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Dragi Fra]i,

Iat=, prin bun=voin]a fra]ilor [i a Marelui
Arhitect al Universului, publica]ia Cuvânt Masonic edi-
tat= de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris-
Bucure[ti, [i-a reluat apari]ia, atât \n limba român= cât [i
\n limba francez=.

Dup= un periplu de lans=ri ale revistei în câteva
ora[e mari ale ]=rii,  de la ultima apari]ie pân= în prezent,
am primit nenum=rate mesaje de bucurie [i de cerere a
noului num=r al revistei Cuvânt Masonic.

Am primit documente, obiecte de la person-
alit=]i, mul]i ne[tiind  care sunt ascenden]ii lui Avram
Iancu, Brâncu[i [i mul]i al]ii,  personalit=]i care
povestesc lucruri extraordinare pe care vom încerca s= le
public=m în viitor.

Totodat= rezultatele cercet=rilor efectuate
asupra documentelor din cadrul Centrului Regional de
Studii Francmasonice Paris-Bucure[ti cât [i comunic=ri
ale unor prieteni din cadrul Asocia]iei Muzeelor,
Bibliotecilor [i Arhivelor masonice europene cu sediul
la Bruxelles, vor fi prezentate în numerele viitoare ale
publica]iei Cuvânt Masonic.

Deasemenea, traducerea unor articole, mesaje
de la alte Centre de Studii Francmasonice din ]ar= [i din
str=in=tate, de la alte Obedien]e diferite (Mari Loji, Mari
Oriente, Confedera]ia Marilor Loji Unite ale Europei),
precum [i bibliotecile [i muzeele din România  aduc un
plus de cunoa[tere, de lumin= extrem de important [i
necesar pentru francmasonii români de ast=zi.

Constituirea G.L.U.D.E. pe termen lung prin
accederea celor mai importante Obedien]e  masonice
tradi]ionale, morale [i spirituale, din \ntreaga lume, este
pentru noi Marea Loj= Na]ional= a României \nc= odat=
\ncrederea c= ne afl=m pe un drum bun, cu perspective
unde s= facem o lucrare masonic= tradi]ional=, moral= [i
spiritual=, \ntr-o Europ= strâns unit=.

Cercet=rile efectuate \n cadrul Centrului
Regional de Studii Francmasonice Paris-Bucure[ti, au
primit spijin de la Marile Loji pe linia anglo-saxon=, de
la Marile Loji pe linia latino-european= [i de la Mari
Oriente.

Acestea sunt cele trei curente care alc=tuiesc
echilateral un triunghi just si perfect.

A.M.M.L.A., cuprinde biblioteci, muzee [i
arhive masonice de la toate cele trei mari Obedien]e, ast-
fel încât, prin cunoa[terea tradi]iilor, istoriei fiec=ruia
din acestea, s= ne d=m seama c= exist= de foarte mult
timp [i c= toleran]a [i în]elepciunea omului superior, a
fratelui, este aceea de a cunoa[te cât mai multe pentru a
se perfec]iona cât mai mult.

Confedera]ia Marilor Loji Unite ale Europei
este un exemplu viu al unei constela]ii de culturi, de
tradi]ii, fiecare ]ar=, Obedien]=, p=strîndu[i identitatea,
suveranitatea [i teritorialitatea.

Îi asigur pe fra]ii români, c= eforturile noastre
comune de gândire, tr=ire masonic= [i ac]iune în viitor,
men]ionându-ne identitatea [i suveranitatea, sunt aliniate
modelelor francmasoneriei interna]ionale, astfel încât
men]inerea noastr= în mare familie masonic= universal=,
s= fie una: România.

Editoria l

dr. Viorel D=nacu
Pre[edinte

a l Centrului Regiona l
de Studii Francmasonice

Paris - Bucure[t i Mare Maestru a l Marii Loji Na]iona le a României Prea Ilustru fr. Dr. Viorel D=nacu
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Precuvântare 1.

In numarul 3/2006 al acestei reviste de prestigiu am
consemnat sintetic personalitatea lui Mihail Kog=lniceanu,
francmason de structur= na]ional=, ideolog, realizator [i arhi-
tect constructor al succesiunii de acte politice care au \nf=ptuit
unirea principatelor, consolidarea socio-economic= a unirii,
eliminarea sechelelor administrative de tip feudal turcesc,
autohtonizarea structurilor democratice europene
n=scute din principiul revolu]ionar de la 1848, generate \n
bun= parte de Francmasonerie.

Tot acolo am creionat câteva din
valorile [i calit=]ile care definesc omul de
stat: viziunea istoric= a dezvoltarii natiu-
ni pe vectori dinamici fundamentali \n
complexul geopolitic, geoeconomic,
geostrategic regional, continental [i ast=zi
mondial, potentând [i optimizând deter-
minantele specificului na]ional spre a
racorda na]iunea la standardele de civi-
liza]ie, progres, cultural-spirituale, con-
temporane lui, preg=tind arm=tura

viitorului optim.

Precuvântare 2.

B=rbatul de stat care i-a prilejuit
lui Mihail Kog=lniceanu crearea instru-
mentelor politice, legislative [i adminis-
trative menite s= construiasc= bazele
României moderne a fost colonelul
Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii,
apar]inând acelea[i Francmasonerii na]ionale pa[optiste, per-
sonalitate complex=: om de stat cu o viziune prospectologic=
de uimitoare cuprindere a românit=]ii pe arealul geografic est-
european autoritate princiara care a impus reformele progre-
siste ale seculariz=rii averilor mân=stire[ti [i ale
\mpropriet=ririi ]=ranilor \mpotriva reac]iunii interne [i
externe, diplomat abil pe teatrul european al intereselor antag-
onice dintre marile puteri ale timpului privitoare la Dun=re,
Marea Neagr=, Strâmtori, drum spre orient, jocul de echilibru
[i influen]e, sprijinitor direct al românit=]ii sud-dun=rene ca [i
al mi[c=rilor na]ionale de emancipare a bulgarilor [i sârbilor
de sub st=pânirea otoman=, primul domnitor al Principatelor

Unite realizeaz= far= s= trag= sabia ca Mihai Viteazu o parte
esen]ial= a dezideratelor istorice ale poporului român unind
Moldova cu Muntenia, impunând Europei statalitatea
Principatelor Unite ca pe o realitate esen]ial= \n politicile con-
tinentale.

Argumentele:

Spa]iul nu-mi permite o analiz= a raportului de facto
stabilit dup= R=zboiul Crimeei din 1853.

Raport de facto \n care statele intrate \n joc au fost
f a v o r a b i l e  s a u  o s t i l e  U n i r i i
Principatelor.

Nu-mi permit o analiz= a societ=]ii
române[ti la mijlocul secolului
al-XIX-lea.

Am facut-o \n volumul de liter-
atur=-politic=-document “ROMÂNIA
CA O PRADÃ. Ne situ=m dup= actul
genial de diploma]ie na]ional= numit
Unirea Principatelor din 1859
intruchipat= politic \n domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, purt=tor ferm al
mesajului umanist [i democratic al

revolu]iei de la 1848.

A. Modernizarea statului 

semifeudal.
Domnitorul ini]iaz=, patroneaz=,

impusoneaz= [i sprijin= programul de
abolire a statului semifeudal [i europ-
enizare prin organizarea institu]iilor
moderne ale statului, modificarea sis-

temului de m=suri [i greut=]i, \nfiin]area Universit=]ii din Ia[i
[i a celei din Bucure[ti, acoperirea [i adaptarea codului
napoleonian, agrementat cu teze ale revolutiei pa[optiste: ega-
litatea \naintea legii [i a impozitelor. Impune ca obligatoriu
\nv=]=mântul primar, general [i gratuit. Se organizeaz= indus-

tria, comer]ul, transportul.

B. Reforme sociopolitice capitale.

|n decembrie 1863 sanc]ioneaz= legea seculariz=rii
averilor monastire[ti, aducând \n patrimoniul statului 25,26 %
din propriul lui teritoriu. Regimul parlamentar abia adoptat
func]iona mizerabil, \mp=nat cu ostilit=]i vehemente dirijate de

D omnitorul Alexandru Ioan Cuza 
F=uritorul României Moderne
Persona litate de Referin]= a Francmasoneriei Na]iona le

de Radu Theodoru
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grupuri de interese, marea boierime conservatoare fiind net
ostil= \mpropriet=ririi ]=ranilor [i legii electorale. Cu un curaj
civic demn de istorie \[i asum= riscul loviturii de stat de la 2
mai 1864 prin care dizolv= camera [i supune plebiscitului noua
constitu]ie numit= Statut care con]inea [i noua lege electoral=.
|ntre 10 [i 14 mai 1864 românii voteaz= Statutul cu o majori-
tate covâr[itoare: 682.621 voturi da, 1307 nu, 70.220 ab]ineri.
M= ab]in [i eu s= fac o paralel= cu actualitatea la zi. Anul 1864
este benefic. La 14 august se promulga legea rural= \mpropri-
et=rindu-se 511.896 familii de ]=rani cu o suprafa]= de

2.038.640, 2697 hectare.

C. Alexandru Ioan Cuza [i Sultanul.

S= nu uit=m c= Muntenia [i Moldova erau Principate
vasale imperiului otoman, statut pe care marile puteri occiden-
tale voiau s=-l perpetueze spre a contrabalansa apetiturile
imperialiste ale Rusiei. Conform uzan]elor, [tim de la istorie
c= domnitorii erau investi]i de sultan - termenul de epoc= este
“c=ft=ni]i”- adic= sultanul, dup= cutumele feudalit=]ii otomane
le d=ruia ve[mântul domnesc (desigur de ei pl=tit). Domnitorul
s-a prezentat la Stambul dup= o bun= parte de timp, nu ca
numit de sultan, ci ca ales al ]=rii. Rigoarea ]inutei a f=cut
impresie. Vizita esen]ial=, ca domn, a facut-o dup= plebiscit.
Sultanul l-a primit cu des=vâr[it= curtenie, consim]ind la
clauzele “Actului adi]ional”, important pentru destinul ]=rii
fiind clauza care spunea c= “Principatele Unite vor putea \n
viitor modifica [i schimba legile care privesc ocârmuirea lor
intern= cu concursul legal al tuturor puterilor statului [i f=r=
nici o interven]ie extern=”. Desigur p=strându-se rela]iile cu
Imperiul Otoman. Este clauza care pune bazele emancip=rii
României.

D. Vod= Cuza si Românii de peste hotare.

Abia urcat pe tron profit= de razboiul dintre Austria [i
Fran]a aliat= cu Italia, \ncheind un tratat secret cu generalul
revolutionar maghiar Kapka, pentru a ameliora starea
românilor transilv=neni \n situa]ia când revolu]ia anti-habsbur-
gic= ar reu[i. Se accentueaz= foarte pu]in pe acest demers care

dezv=luie viziunea unionist= integral=.
|nfiin]eaz= la Bucure[ti, pe lâng= monas-
tirea Sf. Apostoli o [coal= pentru aromâni,
primii cursan]i fiind din Pind. Se tip=resc
dou= gramatici pentru aromâni (s= nu
uit=m c= Bolintineanu, aromân de origine,

era ministru) [i un abecedar. 

E. Domnitorul F=uritor de

Politic= Extern= Independent=.

Dup= aproape 20 de ani de subordonare a domnito-
rilor politicii externe a suzeranului, formal \nc= vasal al Por]ii
fiind, Alexandru Ioan Cuza inaugureaz= o politic= extern=
independent=, \n pofida protestelor marilor puteri [i ale suzer-
anului. Acord= azil politic revolu]ionarilor Unguri \n 1860, cu

toate protestele cancelariei habsburgice. Mai mult, ap=r= [i
acord= azil politic revolu]ionarilor polonezi, f=r= s= se
intimideze de protestele consulilor ]ari[ti, dovedindu-[i cali-
tatea de pa[optist credincos idealurilor revolu]ionare. |n
ordinea sprijinului acordat popoarelor din Balcani pentru a se
elibera de sub jugul turcesc a \ntreprins ac]iuni deosebit de
temerare, cu b=taie istoric=. 1862: \nlesne[te tranzitarea ]=rii
din Rusia spre Serbia a convoaielor de c=ru]e cu armament
pentru \nzestrarea armatei. Actul stârne[te o adev=rat= furtun=
diplomatic=, corul protestatar fiind sus]inut de Turcia, Austria,
Fran]a [i Anglia. Milo[ Obrenovici, principele sârb, \n semn
de mul]umire \i d=ruie[te o sabie pe lama c=reia sta scris cu
aur: AMICO CERTO IN INCERTO.

România lui Alexandru Ioan Cuza devine refugiul
revolu]ionarilor bulgari [i albanezi care \[i tip=resc aici gazete
[i proclama]ii, marturiile istoricilor bulgari Zahari Stoianov,
Veselina Dimitrova, ale revolu]ionarului [i publicistului
Liuben Caravelov, ca s= citez cu maxim= economie, fiind rev-

elatoare.

|n loc de concluzie. 

Francmasoneria na]ional= are \n domnitorul Unirii [i
al construirii bazei de lansare a României moderne [i indepen-
dente a \ntemeierii armatei na]ionale, a instituirii drapelului
na]ional [i al afirm=rii ]=rii pe plan continental, unul din ilu[trii
ei precursori cu rol determinant \n istoria românilor, architect
al ansamblului de vectori dinamici care au f=cut posibil=
Independen]a [i Marea Unire.

GRÃDISTEA PE ARGES

29 ianuarie 2008
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Hobi]a 50 de ani de la trecerea în
nefiin]=  a lui Constantin Brâncu[i

Comemorarea a 50 de ani de la stingerea din via]=
a ilustrului artist universal Constantin Brâncu[i a \nceput cu
discursul Venerabilului Lolescu care a evocat geniul sculp-
torului. Taina mor]ii lui Brâncu[i [i a mesajului transmis
prin opera sa, c=tre sacru [i universalitate, ne a[eaz= în fa]a
dilemei perpetue asupra vie]ii [i mor]ii.

În preajma Sfintelor S=rb=tori Pascale am mers la
Hobi]a unde, cu mic, cu mare, am pus o floare [i am aprins
o lumânare conform tradi]iei. La ceremonie au participat
autorit=]ile locale [i jude]ene, membrii Funda]ei
“Familia Brâncu[i” – care au adus, în mod sim-
bolic, dou= car]i deschise, din marmur= alb=,
care au fost a[ezate pe mormintele mamei [i
tat=lui lui Brâncu[i.

În calitatea noastr=  de francmasoni, am
construit o troi]= din lemn, cu ajutorul fra]ilor
din R.: L.: Hobi]a, [i am a[ezat-o în în cimitirul

satului, în fa]a bisericu]ei construite de bunicii
artistului.

Na[terea, via]a, moartea [i învierea sa, ne
ofer= mesaje profund sacre, care permit în=l]area
spre alte trepte ale universalit=]ii.

Noi, vedem, auzim multe atât în lumea
profan=, cât [i în Marele nostru Templu, în care
ini]erea permite toleran]a spirtual= imens=,
acceptare [i ajutorare. În acet loc, cu înc=rc=tur=
spiritual= imens=, am auzit lucruri ce nu corespund
tradi]iilor române[ti, îns= am acceptat acestea ca
semn distinctiv al calit=]ii noastre de fra]i masoni.

“… Le mul]umesc fra]ilor din R.: L.:
Hobi]a pentru încrederea lor unii în al]ii, a lor în noi
[i în Masonerie, Î.:G.:M.:A.:A.:U.:, a creatorului

întregului univers. Vou=, fra]ii mei,
binef=c=tori de pace, v= cer s= face]i
lumin= în casele românilor, cerându-le sa
fie uni]i întru gloria muncii lor.” 

dr. Viorel D=nacu, 

Pre[edinte al Centrului Regionalde Studii

Francmasonice Paris - Bucure[ti

`bkqori= obdflk^i= ab= pqraff
co^k`j^plkf`b=m^ofp=J=_r`robŸqf

Centrul Regional de Studii
Francmasonice Paris - Bucure[ti s-a 
constituit ca asocia]ie non-profit,
nonguvernamental= [i apolitic=, \n 

scopul ap=r=rii [i promov=rii intereselor
omului, s= sus]in= [i s= apere patrimoniul
cultural, s= combat= ignoran]a, s= educe
publicul \n vederea consolid=rii valorilor
democratice \n România pentru resta-
bilirea prestigiului [i respectului la care
poporul român este \ndrept=]it \n plan
extern,  precum [i a promov=rii [i a
ap=r=rii principiilor universale ale 
francmasoneriei.  

qbiLc^u=EHQMJMONF=PPR=ON=NN
çÑÑáÅÉ]Åìî~åíã~ëçåáÅKêç
ïïïKÅìî~åíã~ëçåáÅKêç
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Masoneria \n opera lui
Vasile Lovinescu
Ultimul cavaler al Tradi]iei române[ti

La sfir[itul anului 2005, pe treizeci decembrie, s-
a \mplinit un secol de la na[terea lui Vasile Lovinescu
cel care, prin via]a [i opera lui, a jucat un rol
providen]ial, având o misiune de revigorare, daca nu de
rena[tere, a Traditiei române[ti, fie [i \n planul
cunoa[terii numai. Prezenta [i ac]iunea lui Vasile
Lovinescu printre noi a avut, asa cum observa Florin
Mih=escu, unul dintre discipoli, caracterul unic de
func]iune tradi]ional=. “O func]iune traditional= este o
categorie arhetipal= de asigurare a continuit=]ii Traditiei,
care se manifest= periodic prin ini]ia]i [i prin intelectuali
\n duh, pentru a redescoperi [i redefini adev=rurile
tradi]ionale, pentru a-[i face cunoscute [i a determina o
influen]= a lor asupra mediului ambiant sau cel pu]in
asupra unei elite spirituale".

Vasile Lovinescu face parte dintr-o familie care
a dat mul]i litera]i: criticul Eugen Lovinescu (unchi),
dramaturgul Horia Lovinescu (frate), scriitoarea Monica
Lovinescu (var=), romancierul Anton Holban (v=r).
Fundamental= a fost pentru el \ntâlnirea cu opera lui
René Guénon (1886 - 1951), culminând cu schimbul de
scrisori dintre anii 1934 - 1940 [i cu ini]ierea primit= \n
anul 1936 \n Elve]ia, care a transformat \n tr=ire inte-
rioar= ceea ce fusese mai \nainte doar cunoa[tere doctri-
nar= [i simbolic=. Ini]ierea alawit= pe care a ob]inut-o
prin Burckhardt [i Schuon a \nsemnat integrarea \ntr-o
organiza]ie esoteric universal= (sufism) \nc= vie [i efec-
tiv= la acea vreme, principala lui preocupare fiind, de
atunci, realizarea spiritual=. La indemnul lui René
Guénon, scrie studiul Dacia Hiperborean=, aparut \n
Fran]a \n anii '30; edi]ia \n limba român= avea s= apar=
60 de ani mai târziu. Dup= cel de-al doilea razboi mon-
dial, a dus o via]= \n s=r=cie, aproape ascetic=, axat= pe
ri-tual, medita]ie [i studii tradi]ionale, ocrotit cu devota-
ment de so]ia sa (se c=s=torise \n anul 1945 cu Steliana-
Victoria P=unescu) care va fi o fidel= “p=zitoare a prag-
ului” [i o constant= piatr= de [lefuire, departe de orice

activitate \n social, fie ea [i scriitoriceasc=.
|n acei ani de intens= lucrare

ini]iatic=, Lovinescu a \ncetat s= mai
scrie.
La sfâr[itul anilor '50, \n jurul lui s-
a coagulat un grup de medita]ie [i

studii tradi]ionale, care se \ntâlnea
s=pt=mânal, cu \ntreruperea din timpul

verii când Lovinescu se retr=gea \n casa
p=rinteasc= de la F=lticeni. |n acest grup, cei care luau
parte la \ntâlniri \nv=]au “cum s= gândeasc= \n simboluri,

apropiindu-se \n spirale [i “captivant" de miezul ideii, de
acea zon= de inefabil \n care centrul \ncepea s= ful-
gureze, \n care doar t=cerea mai vorbea. Ritualuri \n sen-
sul strict nu se f=ceau, “nefiind un grup ini]iatic."

|n ambian]a creat= Vasile Lovinescu a g=sit
imboldul de a relua scrisul \ntrerupt aproape un sfert de
secol; \ncepând cu anul 1964 el redacteaz= studiul despre
Creang= [i basmele sale, \ncheindu-l dup= opt ani.
Lucrarea avea s= apar= abia \n noiembrie 1989, cu titlul
“Creang= [i Creanga de Aur”. Din ea au mai izvorât
lucr=rile “Ciub=r-Vod=” [i “Incanta]ia Sângelui“. Tot \n
aceast= perioad= scrie studiul “Al patrulea Hagialâc”, o
exegez= nocturn= a “Crailor de Curtea Veche", singura
oper= publicat= \n timpul vie]ii (1981). Studiul
“Columna Traiana” racordeaz= istoria noastr= la istoria
Europei, inelul de legatur= fiind poetul vizionar Dante
Alighierii. Dup= ce a \nchegat perspectiva general= a
istoriei [i geografiei sacre a ]inuturilor romne[ti,
Lovinescu abordeaz=, \n câteva eseuri, tema Monarhului
Ascuns cat [i pe aceea a semnifica]iei miturilor, contin-
uând, pe de alt= parte, [i hermeneutica basmelor, de
aceast= dat= a celor apar]inând lui Ispirescu. “Eseurile
alc=tuiesc o summa traditional=, o imago mundi unic= nu
numai \n România”. |n “Jurnal alchimic", “Insemn=ri
ini]iatice" [i “Medita]ii, Simboluri, Rituri" apar gânduri
profunde despre metafizic= [i despre ini]iere.

|n 1980 se retrage \n F=lticeniul natal, \n casa
p=rinteasc=, devenit= \ntre timp Galeria Oamenilor de
Seam= (1972). Dac= via]a unui intelectual obi[nuit este
dominat= de activitatea profesional=, via]a unui spiritual
\nseamn= retragere \n medita]ie [i rug=, daca nu \n con-
templa]ie incantatorie, izvor nu numai al activit=]ii int-
electuale, dar [i al vie]ii spirituale \nse[i.

|n ultimii ani ai existen]ei pamânte[ti, nota: “Am
ajuns la o etap= a vie]ii mele ini]iatice, sau mai simplu a
vie]ii f=r= nici un epitet, \n care sim]ul realit=]ii m=
oblig= s= mitologizez totul. Nu regret nimic c=ci nu este
nimic de regretat".
Când s-a stins, pe 14 iulie 1984, nu mai era de mult din
lumea aceasta.



