam skyrė žodį, kur jis rišosi su nagrinė
jamais klausimais. Kai baigėsi karas ir bolševizmas pasireiškė visa
savo kruvina veikla, Šv. Sostas atvejų atvejais apie ji kalbėjo, dar
kiečiau negu apie nacionalsocializmą. Bet tai jau kita tema, kurios
čia neturėjau pagrindo liesti.

III. Pijaus XII 1942 m. Kalėdų išvakarių kalbos punktai.

Taika žemėje priklauso nuo teisingos socialinės santvarkos kiek
vienoje valstybėje paskirai.
Teisinga socialinė santvarka yra valstybėje tada, kai :

1. valstybės piliečiai gyvena tokioj santvarkoj, kuri garan
tuoja galimybę :
a. kiekvienam žmogui vystytis ir tobulėti,
b. visuomenei tarnauti asmeniui pagal Dievo valią, pa
reikštą nekintamam įstatyme, o ne nūdieniams rasi
niams, partiniams ir valstybiniams tikslams ar reika
lams.
2. piliečiai gyvena ramybės ir damos atmosferoje, kuri teikia
galimybių :
a. visiems piliečiams — seniems ir jauniems — bendradar
biauti, pildant Dievo valią kiekvienu metu, nepriklauso
mai nuo kintamų gyvenimo aplinkybių,
b. visiems piliečiams dirbti tikros laisvės sąlygose savo ir
bendrajam gėriui.
Dėsniai, kurie, kaip kelrodžiai, rodo kelią, iš tamsybių į šviesą :

1. Asmens vertybės ir kiekvieno žmogaus teisių gynimas,
būtent:
a. teisės religiniai auklėti ir mokslinti,
b. teisės laisvai praktikuoti religiją,
c. teisės į moterystę ir šeimyninį gyvenimą,
d. teisės į darbą,
e. teisės pasirinkti profesiją.
2. Šeimos reikalų gynimas, atseit:
a. moterystės neišardomybės,
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b. atitinkamų butų sąlygų,
c. humaniškų namų tarnautojų teisių,
d. darbovietės artumo nuo darbininko šeimos namų,
e. artimo ir darnaus šeimos su mokykla sugyvenimo.
3. Darbo vertingumo gynimas, pavyzdžiui:
a. teisingo atlyginimo šeimai,
b. privatinės nuosavybės,
c. galimybės mokslintis,
d. įvairių pramonės šakų, vietovių ir silpnų ir stiprių val
stybių bendradarbiavimo.
4. Teisiškumo gynimas, kaip va :
a. sauvališkų partijų, klasių ir sąjūdžių siekimų uždrau
dimas,
b. aiškus ir tiksliai suredaguotas teisinis kodeksas, kuris sais
tytų teisėją ir tribunolus bei neprileistų populiarinimosi,
sentimentų ir asmeninės naudos,
c. valstybės pareiga ginti asmens laisvę, nuosavybę, garbę,
vystymąsi ir sveikatą.
5. Valstybės gyvenimo krikščioniškų dėsnių gynimas, būtent:
a. valstybės tarnavimas visuomenės ir asmens naudai,
b. valstybės tarnavimas tiesai ir moralumui.
Negerovės, už kurias tam tikram laipsnyj atsakingi ir krikščionys :

1. Suaktyvinimas, kilus karui, ligi tol nesireiškusio laimėjimų
ir valdžios troškimo,
2. laipsniškas vengimas tarptautinių sutarčių, liečiančių huma
nišką karo vedimą, nuostatų vykdymo,
3. oro karo grėsmė.
Krikščionys privalo pasiaukoti kovai dėl visuomenės atgimdymo ir
prisiekti tai :

žuvusiems frontuose,
politiniams išeiviams,
persekioj amiems,
civiliniams gyventojams, žuvusiems nuo lėktuvų bombar
davimų ir naikinimo beprotybės, apėmusios plačius karo
laukus.
Mykolas Krupavičius
Cicero, Illinois

