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De prea multă vreme şi mai ales în ultimul timp, Masoneria a fost obiectul celor mai
dure atacuri.
În momentul în care Conventul, după examinarea cu cea mai mare atenţie a vechilor
Constituţii ale Ritului Scoţian Antic și Acceptat, păstrând cu sfinţenie înţeleptele precepte
care îl apără și îl perpetuează, eliberează Masoneria de piedicile zadarnice şi își dorește
ca aceasta să fie pătrunsă de suflul libertăţii ce animă epoca noastră; în momentul în
care, pe baze de nezdruncinat, se întărește alianţa profundă dintre Masonii din întreaga
lume, Conventul nu se poate separa făra a raspunde printr-o manifestare răsunătoare
deplorabilelor calomnii şi energicelor anateme.
Adresându-se, înainte de toate, celor care, dornici de a se alătura Francmasoneriei, vor
să-i cunoască principiile, acestea sunt proclamate prin următoarea declaraţie, care
constituie programul său oficial şi ale cărei exprimări au fost validate de către Convent.
DECLARAŢIA DE PRINCIPII
Francmasoneria proclamă, aşa cum a facut-o încă de la originile sale, existenţa
unui principiu creator numit Marele Arhitect al Universului.
Ea nu impune nicio limită în căutarea adevărului şi tocmai pentru a garanta
tuturor această libertate, ea le pretinde toleranţă tuturor.
Francmasoneria este deschisă aşadar oamenilor de orice naţionalitate, rasă sau
credinţă.
Ea interzice în atelierele sale orice discuţie politică sau religioasă; ea primeşte
orice profan, oricare ar fi convingerile sale în materie de politică sau religie, de care
nu se preocupă, atâta timp cât el este liber şi de bune moravuri.
Francmasoneria are drept scop lupta împotriva ignoranţei, sub toate formele ei;
este o şcoală reciprocă, al cărei program se rezumă astfel: a se supune legilor ţării sale,
a trăi onorabil, a practica justiţia, a-şi iubi aproapele, a lucra fără încetare pentru
binele Umanităţii şi a urma emanciparea ei progresivă şi pașnică.
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Iată ceea ce Francmasoneria adoptă şi vrea sa fie adoptat de către toţi cei ce au dorinţa
de a aparţine familiei masonice.
Dar, alături de Declaraţia de Principii, Conventul consideră necesar să proclame
doctrinele pe care se sprijină Masoneria şi pe care își doreşte ca fiecare să le cunoască.
Pentru ca omul să crească în proprii ochi, pentru a-l face să se simtă demn de misiunea
sa pe acest pământ, Masoneria postulează principiul că bunul cel mai de preţ pe care
Creatorul suprem L-a dat omului este libertatea; libertatea, patrimoniul întregii
umanităţi, care straluceşte deasupra noastră, pe care nici o putere nu are dreptul de a o
stinge și nici de a o scădea, fiind sursa sentimentelor de onoare şi demnitate.
De la pregătirea oferită de primul grad şi până la obţinerea celui mai înalt grad al
Masoneriei scoţiene, prima condiţie este reputaţia onorabilă şi probitatea incontestabilă,
fără de care nimic nu poate fi acordat aspirantului.
Oamenilor pentru care religia este suprema consolare, Masoneria le spune : Practicaţivă religia fără opreliști, urmaţi ceea ce conştiinţa vă inspiră; Francmasoneria nu este
nici religie, nici cult: nu urmăreşte decât instruirea laică, doctrina sa fiind cuprinsă total
în acest frumos precept:« Iubeşte-ţi aproapele!».
Celor ce pun pe bună dreptate sub semnul îndoielii disensiunile politice, Masoneria le
spune: exclud de la reuniunile mele orice discuţie, orice dezbatere politică; fii un slujitor
fidel şi devotat ţării tale, nu ai de ce să ne dai socoteală. Dragostea de patrie se
ascociază de altfel atât de bine cu practicarea tuturor virtuţilor!
Masoneria a fost acuzată de imoralitate! Morala noastră este cea mai pură, cea mai
sănătoasă, ea are la bază pe cea dintâi dintre toate virtuţile: umanitatea. Adevăratul
Mason practică binele, îi ajută pe cei nefericiţi, oricare ar fi aceştia, în măsura
propriilor posibilităţi. Prin urmare, el nu poate decât să respingă imoralitatea, cu
dezgust şi dispreţ.
Acestea sunt fundamentele pe care se sprijină Francmasoneria şi care asigură unitatea
cea mai strânsă tuturor membrilor acestei mari familii, oricare ar fi distanţa dintre ţările
în care locuiesc; între ei toţi există dragostea frăţească. Şi cine ar putea să ateste oare
mai bine acest adevăr decât însăşi Conventul nostru.
Fără să ne cunoaştem unii pe alţii, venind din ţarile cele mai diverse, de-abia am
schimbat primele vorbe de bun venit, că deja o strânsă comuniune domneşte printre noi;
s-a dat mâna frăţeşte şi astfel au fost adoptate unanim rezoluţiile noastre cele mai
importante, în cel mai emoţionant consens.
Francmasoni din toate regiunile, cetăţeni ai tuturor ţărilor, iată preceptele, iată legile
Francmasoneriei şi misteriile ei. Împotriva acesteia, eforturile calomnioase rămân
neputincioase şi insultele sunt fără ecou; evoluând pașnic de la o victorie la alta,
Francmasoneria îşi va extinde zi de zi acţiunea sa morală şi civilizatoare.
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