Despre masonerie

Vom puncta \n rândurile ce urmeaz= câteva din
referirile lui Vasile Lovinescu la masonerie. |n
civiliza]iile tradi]ionale, afirma \n volumul “Al patrulea
Hagialâc, exegez= nocturn= a Crailor de Curtea Veche”
nu se putea concepe o activitate profan=. “Toate megte-
sugurile erau suportul unei realizeri spirituale, prin sim-
bolismul lor imediat. Acesta era [i cazul zidarilor.
|n=l]area unui edificiu mergea mân=-n mân= cu o edifi-
care interioar=, prin care toat= fiin]a zidarului se “trans-
muta” \ntr-un magnum opus arhitectural. “Legendele”
privitoare la cl=direa Templului lui Solomon, ale Sfintei
Sofii, iar la noi ale bisericii de la Curtea de Arge[, ale
Mân=stirii Putna, cu marii lor arhitec]i, Manole [i {tefan
cel Mare, au aceast= cheie. Recrutat= \n primele ei
perioade numai printre oamenii de meserie, adic= dintre
zidari, de unde [i numele, pe la \nceputul secolului al
XVIII-lea masoneria [i-a pierdut caracterul artizanal [i a
primit oameni din toate clasele [i profesiunile. Originar,
existau trei grade, zise simbolice : ucenic, companion [i
maestru. La epoca men]ionat= s-a produs ceea ce s-a
numit de c=tre istorici cea mai mare enigm= a masoner-
iei: ad=ugarea, suprapunerea peste cele trei grade, a unor
alte grade, cele mai \nalte, neavând nimic de-a face cu
simbolismul artizanal prim. Sunt a[a-zisele grade cav-
alere[ti. Dup= fluctua]ii multiple, s-au fixat, pe la
sfar[itul secolului al XVIII-lea, \n jurul num=rului 30,
formand \n riturile zise sco]iene un sistem de 33 de
grade.

Gradele ad=ugate sunt privite de cei mai compe-
ten]i ca aluviuni ale unor organiza]ii ini]iatice disp=rute,
masoneria devenind - f=r= s= se identifice cu ele - ultim-
ul refugiu al unor ini]ieri cavalere[ti, un fel de conserva-
tor, de depozit al doctrinelor hermetice. Se pot identifica
\n ea grade templiere, rosicruciene, alchimice [i altele.
Un istoric atât de serios ca Begeman crede c= ultimii
templieri, dup= supliciul lui Jaques de Molay, \n 1314,
s-au refugiat \n Sco]ia, unde ordinul a persistat ascuns
pâna \n 1563, cand s-a unit cu cavalerii Sf. loan de la
Ierusalim, adic= cu ordinul de Malta [i amândou= orga-
niza]iile, cavalere[ti ini]ial, au devenit grade superioare
\n masoneria secolului al XVIII-lea” .

“Cei mai zelo[i introduc=tori ai masoneriei occi-
dentale \n Moldova [i Muntenia au fost ofi]erii ru[i.
Primele sec]iuni (loji) ruse[ti au fost fondate la Ia[i, \n
1772, de ofi]erii Ecaterinei a II-a. S-au b=tut cu aceast=
ocazie dou= medalii comemorative. |n prima medalie,
fa]a reprezint= pe Minerva [i pe Marte (inteligen]a [i
ac]iunea) \n prim plan, o piramid= cu insingnele con-
sacrate: Marte ]ine \n dreapta un echer [i un cerc (echiva-
lentul compasului simbolizând respectiv micile mistere
[i marile mistere) [i \n stânga o cunun=. Minerva scrie pe
piramida : “Iassi, 29 Aprilie, 1772”. Legenda : “L'alto
non temo e I'umile non sdegno”. ( “De cel \nalt nu m=
tem [i de cel umil nu-mi pas=”).
|n a doua medalie, fa]a: Minerva \nconjurat= de nori ]ine

\n mân= un [arpe \ncol=cit \n jurul Axei imuabile. Jos, o
gr=mad= de pietre cu \nsemnele, iar pe verso :
“Moldav(iae) cui calculum album adjecerunt maiores”.
(“Moldova, c=reia str=mo[ii  i-au a[ezat, i-au h=r=zit,
piatra alb=)".

“Haosul din masoneria sec. al XVIII-lea avea
mai mult tâlc decât s-ar p=rea la prima vedere. Era desti-
nat s= r=t=ceasc= indiscre]iile [i s= oculteze ce trebuia
ascuns, \necându-l \ntr-o mul]ime de detalii fastidioase.
“Superiorii necunoscu]i” [tiau ce p=]ise ordinul templier,
când se pusese prea mult \n lumin=... De aici multiplici-
tatea riturilor [i uzan]elor, care [i ele formau un
“labirint" (nota bene)”.

“Dup= tradi]ie, erau \n mijlocul masoneriei finite
neafectate de tribula]iuni, decondi]ionate, ca ni[te faruri
\n mijlocul marii desl=n]uite. O conduceau, f=r= s= se
integreze \n ea, neafecta]i de timp, spa]iu, form= [i nume.
Erau indica]i cu dou= ini]iale, S.I., Superiores Ignoti, les
Superieurs Inconnus, Superiori Necunoscu]i, sau, ca s=
p=str=m ini]ialele [i \n române[te, Superiori
Incogno[cibili, Superiori Ignora]i, ceea ce le arat= bine
caracterul [i misiunea. S.I. mai \nseamn= Sanctum
Imperium, a c=rui realizare pe p=mânt era unul din scop-
urile superioare ale masoneriei".

|n studiul “Aspecte de simbolism ini]iatic",
Lovinescu revine asupra momentului \nfiin]=rii la Ia[i \n
anul 1778, de trupele de ocupa]ie ruse[ti, a unei loje
masonice de rit sco]ian unificat, prilej cu care au fost
b=tute dou= monede de care s-a vorbit mai sus.
Lovinescu revine acum la formula “Str=mo[ii au h=r=zit
Moldovei piatra alb=".

Formula se refer= la Apocalips=: “Cine are ure-
chi s= asculte ce zice Bisericilor Duhul: Celui ce va birui,
\i voi da s= manânce din mâna ascuns=, [i-i voi da o
piatr= alb=; [i pe piatra aceasta este scris un nume nou,
pe care nu-1 stie nimeni decât acela care-l prime[te.”
(Ap. II, 17) E incontestabil un semn de afec]iune, [i pe
planul microcosmic [i pe acela macrocosmic. }ara c=reia
i se h=r=ze[te piatra alb= de c=tre stramo[i este indis-
cutabil sediul unui stravechi [i important Centru spiritu-
al, (...) Piatra alb= din Moldova [i cea neagr= de la Mecca
formeaz= un Yin-Yang, un Harap-Alb. Reamintim o
tradi]ie reprodus= de S.T. Kirileanu \n cartea lui despre
legendele privitoare la {tefan eel Mare: “T=tarii
n=v=leau \n Moldova, nu ca s= prade ci ca s= gaseasca
piatra alb= [i trunchiul uscat.”

Dup= informa]ii primite de la Guénon, se aflau
\n Rusia, la \nceputul secolului al XIX-lea loji operative,
care spre deosebire de cele speculative, puteau da o
ini]iere efectiv=. “Misteriosul }ar Alexandru I era mason
operativ. Este probabil ca ofi]erii ru[i s= fi contribuit la
dezvoltarea masoneriei \n Principate. Acela[i lucru 1-a
putut face Veniamin Costachi, care a bejenit \n Rusia
\ntre 1806 -1812, pe când domnea acest ]ar. Niciodat= un
sfânt ca Veniamin Costachi, [ef al Bisericii, nu ar fi
consim]it s= intre \ntr-o loja Speculativ=, a[a cum sunt
acelea de ast=zi, care nu pot oferi decât o schem= de
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ini]iere. Este o caracteristic= a masoneriei, cum observa
René Guénon, c= putea primi ca aluviuni curente ini]iat-
ice din alt izvor. Tot sistemul de \nalte grade din masone-
ria sco]ian= nu are alt= explica]ie decât aceasta. A[a
\ncât, la masoneria importat= s-au putut grefa elemente
autohtone sau nu. Activitatea masonic= a lui Asachi, a
mitropolitului Veniamin Costachi, a lui Neculai Istrati,
mai târziu a lui Hoga[ sau Sadoveanu, a putut masca
ceva mult mai adânc".

Calistrat Hoga[ a descris, \n cartea sa Prin
Mun]ii Neam]ului, un itinerar de ini]iere cosmologic=. El
a avut un rol foarte important \n Masoneria moldove-
neasc=, cu totul deosebit= de aceea din restul ]=rii, net
tradi]ional= [i conservatoare. Hoga[ a absolvit \n anul
1869 Academia Mih=ilean= \ntemeiat= de Asachi, care i-
a dat Fenixul ca emblem=. Se poate ca el s=-1 fi cunos-
cut pe Asachi, el insu[i mason. Pu]in din opera acestuia
ne este cunoscut=. Vorbind, de exemplu, de Cetatea
Neam], de M=n=stirea Neam], la traducerea \n francez=
prefera uneori cuvântul Germain scriind Chateau de
Saint-Germain sau Le Monastere de Sain-Germain. Ori
\n române[te nu exist= Saint, traducerea trebuind f=cuta
prin Chateau Germain, le Monastere Germain. Este oare
o indica]ie privitoare la func]ia celebr=, spiritual=, care s-

a manifestat \n secolul al XVIII-lea, prin Contele de
Sain-Germain, \n sensul c= jude]ul Neam] ar avea vreo
legatu= cu Germania simbolic= a Rosacrucienilor?

La sfâr[itul studiului “O icoan= cre[tin= pe
Columna Traiana (glose asupra melancoliei)”, \ntr-o
not=, Lovinescu precizeaz=: “Vorbind, \ntr-un articol din
revista Etudes Traditionelles (nr. din septembrie -
octombrie 1969) de masoneria anglo - saxon=, Denys
Roman arat= c= la Moderni (masoni speculativi) Biblia
surmontat= de Compas si Echer era deschisa la primul
capitol din Sf. Ioan, la cei Vechi (masoni operativi) era
deschis= la a doua scrisoare a Sf. Petru. De ce vechii au
decernat o astfel de cinste acestei scurte scrisori pân= \n
punctul \n care utilizeaz= \nceputul ca ora]ie pronun]at=
peste recipiendar \n cursul riturilor de ini]iere?

La sfâr[itul Epistolei sale, Principele Apostolilor
face apel la \nv=]=tura celeilalte “coloane” a Bisericii:
“Fratele nostru mult iubit, Paul, v-a scris asupra acestor
chestiuni (a doua venire a lui Hristos n.n.) cu \]elepci-
unea ce i-a fost dat=”. Epistola escatologic= a Sf Paul
este a doua c=tre tesalonicieni. “Vasul ales" traseaz= un
portret izbitor al “omului de inicvitate, fiul pierz=rii,
du[manul care se ridic= \n contra a tot ce poart= numele
lui Dumnezeu [i care-i adorat (aceasta precizare e impor-
tant=: probeaz= c= Anticristul nu se va ridica contra unei
anumite religii, ci contra tuturor tradi]iilor autentice, f=r=
excep]ie), va seduce na]iunile r=t=cite printr-o “facultate
de iluzie” care le va fi trimis= de Dumnezeu \nsu[i.
{i Sf. Paul, evocând \nv=]=mântul oral, secret f=r=
\ndoial=, care trebuie s= se ridice pan= la Hristos insu[i,
adaug=: “[i acum [ti]i bine ceea ce-i face obstacol
(Anticristului) pentru ca s= nu se manifeste decât \n tim-
pul s=u". Acest pasaj este considerat de teologii de ast=zi
ca unul din cele mai grele ale Bibliei. Dar vechii P=rin]i
ai Bisericii gândeau \n mod obi[nuit c= obstacolul la
venirea Anticristului era Imperiul Roman,   ultima din
marile Monarhii de care e vorba \n profe]ia lui Daniel,
relativ= la “Transla]ia Imperiilor". Imperiul Roman, cu
triumful cre[tinismului, a devenit Sfântul Imperiu.
Denys Roman face aluzie la faptul c=, \n Masoneria
sco]ian=, titularii gradelor \nalte se consider= demnitari
ai Sfântului Imperiu [i au ca doctrin= restabilirea lui ca
una din ]intele principale, daca nu cea principal= a
Masoneriei, ceea ce este de \n]eles dac= ]inem seama c=,
simbolic, Sfantul Imperiu se identific= cu Paradisul
Terestru. De aceea i-a fost dat= Masoneriei operative s=
fac= posibil= membrilor s=i restaurarea st=rii primordiale
care singur= permite reintegrarea \n locul primordial. {i
Denys Roman \ncheie: “F=r= \ndoial=, la considera]ii de
acest fel se gândea Rene Guenon când anvizaja posibili-
tatea pentru Masonerie s= vin= \n ajutorul religiilor \ntr-
o perioad= de obscuritate complet=, nu \n mod aparent, ci
\n altfel, cu atât mai eficace."

R.L. PETRODAVA, Orientul Piatra Neam]

Dic]ionar
“Am zis” - este expresia consacrat=

folosit= de orice Mason, atunci când \[i

\ncheie o cuvântare \ntr-o }inut=. Dup= pro-

nun]area acestei expresii, Masonul nu mai

are dreptul la un a lt cuvânt, \n aceea[i

problem=. 

“Suprem Consiliu” - Putere

Masonic=, \n cadrul Ritului Sco]ian 

Antic [i Acceptat care guverneaz= gradele

4-33. Ales de Fra]ii din Marea Loj=

Na]ional= a României, acceptat [i numit de

Supremul Consiliu a l Fran]ei, Suveranul

Mare Comandor a l Supremului Consiliu

Român al Ritului Sco]ian Antic [i Acceptat

este Atotputernicul Frate Daniel Roman.
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Constantin Brâncoveanu,
primul mason român

|n ciuda faptului c= mai mul]i istorici sau
cercet=tori \n domeniu au stabitit c= primul lider al
masoneriei romane[ti ar fi Constantin M. Moroiu, acest
lucru este departe de adev=r. Dincolo de personalitatea mar-
cant= a Marelui Maestru Moroiu, care la 1880 a devenit li-
derul fra]ilor români, Francmasoneria are o vechime [i o
lucrare apreciabil= pe   aceste plaiuri.

Din studiile [i cercet=rile Centrului Regional de
Studii Francmasonice Paris-Bucur[ti, \n mod fals se afirma
c= “italianul Carra” ar fi introdus, prin cona]ionalii s=i
negustori vene]ieni [i florentini, \n vremea voievodului
Constantin Mavrocordat, fracmasoneria \n }=rile Române.
|n realitate, cel care pune bazele francmasoneriei \n }=rile
Române este fostul secretar personal al domnitorului martir
Constantin Brancoveanu (1688-1714).

Fin portertist [i c=l=tor celebru, italianul florentin,
Anton-Maria Del Chiaro (1709-1714) a l=sat de fapt [i o
m=rturie privind c=l=toriile sale \n }=rile Române, \n cartea
“Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia” (“Istoria
revolu]iei moderne \n Valahia”) scris= \n italian= [i publi-
cat= la Viena \n 1718, dedicat= nimeni altcuiva decât Papei
Clement al XI-lea, semn c= rela]iile dintre masonerie [i
Biseric= au fost, cu foarte mici excep]ii cordiale.

Surse documentare sigure atest= c= Anton-Maria
Del Chiaro a \nfiin\at o Loj= la Gala]i (1734) [i apoi una la
Ia[i. |nsu[i voievodul Constantin Mavrocordat ar fi pus
bazele Lojii din Ia[i denumit= “Moldova”, unde au activat
Prea Sfin]itul Leon Geuca, episcop de Hu[i, Iordache
Cantacuzino, sp=tarul Ioni]= Cuza, Manolache Bogdan [i
Iordache Darie D=rm=nescu, marele capitan Vasile Bal[,
marele vornic Iordache Dulgheru, caimacamul
Iordache Cantacuzino [i caimacamul Sandu
Sturza.

De[i nu exist= documente clare este
greu de crezut ca Anton-Maria Del Chiaro nu l-
a ini]iat pe marele domnitor - martir Constantin
Brâncoveanu \n masonerie [i c=ruia i-a fost sec-
retar, din moment ce la un an distan]= f=cea
acela[i lucru cu domnitorul Moldovei
Constantin Mavrocordat. De altfel masoneria
european= l-a ajutat mult pe “princepele
Valahiei” cum era el denumit \n epoc=, iar dom-
nul Munteniei a \ncheiat mai muite tratate
secrete, primind \n schimb pentru el [i pentru
familia sa mai multe mo[ii [i titluri nobiliare ale
Sfântului Imperiu Roman de neam German.
Vizionar [i filantrop, \mbrati[ând ideile mason-
ice, Constantin Brâncoveanu a \nfiin]at
Academia din Bucure[ti, o [coal= superioar=
având ca limb= de predare greaca veche, \n
cl=dirile de la m=n=stirea “Sf. Sava”.
Brâncoveanu a reu[it s= domneasc= \ntr-o
vreme total nesigur= nu mai pu]in de 26 de ani,
iar \n ace[ti ani s-au ridicat biserici [i mân=stiri,

au fost deschise [coli, sau tiparit c=r]i \n diferite limbi, au
fost \ncuraja]i [i sprijini]i oamenii de cultur=.

Arestat la ordinul sultanului, Constantin
Brâncoveanu \ntreaga familie a fost dus= la Constantinopol,
unde a fost \nchis=. Li s-a promis c= vor sc=pa cu via]= dac=
se vor lep=da de credin]a cre[tin= [i vor \mbrati[a religia
mahomedan=. Evlaviosul domn a respins cu hot=râre prop-
unerea. La 15 august 1714, Constantin Brâncoveanu, cei
patru fii ai s=i [i ginerele domnitorului, Enache V=c=rescu,
au fost decapita]i. Dup= execu]ie, capetele celor [ase au fost
plimbate in vârful suli]elor pe str=zile Constantinopolului,
iar trupurile aruncate \n mare. Pentru moartea
muceniceasc=, la 20 iunie 1992 Sfantul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hot=rât ca “de acum \nainte [i pân= la
sfâr[itul veacurilor, binecredinciosul voievod Constantin
Brancoveanu, \mpreun= cu fiii s=i Constantin, {tefan, Radu
[i Matei [i cu sfetnicul Ienache s= fie cinsti]i cu sfin]ii \n
ceata martirilor Ortodoxiei, pomenindu-i cu slujbe [i
cânt=ri de laud= \n ziua de 16 august". Iat= deci un alt exem-
plu concret c= nu exist= o contradic]ie \ntre masonerie [i
Biserica cre[tin=, de fapt cu nici o religie.

O prob= concret= c= dreptcredinciosul voievod
Constantin Brâncoveanul - sau “voevodul de aur" cum mai
era el denumit - a apr]inut franc-masoneriei se afla la
m=n=stirea Horezu, din judetul Vâlcea. |n pronaosul bis-
ericii se gase[te un mormant gol, din marmur=, pregatit
pentru domnul Brâncoveanu, \ntrucât acesta a dorit ca
mân=stirea  Horezu s=-i fie necropola domneasc=. Din
p=cate, dup= cumplita moarte a sa [i a celor patru fii,
r=m=[i]ele domnului au ajuns la Biserica Sfântul Gheorghe
din Bucure[ti.

Deasupra mormântului, pe peretele bisericii, \ntr-o
fresc= excep]ional= sunt picta]i domnitorul Constantin
Brancoveanu, so]ia [i cei patru copii ai s=i, pictura termi-
nat= la 30 septembrie 1594 (deci \n timpul vie]ii sale) de
Constantin, Ioan, Andrei, Stan, Neagoe [i Ichi.

Hermeneutul Vasile Lovinescu, \n studiul
intitulat “Trestia de aur” a ajuns la o con-
cluzie extraordinar=. El consider= c= “ges-
turile constructorilor [i boierilor reprezenta]i
pe fresc=, la Horezu, indic= apartenen]a lor la
masoneria operativ=. Mâna dreapt= plasat=
sub buric, iar cea stâng= pe plexul solar con-
figureaz= o cunoscut= pozi]ie masonic=". |n
fine, Lovinescu mai indentific= [i cunos-
cutele simboluri ale compasului [i echerului,
precum [i firul cu plumb, ca o trestie vertical=
aurit=. Deci, putem spune f=r= a exagera, c=
primul român, indentificat \n istorie ca
apar]inând masoneriei este dreptcredinciosul
voievod Constantin Brâncoveanul, canonizat
de Biserica Ortodox= Român=, lucru care
demonstreaz= c= masoneria român= [i biseri-
ca au fost nu doar puncte de sprijin, adevarate
coloane ale acestui neam, ci [i \n perfect=
conlucrare. Constantin Brâncoveanu merit=
deci cinstit nu doar ca un martir al Bisericii
dreptm=ritoare, ci [i ca un frate trecut la
Orientul Etern.

