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Różnica druga ta, że w Części I, wyrzuciwszy z 1-go wy
dania moje osobiste uwagi wstępne o Masonii (str. 1-36), zastą
piłem je poglądami, zdaniami, sądami samychże Masonów. Niech 
oni sami o sobie mówią, niech od nich, nie odemnie dowie się 
czytelnik, czem Masonia, jakie jej dążności i cele, jakie sposoby 
i środki, jaka akcya i tej akcyi skutki. Większej przedmioto
wości, czy bezstronności, już chyba nikt żądać odemnie nie może. 

W dalszym tekście Części I poczyniłem drobne zmiany 
i dodatki dla uproszczenia stylu i uzupełnienia, znalazłszy nie
które nowe dokumenta w archiwum masońskiem hr. Potockich 
z Krzeszowic, pomnożonem dokumentami z księgozbioru hr. Bra
nickich w Wilanowie, w bibliotekach hr. Czarneckiego w Do· 
brzycy, Towarzystwa Przyjaciół nauk w Poznaniu, Uniwersytetu 
krakowskiego i t. d. Słowem, dołożyłem starań, nie aby wszystko, 
co o Masonii polskiej powiedzieć można, było powiedziane, ale 
aby to, co o niej podałem, opierało się na źródłach i to wyłą
cznie masońskich, miało więc krrt�·czną podstawę historyczną. 

Archiwum masońskie hr. Potockich z Krzeszowic, jest bez· 
wątpienia jednem z najbogatszych w Polsce. Obok współczesnych 
(1784-1830) druków i rękopisów, piękny zbiór klejnotów (orde
f{>w), fartuszków, wstęg, medali i puharów masoi1skich. Pr:iyto
czone w tekście Części I dokumenta z tego głównie archiwum 
pochodzą, równie jak w Części II ceremoniał i większoś<'.· «obra• 
zów» czyli katalogów masońskich. Więc też szczere podzięko• 
wanie odemnie i od czytelników właścicielom archiwum, iż mi 
z tak obfitego źródła czerpać wolno było. 

Ks. St. Załęski. 

Nowy Sącz 15 lutego 1908. 
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»Myśl ta znalazła wyraz w założeniu wolnomularskiego
związku czyli związku światła. Pierwszy historyk jego (Masonii) 
Anderson, traktował go jako rzecz w gruncie identyczną z hi
storyą budownictwa, t.ej matki wszelkiej kultury. Masonia i geo
metrya były dla niego równoznaczące. Miara, liczba, porządek, 
harmonia, oto prawda, piękno dla zewnętrznego zarówno świata. 
jak dla wewnętrznego życia; właściwy stosunek rzeczy między 
sobą, nazywa się w społecznem życiu sprawiedliwością, w oby
czajowem prawością. w politycznem wolnością . .Masonia i geo
metrya idą pewną drogą, wewnętrzna konieczność jest ich ży
ciowym pierwiastkiem. Zrzekają się wszelkiej samowoli w praw
dziwej wolności, która przedstawia się wszędzie jako coś przy
wiązanego (ałs Gebundenheit) do boskiego prawa. To wewnętrzne 
prawo powinni ludzie wykonać, siły swe rozwinąć, bytu swego 
godnie używać i jako członki jednego ciała, stworzyć królestwo 
szczęścia, spokoju i wolności. Droga do tego celu z wszelkiemi 
przeszkodami, zboczeniami i przeciwdziałaniami, jest przedmio. 
tern kulturalnej historyi. Ta w swym rozwoju wyrabia powoli 
zasady, których stróżem i naczyniem (Geffiss) jest obecnie zwią
zek masoński, a które w dalszym swym pochodzie (Werdegang) 
jako siła poruszająca (motor) występują. 

• W podwójnym tym kierunku rozważać należy zasady ma
sońskie 1 ° jako produkt historycznego rozwoju, 2° jako potęgę 
kształcącą (gestaUende Macht), z swymi dwoma głównymi czyn
nikami, intelektualnym i etycznym elementem. 

»Obydwa mają wewnątrz .Masonii równe znaczenie. Maso
nia domaga się poznania prawdy, oświaty ( .Aufklfinmg), gorli
wego szukania światła i poleca swym uczniom pielęgnowanie 
nauki. Kładzie jednak równomiernie nacisk na prawo obycza
jowe, na ćwiczenie się w cnocie i na zasady sprawiedliwości 
i brat.erstwa. Pracuje nad usposobieniem i charakterem, ale tet 
żąda sprawiedliwych owoców wewnętrznego zbudowania, czy
nów miłości bliźniego, rozkrzewienia powszechnego dobrobytu 
( Wohlfart). Budować świątynię pojedynczego życia, budować 
dla ogółu (Gesammtheit), a to przez w s k r z es z e  n i e  (Neubele
bung) i d e i  l u d  z k o ś c i  jako wyższej całości, która wszystkie 
jednostki, społeczeństwa i narody obejmuje, przez ustawiczne 
tworzenie z wiecznego źródła życia, rozumu i istotności (Grund
wesentheit) człowieka - oto praca masonii... Samolubstwo, wiara 
w powagę ( .Autor;tatsglaube), kastowe i stanowe uprzedzenia 
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