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LIBERALIZMAS – PRINCIPAI IR JŲ PRITAIKYMAS



Žmogaus prigimčiai beliks tik atmesti kaip bergždžią teologinį 
priedą tą malonės apsiaustą, kuris jai yra niekas, ir vėl apsivilkti savo  
tikėjimą-pasitikėjimą, kad taptų tuo gražiu palaidu gyvuliu, kurio už-
tikrintas nuolatinis progresas šiandien žavi pasaulį.3 
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Už Liuterio maldų į gelbstintį Avinėlį, už jo pasitikėjimo bei tikė-
jimo nuodėmių atleidimu slypi žmogiška būtybė, kelianti galvą ir la-
bai gerai tvarkanti savo reikalus tame purve, į kurį ją panardino 
Adomo kaltė! Ji bus apsukri pasaulyje, ji paklus valdžios valiai, impe-
rialistiniam instinktui, šio pasaulio, kuris yra jos pasaulis, įstatymui. 
Dievas bus tiktai sąjungininkas, galingas sąjungininkas.4 

Šio klastingų žmonių įžūlumo, kuris kasdien grasina civilinei ben-
drijai baisiausia griūtimi ir visuose protuose žadina nerimą bei sąmyšį, 
priežastis ir šaltinis yra tie užnuodyti mokymai, kurie, pastaraisiais 
laikais pasklidę tarp tautų kaip ydų sėklos, atėjus laikui davė labai pa-
vojingų vaisių. Iš tiesų jūs labai gerai žinote, Garbingieji Broliai, kad 
tas žiaurus karas su katalikų tikėjimu, kurį nuo XVI amžiaus skelbė 
naujovių ieškotojai, siekia pašalinti bet kokį apreiškimą ir apversti 
visą antgamtinę tvarką, kad atsivertų kelias grynojo proto išmonėms 
ar veikiau kliedesiams.5 



Galima sakyti, kad nuo pat pirmųjų trijų amžių Bažnyčios pra-
džioje, kai krikščionių kraujas tręšė visą žemę, Bažnyčiai niekada ne-
grėsė toks pavojus, koks kilo XVIII a. pabaigoje. Būtent tuomet ta 
kliedinti filosofija, pratęsianti novatorių erezijas ir apostazę, įgavo vi-
suotinę galią suvedžioti protus ir sukėlė visuotinį sukrėtimą, siek-
dama aiškaus tikslo: sugriauti krikščioniškus visuomenės pamatus ne 
tik Prancūzijoje, bet pamažu ir visose tautose.6 
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Bet dieviškoji teisė? Grocijus mėgina ją išsaugoti. Tai, ką mes ką 
tik pasakėme, pareiškia jis, galiotų net tuo atveju, jei sutartume (o su 
tuo negalima sutikti nenusikalstant), kad Dievo nėra, arba kad žmo-
nių reikalai Jam nerūpi. Kadangi Dievas ir Apvaizda be jokios abejo-
nės egzistuoja, Jis yra teisės šaltinis šalia to, kas kyla iš prigimties. „Ši 
prigimtinė teisė pati gali būti priskirta Dievui, nes Dievybė panoro, 
kad tokie principai mumyse egzistuotų.“ Dievo įstatymas, prigimties 
įstatymas..., – tęsia Polis Azaras, – šią dvigubą formulę sugalvojo ne 
Grocijus, […] ji buvo žinoma jau viduramžiais. Tad kur slypi jos nau-
joviškumas? Dėl ko ją kritikuoja, smerkia daktarai? Kam ji nepa-
tinka? Naujovė čia yra aiškus dviejų terminų atskyrimas, jų priešin-
gumo įtvirtimas, mėginimas juos pavėluotai sutaikyti, savaime 
suponuojantis pertrūkio idėją.10 

B. Kas yra prigimtinis įstatymas? 
A. Instinktas, kuris mus verčia jausti teisingumą. 
B. Ką vadinate teisingu ir neteisingu? 
A. Tai, kas toks atrodo visam pasauliui.14  



Tikėjimas ir protas ne tik niekada negali vienas kitam prieštarauti, 
bet netgi padeda vienas kitam, nes teisingas protas įrodo tikėjimo pa-
grindus ir, apšviestas tikėjimo šviesos, vysto dieviškųjų dalykų 
mokslą, o tikėjimas savo ruožtu išlaisvina protą nuo klaidų, jį apsaugo 
ir praturtina gausiu pažinimu.15 
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Mūsų laikais piktadariai, atrodo, yra susivieniję į neišmatuojamą 
jėgą, skatinant ir padedant daugelyje vietų paplitusiai ir gerai organi-
zuotai draugijai – laisvųjų masonų draugijai. 

Budriai rūpindamiesi krikščionijos išganymu, Mūsų pirmtakai 
greitai atpažino tą svarbiausiąjį priešą, kai jis, išėjęs iš slapto sąmokslo 
tamsybių, staiga išsiveržė į dienos šviesą. 



Tai lėmė, kad per pusantro šimtmečio laisvųjų masonų sekta pa-
siekė neįtikėtiną pažangą. Pasinaudodama įžūlumu ir klasta, ji įsiveržė 
į visus socialinės hierarchijos sluoksnius ir moderniose valstybėse 
pradeda įgauti galią, beveik prilygstančią suverenumui. 

Pasakykite neofitams, kad masonerija […] visų pirma yra populia-
rinimo ir tobulinimo mokykla, tam tikra laboratorija, derinanti ir 
įtvirtinanti didžios epochos idėjas, kurios vėliau apčiuopiama ir prak-
tiška forma bus paskleistos profaniškame pasaulyje. Vienu žodžiu, 
pasakykite jiems, kad mes esame liberalizmo filosofija. 