R.L. ATHENAEUM, Orientul Bucure[ti
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Simbolismul constructiv este un domeniu în
care geniul lui B.P. Ha[deu s-a manifestat dup= moartea
Iuliei. Dou= temple a în=l]at savantul: cavoul familiei din
cimitirul {erban-Vod= (Bucure[ti) [i Castelul Iulia
Ha[deu (Câmpina). 

Arhitectul Toma Dobrescu (n.1862, Bucure[ti –
m. 6 februarie 1934, Bucure[ti), licen]iat în drept, a
înv=]at arta construc]iei la Paris de unde s-a întors în
1891 [i a de]inut pân= în 1902 func]ia de arhitect al
Ministerului Instruc]iunii [i Cultelor. Printre
construc]iile al c=ror arhitect a fost se num=r=: Palatul
Minerva [i Liceul Carol I din Craiova, Biserica Ioan
Botez=torul din Br=ila, Liceul Petru [i Pavel din Ploie[ti,
Mân=stirea Celik din Tulcea, Palatul Episcopal [i al
Camerei de Comer] din Gala]i, Vila Take Ionescu din
Sinaia, Biserica Colib=]eanu Olt, Vila Hagi-Tudorache
din Bucure[ti.

Documentele - devizele, cât [i manuscrisele spi-
ritiste - fac referire la “construc]iunea unui Castel al
Doamnei Iulia B.P. Ha[deu, la Câmpina”. La 22 aprilie
1894, se face referin]= într-un mesaj la casa de la
Câmpina, construit= de savant pentru so]ie . Numele de
pe frontispiciul castelului aminte[te atât de so]ie, cât [i
de fiica omului de [tiin]=, ele purtând acela[i nume. Data
de 2 Iulie, s=pat= în piatr= pe crenelurile de la terasa
medie, dezv=luie faptul c= monumentul a fost creat pen-
tru cele dou= Iulii. Savantul a dorit s=-l numeasc=
Castelul celor 2 Iulii. În fiecare an, la 2 iulie, le aniversa
pe cele dou= Iulii. “Cât timp erau pe p=mânt amândou=:
Iulia nevasta mea [i Iulia fiica noastr=”, m=rturisea într-
o conferin]= academic= din 1903  “eu serbam totdeauna

pe ale mele 2 Iulie în ziua de 2 Iulie. La 19 Iunie 1902-
tocmai 2 Iulie stil nou – a r=posat [i a 2-a Iulie a mea. Ei
bine, [i de acum înainte eu voi serba lini[tit [i mul]umit,
c=ci pentru mine, da, pentru mine ele n-au murit”.

S-au conservat pân= ast=zi documente care
reflect= aspecte necunoscute din perioada în care omul
de [tiin]= în=l]a monumentul pentru cele dou= Iulii.
Facturile, chitan]ele, devizele, toate indic= pe cei care au
participat la zidirea [i decorarea construc]iei. În afar= de
Angelescu, amintim pe F. Weigel (acest nume apare
scris [i pe altarul mare de la mormânt) care, prin
Atelierul de Construc]iuni de Fer din Bucure[ti, s-a
implicat în realizarea diferitelor lucr=ri de fier=rie la
cl=dire (conform unui deviz aprobat de Ha[deu în 2/14
noiembrie 1895), dar [i la una de piatr= (conform devi-
zului din 9/21 iulie 1896). Tot Weigel a executat [i [ase
“policandre”, bra]e  la “opt felinare cu ornament [i cu
lan]uri, trei ferestre pe plafonul Bibliotecii (sic!)”, posta-
mentul de fier pentru statuia lui Christos, optsprezece
console metalice la bibliotec=. Cercetarea documentelor
a condus la o informa]ie pre]ioas= despre un decorator al
castelului : Ignat Silber. Un deviz pentru zugr=veli în
ulei pe “tavan [i pere]i conform cu modelul ales”, în
diferite înc=peri, între care primele dou= sunt denumite
“salon” [i “salona[”,  ne ofer= prima informa]ie despre
numele celui care a pictat pere]ii unor înc=peri din
Castelul Iulia Ha[deu. Ignat Silber semneaz= chitan]e
pentru primirea sumelor de bani convenite cu B.P.
Ha[deu. Din deviz afl=m c= era pictor [i decorator de
case, locuia în strada Bravilor, nr.9 [i a semnat devizul
la Bucure[ti, în 1895.

SIMBOLURI ÎNCIFRATE ÎN ARHITECTURA 

CASTELULUI IULIA HA{DEU 
{I A MAUSOLEULUI FAMILIEI

“Simbolismul este un aspect imediat al

con[tiin]ei totale, adic= al omului care se

descoper= astfel, al omului care ia cuno[tin]=

despre pozi]ia sa în univers ; aceste descoperiri

primordiale sunt legate într-un mod atât de

organic de drama sa încât chiar simbolismul

determin= la fel de bine activitatea

subcon[tientului s=u ca cele mai nobile expresii

ale vie]ii spirituale.”  

(Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions,

Paris, 1964, p. 47)

Castelul Iulia Ha[deu - Câmpina

de Dr. Jenica Tabacu
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Vizita lui I.L. Caragiale la castelul - templu în
1896, descris= în Epoca, ofer= informa]ii  despre atmos-
fera locului. Dramatrugul venise pentru a-i lua savantu-
lui un interviu despre starea literaturii române. 

Având [ansa de a fi îndrumat de însu[i B.P.
Ha[deu, care-i d=du pe parcursul vizitei explica]ii intere-
sante privind simbolismul cl=dirii, Caragiale red= cele
v=zute. U[a de piatr=, “loc de trecere între dou= st=ri,
între dou= lumi, între cunoscut [i necunoscut, (…) între
domeniul profan [i cel sacru”  se rotea cu u[urin]=,
permi]ând accesul, invitând pe om “s= descopere miste-
rul”. Trecerea simbolizeaz= “ini]ierea la cunoa[tere” . În
tradi]ia cre[tin=, u[a are o mare importan]= c=ci prin ea
se produce “accesul la revela]ie” . Prin u[a principal=
castelului-templu, omul p=trundea într-o sal= înalt= [i
îngust=, ca un pronaos, de unde, printr-un culoar format

din dou= oglinzi paralele,  ajungea în rotonda.
Descrierea f=cut= de I.L. Caragiale spa]iului

central ne-a îndemnat a cerceta semnifica]iile simboluri-
lor prezente acolo, simboluri prin care se produce
“mi[carea ascensional= a vizibilului c=tre invizibil, a
aparentului c=tre ascuns, a sensibilului c=tre inteligibil [i
a inteligibilului c=tre supra-inteligibil” . C=utând a afla
cheia sensului simbolismului castelului o facem sub
rezerva exprimat= de René Guénon, anume c= “rolul
simbolurilor este de a fi suport real concep]iilor ale c=ror
posibilit=]i de extensie sunt cu adev=rat nelimitate, [i
orice expresie nu este ea îns=[i decât un simbol”. Tocmai
inexprimabilul reprezint=, în ordinea metafizicii pure,
ceea ce este cel mai important. Trei tipuri de simbolism
re]in aten]ia noastr=: al centrului, al ascensiunii [i al
în=l]imii (celest). 

Cunoa[tem faptul c= cea mai r=spândit= variant=
a simbolismului centrului este Arborele Lumii.
“Ramurile lui ating cerul”, scria Mircea Eliade .
Asimilat= Arborelui lumii, “cupa” din templul
Castelului devine axa ce leag= cele trei regiuni cosmice
sau lumi: Cerul, P=mântul [i Infernul (sugerat de pre-
zen]a demisolului castelului) , prin ea f=cându-se posi-
bil= comunicarea între spa]iul celest [i cel terestru.

Castelul Iulia Ha[deu este “ca o imens= carte, ca
un imens poem de genul celor ale lui Dante sau Milton”,
scria Eugeniu Speran]ia. Într-adev=r monumentul trebu-
ie s= fie “citit” pentru a fi în]eles. Altfel, pentru cei ce
nu-l pot în]elege el va r=mâne a[a cum, de altfel, a fost
privit timp de un secol: o construc]ie stranie. In Sic cogi-
to, savantul [i-a exprimat prin cuvinte credin]a lui despre
“[tiin]a sufletului”. Prin simboluri, a materializat-o în
cavoul familiei [i în Castelul Iulia Ha[deu, în piatr= [i
fier, modelând-o inspirat.  Simbolismul ales de B.P.
Ha[deu nu este întâmpl=tor. I.L.Caragiale scria c=, la
castel,  în fiecare col]  “materia spune ceva”.

qê~í~í=~Çãáåáëíê~íáî
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Mult is ille bonis
flebilis occidit,

H O R A T I U S

Prea stimate Maestru,
Stima]i fra]i supraveghetori
Iubi]i fra]i !

El este dus, fra]ii mei ! El este dus, cel care a fost o
podoab= a ordinului nostru, un model al tinere]ii, o
pl=cere a prietenilor. El nu mai este! Ce gând dureros, s=
cuno[ti în contele de Küssow un loc de întâlnire al
calit=]ilor mari, [i s= nu-l mai vezi – s= nu-l mai vezi
niciodat=! Ce imagini întunecate se aglomereaz= într-o
fantezie f=r= limite! Se îndoie[te, sper=, dore[te [i
jele[te. Se gr=be[te cu aripile unui dor înfrico[at spre
viitorul îndep=rtat, [i jele[te în fa]a timpului de neoprit
pentru întoarcerea prietenului iubit, cel drept [i plin de
virtu]i. Tremur= din cauza coasei mor]i, ]i se uime[te.
Grebleaz= precum un ]aran am=rât spicele
zdrobite de tunete, [i disper= – Deplânge]i,
fra]i îndurera]i, pierderea de neînlocuit, ce
love[te azi templul nostru. 14 noiembrie tre-
cut a fost ziua grandioas=, când am strâns în
bra]e cel mai bun frate al nostru, când i-am
acordat dragostea [i încrederea noastr=, când
am binecuvântat ora alegerii noastre, [i când,
cu o speran]= adorabil=, a[teptam de la el
totul, ce solicit= jur=mântul, loialitatea [i
ascultarea unui mason. {i oare ne-am
în[elat? Ce m=rturisesc sentimentele noastre, ce le-a
trezit el în interiorul nostru cu un cântec înfl=c=rat, atun-
ci cînd el, beat de mul]umire [i bucurie, sl=vea primirea
în ordinul nostru? Cât de vioi nu ne-a \ndemnat la pre-
ocuparea spritului! Cât de afectat ne descria puterea vre-
diniciei [i unit=]ii fr=]e[ti! Ce inim= fericit= b=tea în el,
când la întrunirile noastre g=sea ceea ce c=uta, vreau s=
spun : b=rbatul cinstit! Cu ce zâmbet drag î[i exprimau
ochii satisfac]ia, care o percepea prin ademenitoarea
aplaudare intern=, oferit= de virtute. Acest prieten, of! de
n-ar fi trebuit niciodata s= m= plîng! acest prieten apreci-
at nu mai este al nostru. Veni]i cu mine la cavoul rece,
care îl acoper=, [i binecuvînta]i cenu[a lui: deoarece ne
este sfânt=! Ridica]i în inimile voastre coloana cinstei:
c=ci el o merit=. Da fra]ii mei, tr=s=turile lui deosebite
merit= mai mult decît o simpl= amintire. Lacrimile noas-
tre sunt l=ud=torii lui. El a de]inut o minte ini]iat=, un
umor curat, o inim= sensibil=. În anii sensualit=]ii, în care

majoritatea pasiunilor [i dorin]elor desfrâiate î[i impun
domina]ia nefericit=,  el s-a dedicat exerci]iilor mai
a[ezate. El [i-a precupe]it timpul, [i l-a folosit cu
amploarea cea mai nimerit=. El s-a între]inut cu dasc=li
mul]i, {i a cercetat precum o hien= înfometat=, cele mai
fumoase [i utile adev=ruri. Unde domina limbajul serios
al în]elepciunii, acolo el a fost atent. Prin gândire el s-a
format. El [tia s= deosebeasc= tinicheaua de adev=ratele
comori, prin care se pot îmbog=]ii doar [tiin]ele. Îndem-
nat de o mândrie nobil=, c=uta în ele m=rimile esen]iale,
s=-[i adjudece merite, astfel s= le fie utile statului, con-
cet=]enilor [i lui însu[i. Î[i zidea propriile calit=]i natu-
rale, pentru a le transforma în izvoare de nesecat, din
care el s= soarb= mul]umirea viitoare. D=rnicia rar= a

naturii a unit în el multe talente, pe care alt-
fel obijnuie[te s= le d=ruiasc= numai cîte
unul. El a fost un geniu original, c=ruia ia
lipsit doar norocul unei instruiri timpurii :
precum îi lipse[te unei flori mâna artificial=
a gr=dinarului, când aceasta î[i dezvolta
toat= simetria, coloritul [i farmecul ei.
Expresiile lui au fost adecvate no]iunilor, [i
este greu de stabilit dac= la gândurile lui tre-
buia admirat= mai mult naivitatea sau fru-
muse]ea. El c=uta favoarea muzelor. În tal-

entul lui poetic s-a dezvoltat baza perfect= unui spirit fru-
mos, care mai a[teapt= doar maturizarea. L-a dedicat
emo]iilor prieteniei, tr=s=turii armonice ale tandre]ii, bla-
mului erorilor de mod=, sl=virii virtu]ilor [i admira]iei
crea]iei. Ca un elev ascult=tor al universului plin de
\nv=]=turi, el a preferat contemplarea singuratic= [i
lini[tit=, visurilor scârboase [i nonsensul g=l=gios al mul-
tor societ=]i. Pentru el a fost o companie instructoare, iar
pentru al]ii o companie pl=cut=. Modest f=r= for]are,
politicos f=r= s= se \njoseasc=, prietenos f=r= s= lege pe
cineva ca datornic, amabil f=r= folos propriu, vesel cu
demnitate, [i vioi cu foc moderat. El avea sim]=mântul
mai fin [i mai blând al prieteniei, care aprecia meritele
prietenilor f=r= invidie, se bucura de bunul mers al lui, în
orele de triste]e î[i deschidea pieptul îndurerat. {i cu sin-
ceritate lega o intimitate verificat=. Î[i iubea prietenii cu
tandre]e, aproape pân= la exagerarea lingu[elii, dar

Traducere din limba german=
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aceasta r=mânea \n timp impecabil=, cât el nu solicita în
schimb hran= pentru bineordonata dragoste a cinstei, iar
acest lucru el nu cerea. A gândi nobil [i a ac]iona nobil,
i-a fost mult mai demn de apreciat, decât t=mâia nevala-
bil=, care se obijnuie[te s= fie folosit= cu ocazia na[terii
superioare.
El nu se ferea de pl=cerile pure [i de societate. El glumea
cu o vioiciune drag=, [i chiar atunci când gluma lui ataca
erorile vremii [i ale moravurilor, el evita chiar [i
aparen]a unei jigniri amare. Lui nu i-a fost nimic mai val-
abil [i mai important decât s= se cunoasc= pe el însu[i,  s=
dispre]uiasc= gloata nobil=, s= cucereasc= adev=rata
lini[te al în]elep]ilor, s=-[i verifice amploarea sarcinilor,
[i s= se roage izvorului binelui. Str=duin]= vrednic= unui
tân=r ! {i ce rar= este ! Contele nostru recuno[tea plin de
respect binef=c=torul lui suprem, [i îi cânta psalmul
mul]umirii \nfocate. Lui, \n calitate de st=pân al timpului,
i-a sacrificat voitor tinere]ea lui, iar decurgerea ei pre-
cum un fluviu, nu l-a nelini[tit. Sfâr[itul pelerinajului l-a
l=sat la îndemâna celui, c=ruia îi datora existen]a.
Asculta]i, fra]ii mei, cea mai ciudat= serbare a zilei lui de
na[tere \n ianuarie trecut, când vitalitatea îi râdea în
obraji, precum un r=s=rit de soare. Heroldul unei b=nuieli
secrete îi anun]= apropiata moarte. O a[tepta degajat
p=truns de datoria mai puternic= a încrederii de copil în
Dumnezeu, [i o neag= cu o statornicie eroic=.

Roata timpului m= îndep=rteaz= an de an
De via]= : m= conduce la catafalc.
De dou=zeci [i dou= de ori se a[eaz= pe rug=ciunea ta,
Înc= de câte ori ? Aceasta o po]i [ti numai tu, Doamne!
Tu faci cu mâna, astfel ne împinge cu picioare uscate,
Moartea în curând.

Of ! deja este r=sturnat, în mijlocul bunei traiectorii ale
virtu]ilor, în mijlocul perspectivelor excitante ale ser-
viciilor importante pentru stat, în mijlocul zelului înari-
pat al propag=rii artelor [i elimin=rii prejudec=]ilor.
Doame, poate s=-]i permit= un muritor s=-]i strige “Prea
devreme”! 
Aplecat melancolic asupra colbului preferatului ofilit al
muselor, mai vede mii \n jurul lui, ale c=ror vicii
polueaz= lumea, înc= nenum=ra]i du[mani ai oamenilor,
atei , înseta]i de sânge, p=c=to[i, [i înc= nenum=rate pete
de ru[ine ale regnului uman. {i acest onorabil moare –

Of, de-ar putea
privirile noas-
tre timide s= se
strecoare \n
cartea ta atoto-
p u t e r n i c = ,
unde sunt
i n r e g i s t r a t e
d e s t i n e l e
o a m e n i l o r !
Înc= dinainte
s= ruleze roata

timpului, a ta providien]= ve[nic= a format planul întreg-
ului. Aici se stinge scânteia gândirii înguste în oceanul
în]elepciunii totale. Privi]i dincolo de mormânt, cu
pl=cere îngrozit= , scena nemuririi! Privi]i dorin]a
fratelui nostru împlinit=, prin care [i-a încheiat cântecul
la ziua lui de na[tere, precum [i via]a înc= cu mâna ridi-
cat=.

Sunt preg=tit, s= alerg la poalele tale,
S= împart fericirea lui Aethius cu sfin]ii,
Care stau \n straie serafinice în fa]a tronului t=u.
Atâta timp cât sunt, tr=iesc în cinstea ta.
Doamne, când o s= mor odat=,
Las=-m= s= stau în corurile îngerilor.

Da, a[a st= el cu piciorul neclintit în înalta [coal= a
în]elepciunii, înconjurat de str=lucirea divinit=]ii, [i pe
lâng= el trec lumi intregi fo[nind, precumi atomi. A[a îl
primesc harpele raiului jubilând, [i el s=rut= tronul, pe
care îl schimb= cu un p=mânt inferior. A[a îi cade voalul
pe conceptele ve[nice al fericirii umane. A[a gânde[te el
– El gânde[te tr=iri divine, adev=ruri neîn[el=toare,
adev=rurile eternit=]ii: [i poate, cine cerceteaz= starea
nemuritorilor? {i poate se gânde[te [i la noi în jos. Hai
s= privim spre el \n câmpurile eterice, iar aici în cele
p=mântene s=-i scriem pe mormânt :

va urma

Seri cultura le la Hotelul
Marriott din Bucure[t i

Centrul Regional de Studii Francmasonice
Paris-Bucure[ti \n colaborare cu Centrul Istoricde Studii
Francmasonice Madrid - Spania a organizat manifestarea
“Sear= Cultural= European=” având drept scop pro-
movarea rela]iilor culturale între ]ara noastr= [i celelalte
state europene. Este necesar ca România s= fie perceput=
ca un spa]iu al toleran]ei în care interculturalitatea se
manifeste în plenitudinea ei natural= [i care poate oferi,
din acest punct de vedere, un exemplu civiliza]iei
europene.
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|ntâmpin=m deseori \n drumul nostru prin
ora[ele medievale reperele unei lumi aparent apuse.
Ochii alunec= u[or peste detalii \ntr-o tentativ= de a
cuprinde ansamblul. Cotele \n]elegerii p=rin]ilor no[tri
gr=bi]i nu sunt culpabile, dar trebuie reevaluate.

Arhitectura spa]iilor medievale p=streaz= atât la
nivel macro cât [i de microsistem o serie de simboluri
discrete, compactate in ezoteric. Provocarea ce ni se
deschide \n aceste abord=ri, poate da cheia unor noi
interpet=ri, dar [i revela]ia unor mistere pe care le putem
\ntrez=ri.

Un ochi familiarizat cu semiotica franemason-
ic=, nu poate s= nu observe abunden]a, dar [i consisten]a
detaliilor arhitecturale pe care le ofer= Cetatea
Media[ului. Expuse ca atare, figurativ sau stilizat,
vechile ornamente ce se pot z=ri la tot pasul incorporeaz=
[i o istorie proprie, dar [i una “cumulalativ=”, prin

ansamblul lor.
O cercetare de câ]iva
ani , tratat= ca studiu
de caz, \n care s-a
aplicat modelul
francmasonic, a rele-
vat o surprinz=toare
teorie: construirea
cet=]ii Media[ului
dup= reperele unui

Templu masonic. Argumentele ce vin s= sus]in= aceast=
idee sunt [i numeroase [i motivate ca determinant \n
ra]ionamente. Astfel, \ncepând de la profilul exterior al
fortifica]iilor ce=]ii, ce descriu forma unui craniu uman,
simbol al regener=rii, continuând cu elementele combi-
nate de geografie urban= (cum ar fi structurarea tramei
stradale, diferen]ele de nivel, cursul apelor), amplasarea
turnurilor [i \ncheind cu detaliile ornamentale, reperele
luate \n calcul converg c=tre aceea[i idee.

F=r= \ndoial= c=, \n virtutea unei legi a echili-
brului, orice argument poate comporta [i un contra-argu-
ment, iar cea mai la indemân= motivare ar fi cea a
demonstr=rii c= persoanele cu putere docizionar= au fost
\ncorporate \n francmasonerie. Inexisten]a unor docu-

mente scrise ne oblig= ra]ional la a enun]a doar supozi]ii,
\ns= argumentate [i ancorate \n realitate. Existen]a unor
astfel de teorii fac apel la ra]iune [i nu la sentiment.

Nu putem separa manifest=rile masonice de
structura administrativ= a breslelor, identific\ndu-se \n
spa]iul cet=]ii detalii ce nu sunt incorporate temporal, ci
doar semiotic.

Amplasarea turnurilor ce poart= [i o toponimie
distinct=, expresiv=, detaliile ornamentale \ntalnite pe
trasee, precum [i identificarea semioticii francmasonice,
aduce \n fa]a noastr= o serie de piste de identificare a rit-
urilor ce au func]ionat de-a lungul timpului la Media[.
Chiar dac= istoria scris= ar putea spune altceva, s= nu
uit=m c= realit=]ile se consemneaz= deseori dincolo de
cuvinte. Descricrea color trei trasee ini]iatice ale
masoneriei albastre, cu elementele specifice fiec=rui
grad, se reg=se[te la o parcurgere atent= a cet=]ii.

Ornamentica arhitectural= a constituit [i punctul
de plecare \n identificarea a trei cl=diri ce ar fi putut
func]iona ca Temple masonice. Interpretarea semiotic=
\n context ofer= [ansa unei asemenea identific=ri.

Complexitatea fenomenului masonic, “lichidi-
tatea” sa \n sensul maleabilit=]ii, au dat libertatea inter-
pret=rii simbolurilor \n func]ie de locul lor de amplasare,
de contextul istoric [i de heraldic=, toate aceste ingredi-
ente conducând la ideea existen]ei la Media[, \n jurul
anilor 1790, a unui nucleu francmasonic, a c=rui denu-
mire gravita \n aria esoteric= a emblemei cet=]ii. Dup=
cum este cunoscut, conjunctura. istoric= nu a fost favor-
abil= consolid=rii sale oficiale.

Existen]a unei cl=diri construite dup= coordo-
natele celebrului Templu al lui Solomon, nu ar trebui s=
surprind= atâta timp cât visul marilor arhitec]i europeni,
dar nu numai, a fost s= re\nvie mereu acest model arhi-
tectural. Ceea ce este \ns= special aici, este delicata glis-
are a simbolurilor [i combinarea func]ionalit=]ii cl=dirii.
Realitatea contemporan= ne permite s= privim istoria din
diverse perspective. Libertatea de interpretare ne permite
viziuni originale asupra istoriei, atâta timp cât putem
motiva pertinent studiile. Francmasoneria este parte a
unei istorii privite prin lentila celor doi lumin=tori.

Trasee ini]iatice \n 
Cetatea Templu 

Adrian Matei - Media[
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|ntre 28 februarie - 1 martie a.c., Marea Loja
Nation= A României va ]ine Marele Consiliu la Alba-
Iulia. Pro Marele Maestru pe regiunea Transilvania, Fr.:
Mircea Ioan Chira, \mpreun= cu al]i fra]i din cele dou=
loji din Alba-Iulia, sunt gazdele evenimentelor ce vor
avea loc cu ocazia zilei de 28 februarie a supliciului lui
Horea.

Cu sprijinul Prefecturii [i a Prim=riei ora[ului 
Alba-Iulia, fra]ii au continuat lucr=rile de amenajare [i 
iluminare ale Monumentului-Candel=, ridicat tot de
fra]ii din Alba-Iulia, sub grija Pro Marelui Maestru
Fratele Mircea Ioan Chira, din cadrul Marii Loje
Nationale A României.

Vor avea loc \n aceste zile: 
- Te Deum \n memoria lui Horea,
- depuneri de coroane de flori,
- o conferin]= masonic= public=,
- Marele Consiliu al M.:L.:N.:A.:R.:,
- vizitarea unor obictive masonice, culturale, istorice [i 

spirituale,
- deschiderea Sesiunilor lunare de Conferin]e masonice 

publice dedicate celor 90 de ani de la Marea Unire.
|n luna martie  Marea Loj= Na]ional= A

României are urmatoarele activit=]i masonice:
- \n data de 21 martie are loc \nfr=]irea R.:L.: Banu

Mihai din Or.: Craiova cu R.:L.: Labirint din Or.: Lyon,
Fran]a, din cadrul Marii Loji a Frantei.

La ceremonie vor participa Marele Maestru al
Marii Loji a  Fran]ei, Prea Ilustru Fr.: Alain Grezel [i
Marele Maestru al Marii Loji Na]ionale  A României
Fr.: Viorel D=nacu.

|n 22 martie a.c. Marea Loj= Na]ional= A
României, organizeaz= Conventul Anual \n Bucure[ti,
unde se a[teapt= ca [i anul trecut un num=r \nsemnat de
delega]ii str=ine, semnatare ale Tratatelor noastre de
amici]ie [i recunoa[tere.

|n 23 martie a.c. Supremul Consiliu Roman al
Ritului Sco]ian Antic [i Acceptat \[i deschide
func]ionarea atelierulului de perfec]ie gradele 4-14 \n
prezen]a Suveranului Mare Comandor Atotputernicul
Fr.: Hubert Greven al Supremului Consiliu al Frantei, al
Ritului Sco]ian Antic [i Acceptat, \nso]it de \nal]ii dem-
nitari ai Supremului Consiliu al Fran]ei.

Vor participa [i al]i fra]i de gradul 33 sosi]i la
Bucure[ti cu ocazia Conventului Anual al Marii Loji
Na]ionale A României.

Pe 22 martie a.c. va fi organizat= Sear=
Cultural= European= ed. a IV-a, unde sunt a[teptate 
personalit=]i din ]ar= [i str=in=tate.

|n luna aprilie, Marea Loj= Na]ional= A
României \mpline[te 6 ani de la Constituire [i va
s=rb=tori acest eveniment cu mult= bucurie \n prezen]a
fra]ilor membri ai Marii Loji Na]ionale A României [i
invita]ii de peste hotare.

Tot \n luna aprilie va avea loc a doua conferin]=
masonic= public= dedicat= a 90 de ani de la Marea
Unire.

|n luna Mai, 22-25  a.c. Marea Loj= Na]ional=
A României, prin Centrul Regional de Studii
Francmasonice Paris – Bucuresti, va fi gazda
desf=[ur=rii lucr=rilor Consiliului Coordonator al
Asocia]iei Muzeelor, Bibliotecilor [i Arhivelor
Masonice, care cuprinde directori de muzee, biblioteci
[i arhive masonice europene.

Va fi organizat= o expozi]ie masonic=,
prezent=ri la diferite 
institu]ii abilitate ale 
statului, conferin]e 
masonice, [i alte 
manifest=ri culturale.

Agenda Marelui
Consiliu al
M.L.N.A.R.

Marele Secretariat
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Certificatul de membru AMMLA, din 28 iunie 2007 pentru 
CENTRUL REGIONAL DE STUDII FRANCMASONICE PARIS-BUCURE{TI
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Biblioteca Masonic= [i Editura Marii Loji
Na]iona le a României sunt a lcãtuite dintr-un
num=r \nsemnat de scrieri masonice \n diferite
limbi str=ine [i \n limba român=.

Unele sunt din colec]iile unor fra]i, care le-
au donat, a ltele sunt achizi]ionate de Marea Loj=
Na]ional= a României [i de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris-Bucure[ti.

Biblioteca masonic= a Marii Loji Na]ionale a României, are o colaborare strâns= prin colec]iile
masonice, existente la Biblioteca Academiei Române [i multe Biblioteci jude]ene din România, de aseme-
nea prin Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris-Bucure[ti, a primit un num=r \nsemnat de doc-
umente masonice, de la Mari Loji Europene, Mari Oriente Europene [i a lte Centre de Studii
Francmasonice, cu care are contact prin intermediul A.M.M.L.A. (Asocia]ia Muzeelor, Bibliotecilor [i
Arhivelor Masonice) cu sediul la Bruxelles, \n care este membru cu drepturi depline.

Biblioteca masonic=, contribuie prin toate mijloacele la formarea unui Fond arhivistic masonic \n
colaborare cu Arhivele Na]ionale a le României, care p=streaz= cu mare grij= documente masonice de
sute de ani, \ntr-o stare de conservare extraordinar=, fapt pentru care le mul]umim foarte mult.

Biblioteca masonic= mai con]ine [i o videotec=,
fototec= masonic=, care cuprinde momente masonice din
diferite perioade istorice.

|n cadrul Bibliotecii masonice “Editura Marii Loji
Na]ionale a României”, a tradus \n limba român= [i edi-
tat o carte de referin]= “Istoria Francmasoneriei” de Albert
Makey, \n dou= edi]ii, precum [i reviste masonice cum ar
fii: “La curte - tr=iri masonice” [i “Cuvânt Masonic”.

A editat Constitu]ia [i Regulamentul Marii Loji
Na]ionale a României, ritualurile de gradul I, II, III precum
[i cartea de \nv=]=tur= a masonului [i multe a ltele.

V= a[tept=m s= ne vizita]i biblioteca masonic=, \n
speran]a c= multe din aceste lucr=ri masonice istorice s=
aduc= lumin= \n francmasoneria român= [i \n \ntreaga
societate româneasc=.

de Alexandru Avram

biblioteca

masonic=

biblioteca

masonic=
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Personaje [i Evenimente Biblice:
o cale Alegoric= de a explica 
masonerie

Istoria masoneriei poate fi dovedit= prin infor-
ma]ii reale. De asemena ea poate fi explicat= alegoric
prin referin]e la evenimente [i personaje din Biblie.

|ntre secolele X si XVII, masonii au c=l=torit
prin Europa construind \n mare parte edificii religioase.
Ordinele monastice (monahale) pentru care ace[ti
masoni au lucrat, au format alian]e cu ei. |n cele din
urm= s-au format breslele masonice. Aceste bresle au
acceptat printre membrii ei, \n plus fa]= de masonii oper-

ativi, oameni boga]i, cu influen]= (incluzând patroni),
care au putut ajuta [i asigura ca masoni mai buni [i mai
mul]i s= contruiasc= din ce \n ce mai multe edificii reli-
gioase mai mari, mai elegante [i mai numeroase. Este de
[tiut faptul c= membrii non-operativi s-au concentrat pe
aspecte filozofice, \n timp ce masonii operativi s-au con-
centrat pe probleme practice specifice. In timp, doar
masonii non-operativi (numi]i [i speculativi) au ramas
membrii.

Unul dintre principiile de baz= al tuturor lojilor,
este credin]a \n existen]a unei fiin]e supreme, a unui cre-
ator. De aceea este de \n]eles c= detaliile despre originea
Masoneriei [i despre câteva dintre practiciile ei specifice
pot fi alegoric legate de Biblie.

Jeffrey Kantor, Canada [i Israel

Rela]ia Francmasoneriei
cu Biserica Catolic=

din secolul XVIII pân= 
\n zilele noastre

Teza Profesorului Benimeli  face o analiz= dar [i o clar-
ificare a rela]iei dintre Biserca Catolic= [i
Francmasonerie atât \n trecut cât [i \n prezent. |n rapor-
tul lui sunt acoperite perioade cheie din secolul XVIII
pân= \n zilele noastre. Mai \ntâi face o descriere prin
intermediul unor documente ale Vaticanului, care

cuprind trei perioade diferite. Primele dou= s-au carac-
terizat prin momente de tensiune [i confrunt=ri de-a lun-
gul secolelor XVIII si XIX, datori= cirmcumstan]elor
politice care au planat asupra rolului Vaticanului \n
unificarea Italiei. A treia perioad=, care a cuprins secolul
XX, este una de lini[te [i de \ncercare de apropiere, \n
timpul celui de al doilea Consiliu Ecumenic al
Vaticanului. Zece ani mai tarziu \ns=, publica]ia
Bisericii Catolice pentru implementarea unui nou cod
publica “Declara]ia cu privire la Asocia]iile
Francmasonice” \n 27 noiembrie 1985, semnat= de
Prefectul Sacrei Congrega]ii pentru Doctrin= [i
Credin]=, cel care a fost Cardinalul Ratzinger (acum
Papa Benedict al XVI-lea ). Teza apare ca o reac]ie fa]=
de publica]ia men]ionat= mai sus, cu alte cuvinte un arti-
col anonim \n «Osservatore Romano», ziarul politic [i
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religios al Vaticanului, \n 23 februaire 1985 care f=r=
\ndoial= reflect= gândurile a ceea ce a fost L=ca[ul Sfânt
(Inchizi]ia). 

Josef Benimeli 

Istoria Francmasoneriei \n China

Din timpuri str=vechi, China a fost \ntotdeauna
un mister pentru Occidentali. Mai ales cu privire la
Francmasonerie. 

Acest document, urm=re[te cum a fost introdus=
Francmasoneria \n Imperiul Chinez prin diverse consti-
tu]ii \n timpul Dinastiei Qing, cum s-a dezvoltat de-a
lungul timpului [i cum a supravie]uit \n timpul celor
dou= R=zboaie Mondiale dar [i schimb=rilor politice din
China.

Este fascinant s= descoperi cum Marea Loj= a
Chinei s-a constituit \n Shanghai, apoi s-a mutat \n
Taiwan, cum Francmasoneria s-a dezvoltat \n Macau,
cum Francmasoneria a \nflorit \n Hong Kong [i \n final
cum Hong Kong a devenit nu numai punctul central al
masoneriei din Estul |ndepartat, dar [i un stâlp masonic
pentru Republica Popular= Chinez= sub principiul (teo-
rema) «O singur= ]ar=, dou= sisteme».

Dezintegrarea Uniunii Sovietice [i a ]=rilor din
Blocul Estic, reunificarea Germaniei [i iesirea la lumin=
a fostelor ]=ri comuniste, incluzând Republica Popular=
Chinez=, a dus la o stabilizare a Francmasoneriei \n
multe dintre aceste ]=ri. Drept urmare, locuitorii acestor
]=ri au fost condu[i dintr-o \ntunecare complet= spre
\ntreaga lumin= Masonic=.

Tot mai mul]i locuitori ai Chinei c=l=toresc
peste hotare pentru educa]ie, afaceri [i pentru petrecerea
timpului liber [i multi str=ini, incluzând Masonii din
Hong Kong, c=l=toresc \n China din acelea[i motive.
Acest tandem cu o politic= deschis=, sus]inut= de
Autorit=]ile Masonice, \nseamn= c= Francmasoneria nu
mai este ceva secret [i \ndemnul de a restabiliza
Francmasoneria pe teritoriul Chinei este o consecin]= a
ceea ce simt cei \nca afla]i \n \ntuneric. Cooperarea din-
tre Constitu]iile Masonice [i Guvernul Central al
Republicii Populare Chineze ne va ajuta s= ajungem \n
mod reciproc la o suprastructur= acceptabil=. Steaua
str=lucitoare a dimine]ii care este Perla Orientului, Hong
Kong, poate fi folosit= ca o trambulin= sau ca un cap de
pod care s= permit= luminii Masonice s= str=lucesc= \nc=
o dat= pe teritoriul Chinei. Este evident c= aceasta este o
provocare de viitor pentru to]i Masonii. 

Albert PING-KI, Hong Kong

Centrul Regiona l de Studii Francmasonice Paris-Bucure[ti, prezent la reuniunea
AMMLA din 2007 la Paris, a fost nomina lizat \n unanimitate gazda pentru anul 2008 a
lucr=rilor Consiliului Coordonator a l AMLA care va avea loc \n luna mai. |n acest sens vom
organiza \mpreun= cu Marele Orient a l Romaniei, Marea Loj= Na]iona la a României [i posi-
bil cu Marea Loj=
Na]iona l= din România,
expozi]ii masonice, con-
ferin]e masonice publice,
vizite a le unor institu]ii de
cultur= [i [tiin]= impor-
tante din Bucure[ti.

Consiliului Coordonator a l A.M.M.L.A. 
la Bucure[ti
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Confedera]ia Marile Loji Unite al Europei
s-a reunit \n lucr=rile Consiliului Coordonator
anual, în Montpellier, \n mai 2007.

Au fost prezen]i Marii Mae[rii [i
delega]iile Marilor Loji  Masonice ale
G.L.U.D.E. 

A fost primit= o nou= Obedien]= [i anume
Marea Loj= Confederat= a Spaniei cu sediul la
Madrid.

A fost ales noul pre[edinte al G.L.U.D.E.,
fr.: Jean Claude Bousquet, care a mai fost
pre[edinte înaintea fr.: Bernard Bertry, cînd acum
patru ani au venit împreun= în România, stând de
vorb= cu reprezentan]ii mai multor Obedien]e
masonice, [i dintre toate au selec]ionat Marea
Loj= Na]ional= a României pentru a face parte din
G.L.U.D.E. 

Cu aceast= ocazie, dinstin[ii oaspe]i
împreun= cu fr.: Viorel D=nacu [i al]i membri ai
Marii Loji Na]ionale a României au fost primi]i
oficial de Primul Ministru Adrian N=stase.

Anul urm=tor intr=rii Marii Loji Na]ionale
a României în G.L.U.D.E. a fost marcat= de cer-
emonia de arborare a drapelelor ]=rilor membre
G.L.U.D.E., ocazie cu care de la înalta tribun=,
Ambasadorul Regatului Belgiei în România,
Excelen]a Sa Domnul XAVIER VAN MIGEM a
rostit un cuvânt solemn,  spunând: “Recunosc [i
sunt încântat de profunda lucrare pe care Marea
Loj= Na]ional= a României o face, lucrare de
crea]ie [i consolidare pe plan Nord-Atlantic. Prin
aderarea la Confedea]ia “Marile Loji Unite ale
Europei” se stabile[te un contact permanent prin
care fr=]iile voastre intra]i în Marele Lan] al

Unirii,
prin aceasta
punându-se o
piatr= foarte important=
la consolidarea lui”.

Iat=, Confedera]ia “Marile Loji Unite ale
Europei” este promotorul, [i prin masoneria
român=, a integr=rii României în Uniunea
European=.

Mul]umesc personalit=]ilor importante ale
Belgiei care ne-au sus]inut atunci, precum [i
suportulului actual din partea întregii masonerii
Belgiene. Montpellier [i asociatorii a fost o gazd=
extraordinar= prin prezen]a Prefectului [i
Primarului, organizând o ceremonie oficial= când
a \nmânat fiec=rui Mare Maestru [i delegat al
fiec=rei ]=ri, o medalie cu numele noastre,
inscrip]ionate [i cu stema ora[ului Montpellier.

Pa[aportul masonic european este în plin=
derulare [i în cursul acestui an va fi aproape de
final, când ne vom reuni, de aceast= dat= \n 2008,
în insulele Canare.

Posibil ca anul acesta, G.L.U.D.E. s= se
transforme într-o Mare Loj= Unit= Universal=
astfel încât s= r=spund= pozitiv accept=rii soli-
cit=rilor [i altor Obedien]e masonice de pe alte
continente.

G.L.U.D.E., este o organiza]ie în plin=
ascensiune, este o viitoare for]= masonic= univer-
sal= care va avea un cuvânt greu de spus.

G.L.U.D.E.
Montpellier, 6007-mai
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Muzeul MasonicMuzeul Masonic
Muzeul Masonic al Marii Loji Na]ionale A

României este alc=tuit din obiecte maso-

nice apar]inând perioadei 

interbelice [i pân= la instalarea 

comunismului.

Colec]ia masonic= cuprinde [i un inventar

al colec]iilor masonice teritoriale cum ar

fi: colec]ia masonic= a baronului Samuel

Von Brukenthal din Sibiu, colec]ia  maso-

nic= a Marelui Maestru Mihail Sadoveanu,

colec]ii masonice ale muzeelor na]ionale

de istorie din ]ar=, a Muzeului Na]ional de

istorie a României si colec]ii masonice

particulare.

Aceste colec]ii masonice na]ionale au fost

asociate cu colec]ii masonice ale Marii

Loji Nationale A Romaniei, a Marelui

Orient al Romaniei, cu Muzeul Na]ional de

istorie din Cluj-Napoca [i colec]ia mason-

ic= a baronului Samuel Von Brukenthal,

care au fost expuse pentru prima dat= 

publicului larg \n 2007, la Bucure[ti [i

Cluj-Napoca, in ianuarie 2008 la Re[i]a [i

vor continua la Bucuresti (mai), Alba-Iulia

(cu ocazia evenimentului 1 decembrie – 90

de ani de la Marea Unire.

de Marius Nogy

Sigilii masonice, datate 1830

colec]ie particular= I. V. 
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Pe parcursul c=l=toriei \n str=in=tate, acum câ]iva
ani, \naintea unor cl=diri construite \ntr-un stil cam sobru [i
rigid, am fost [ocat de remarca unuia dintre vizitatori, cum
c= aceast= arhitectur= se demodeaz= foarte rapid!

Afirma]ia este discutabil=. Exist= o arhitectur=
modern= pe care o putem percepe mai pu]in tributar=
capriciilor vremii. Totu[i, trebuie s= recunoa[tem c= aceste
compara]ii cu templele grece[ti sau catedralele cre[tine sunt
zdrobitoare. |n tot cazul, aceste monumente \n sine au fost
\ntr-o zi moderne la rândul lor.  Ce virtute ciudat= le-a ferit
de uzura comun=? Calitatea materialelor?  Armonia pro-
por]iilor? Perfecta inser]iune \n cadru? Un pic din toate aces-
tea, f=r= \ndoial=, dar [i al]i factori. Un “ceva anume” ce este
greu de definit – \n sensul cel mai putin r=u – este evocarea
unei asemenea \ntâlniri. |ntâlnire \ntre ceea ce  omul pres-
imte c= are \n el mai esen]ial [i uneori imposibil de sesizat [i
\n acela[i timp \ntâlnire \ntre ceea ce, cu aceea[i  mi[care, \l
fondeaza [i-l dep=[esc. 

Ceea ce este adev=rat \n ceea ce prive[te arhitectura
nu ]ine nicidecum de gândire, de idei [i de institu]ii ce au ca
scop protejarea acestor cl=diri. Pentru aceasta arhitectura
timpul a fost de asemenea hain. Partidele politice, mi[c=rile
filosofice, [colile artistice, sistemele economice, constitu]ia
[i legile, [i uneori chiar teoriile [tiin]ifice s-au reunit \n ceea
ce Brassens numea: “ fosa comuna a timpului? |n mijlocul
carnagiului, institu]iile ce au trecut un secol pot fi numerate
pe degetele a doâu= mâini; dup=, chiar [i o mâna este sufi-
cient=. {i printre supravietuitoare se afl= [i franc-masoneria
care, chiar [i sub forma ei pur speculativ=, celebreaz= curând
a 300-a aniversare.

Astfel, \n continuare, de ce s= nu consider=m c=,
indiferent de cauzele ce au produs acelea[i efecte, aceast=
longevitate este \n mod egal fructul unei \ntâlniri. |ntalnire
ce se \ncadreaz= \n termenii preceden]i – \ntre ceea ce a creat
omul [i ceea ce \l dep=[e[te. De aici problema se

dedubleaza: ce fondeaza omul? Ce-l dep=[e[te?
Prima \ntrebare cere un r=spuns simplu: ceea ce

fundamenteaz= omul este ra]iunea. Nu doar prin inteligen]a
pe care o \mparte cu celelalte fiin]e, ci prin \ns=[i ra]iune –
capacitatea de a percepe [i concepe lumea ca un ansamblu
coerent, prin emiterea [i aplicarea legilor.  Acest lucru s-a
\ntâmplat \n ziua \n care un patruped \ntre multe altele, a
avut ciudata idee s= se fac= biped, \n a[a m=sur= \ncât noua
pozi]ie a cutiei craniene i-a permis s= achizi]ioneze un al
doilea cerebel, trecându-l de la lini[tea instinctual=, la neli-
ni[tea destinului.

{i aceste ultime cuvinte aduc un \nceput de r=spuns
la cealalt= \ntrebare. Ce dep=[este de fapt omul, dac= nu
aceast= lupt= corp la corp cu destinul, aceast= lupt= pierdut=
dinainte, \n cadrul c=reia se discerne grandoarea unui
Prometeu [i demnitatea unui Sisif. «Scânteia care
s=l=[luie[te nesfâr[it \n spiritul uman» dup= cum spune
superba expresie a Sfântului John Perse. {i pentru a atinge
esen]ialul profitând de beneficiul inven]iei, acest “ceva” ins-
esisabil poate fi numit spiritualitate. Aceasta pentru a aduce
m=rturie c= anumi]i oameni au construit catedrale; c= al]ii,
cu pre]ul efectelor f=r= de precedent au dus \n de[ert sau pe
cele mai \nalte vârfuri materialele ce nu s-a crezut c= vor
forma piramide; c= al]ii stau  marturie pentru ritualuri ce ar
fi fost ]inute cu aceste ocazii. 

Ritualul! Acolo se situeaz= principiul de baz= al
demersului Masonic, principiu care ghideaz= cu atât mai
mult cu cât \n acest caz se aseaman= cu valorile esen]iale
care ajung s= fie identificate. Ritualurile noastre sunt \ntot-
deauna impregnate de o profund= spiritualitate. Dar de o
spiritualitate palpabil=,vorbind \n sensul curent al acestui
termen; de o spiritualitate care \[i extinde r=d=cinile \n lume,
\n miezul existen]ei, \n centrul omului, ceea ce \nseamn= \n
centrul ra]iunii. Ra]iunea [i spiritualitatea sunt pentru noi de
nedesp=r]it. Si pentru c= tema acestei introduceri a fost \ntâl-

SPIRITUALITATEA
MASONIC+

de Jean Claude Bousquet, Pre[edinte al “Confedera]iei Marilor Loji Unite ale Europei”
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nirea, ni se pare natural s= extindem aceasta idee pornind \n
c=utarea punctului de \ntalnire a acestei ra]iuni cu spirituali-
tatea.

Demersul Masonic este fondat pe ra]iune, [i este
suficient pentru a deveni con[tient de dubla mo[tenire.
Con[tiin]a constructorului de catedrale mai \ntâi, deoarece
nu se poate construi f=r= a avea un plan ra]ional; apoi,
con[tiin]a franc-masoneriei speculative ale c=rei leg=turi cu
filosofia luminii sunt cunoscute. Este vorba mai ales de lupta
comuna impotriva ignoran]ei, fanatismului [i supersti]iilor:
sunt lupte ce nu pot fi purtate decât sub stindardul ra]iunii.

Dar trebuie mers mai departe deoarece ra]iunea
apare ca un cuvânt rostit \n van \ntr-o lume ce n-ar avea sens.
De aceea, masoneria – care toata lumea [tie c= nu impune
nici o dogm=, nici o ideologie – este fondat= dup= un postu-
lat- acela al sensului, al semnifica]iei lumii [i vie]ii.

Atrag de asemenea aten]ia asupra faptului c= acest
cuvânt – postulat – nu este folosit aici cu titlul de metafor=
ci \n sens propriu, chiar al celui geometric. Postulatul este
definit de fapt ca un principiu fundamental care, \n acest
timp, nu poate fi verificat doar prin consecin]ele pe care le
atrage dup= sine, sau prin ceea ce implic= prin el \nsu[i ca
termen, [i c= n-ar fi putut fi produs dac= nu ar fi existat. Cel
mai bun exemplu este Postulatul lui Euclid: \n acela[i plan
putem trage o paralel= la o linie. Ar p=rea evident c= ne este
suficient un creion [i o foaie de hârtie pentru ca acest lucru
s= fie dovedit; dar nici o prob= nu ar putea fi destul de
elocvent=. Totu[i, o parte a geometriei, numit= din aceast=
cauz= euclidian=, este fondat= pe acest postulat.

|ntrebarea sensului este relevat= printr-un proces
identic. Nimeni n-a dovedit vreodat= c= via]a are un sens [i
ne temem c= nimeni nu va ajunge vreodat= s= dovedeasc=
acest lucru. Dar, \n caz contrar, toate demersurile ar deveni
inutile [i ar fi de \n]eles demersul Masonic.

Dac= admitem acest postulat al sensului, se impun
dou= consecin]e (r=mânând \nca \n domeniul geometriei):
consecin]a ordinii [i aceea a cauzalit=]ii. Franc-masoneria se
adaug= categoriei foarte vechi ce implic= ordinele ini]iatice.
Aceste cuvinte sunt \nc=rcate de semnifica]ii. Filosoful Karl
Jasper, care nu pare s= fi fost mason, a lansat un concept care
ni se aplic= direct: « Dac= nu vrem ca via]a noastr= s= fie dis-
persat=, trebuie ca ea \ns=[i s= se alinieze unui sens de
ordine».

Aceast= ordine este \n prim plan cosmic=. |nainte
de a desemna lumea, cuvântul grec cosmos se aplica
armoniei, frumuse]ii, de unde deriv= de altfel [i neologismul
cosmetic=. {i este interesant s= constat=m cum cuvântul latin
mundus era ini]ial numele casetei micu]e \n care tân=ra
c=s=torit= \nchidea cele mai de pre] cadouri ce le primea la
nunt=. Aceast= evolu]ie a conceptului de frumuse]e ce are
loc \n paralel cu acela al lumii, nu poate fi rezultatul unei
coinciden]e.

Ideea e c= filosofii greci, \n mod deosebit Platon, au
emis ideea c= omul trebuie sa \[i plieze/adapteze comporta-
mentul dup= modelul prezentat de univers; trecerea de la
haosul primitiv la ordine [i armonie. Savan]ii moderni au
prelungit de altfel aceast= observa]ie ce-l conduce de exem-
plu pe Einstein s= evoce «ordinea sublim= care este un haos
aparent». {i \naintea lui, franc-masoneria Ritului Sco]ian
Antic [i Acceptat a adoptat deviza: «ORDO AB CHAO».
Astfel se  explic= prezen]a atâtor simboluri cosmice \n tem-
plele noastre.

Acolo se afl= un r=spuns ce rezult= din tendin]a

societ=]ilor noastre occidentale de a respinge  orice forma de
autoritate [i disciplin=. Pentru cel care reuseste s= \[i armo-
nizeze comportamentul cu ceea ce el decide c= este ordinea
natural= a lumii ([i se pune \n ordine) regula nu mai este
nicidecum o emanare a unei puteri exterioare care \l con-
strânge, ci punctual culminant al unui demers interior a unei
exigen]e personale. Este exact ceea ce anun]= deja Sfântul
Augustin \n «iubeste [i f= ceea ce dore[ti», replic= ce a fost
preluat= [i de Rabelais pentru aba]ia din Theleme. Cuvântul
cel mai important  este aici «[i»: mai mult decât o conjunc]ie
corelativ= obi[nuit=, acest cuvânt rezum= procesul  ce con-
sist= \n confundarea cu armonia [i dragostea care duc la ade-
varata libertate - aceea a unei voin]e \n]elepte, literalmente
numit= «atot[tiutoare».

Din acel moment o a doua consecin]= se impune:
aceea a cauzalit=]ii. Pentru ca ordinea s= domneasc= \n
Univers, pentru ca acesta s= aib= un sens, consecin]a nu tre-
buie s= fie rezultatul hazardului. Ar fi incoerent s= mizezi
toate evenimentele pe o singur= cauz=, cu singura excep]ie:
\n cazul \n care ar exista una la originea tuturor celorlalte. 

Dar pentru ca spiritele s= se pun= mai repede de
acord cu no]iunea de ordine, condi]ia cauzalit=]ii trebuie s=
apar= foarte repede, atât \n masonerie cât [i \n celelalte
cazuri, divergen]ele fiind uneori transformate \n polemici
sau chiar \n conflicte.

Pentru a \ncerca s= le opreasc=, anumite puteri
masonice s-au reunit in 1875, la M=n=stirea din Lausanne, [i
au adoptat o formul= ce se dorea suficient de general= pen-
tru a \nfierbanta con[tiin]ele: «Franc-masoneria proclam=
existen]a unui principiu creator cunoscut drept Marele
Arhitect al Universului»

Contrar altor supuneri, Marea Loj= a Fran]ei a
r=mas fidel= conceptului care este men]ionat \n textele fun-
damentale [i aprofundate ale Ritului Scotian Antic [i
Acceptat. Astfel aceasta se situeaz= \ntr-o perspectiv= deist=
[i nu theist=.

Anumiti franc-masoni se tem de ace[ti termeni \n
care percep urme de dogmatism. Frica nefondat=, [i \n tot
cazul pentru deism! De fapt  este suficient s= consul]i un
dic]ionar de etimologie pentru a constata c= numele de
Dumnezeu deriv= dintr-o r=d=cin= indo-european= ce
desemneaz= ceva stralucitor, echivalentul ideii de lumin=.
Cuvântul nu a luat o conota]ie dogmatic= decât cu suportul
religiilor institu]ionalizate. |nc= o dat= trebuie conservat=
spiritual [i distinc]ia \ntre cei doi termeni preci[i deoarece:
theismul – prin afirma]ia  Dumnezeului personal, presupune
cunoa[terea anumitor atribute ale acestuia, cum ar fi
bun=tatea, mila , etc…. Dup= cum ar=ta Andre Comte de
Sponville, theismul face parte din esen]a Dumnezeului
\nsu[i, deoarece deismul nu afirm= decât o singur= existen]=.
De asemenea, primul se situeaz= \n domeniu unei revela]ii
(cum s= cuno[ti altfel aceste atribute) \n timp ce al doilea
este fundamentat pe ra]iune - ceea ce justific= locul s=u \n
cadrul problemei.

De fapt, prin ra]iune [i prin constatarea existen]ei
unei cauze ce este la originea acestui fenomen [i mai ales
prin ordinea prezent= \n univers, se poate constata
recunoa[terea unui principiu creator. Dar deismul nu se dis-
tinge de theism doar prin elaborarea lui; el deriv= de aseme-
nea [i din consecin]ele prin care acest principiu se calific=
drept principiu creator [i nu organizator.

Doi autori sugereaz= aceast= tranzi]ie [i apropierea
gândirilor lor este cu atât mai semnificativ= cu cât acestea se
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situeaz= \n epoci diferite [i dep=rtate \n timp. Pentru Pascal
«ultimul demers al ra]iunii este acela de a recunoa[te c=
exist= o infinitate de lucruri ce \l dep=[esc». Bachelard
ad=uga c=: «nu trebuie sa fim \ngradi]i \ntre o ra]iune ce con-
serv= toate drepturile sale \n domenii ce nu sunt din aria
acesteia de activitate [i c=utarea fiin]ei luminate care este \n
noi». Aceast= alian]=, franc-masoneria a realizat acest lucru
\n doua etape ale caror tr=s=turi esen]iale nu este inutil s= le
mai reamintim.

Suntem departe de tot ce inseamn= [tiin]a referi-
toare la originile asa-zis operative ale franc-masoneriei dar o
dovad= se impune: aceasta a luat fiin]= pe marele [antier de
catedrale; aceasta este lucrarea constructorilor.

Si nu de orice constructori! |n]elegem usor c= \n
febra [antierului, \n elanul credin]ei ce anima Evul Mediu,
muncitorii n-au putut realiza sarcina ce le fusese
\ncredin]at=, aceast= \ncrustare a sacrului, ca un simplu
mijloc de a-[i câ[tiga existen]a, dând acestei expresii o sem-
nifica]ie ie[it= din comun. Meseria, munca iese din perspec-
tiva restrictiv=  pentru a deveni factor de realizare spiritual=. 
Franc-masoneria se prezinta astfel ca o prima tentativ= de
reconciliere a omului cu munca r=u blestemat=.

Din acest moment, dou= idei, de altfel strâns legate,
\ncep \ncetul cu \ncetul s= se impun=.

Prima a fost s= se ia \n considerare arhitectura nu ca
o simpl= tehnic= ci ca cea mai complet= form= artistic= din-
tre toate. Un arhitect din Roma - Vitruvius, dezvoltase deja
aceast= tez= \n tratatul s=u “Despre Arhitectur=”. Integrând
artele libere \n arhitectur=, a ar=tat \nalta valoare a simbolis-
mului cosmic ce decurge din asta. Textele numite “str=vechi
teme” merg \n acela[i sens s= m=reasc= opera lucr=torilor [i
s= pun= accentul pe originile salomoniene ale artei gotice;
continuitatea era astfel stabilit= \ntre catedralele [i templele
lui Solomon. Din aceast= perspectiv=, putem considera
“Statutul Shaw” din 1598, c= ajuta la studiul simbolismului
architectural [i la formarea ucenicilor si companionilor, ca o
etap= decisiv= a istoriei franc-masoneriei.

O a doua idee la fel de important= este cea a iden-
tit=]ii subtile \ntre piatr= [i cel care o sculpteaz=, \ntre oper=
[i muncitor. Valery a rezumat perfect aceasta idee spunân-
du-i arhitectului Eupalinos: «prin for]a construc]iei, cred c=
m= auto-construiesc». Dac= ar fi fost unul de-al nostru,
Valery ar fi reg=sit ideea \ntr-unul dintre ritualurile prin care
cerem s= nu se uite c= suntem pe rând atât materie cât [i
lucr=tori ai Templului. De aceea noi reg=sim \n acest loc
uneltele prin care lucrul a devenit simbolic. |n Evul Mediu,
veritabilele catedrale ce se construiau erau considerate ca
alc=tuind \nsu[i Omul; \n epoca noastr=, templul ce trebuie
construit este tot Omul. {i, aici [i acum trebuie s= ducem la
bun sfârsit aceast= \ndatorire.

A doua etap= anun]at= este evident aceea a
masoneriei speculative. Marea mi[care a secolului 18 a con-
stat \n trecerea simbolismului meseriei la cel al
spiritualit=]ii. Concepem ca masoni operativi, impregna]i cu
un spirit religios ce nu putea fi pus la \ndoial= [i discutat, nu
d=deau semen c= ar avea nevoie de o asemenea spiritualitate.
Dar \n secolul 18, franc-masoneria urmeaz= s= prind= dis-
tan]= – far= nici o urm= de ostilitate – uneori \n ceea ce
prive[te meseria - deoarece conteaz= din ce \n ce mai pu]in
cât de operativ este \n rang, iar alteori \n ceea ce prive[te
religia. Astfel urmeaza s= apar= simultan cel de-al 3-lea
grad: cel de st=pân, mitul Hiramului, fundamentat \n ritualul
nostru.

Astfel, pornind de la ra]ionalitatea ce se impune
constructorilor \ncepem \ncetul cu \ncetul s= caut=m fiin]a
luminat= evocat= de Bachelard.

Este adev=rat \n acela[i timp – [i acest lucru poate
explica anumite reticen]e – c= spiritualitatea astfel \ntâlnit=
este greu de definit [i c= nesiguranta [i imprecizia de care
este \nconjurat= câteodat= poate prezenta oarecare pericole.
Dar nu se \ntampl= astfel \n cazul tuturor no]iunilor
esen]iale? Este oare mai u[or s= definim libertatea sau egal-
itatea, de exemplu? Un procedeu eficace const= deci \n
\ncercarea de a te apropia de acest concept prin opusul lui,
care se manifest= aici drept materialism. Nu \n sensul curent
de ata[amant excesiv fa]= de binele lumii ci \n termenii sis-
temului filosofic ce proclam= rolul primordial al materiei [i
deduce inexisten]a realit=]ii spirituale autonome. Dup= cum
scria prealuminatul Andre Comte de Sponville, acolo unde
idealistul spunea: “am un corp”, materialistul spunea : “sunt
un corp”.

F=r= a lua parte la incidentele ce reies din con[tiin]a
fiec=ruia, franc-masoneria consider= c= \n om exist= for]e
diverse [i uneori chiar opuse ce au totodat= capacitatea de a
dep=[i – o abilitate de eliberare intern= ce se dezvolt= \n
demersul ini]iatic. Rezult= deci refuzul \ntregii determin=ri,
a tuturor condi]ion=rilor \n ordinea impus= umanit=]ii.
Spiritualitatea uman= este cea care inspir= acest demers dar
cu strict= condi]ie s= se precizeze c= aceast= spiritualitate
trebuie s= ramân= deschis= [i prin asta s= se \mpace cu lib-
ertatea de gândire, tr=ind prin alte valori ale toleran]ei [i fra-
ternit=]ii.

Eroarea adesea comis= de cei care evoc= spirituali-
tatea – mai ales pentru a se ap=ra – este considerat= mai
degrab= \n urcare decât \n coborâre, iar c=utarea acesteia
determin= mai degrab= de unde vine aceasta decat s= deter-
mine unde conduce. |n realitate, nu are importan]= atât de
mare s= [tim dac= aceast= spiritualitate ne este sugerat= de
un Dumnezeu, de mai mul]i dumnezei sau de alte for]e mis-
terioase: mult mai interesant este demersul prin care este
antrenat= aceast= “sculptur= \n sine”, evocat= de Michel
Foucault. Dupa cum a scris unul dintre str=vechii no[tri Mari
Mae[tri – Henri Tort-Nougues: “Condi]ia ontologic= a omu-
lui nu consist= in a fi el insu[i, ci \n a dep=[i Homo Viator”
Considerat \n corporalitatea sa, Omul, dac= nu este acciden-
tat, este mereu identic. Considerat dup= spiritualitate este
mereu altul, mereu \n devenire. De aceea acesta nu poate
exista \n ordinea ini]iatic= lipsit= de spiritualitate, [i nici prin
alegerea ideologic=, ci prin necesitatea metodologic=.
Materialismul ne vede precum suntem, spiritualismul  - cum
nu mai suntem…..si nici atât.

Cu câ]iva ani \n urm=, Marea Loj= a Argentinei,
transmitea omagiul Marii Loji a Fran]ei, cerând Marelui
Maestru s= inaugureze printr- un discurs \nceputul lucr=rilor,
la Buenos Aires. Vrând s= onorez gazdele, am c=utat un
citat dintr-un scriitor argentinian [i am g=sit un citat din
Borges – o vorb= \n]eleapt= – ce m-a bulversat pe masur= ce
o rosteam: “iminen]a unei revela]ii este imposibil de atins”.
Nu este contradictoriu s= apropii astfel termeni cum ar fi
iminen]= si imposibilitate? Deloc atâta timp cât gândim c=
aceasta este de fapt ceea ce matematicienii numesc o asimp-
tot= – \nsemnând o curb= ce se apropie de o ax= f=r= a putea-
o vreodat= atinge deoarece este infinit=. Borges mi-a
furnizat astfel o concluzie: S= tinzi mereu f=r= \ncetare c=tre
adev=r f=r= \ns= a-l atinge vreodat= - acest lucru ne plaseaz=
pe o asimptot= a spiritualit=]ii”.
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Riturile masonice
Ritul masonic înseamn= un cumul de ceremonii

ce, pe de-o parte, structureaz= munc= de colectiv a
lojilor [i, pe de alt= parte, favorizeaz= introspec]ia
fierc=rui francmason. Francmasoneria folose[te acest
termen far= a-i da nicio dimensiune teologic= sau sacra-
mental=.

Principalele rituri sunt: Ritul Francez, Ritul
Sco]ian Antic [i Acceptat, Regimul Sco]ian Rectificat,
Ritul Englez Emulatio [i Ritul Memphis-Misraim.
Diversele ceremonialuri ce acompaniaz= munca maso-
nic= sunt definite de ritualurile ce pun în scen= ritul.
Câteva exemple de astfel de ritualuri sunt: ritualul de
deschidere [i închidere a lucr=rilor lojii, ritualul de
ini]iere, ritualul lan]ului de unire, ritualul instal=rii în
func]ie a Venerabilului [i a ofi]erilor lojei etc.

Riturile puse în practic= cu ajutorul ritualurilor
sunt, în acela[i timp, ini]iatice, ezoterice [i tradi]ionale.

Sunt ini]iatice, datorit= faptului c= permit celor
ce le “tr=iesc” [i le practic= s= se cunoasc= mai bine pe
ei în[isi [i s= se perfec]ioneze. Este evident c= pentru a
le practica este necesar s= fii ini]at. În]elegerea oric=rui
rit, fie acesta masonic sau de orice alt= natur=, presupune
o important= implicare. Un rit la care se particip= în cal-
itate de spectator, ca simplu observator, este totalmente
lipsit de simbolism, importan]= [i impact.

Riturile sunt ezoterice, dar nu trebuie în]eles
prin aceast= terminologie nici un tip de practic= a
[tiin]elor oculte. Ezoterismul înseamn=, în acest caz, c=
valorile, principiile, înv=]=tura masonic= sunt transmise
prin intermediul riturilor [i se exprim= printr-un limbaj
simbolic. Adic= aceste valori, principii [i înv=]=turi, nu
sunt furnizate imediat francmasonului, ci prin inter-
mediul practicii [i studiului aprofundat [i/sau prin expe-
rien]a cumulat=, francmasonul poate descoperi în toate
acestea o serie de elemente pentru edificarea  sa moral=
[i intelectual=, ceea ce noi numim construc]ia “tempului
din interior”.

Riturile sunt, în ultimul rand, tradi]ionale în
forma în care ele sunt exprimate, în general, de tradi]iile
[i miturile ancestrale, fiind astfel purt=toarele unei
gnoze incredibile.

Ritul nu poate fii explicat, trebuie tr=it

Se poate obiecta faptul c= explica]iile preced o
relativ= imprecizie. Oricare francmason va spune c=
“ritul nu poate fii explicat, el trebuie tr=it”. Ini]iatul [tie

c= nu este vorba de o stratagem= destinat= s= dea expli-
ca]ii precise. De fapt, de acum ceva timp, majoritatea rit-
ualurilor masonice au fost divulgate. Este relativ u[or s=
se ob]in= lucr=ri de specialitate. Cu toate acestea o carte,
oricât de explicit= ar fi, nu va putea ilustra în mod obiec-
tiv tr=irea personal= pe care o ofer= ritualul în
desf=[urare fierc=rui ini]iat.

Din punct de vedere istoric, folosirea cuvântului
rit pentru a face referire la ceremoniile ini]iatice este
destul de tardiv în francmasonerie. Din 1717, anul
punerii bazelor Marii Loji de la Londra, pân= în anii
1740, uzul terminologiei era destul de uniform. Cu toate
acestea, începând cu anul 1740 apar divergen]e notabile
în practicile masonice, mai ales în Fran]a. Aceste modif-
ic=ri au câ[tigat pu]in câte pu]in pân= ce au ajuns la a
contribui la configurarea francmasoneriei a[a cum o
[tim noi ast=zi. Aceste divergen]e au ap=rut cu prec=dere
în gradele de perfec]ie cele mai înalte, în masoneria
albastr=, ca o continuare a gradelor de baz=: ucenic,
calf=, maestru. 

Între 1740 [i 1815, a ajuns s= se produc= o
propagare a anarhiei riturilor masonice. Sunt definite în
jur de 50, din care majoritatea, au cazut în derizoriu.
Dup= ce au fost definite, ini]ia]ii vor începe a folosii ter-
menul de rit. Astfel apare Ritul Sco]ian Rectificat
(1782), Ritul Francez (1786), Ritul Sco]ian Antic [i
Acceptat (1804), Ritul Misraim (1788), Ritul Englezesc
Emulation (1815), Ritul Memphis (1815), Ritul Antic [i
Primitiv Memphis-Misraim (1899) etc.

Este important s= semnal=m c= folosirea ter-
menului de rit este folosit în masoneria Europei
Continentale; masonii britanici preferând s= foloseasc=
temenul de “munc=” care poate fi trades ca “mod de
lucru”. 

Exist= diferen]e de fond [i form= notabile între
diferitele rituri masonice? Fundamental nu, toate riturile
se înscriu în principiile Ordinului. Cu toate acestea, pot
exista diferen]e în cadrul ritualurilor, în cazul anumitor
elemente de decorare a atelierelor, în cazul culorilor
[or]urilor etc. Putem chiar s= depist=m anumite caracter-
istici filosofice importante; de exemplu Ritul Sco]ian
Rectificat este un rit foarte marcat de cre[tinism, în timp
ce Ritul Francez este mult mai deschis. Doi masoni ce
nu practic= acela[i rit, vor vorbi f=r= îndioala în mod
diferit despre anumite lucruri îns= în mod complemen-
tar. Exist=, astfel, feluri particulare de a practica acela[i
rit în cadrul Lojilor. În consecin]=, discursurile tipice
despre rituri nu sunt recomandate.

Despre riturile masonice
Adrian Mac Liman

MARE MAESTRU AL MARII LOJI CONFEDERATE A SPANIEI (G.:L.:C.:E.:)
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Ritul Sco]ian Antic [i Acceptat (R.S.A.A.)
Ritul Sco]ian Antic [i Acceptat este, probabil,

ritul Masonic cel mai practicat în întreaga lume. Este
fructul evolu]iei produse la începutul secolului al XIX-
lea al sistemului sco]ian practicat în Paris la începutul
decadei lui 1760.

Istoria sa începe cu punerea bazelor, la 31 mai
1801, a Masoneriei de Rit Sco]ian Antic [i Acceptat. La
acea dat=, s-au reunit la Charleston (Carolina de Sud),
cinci francmasoni americani (John Mitchell, Frederic
Dalcho, Manuel de la Mota, Abraham Alexandre [i
Issac Auld) ce, împreun= cu Etienne Morin, un comer-
ciant francez stabilit în Santo Domingo, au pus bazele
Supremului Consiliului al Masoneriei Ritului Sco]ian
Antic [i Acceptat. Acest organism a devenit cunoscut
prin intermediul unei circulare trimise la 4 decembrie
1802.

Ritul Sco]ian Antic [i Acceptat a ajuns în
Europa alaturi de Contele Alexandre de Grasse-Tilly,
dup= ob]inerea acestui patent în Charleston. Grasse-
Tilly a ref=cut unele ritualuri [i înv=]=turi; munca sa
reflectând ceea ce se cunoa[te azi în Europa ca fiind
Ritul Sco]ian Antic [i Acceptat.

Primul rit sco]ian practicat pe B=trânul
Continent a fost Ritul Sco]ian Filosofic a Lojii Mam=
din Marsilia (în jurul anului 1750), de 18 grade. Dup=
primul Rit Sco]ian Filosofic, a ap=rut Ritul de Heredom
sau de Perfec]ie, elaborate de Consiliul Împ=ra]ilor
Orientului [i Occidentului (Paris, 1758).

În 1804, a ap=rut în Paris o nou= obedien]=:
Marea Loj= General= Sco]ian=. Fondatorii acesteia au
fost, în mare parte, emigran]i francezi din Americi,
obliga]i s= revin= în metropol= dup= pierderea coloniei
Santo Domingo. Au adus cu ei practici masonice diferite
de cele practicate în acea epoc= în Fran]a atât în ceea ce
prive[te gradele simbolice, cât [i gradele superioare.
Pentru gradele simbolice, se leag= de cel=lalt mare cur-
rent al francmasoneriei speculative britanice, a[a-zisa
“Masonerie a Vechilor”. Acest curent, ap=rut în Londra
în 1751, era aproape necunoscut în Fran]a, unde în tim-
pul secolului al XVIII-lea Atelierele practicau riturile
primite, în 1720, de la Prima Mare Loj= din Londra.

Masoneria Vechilor, cu toate acestea, era foarte
bine implementat= în Statele Unite ale Americii.
Insulele coloniale franceze, situate la câ]iva kilometri de
coastele americane, au fost în contact cu acest curent
masonic; în Santo Domingo se stabilise o Mare Loj=
Provincial= “a Vechilor”. Pentru gradele înalte, francezii
din coloniile americane înc= mai practicau sistemul de
25 de grade (ulterior trecând la cele 33 de grade) ce se
cuno[tea în Fran]a în 1761. În schimb, în Paris, acest sis-
tem disp=ruse în anii 1770 – 1780, pentru a face loc
codific=rii gradelor înalte în 4 [i 5 Ordine adoptate de
Marele Orient al Fran]ei.

Adep]ii Ritului Antic vor încerca s= atrag= de
partea lor pe a[a zi[ii masoni sco]ieni ce, din 1802,
puneau la îndoial= standardizarea gradelor superioare

ale Marelui Orient al Fran]ei. Marea Loj= General=
Sco]ian= va aduna sub steagul Ritului Sco]ian Antic [i
Acceptat toate particularit=]ile ritualice de origine [i
natur= foarte diferit=.

Schisma din 1804 readucea în discu]ie dou=
probleme vechi ale masoneriei de secol al XVIII-lea, dar
care faceau referire la universuri masonice complet
diferite: ruptura, în Marea Britanie, între modreni[ti [i
conservatori, în ceea ce prive[te strict gradele masonice
simbolice, [i conflictul din Fran]a între Marele Orient [i
sco]ieni, ce viza problematica gradelor superioare.

O analiz= a textului de referin]= a Ritului
Sco]ian Antic [i Acceptat, “Ghidul Masonilor Sco]ieni”,
relev= înainte de toate o imens= asem=nare cu ritualul
Marii Loji a Vechilor. Amintim c= în 1751, apare la
Londra o a doua Mare Loj=, al=turi de Prima Mare Loj=,
fondat= în 1717. Vechii practicau un ritual diferit de cel
al Primei Mari Loji, în principal în ceea ce prive[te dec-
orarea [i pozi]ionarea anumitor elemente ale Templului.

Marea Loj= a Vechilor acuza membrii Marii
Loji ini]iale de modernism (cu toate c=, în realitate, ei
erau cei mai vechi). Ceea ce era la început o porecl=, a
devenit ulterior o caracteristic= a Masoneriei apreciate
în 1717. De aici a început  a se vorbii despre Ritul
Modern (Ritul Francez Modern), pentru a face referire
(în Fran]a) la Ritul englez practicat de masonii din
aceast= prim= Mare Loj=.

Istoricii  au crezut mult timp discursul oficial al
Vechilor, conform c=ruia ace[tia f=cuser= scindarea
dorind s= revin= la practicile tradi]ionale prost practicate
de Prima Mare Loj=. În realitate, nu este a[a. Curentul
Vechilor era integrat înainte de toate de membrii imi-
gran]i irlandezi, ce adesea scriau o lozinc= ostil= în lojile
londoneze. De aici [i interesul de a se constitui o orga-
niza]ie paralel=. Diferen]ele ritualice nu proveneau din
inova]iile Primei Mari Loji, ci din faptul c= în Irlanda, [i
deasemenea în Sco]ia, patrimoniul ritualic al vechii
Masonerii operative fusese reorganizat într-o form= dis-
tinct=. Astfel când au prins via]= din nou ritualurile în
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anii 1720 – 1730, separându-se în dou= grade
“secretele” vechiului grad operativ al ucenicului, în timp
ce englezii vor numii cu o liter= primul grad [i cu alta pe
al doilea, irlandezii [i sco]ienii vor face o alegere
invers=. Dar nici ritualul Vechilor nu este mai simbolic
decât cel al Moderni[tilor, doar c= se ierarhizeaz= sim-
bourile în forme diferite [i prezint= unele variante
diferite de ceremonialuri.

În structura ritualistic= a Masoneriei Vechilor,
demnitarii noii Mari Loji Generale Sco]iene adaug=
folosirea ritualistic= a Ritului Sco]ian. Originile acestui
curent particular al masoneriei franceze, ce începând cu
Marsilia [i Avignon se extind în a doua jum=tate a sec-
olului al XVIII, în sudul Fran]ei [i pân= la Paris r=mân
destul de ascunse. Specificul lojilor sco]iene din
Marsilia, Avignon [i Paris afecteaz= esen]ialmente
gradele superioare. Cu toate acestea, gradele albastre
(ucenic, calf= [i maestru) practicate de aceste loji mam=
prezentau unele particularit=]i ritualistice, ce fac referire
la elementele Templului. Atunci, din cauz= strict seman-
tic=, s-a ajuns a se vorbi de gradele simbolice ale Ritului
Sco]ian. În final, Ghidul Masonilor Sco]ieni adopt= în
leg=tur= cu mai multe puncte modul de folosire [i obi-
ceiurile Masoneriei Franceze de secol XIX, ca de exem-
plu de prezen]a exper]ilor printre ofi]eri, anumite ele-
mente al instruirii sau – reflectând interesul epocii
respective în ceea ce prive[te închistarea celor ini]ia]i în
trecut –  asocierea ini]iatic= cu cele patru elemente.

Spiritul tolerant al masonilor va conduce liderii
Marelui Orient al Fran]ei [i Marea Loj= General=
Sco]ian= s= poarte negocieri pentru a termina cu diviz-
iunile. Într-un termen de timp relativ scurt s-a ajuns la
un acord între cele dou= Obedien]e. Drept urmare,
Marea Loj= General= Sco]ian= s-a integrat în Marele
Orient, care [i-a manifestat dorin]a de “a strânge la piep-
tu-i toate riturile”. Cu toate acestea, punerea în practic=
a acordului a adus dificult=]i datorit= gradelor superioare

[i s-a rupt în 1805. În final, se va ajunge la un con-
sim]=mânt tacit; între 1805 [i 1816 Marele Orient
administra Atelierele gradelor 1–18, în timp ce
Supremul Consiliu se ocupa de Atelierele de grad
19–33. În fine, în 1816, majoritatea membrilor Suprem
ului Consiliului al Suveranilor Mari Inspectori Generali
de grad 33 [i Ultim ai Ritului Sco]ian Antic [i Acceptat
au decis s= se uneasc= cu Marele Orient al Fran]ei. Cu
toate acestea, în 1875 va avea loc o nou= ruptur=.
Supremul Consiliul se separ= din nou de Marele Orient.
De data aceasta, ruptura va fi definitiv=.

Actualmente exist= multiple versiuni a
R.S.A.A.. Diferen]ele sunt destul de mari între ele, une-
ori nici măcar numele gradelor nefiind acelea[i. 

În lojile R.S.A.A. sunt reprezentate în mod sim-
bolic Legile ce guverneaz= Universul: lucr=rile se vor
realiza exclusiv pe doua c=i complementare precum
bra]ele unui singur corp. În primul rând, avem Lucrarea
Ritualistic= sau Practica Ritualului, ce permite în
gradele de Ucenic, Calf= [i Maestru, prin intermediul
unor dramatiz=ri de antic= simbolistic=, s= aib= o mai
mare deschidere fa]= de Legile [i perceptele naturii [i
Universului din care va descoperi simpla, dar atenta
noastr= aten]ie. În acest sens, ritualul este structurat [i
codificat în a[a fel încât s= transmit= un mesaj scurt [i
concis [i deasemenea s= poat= activa mecanisme de sub-
con[tient [i incon[tient ce, la rândul lor, vor genera un
sim] dezvoltat al transcenden]ei [i al Marelui Arhitect Al
Universului. Acesta este un rit ce  are o importan]= cap-
ital= nu doar în Practica Ritualistic=, ci [i în asimilarea
spiritual=, psihologic= [i conceptual=.

Continuând cu spiritul eminamente dinamic al
lojilor R.:S.:A.:A.:, ca o continuare a Lucr=rii [i parte
integrant=, este Agapa Fratern=. Este un spa]iu apropiat
unde se intâlnesc membrii s=i [i unde se dezvolt=, poate

în mai mare m=sur=, profundul sentiment al Fr=]iei ce
exist= între to]i Fra]ii.

Marea Loj= Na]ional= A României, a avut al IV lea Convent Anual, \n 6007,

la Templul Masonic Istoric, ocazie cu care Fr.: Viorel Danacu, Marele

Maestru reales, a oferit Medalia Jubiliar= de \mplinire a 5 ani de la

Constituirea Obedien]ei, tuturor delega]iilor str=ine [i la toti fra]ii prezen]i la

acest eveniment masonic.  La Seara Cultural= European= ed. a-III-a, Marelei

Maestru Fr.: Viorel D=nacu, a oferit aceast= medalie tuturor invita]ilor

oameni de cultur=, ambasadori, pres= [i televiziune, s.a.m.d.

Medalia este un simbol masonic care are inscriptionate: numele Marii Loji

Na]ionale A României, data constituirii - 13 -14 aprilie 6002, compasul [i

echerul, Ritul Scotian Antic si Acceptat, \n \ntregime fiind suflat= cu aur.

Fie ca acest simplu simbol, s= r=mân= \n sufletele fra]ilor, ca un simbol al

cre[terii pe vertical= [i al regener=rii francmasoneriei române tradi]ionale,

morale [i spirituale.

Medalia Jubiliar= – 5 ani de la constituirea Marii Loji Na]ionale A României
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Francmasoneria a fost
subiectul a numeroase texte. Este un obicei curent ca
anumite ziare [i reviste ale c=ror vânz=ri scad, s= con-
sacre pe coperte o fotografie a Templului cu titluri de
tipul “Adev=rul asupra Francmasoneriei, Secretele
Francmasoneriei, Francmasoneria [i politica, etc. ,dup=
care public= un articol mai mult sau mai pu]in inspirat
sau mai mult sau mai putin bine inten]ionat.

De mult timp Francmasoneria a fost considerat=
o organiza]ie secret=,  c=reia de altfel \i erau scornite
masina]ii, comploturi de toate felurile. {i deoarece
Francmasoneria r=mânea mereu t=cut=, aceasta incita
min]ile oamenilor s= inventeze legende.

Francmasoneria este un ordin ini]iatic universal,
care adun= milioane de femei [i b=rba]i repartiza]i pe
planet=, oameni care se consacr=  perfec]ion=rii morale
[i spirituale, care practic= fraternitatea [i caut= amelio-
rarea condi]iei umane, f=r= distinc]ie de ras=, na]ionali-
tate sau religie.

O mare parte din personalit=]ile care au marcat
Istoria, Arta, {tiin]a, savan]i, filozofi, oameni politici,
sindicali[ti, erau sau sunt masoni.

Multe din ideile generoase n=scute \n cadrul
lojilor sunt la originea realiz=rilor care au ajutat progre-
sul [i au permis ameliorarea condi]iilor existen]ei pe
p=mânt.

Sub forma sa modern=, Francmasoneria a fost
constituit= \n 24 octombrie 1717, \n ziua de Sf. Ion, pe
care o s=rb=toresc \n fiecare an Francmasonii. Totu[i
anumite documente ne las= s= credem c=
Francmasoneria provine \nc= de la constructorii din
Evul Mediu. Unele loji se refer= la curentele ideologice
cele mai str=lucitoare ale epocii istorice, cele care au
produs Egiptul faraonic [i cele care au dat na[tere
gândirii biblice. Aceste dou= curente presupun  existen]a
unei vie]i spirituale cu ordine coerente 3000 de ani |.C.
Din epoca faraonic= pân= \n sec 18, existen]a societ=]ilor
de inspira]ie spiritualist= nu este contestabil=. Aceste
societ=]i erau a[a zis secrete deoarece era vorba de civi-
liza]ii esen]ialmente orale care nu au l=sat urme scrise \n
scopul de a nu divulga lucr=rile lor \n mediile sceptice
sau profane. Totu[i mo[tenirea [i istoria pe care ne-au
l=sat-o ne demonstreaz= c= o elit= de]inea o cunoa[tere
nescris= [i o [tiin]= cu o tehnicitate indiscutabil=.

Apare apoi mai târziu, \n epoca construc]iei ca-
tedralelor, când mai[trii arhitec]i care lucrau pentru
clerici au creat un ordin artistic unde au pus \n practic=
o disciplin= mental= [i spiritual=. Diviziunea muncii si
coordonarea sa cereau o stare de spirit comun= unde era
necesar s= fie create grupuri foarte structurate.

Aceste asocia]ii urmareau deci un cvadruplu scop:
1. Materialmente, s= se asigure \ntrajutorarea intine-
ran]ilor [i deplas=rile pe [antiere.
2. |ndep=rtarea muncitorilor ne\ndemânateci.
3. Transmiterea cuno[tin]elor profesionale c=tre cei care
erau ap]i s= le \n]eleag= [i s= le dea via]=.
4. Asigurarea form=rii de oameni des=vâr[i]i pe cele 3
planuri: moral, profesional [i spiritual. Lojele de con-
structori reuneau masonii asa-zi[i “operativi”, deoarece
ace[tia exersau cu adev=rat arta construc]iilor. Totu[i, ei
primeau ceea ce semnific= “ini]ierea \n secrete”, de-a
lungul instruirii lor ca masoni “accepta]i”. Aceeia care
nu exersau nici o activitate de constructori, participau
efectiv la lucr=rile ini]iatice ale lojilor, fiind numi]i
masoni “speculativi”.

De ce lojile zise “operative” au acceptat, pu]in
câte pu]in, s= ini]ieze membrii care erau doar “specula-
tivi”? Ne putem gândi c= de-a lungul secolelor evolu]ia

tehnicii [i a mijloacelor de comunica]ie f=ceau mai pu]in
importante secretele cu privire la [tiin]a specific=
Companionilor profesiei. Lucrul \n loji devenea, prin
urmare, din ce \n ce mai spiritualizat [i neprofesioni[tii
puteau fii autoriza]i s= participe la lucr=ri imediat ce
erau recunoscu]i demni de aceasta. Totodat= le
“Compagnonnage” exista dintotdeauna ca ordin
“Operativ” [i membrii s=i constituie elita corpora]iilor
c=rora le apar]in. Daca Masoneria si “Companionage-
ul“ reprezint= doua tradi]ii distincte, ele au \ns=
numeroase puncte comune \ntrucât ele se raporteaz=
acelora[i valori morale [i spirituale [i la tradi]ii foarte
apropiate. Masoneria nu admite nici o discriminare \n
domeniul gândirii filozofice [i anume \ntre credincio[i [i
necredincio[i. Tocmai de aceea Masoneria este centrul
uniunii tuturor oamenilor de bun= credin]=, indiferent
care le sunt convingerile.

Minunat creuzetul \n care se pot scufunda \n
armonie toate ideile !

Reflec]ii asupra
Fraternit=]ii \n Masonerie

de Bernard Bertry, Marea Loj= Tradi]ional= [i Simbolic= Opera - Fran]a
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O frântur=  de arhitectura

Simbolismul 
Marelui Arhitect al
Universului

Philippe Doucet,

R.L. “ Leb=da a lb=”

Orientul Londrei

Juri[tii, ca [i franc-masonii, au glumele lor. |n
leg=tur= cu persoanele juridice, adic= asocia]iile sau
societ=]ile comerciale, ei se amuz= sa ne aminteasca ca
desii ele exista cu adevarat \n mod legal, nimeni nu a
reusit \nc= s= ia prânzul
cu una dintre ele. Acela[i
lucru se poate spune [i
despre MARELE ARHI-
TECT AL UNIVERSU-
LUI. El exist=, cu to]ii \l
invoc=m, dar nimeni nu a
reu[it \nc= s= ia masa cu
el. S-ar fi aflat deja dac=
a[a ceva s-ar fi \ntâmplat
pân= acum.

{i aceasta pentru
c= MARELE ARHITECT
AL UNIVERSULUI este
inaccesibil ra]iunii. El
reprezint= pentru franc-
mason , la fel ca [i pl=cu]a
de mozaic, un simplu [i \n acela[i timp complex con]inut
simbolic, al c=rei anve-lop= exterioar= ar putea fi consti-
tuit= de c=tre non-absurditatea existentei umane.
MARELE ARHITECT AL UNIVERSULUI nu este
totusi un substitut al lui Dumnezeu.
Invocarea “pentru gloria MARELUI ARHITECT AL
UNIVERSULUI” nu ne oblig= la onorarea unei
divinit=]i personalizate sau a unei zeit=]i impersonale, nu
ne obliga s= respect=m un cult, doar trebuie s=
recunoa[tem un respect [i o admira]ie pentru ceea ce ne
inspir= misterele Mor]ii [i ale Vie]ii.

Simbolul MARELUI ARHITECT AL UNI-
VERSULUI, a[a cum \l concepem la Marea Loj= a
Fran]ei, nu ne impune s= credem in Dumnezeu. Acest
simbol ne trimite totu[i la o \ntrebare filozofic= mult mai
profund=, de unde vine fraternitatea, asa cum este ea
invocat= \n atelierele noastre?

Fraternitatea se concepe \n dou= feluri: suntem
fra]i pentru c= avem acela[i tat=, ceea ce explic= de ce
masoneria de tip anglo saxon impune credinta in

Dumnezeu, sau pentru c= facem referire la un principiu
pe care fiecare este liber s= \l interpreteze \n masura \n
care este dotat cu ra]iune. Obedien]a noastr= se situeaz=
\n aceast= tradi]ie, cea a Luminilor.

MARELE ARHITECT AL UNIVERSULUI
este pentru noi simbolul unui principiu creator universal
care scap= \ntr-un mod ilimitat inteligen]ei, trecând de
limitele spa]iului, timpului, materiei.

Spiritualizarea prin Ritul Sco]ian Antic [i
Aceptat eman= din metoda tradi]ional= a trezirii
(de[tept=rii) ini]iatice [i nu ader=rii la un corpus doctri-
nal. Ea (metoda) cere st=pânirea [i autonomia gândirii,
activarea [i eleva]ia c=ut=rii interioare \ntr-o perpetu=
devenire (dezvoltare).
Ea cere “ c=ut=torului” s= reorienteze existen]a sa pentru
a se focaliza spre esen]a Vie]ii, s= se recentreze spre
Fiin]= pentru a reg=si elanul creator care se manifesta= \n
el [i \n jurul s=u.

MARELE ARHITECT AL UNIVERSULUI a
provocat \n noi scânteia transcenden]ei, indicându-ne

calea care ne va permite
s= ne deta[=m de iluzii [i
prejudec=]i pentru a g=si
Fiin]a veritabil=. El este
manifesta]ia invizibilului
\n vizibil, cel care va
modela  materialismul
simbolic.

Ini]ierea, asemenea
s=rutului cavalerului c=tre
frumoasa din p=durea
adormit=, a trezit spiri-
tualitatea noastr=. Fiecare
frate a descopretit atunci
simbolstica MARELUI
ARHITECT AL UNI-
VERSULUI [i a luat

cunostin]=, \n sânul atelierului s=u, \n mijlocul fra]ilor
s=i, c= este el \nsu[i un fragment din univers, c= poart=
\n el o infinitate \n finitul s=u, ceea ce ignorase pân=
atunci. MARELE ARHITECT AL UNIVERSULUI [i
metoda masonic= \i vor face s= descopere o noutate
mereu vie, o noua viziune a lumii, a arhitecturii sale [i
finalmente a celelaite (celuilalt).

MARELE ARHITECT AL UNIVERSULUI d=
un sens diferit vie]ilor noastre. El mi-a dat m=sura
momentului prezent, mi-a re\nnoit constant viziunea,
ajutorul primit [i celui dat, \n con[tiin]a [i expresia unei
dorin]e care nu mai este cea a puterii, ci cea a dragostei
si a tandre]ii.

Nu mai sunt singur, retras de lume. MARELE
ARHITECT AL UNIVERSULUI mi-a redat tinere]ea [i
dorin]a \n puritatea Sa. Aceast= dorin]= era mascat= de pa-
siunile mele [i se transformase \n raport de fo]e [i putere. 

El m-a eliberat \n carnea [i spiritul meu.

Iubi]ii mei fra]i, am zis!
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Francmasoneria fiind un ordin ini]iatic,
Francmasonii  se reunesc \n lucr=rile lojii ale c=rei
suport esen]ial este ritualul. Ritualul utilizat de Marea
Loj= Unit= a Libanului este acela de rit Sco]ian Antic [i
Acceptat iar punctul de sprijin fundamental al acestui rit
este referirea la Marele Arhitect al Universului. 

O astfel de no]iune esen]ial= merit= câteva pre-
cizari mai ales c= ea explic= \n mare parte diferen]a \ntre
obedien]ele masonice, [i mai ales originea
Francmasoneriei speculative. Aceasta a \nceput cu
adev=rat s= se organizeze la \nceputul sec. XVIII la
Londra, mai precis \n 1717, \n momentul cre=rii primei
obedien]e masonice [i a redact=rii de c=tre Anderson \n
1723 a Constitu]iilor definind Francmasoneria
Universal= [i principiile sale. Articolul referitor la
Dumnezeu [i religie spune urmatoarele: “Un mason este
obligat de c=tre ]inuta sa s= respecte legea moral= iar
dac= in]elege bine arta, el nu va fi niciodat= un ateu stu-

pid, nici un libertin ireligios. O religie sau o lucrare a
omului poate fi l=sat= s= fie ceea ce poate fi [i aceasta nu
\l va exclude pe om prin Ordin, dac= el crede \n Marele
Arhitect al Cerului [i al P=mântului [i dac= practic=
\ndatoririle sacre ale moralit=]ii. ”

Putem s= ne imagin=m c= termenul de religie pe
care Anderson \l \ntrebuin]eaz= indic= mai degrab= o
moral= universal= decât o religie revelat=. Aceasta pare
a fi paradoxal venind din partea lui Anderson cat si lui
Désaguiliers, cei doi fiind pastori \ntru totul ata[a]i bis-
ericilor lor. Putem s= ne imagin=m ca \n calitatea lor de
intelectuali participan]i activi la ideile epocilor lor, cei
doi se gândeau la religie universal=, cre[tin= fara
indoial=, dar o religie non dogmatic=.

Aceasta pozi]ie adoptat= constituia o incitare
c=tre un abandon al conflictelor religioase prin consti-
tuirea unui ordin (Francmasoneria) care nu avea o
pozi]ie definit= fa]= de controversele dogmatice.

Abandon al conflictelor religioase
Mare Maestru al Marii Loji Unite a Libanului Dr. JAMIL SAADE,

Mare Loj= membr= a Confedera]iei Marilor Loji Unite ale Europei

Baniera Marii Loji Na]ionale a României [i Baniera R.:L.: Atheneum nr.66-Or.: Bucure[ti

Cele dou= baniere simbolizeaz=: prima Marea Loj= Na]ional= a României, iar a doua R.:L.: Athenaeum,
atelier simbolic istoric care, \mpreun= cu alte 11 ateliere masonice, a contribuit \n Conventul Extraordinar din
13-14 aprilie 6002 la constituirea regular= a Marii Loji Nationale a României .

Baniera Marii Loji Nationale a României are \n centru, intre cele doua coloane Boaz [i Joachin, Vulturul
cu stema  Moldovei desupra capului [i cu stema Transilvaniei \n pântece,  cu sabia \ntr-o ghear= [i cu palo[ul \n
cealalt=. Mai sunt prezente soarele, luna, ochiul \n triunghi, g=itanele de dragoste, pavajul mozaicat alb-negru,
portalul intr=rii \n templul lui Solomon având pe frontispiciu inscrip]ionat I.: G.: M.: A.: A.: U.:

R.:L.: Athenaeum constituit= \n 09.09.5999 la Orientul Bucure[ti al c=rui Prim Venerabil a fost R.:Fr.:
Viorel D=nacu are pe banier= \ncorporate urmatoarele: Atheneul Roman, sus]inut de o parte [i de alta de c=tre un
leu, sub care se afl= tricolorul României, dou= coloane Boaz [i Jachin cu rodiile [i cu globul p=mântesc, soarele [i
luna, g=itanele de dragoste, pe frontispiciu inscriptionat= I.:G.:M.:A.:A.:U.:, iar jos numele lojei: R.:L.:

Athenaeum la Or.:Bucuresti si Marea Loj= Na]ional= A României.
Banierele au de jur \mprejur ciucuri cu fir de aur [i sunt a[ezate la loc
de cinste, \n Templul Istoric Masonic al Marii Loji Na]ionale 
a României.

R.:L.: Athenaeum a propus M.:C.: al M.:L.:N.:A.:R.: un program
amplu pentru anul viitor 6009, când va s=rb=tori 10 ani de la consti-
tuire, manifesta]ii care \si \ncep preg=tirile din acest an.

Athenaeumul Român, construc]ie decorat= cu foarte multe simboluri
masonice, este simbolul R.:L.:Athenaeum istorice, a Marii Loji
Nationale A României.
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Dragii mei fra]i,
Respectabili mae[tri Venerabili,
Ill . Membrii ai M.C. ai M.L.N.A.R.
Prea Il. fra]i ai Supremului Consiliu al României de R.S.A.A.

Privim cu totii, ast=zi, zi de mare S=rb=toare a celui de
al-V-lea Convent al M.L.N.A.R., a cinci ani de la constituirea
juridic= [i organizatoric= postcomunist= a unei masonerii regu-
lare, tradi]ionale, spirituale [i morale, care s= continue lucrarea
masonic= de înalt= con[tiin]=, a genera]iei interbelice din
România.

Atunci, nu foarte mul]i, ca [i acum, au primit marea
ini]iere cu ocazia studiilor [i cursurilor [tiintifice, conferen]iate
de marii profesori universitari, în Capitalele de prestigiu ale
Europei. Reveni]i astfel în ]ar=, au pus în practic= tot ceea ce au
înv=]at, contribuind la dezvoltarea [i consolidarea institu]iilor
statului, realizând legi, reforme, respectând principii, ridicând
nivelul de trai al oamenilor. Masoneria acelor timpuri [i-a f=cut
pe deplin datoria, a fost factorul principal care i-a unit pe toti
români, activit=]ile lojilor de pe întreg cuprinsul ]=rii au fost
remarcabile [i în deplin= concordan]= cu nevoile sociale,
politice [i economice de atunci.

O via]= masonic=, o societate aleas=, cu o gândire
superioar=, care a fost tot timpul prezent=, prin fapte, în rândul
intregii societ=]i, a l=sat un fundament istoric puternic, adânc
înfipt în tradi]ia românilor, pe care ast=zi se sprijin= Masonieria
român=, M.L.N.A.R..

Respectul, omagiul pentru masonii români, care [i-au
f=cut datoria, principiile fundamentale care au men]inut vertical-
itatea coloanelor neîntrerupt, lumina care nu s-a stins niciodat=,
aici, sub acela[i jur=mânt masonic al timpului, ne oblig=, s= con-
tinu=m o lucrare masonic= de acela[i nivel dac= nu [i mai sus.

Vremurile de ast=zi, când R=ul se abate din ce în ce
mai mult asupra \ntregii omeniri, impun o lucrare puternic
moral= care prin binele, faptele noastre bune, s= asigure un
echilibru, o armonie, o toleran]= în ansamblu, astfel încât gen-
era]iile care urmeaz=, s= beneficieze de o dezvoltare natural= [i
superioar= în pas cu o evolu]ie spre înalt, frumos, puternic, [i
printr-o cre[tere adânc spiritual= pe vertical=.
România a parcurs 12 ani dup= comunism de în[elare, iluzie
de[art= a unei masonerii la întâmplare, unde haosul, minciuna,
corup]ia, reauavoin]= au cimentat-o într-o lav= incandescent=,
al c=rui viitor, s-a carbonificat, imortalizând cele mai negre
pagini din trecutul istoriei francmasoneriei române din toate
timpurile.

Noi, dragii mei fra]i, ne-am delimitat de aceast= pseu-
do-masonerie, ne-am ridicat, cu o for]= de nezdruncinat  dea-
supra, cu o mare credin]= în Marele Arhitect al Universului,
fiecare în Dumnezeul nostru, împotriva corup]iei, acestei
securi care a infestat zeci de mii de suflete, nu de mult, ci în
anul 2002 repectiv 6002, la Bra[ov.

Istoria, consemneaz= acest an, 6002, la Bra[ov, ca
începutul alegerii neghinei din grâu, a regener=rii masoneriei
române, printr-un germene s=n=tos, curat, din care s= renasc= o

masonerie de prestigiu, unde valorile, fra]ii de înalt= ]inut=
moral=, s= conceap=, s= creeze prin fapte, tot ceea ce România
[i românii au nevoie acum [i în viitor.

Am început acum cinci ani, am construit [i vom con-
tinua pe acest drum nu singuri, ci împreun= cu to]i fra]ii români
de pretutindeni, din ]ar= [i din str=in=tate, împreun= cu fra]i din
Europa, astfel încât România s= fac= parte din Marea Familie
European= [i Universal=, prin valori, caractere [i lumini.

F=r= a readuce în fa]a lumin=]iilor voastre multiplele
obstacole, piedici inten]ionate, denigr=ri [i alte ac]iuni nema-
sonice, din p=cate, din partea unor a[a zi[i, a[a numi]i masoni,
care oricum nu au însemnat nimic pentru noi, m= voi referi în
continuare la [iragul de împliniri pe care le-am realizat împre-
un= sub deviza: Liberatate, Egalitate, Fraternitate.

Am înfiin]at prima loj= ]=r=neasc= din lume, la
Hobi]a, satul natal a lui C-tin Brîncu[i, împreun=, unde am con-
struit monumentul închinat eroilor din primul si al doilea
r=zboi mondial, dorin]a scris= în testament de C-tin Brîncu[i.
Am d=ruit bisericii din Hobi]a [i celei din Pe[ti[ani, obiecte de
cult, c=r]i [i ajutoare pentru oameni. Am a[ezat o troi]= de
lemn, lâng= mormântul parin]ilor lui Brîncu[i, în amintire [i ca
semn cre[tin pentru C-tin Brîncu[i.

La Alba Iulia, la mormântul ridicat întru cinstirea
eroului si deopotriv= martirului Horea, fratelui Horea, fra]ii din
R. L. Horea, Clo[ca [i Cri[an din Alba Iulia, au ridicat un
Monument Candel=, dou= mâini gigantice din bronz de dimen-
siuni mari, ]inând în mâini un cord, de unde ]â[ne[te \n sus o
flac=r= ve[nic= pentru iubitul nostru frate, care s-a jertfit
oferind libertatea noastr=, o zal= a marelui lan] masonic etern,
al=turi de fra]ii lui [i de-o fiin]= ai neamului nostru.
Conferin]ele masonice publice, cu teme diferite cum ar fi:
Dreptul [i îndatoririle omului fa]= de el însu[i [i fa]= de soci-
etate, Locul [i rolul masoneriei în societatea românesc=, etc.,
cu participare international=, au provocat ini]ial la medita]ie,
autoperfec]ionare, [lefuind tot timpul a[a zisa piatr= brut=.
Participare la numeroase Conferin]e masonice interna]ionale
cum ar fi: în Italia, la Santa Gata di Goti; la Paris, la Centrul de
conferin]e al Grand Loge de France; la Lisabona la Congresul
Interna]ional organizat de Centro de Estudos Fernando Pessoa;
în Grecia, la Cet=]ile Eleusis - tradi]iile [i istoria eleusian=.

Alegerea [i apoi accederea în Confedera]ia, “Marile
Loji Unite ale Europei”, un prim pas spre unitatea masoneriei
Europene, cu un program [i un statut masonic, dar cu p=strarea
divesit=]ii specifice culturii [i tradi]iei fiec=rei na]iuni.
G=zduirea în 2005 a Consiliului Coordonator al Confedera]iei
“Marilor Loji Unite ale Europei”, prilej cu care am înfiin]at
“Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucure[ti”,
pentru studierea arhivelor masonice, tradi]iei masonice. Tot cu
aceast= ocazie, ca \n fiecare an, a[a cum vom participa [i în
aceast= zi – Seara Cultural= European= -, unde fra]ii din cul-
tur=, educa]ie, [tiin]=, din ]ar= [i str=in=tate, s= se cunoasc= [i
apoi s= construiasc= împreun=.

Comemor=ri ale fratelui Adrian Dohotaru [i fratelui

Cuvântul de deschidere al 
Marelui Maestru al M.L.N.A.R. fr. Viorel D=nacu

la al V-lea Convent al M.L.N.A.R., 6007
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Sever Fren]iu, Mari Mae[tri trecu]i la Orientul Etern, omagiu
adus pentru d=ruirea [i puterea de sacrificiu cu care [i-au ono-
rat înalta Demnitate de Mare Maestru.
Ac]iuni masonice, în Oltenia la m=n=stirea C=lui, Bistri]a,  în
Moldova la m=n=stirile din aceast= regiune, Vorone], Pâng=r=]
cu participarea unor delega]ii str=ine masonice, la Bra[ov la
prima scoal= româneasc= [i la m=n=stirea din Schei, la Hobi]a
si Pe[ti[ani, la Sl=nic Moldova, la Cisn=dioara, la cetatea
Cisn=dioarei, unde am desf=[urat o ]inut= masonic=, la Alba
Iulia, la Sighetul Marma]iei, unde num=rul monumentelor
masonice este impresionant, ca de altfel \n toate cimitirele din
Transilvania [i nu numai, la Constan]a, la Zal=u, la Timi[oara,
Baia Mare, le amintim pentru c= ele sunt parte din via]a noas-
tr= masonic=, Craiova, Bal[, Dr=g=[ani, Slatina, Com. Nicolae
Titulescu, Tg. Jiu, Tismana, unde nu de pu]ine ori to]i fra]ii
olteni [i din toat= ]ara am dialogat, am descifrat din tainele
masonice.

Am lansat reviste masonice, “Tr=iri Masonice”,
revista de opinie [i cultur=, revista masonic= “La Curte”, edi-
tate de Loja de Ritualistic= [i Cercet=ri Masonice.

Au fost traduse lucr=ri masonice, opere de mare val-
oare, ex: Istoria francmasoneriei, de Albert Makey, editia I si
II, Ritul Sco]ian de Flaurance Alain de la M.L.A. Fran]ei, etc.
Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucure[ti a
editat prima revist= masonic= intitulat= “Cuvânt Masonic” care
a ap=rut pe pia]a românesc= pentru publicul larg. Toate acestea,
au fost lansate în ac]iuni masonice, la Bac=u, la Bra[ov, Alba
Iulia, Ploie[ti, Cluj, Bucre[ti, Craiova, s.a.m.d, ocazie cu care
semenii no[tri  au avut contacte reale, cu masoneria. Am avut
ac]iuni radio, TV, pres=, care au marcat toate aceste momente,
care zic eu, c= au fost benefice nou=.

Am organizat \n fiecare an Ziua Masoneriei Române
pe 8 septembrie, unde au participat, ambasadori, oameni de
cultur=, fra]i din Obedin]a noastr= [i altele.

Am avut ac]iuni caritabile de sfintele s=rb=tori de
Cr=ciun [i Pa[te, am organizat agape fraterne cu so]iile an de
an, avem protocoale de colaborare cu Prim=riile de sector din
Bucure[ti, unde avem în între]iere 20 de familii de b=trâni, lun=
de lun=.

Activit=]i de constituire de loji pe întreg teritoriul
]=rii, de triunghiuri, urm=rind apoi dezvoltarea, consolidarea
lor. Construc]ia de temple masonice a[a cum a demarat
Bra[ovul, apoi Craiova, Bucure[ti, Piatra Neam], Sibiu, Alba
Iulia, Cluj, etc.

Am început în 2005 preg=tirea pentru constituirea
Supremului Consiliu al României de R.S.A.A., care se afl= în

plin= desf=[urare, multumindu-v= înc= o dat= pentru sprijinul
vostru, în]elegerii necesit=]ii continuit=]ii perfection=rii [i la
gradele superioare 4-33 cât [i spijinului acordat de fratele de la
Paris, Huber Greven, Suveran Mare Comandor al Supremului
Consiliu al Fran]ei cât [i Marele Cancelar fr. Michael Basiaux
[i Marele Secretar  fr. Jean Claude Herzt.

Am trecut apoi la traducerea ritualurilor masonice in
gradele 1,2,3 pentru a realiza o în]elegere a masoneriei de Rit
S.A.A. în toat= puterea tradi]iei [i regularit=]ii lui. Am schim-
bat echipamentul Masonic, sor], colan, dup= modelul R.S.A.A. 

Toate acestea au permis o maturizare a lucr=rii
masonice a M.L.N.A.R., un num=r mare de contacte cu Mari
Loji din Europa, dar si de pe alte Continente. Am încheiat
tratate de amici]ie [i recunoa[tere cu Mari Loji din Europa, cât
[i tratate administrative cu Mari Oriente [i Mari Loji prietene.
Deviza lucr=rii noastre este: prietenie, fraternitate, egalitate,
respect, toleran]=, libertate, realizând astfel armonie [i echili-
bru. În speran]a c= reamintirea împreun= a tuturor momentelor
în care, cu to]ii ne-am implicat \n mai mare sau \n mai mic=
m=sur=, important este c= împreun= am r=mas uni]i în to]i
ace[ti cinci ani, [i la bine [i la r=u, ceea ce dovede]te un
adev=rat [antier, în care lucrarea nu a fost usoar=, dar iat= ast=zi
ne bucur=m de frumuse]ea unei împliniri, a construc]iei în
piramid=, unde fiecare dintre noi realiz=m propria
perfec]ionare [i în=l]are spre treptele superioare ale în]elepciu-
nii [i ra]iunii.

În concluzie, M.L.N.A.R., este locul unde am con-
struit continuu, am oferit posibilitatea de cunoa[tere, am a[ezat
cârma la un drum bun, pe care masonii români încet cu r=bdare,
cu încredere, vor veni fiecare la timpul lor, s= pun= um=rul în
ceea ce înseamn=, noua genera]ie de masoni, care împreun= cu
noi s= dea rost [i direc]ie unei Românii puternice, în care valo-
rile, prin cultura, pentru c= avem o cultur= masonic= istoric=, s=
manifeste între oameni [i cre[tinizarea lor.

Pornind de la aceast= pagin= înscris= modest în istoria
Francmasoneriei Române, din ace[ti cinci ani, [i ge-nera]iile
viitoare vor confirma cu siguran]=, am s= \ncerc s= ofer câteva
sugestii posibile într-un program proiect, în noul mandat al
meu în perioada 2007 – 2010 al M.L.N.A.R.

V= mul]umesc [i în acela[i timp v= felicit pentru
lucrarea masonic= de înalt= ]inut= moral= pe care a]i realizat-o
în ace[ti cinci ani. 

V= doresc succes în continuare astfel încât împreun=
s= oferim speran]e genera]iilor viitoare c= România va fi un
Mare t=râm masonic, cu o puternic= cultur=, tr=ire [i gâdire
masonic=.
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Cele dou= func]ii majore ale muncii ini]iatice.
Munca ini]iatic= are dou= mari func]ii: una restau-

ratoare [i alta de trezire spiritual=. Func]ia restauratoare se
manifest= prin ritual. Ea este asigurat= de cadrul acestuia [i
garantat= prin ordin sau rit. Func]ia de trezire spiritual= este
realizat= prin practici, asigurat= de procesul ini]iatic [i
garantat= de cadrul acestuia. 

Func]ia restauratoare implic= dou= atitudini, dou=
competen]e. Membul, fratele sau sora, trebuie s= fie capabil
s= se alieze cu doctrina. Doctrina exist= \ntotdeauna, chiar
[i la cei care se feresc de ea. Ea este, cel pu]in, \nscris= [i
prezentat= \n ritualuri. Alian]= nu \nseamn= acceptarea pen-
tru un timp a unui ansamblu de credin]e care dau sens prac-
ticii, cu respectarea principiului: “Dac= doctrina te inco-
modeaz=, respinge-o [i continu=-]i practica”. Pe de alt=
parte, subiectul trebuie s= fie capabil de o alian]= cu grupul
din care face parte. Numai aceast= alian]= \l va determina
s=-[i dezvolte o co-creativitate al=turi de tovar=[ii s=i de
aventur=. O persoan= incapabil= de a face alian]e nu poate
intra \ntr-o structur= ini]iatic= bazat=, fie [i par]ial, pe o
comuniune a lucrului ini]iatic. Func]ia de trezire spiritual=
va cere competen]e inverse. Subiectul trebuie s= poat= s= se
distan]eze de doctrin= [i de grup, pentru a deveni autonom,
capabil de o auto-preg=tire [i chiar o auto-consolare \n
clipele grele. Distan]area de doctrin= permite considerarea
ca pe un mijloc printre multe altele, [i nu ca pe un adev=r.
Distan]area de grup stimuleaz= \nclinarea spre singur=tate,
f=r= de care nu este posibil nici un pas \nainte pe calea
ini]iatic=. 

Se vede clar paradoxul \n fa]a c=ruia ne afl=m.
Aceste dou= func]ii vor trebui s= fie prezente \ntr-un mod
\ntr-un mod echilibrat \n via]a lojei [i a grupului. Pentru
aceasta, este necesar= o vigilen]= sporit= din partea instruc-
torilor, a referen]ilor, “ini]ia]ilor”, Venerabililor lojilor,
primilor [i secunzilor supraveghetori, a na[ilor [i a altor
persoane. Ei sunt r=spunz=tori s= vegheze atât la p=strarea
alian]ei, cât [i la distan]area subiectului. |n anumite etape
ale vie]ii subiectului [i a grupului, alian]a va trebui \nt=rit=,
\n timp ce alteori va fi stimulat= distan]area. Suntem pe
muchie de cu]it, [i experien]a - nu vârsta - [i perspicacitatea
celor aminti]i vor fi hot=râtoare.

Prima etap= va fi consacrat= alian]ei. Aceasta va fi
construit= prin tr=iri [i prin studierea ritualurilor. Pentru ca
alian]a s= nu \l duc= pe subiect la o identificare cu doctrina,
func]ia operativ= a ritualului va trebui subliniat= \n mod
clar, iar incertitudinile, contradic]iile de ordin filosofic sau
cultural, eviden]iate f=r= ezitare. 
Proiectul ini]iatic

Munca ini]iatic= se \nscrie \ntotdeauna \ntr-un
proiect. Acest proiect arat= ca un triptic: Proiectul ordinului
sau al ritului, proiectul lojei, proiectul individual. Aceste
trei p=r]i vor trebui s= fie legate \ntre ele \n mod inteligent. 

Proiectul, privit prin prisma acestor trei dimensiu-
ni, va \ndeplini dou= func]ii: o func]ie referen]ial=, [i o
func]ie de comunicare. 

Punerea \n aplicare a respectivului proiect se va
organiza \n jurul axului acestuia. Ar putea fi vorba despre
un proiect ini]iatic, unul spiritualist, un proiect terapeutic,
sau unul social. |n anumite circumstan]e va trebui s= se
revin= la proiectul personal sau la cel al lojei, al ordinului
sau al ritului, pentru a corecta lucrul. Proiectul va ar=ta
deasemenea criteriile dup= care se face evaluarea muncii. 

Func]ia de comunicare se \nscrie \n dimensiunea
leg=turii. Ea este un pretext pentru religiozitate, pentru
]eserea unor leg=turi, vizibile [i invizibile, \ntre to]i cei ce
iau parte la aventura ini]iatic=. Func]ia de comunicare este
un vehicul pentru func]ia religioas=, f=r= a favoriza \ns=, din
acest motiv, religiozitatea.
|ntrep=trunderea cadrelor.

Patru cadre se \ntrep=trund unele cu altele: cadrul
institu]ional, cadrul partenerial, cadrul proiectului individ-
ual, cadrul muncii ini]iatice.

Cadrul institu]ional este definit de orientarea
ordinului sau a ritului, de doctrina [i regulile acesteia [i are
ca mijloc de exprimare loja. Cadrul institu]ional are mai
multe func]ii. El confer= lini[te [i siguran]=. Este \nv=luitor,
adic= subiectul se simte la ad=post, ferit, \n interiorul s=u.
Acolo, \n acest “interior”, el va accepta s=-[i exploreze pro-
pria interioritate [i s= \nfrunte problemele inerente unui
adev=rat proces ini]iatic, dar [i s= le \mp=rt=[easc= fra]ilor
[i surorilor lui \ntru aventur=.

Cadrul partenerial este \nscris \n contractul lojei.
Loja [i-a luat angajamentul de a-l \nso]i pe subiect care, la
rândul s=u, s-a \nscris ca partener \ntr-o aventur= deopotriv=
intelectual= [i spiritual=. Dou= func]ii caracterizeaz= cadrul
partenerial, una de diferen]iere [i alta de structurare.
Subiectul va \ncepe s= diferen]ieze ceea ce ]ine de profan de
ceea ce apar]ine sacrului, chiar dac=, la bun \nceput, i se va
preciza c= aceast= diferen]iere nu este real=,  ci face parte
din mijloacele folosite [i c=, mai târziu, aceast= distinc]ie va
disp=rea de la sine. Totu[i, \n acest stadiu al lucrului, exist=
cu adev=rat un exterior, ca [i un interior. Ca regul= gener-
al=, subiectul se afl= \n interiorul sau \n exteriorul lojei,
\n=untru sau \n afar=. Metalele sunt abandonate \n exterior,
prin metale \n]elegând pasiunile, defectele, cristaliz=rile
mentale. Prin munca ini]iatic=, “persoana” \ns=[i, acea fals=
entitate hr=nit= de condi]ion=ri, va r=mâne la poarta tem-
plului, doar fiin]a având acces la spa]iul sacru. Contractul
lojei, care poate fi tacit [i nu explicit, dar \ntotdeauna clar,
structureaz= aceast= aventur= \n care este implicat subiec-
tul. 

|n fine, r=mâne cadrul muncii ini]iatice \ns=[i.
Acesta este definit de alegerea practicilor [i de implicarea
subiectului \n \ntreaga dimensiune operativ=.

Munca, proiectul [i cadrul ini]ierii

de Remi Boyer
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A scrie despre Patriarhul Miron Cristea, este un
lucru de mare curaj. Una din figurile m=re]e ale ]=rii în
perioada Interbelic=, doctor în filozofie al Universit=]ii
din Budapesta, cu o lucrare despre via]a [i opera lui
Eminescu “Eminescu èlete ès müvei”.

A în]eles ca orice român, timpurile [i glasul lor
în fr=mânt=rile sociopolitice ale vremii, c= din anul de
gra]ie 1918 vor sosi clipe mai bune pentru na]ia sa.

A fost în suferin]= odat= cu na]ia sa [i a
n=d=jduit c= toat= cultura sa teologico-filozofic= îl va
ajuta la prosperitatea ]=rii sale, la în]elegerea eveni-
mentelor contemporane lui, el a în]eles ce înseamn=
fr=]ia între neamuri [i semeni – a în]eles [i a predicat
cuvântul “ca to]i s= fie una” – Ioan cap. XVII.

Se poate numi Miron Cristea, crainicul durerilor
nostre na]ionale, el spunea “tr=im într-un templu asediat
de un du[man puternic”.

A crezut în refacerea lui, a crezut în refacerea
unit]=ii na]ionale, o unitate în comunitate, bazat= pe
leg=turi fr=]e[ti de dragoste, luminat= de lumina marelui
Sfe[nic al Ochiului Marelui Creator.

R=sfoind prin hârtiile pr=fuite ale actelor
funda]iilor vremii, acte ale b=ncilor si societ=]ilor eco-
nomice, ale asocia]iilor de meseria[i, ale diverselor soci-
et=]i de teatru, vedem mâna binecuvântat= a Patriarhului
Miron Cristea care a în]eles rostul lor [i rolul lor în
lumea româneasc= [i o lume care face parte din Europa.

El a tr=it în vremea când oameni cu studii unver-
sitare coborau în [coliile s=te[ti, [coli ce erau cl=dite din
banul v=duvei.

A [tiut s= fie “tuturor toate” dup= cuvântul
paulin, a [tiut s= construiasc= [coala, acest templu al cul-
turii cum a v=zut \n Europa.

Ca ierarh [i-a dat seama c= leg=turile cu alte
popoare [i societ=]i eclesiastice din Europa, va aduce o
apropiere economic= [i cultural= cu ]ara sa.

În mâna sa de vl=dic= a concentrat toat= puterea
pentru a mânui for]a de ap=rare a valorilor na]ionale, de
conservare a tradi]iilor, a portului, a instruirii poporului,
de iluminarea lui prin alfabetizare.

A st=ruit în cuvânt=rile sale pentru p=strarea
unit=]ii noastre de neam, limb= [i credin]=, acest tri-
umvirat ce a f=cut din noi s= fim cheza[i la por]ile
Europei, citând clasicii de r=s=rit ai veacului de aur, dar
[i pe cei din apus ca de pild= Augustin, Ambrozie al
Mediolanului [i al]ii, sau profani ca de pild= Carlyle sau
Lamprecht, Eminescu sau Goga, el a luptat pentru o
baz= moral= a na]iei-baz= ce a stat la demonstrarea noas-

tr= c= suntem [i apar]inem
Europei.

El, “vocea luptei
pentru Marea Unire”- el
primul Patriarh român a
f=cut ca toat= munca sa s=
fie pentru neam [i lege,
fiind numit sol al înfr=]irii.

El a [tiut c=
ordinele [i corpora]iile
înfr=]ite în lupta pentru iluminare [i afirmare na]ional=,
vor face fa]= la educarea poporului [i a ]=rii, c= sunt o
for]= în prop=[irea na]iei. În interven]iile sale \n senatul
României, a sus]inut cu abnega]ie aceste idei, a fost
credincios ]elului s=u de lumin=tor, de p=rinte al neamu-
lui, fiind arbitru [i nu a alimentat patimile temperamen-
tului nostru latin, temperând cu autoritatea sa de p=rinte
pornirile politice ale vremii.

A [tiut s= critice [i s= împiedice alunec=rile
sociopolitice ale vremii, certând pe cei ce lezau patria [i
neamul prin extremismul lor spunându-le c= “patria
român= este o mam= bun= pentru to]i, c= aici în România
î[i pot cultiva limba [i obiceiurile f=r= nici o
restric]iune”.

Patriarhul Miron [tia c= ]ara sa pe care a
p=storit-o o las= în marea familie european= atât ca
regent [i apoi ca prim-ministru el a fost obsedat de dou=
idei:
1. Afirmarea principiului etnic românesc.
2. Afirmare principiului de autonomie “o autonomie
stâmp=rat=” cum o numea în dulce grai ardelenesc.
A [tiut c= ]ara sa este la întret=iere de drumuri [i a reu[it
s= o p=storeasc= cu demnitate. În  acele fr=mânt=ri a
reluat leg=turile cu Anglia [i Biserica Anglican= prin
vizita sa din 1936 [i cu Europa de Vest prin Polonia în
vizita din mai 1938.
Înc= din 1925 la congresul “Cre[tinismului practic” de
la Stocholm, era omagiat, iar în 1927 Pre[edintele
Fran]ei, de[i nu îl v=zuse, îi aducea elogii.

Din cele relatate, vedem c= Patriarhul Miron a
[tiut s= lupte pentru afirmare european= a României,
pentru intrarea ei în marea fr=]ie, aceast= unitate în care
to]i s= fim una în gând [i în sim]ire - to]i în noua arhi-
tectur= a iubirii, în numele Celui ce a f=cut Templul
Unit=]ii, în credin]a, în iubire, în Marele Arhitect.

Doctorand LIVIU ANDREESCU

Miron Cristea Patriarhul Neamului

Patriarhul Miron Cristea (1868-1939)
din 1920 Mitropolit Primat, iar din 1925 Patriarh
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Centrul Independent de Studii [i Cercet=ri Ezoterice a fost înfiin]at în toamna anului 2007, din ini]iativa
membrilor unor societ=]i ini]iatice române[ti, ca interfa]= între acestea [i lumea profan=.

În crearea acestui Centru, am pornit de la convingerea c= tradi]ia ezoteric= occidental= este, din p=cate, insu-
ficient [i incomplet cunoscut= în ]ara noastr=. Pe de alt= parte, suntem siguri c= sunt mul]i cei care a[teptau apari]ia
unei structuri de acest fel, menit= s= abordeze, într-un mod organizat [i coerent, conceptele fundamentale, filosofice,
istorice, hermeneutice, antropologice ori sociologice ale amintitei tradi]ii, din care România face parte [i la care a
fost reconectat= dup= anii de întuneric din a doua jum=tate a secolului trecut. 

Am fost încuraja]i în demersul nostru de numero[i prieteni, dezam=gi]i, ca [i noi, de calitatea a[a-numitelor
organiza]ii mai mult sau mai pu]in oculte ap=rute în anii din urm=, care, de[i î[i
arog= deseori filia]ii importante, uzurpate sau acordate cu prea mare u[urin]=
de unii ezoteri[ti apuseni, în loc s= se preocupe de implementarea unor sisteme
de înv=]=tur= sau de cercetare a în]elepciunii ancestrale, pentru a permite racor-
darea inteligen]elor române[ti la sistemul tradi]iei occidentale, s-au aplecat
numai asupra dezvolt=rii propriilor afaceri [i au creat  doar forme f=r= fond, în
care nu g=sim nici urm= de spiritualism.

Nu este menirea noastr= a lupta împotriva acestora, c=ci, a[a cum se
spune, sunt “mul]i cei chema]i, dar pu]ini cei ale[i”. Fiecare este liber s=
urmeze calea cea mai apropiat= de propriile sale aspira]ii, care s= îl conduc=
spre împlinirea mult râvnit=.

Noi am ales un alt drum, de-a lungul c=ruia lumina ne este dat= de o
pleiad= de mae[tri spirituali din trecut, de la Hermes Trismegistul, Pitagora ori
Platon, pân= la Martinez de Pasqually, Louis Claude de Saint Martin, Jean
Baptiste Willermoz, Jacob Boehme, Emmanuel Swedenborg, Papus, René
Guénon, Rudolf Steiner, Robert Ambelain, Robert Amadou, Francesco
Brunelli, Gastone Ventura, [i mul]i al]ii.

Ne c=l=uzesc pa[ii în aceast= direc]ie personalit=]i marcante ale vie]ii
spirituale de pe toate continentele, din Benin pân= în Anglia [i din America de Sud în Grecia.

Martinism, Kabbal=, Gnoz=, Alchimie, Hermetism, Astrologie, Tarot, Rozicrucianism, Teozofie sau
Antroposofie, iat= tot atâtea teme incitante pe care vi le propunem spre studiu [i aprofundare.

În scurtul timp scurs de la înfiin]are [i pân= azi, Centrul de Studii [i Cercet=ri Ezoterice a organizat o serie
de conferin]e [i seminarii, sus]inute de câ]iva dintre mentorii [i prietenii no[tri din întreaga lume: Michael Buckley
(Anglia), Piers Vaughan (S.U.A), Georgios Tsadakis (Grecia), Remi Boyer (Fran]a); am editat primul num=r al
revistei trimestriale de cultur= ezoteric= “Ini]ierea”, dup= modelul publica]iei omonime din Fran]a, înfiin]at= de ocul-
ti[tii francezi condu[i de Papus, la finele secolului XIX , [i suntem pe cale s= public=m primele c=r]i despre ocultism,
sub egida C.I.S.C.E. 

Site-urile noastre de internet, www.cisce.ro [ www.initierea.ro , de[i se afl= înc= la primii pa[i în universul
virtual, î[i propun s= devin= un portal care s= reuneasc= pasiona]ii de ezoterism din întreaga ]ar=, integrându-i în
comunitatea interna]ional=.

În fine, ne dorim s= realiz=m un parteneriat public-privat cu o Universitate de renume din România, pentru
întemeierea unui centru inter-disciplinar de excelen]= pentru studiul tradi]iei ezoterice europene, fiind sprijini]i în
acest sens de speciali[ti europeni în domeniu, precum Antoine Faivre, Jean-Pierre Brach, Vouter Hanegraaf, Marck
Sedwick, etc., reuni]i în Societatea European= pentru Studierea Tradi]iei Ezoterice Occidentale.

Toate acestea se pot face, îns=, numai al=turi de voi, cei care citi]i aceste rânduri, cu sprijinul vostru moral
[i material.

V= a[tept=m a[adar al=turi de noi.
Fi]i bineveni]i !   

Pre[edinte C.I.S.C.E.,
Dr. Vlad Sauciuc

UN NOU CENTRU DE STUDIERE A TRADI}IEI 
EZOTERICE EUROPENE A LUAT NA{TERE LA BUCURE{TI 




