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7 ani de masonerie ai

Marii Loji Nationale a Romaniei

Masoneria \ncepe \n fiecare zi, cu fiecare r=s=rit
de soare [i adun= \n Templele ei pe cei mai buni fii ai omu-
lui, omul fiind \nsu[i crea]ie a Marelui Arhitect al
Universului.

Aici \n Templu, la lumina str=lucitoare a razelor
de soare, to]i cei cu sufletul curat, morali, cu con[tiin]=,
primesc c=ldura l=untric= sufleteasc=, prin harul divin ce se
revars= continuu asupra noastr=.

Noi, nu trebuie, decât, s= nu l=s=m s= cad= pe
al=turi, sa se risipeasc=, ci s= culegem mereu \n interiorul
nostru spiritual, sufletul, c=ci suntem suflu al Marelui
Arhitect al Universului, care cuprinde tot [i toate, [i care
este cuprins \n tot si toate.

Noi, generatiile de ast=zi, c=lite \n foc [i sub vânt,
vedem cum s-au produs muta]ii extraordinare \n efect, \n
rela]ia om-sacru, muta]ii \n genomul uman, stiind c= din
pântecele mamei de 45 de ani, omul poate suferi o maladie
foarte grav=, [.a.m.d, \n concluzie, nu mai putem privi cu
aceea[i accep]ie problematica masoneriei de azi cu cea a
masoneriei de acum câteva sute de ani.

|ns=, tot noi, genera]iile de ast=zi, am fost ]inute \n
\ntuneric timp de 45 de ani de noapte ro[ie, de comunism,
\n care omul era descalificat, era scos \n afara fiin]ei sale,
bisericile d=râmate, religia interzis= \n [coli, s.a.m.d.

Francmasonii, au fost \nchi[i, tortura]i, mul]i au
murit prin pu[c=rii, averile confiscate, familiile distruse,
copii orfani r=ma[i pe str=zi.

Iat= c= azi, dup= 19 ani de libertate, de democra]ie,
de \n]elegere a fenomenului Masonic \n general [i a
\nv=]=turilor [i cunoa[terii simbolurilor \n special, avem
\ndr=zneala s= men]ion=m câteva idei ce s-au cristalizat. |n
ce m= prive[te \n to]i anii, de la ini]iere \ncoace, dar \n mod
special de acum 7 ani, de când, am fost ales Mare Maestru
al Marii Loji Na]ionale a Romaniei, - aveam 33 de ani, la
Brasov, in 13 – 14 aprilie 6002, intr-un Convent
Extraordinar, regular, unde au participat un numar de 11
loji din ]ar=, [i scrisori transmise de la \nc= 37 de
Venerabili de loji, care nu au participat din cauza
amenin]=rilor primite, [i mul]i al]ii motivând la telefon ca
nu pot veni din varii motive, dar c= ne sus]in, \[i dau acor-
dul pe deplin la ceea ce, Nicu Filip, Primul Maestru ales
dupa 1989, a ini]iat.

|ntr-o lucrare masonic= de mare anvergur= [i
detaliu, care va fi scoasa in luna septembrie, a.c., cu ocazia
implinirii a 10 ani de lucrare masonic= a R:. L:.
Athenaeum, nr. 66 (loja fondatoare a Marii Loji Na]ionale
a României), pe care am condus-o \n to]i ace[ti ani, voi
prezenta toate scrisorile, notele telefonice, Rapoartele
Paln[elor de Arhitectur=, ale tuturor fra]ilor, [i toate activ-
it=]ile masonice realizate, de un num=r foarte mare de fra]i
din Bucure[ti, din ]ar= [i din str=in=tate.

Acest Volum Masonic, practic arat= o colaborare
interdisciplinar=, interobedien]ial= [i interuman=, de mare
profunzime, cu mare complexitate \n comportament,
gândire [i ac]iune, manifestate cu discre]ie [i diploma]ie \n
interiorul fr=]iei [i \n societate.

7 ani de masonerie, este un timp care s-a scurs, sau
sunt evenimente care s-au derulat \ntr-un acela[i timp, pen-
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tru c= parc= adineauri au fost primele clipe cand au
re\nceput toate.

Din gre[eli, din ne[tiin]=, unori, chiar din
ne\n]elegere am lucrat, poate nu tocmai cum trebuia, ci sub
planul tinere]ii, cu credin]a c= [i noi putem face ceva bun,
astfel c= voi \ncerca in cele ce urmeaz=, s= nu prezint o tre-
cere \n revist= a tuturor evenimentelor, \ntr-o ordine crono-
logic=, pentru c= ar trebui un spa]iu foarte mare. La \nceput
am s= caut s= prezint unele ganduri, care s-au concretizat,
\n ace[ti 7 ani de via]= masonic=, \n manifest=ri ale unui
ini]iat, care s-a angajat pe drumul ini]iatic, care \nseamn=
calea spre virtuti, calea spre mântuire.

7 ani de lucrare masonic= regular=, tradi]ional= [i
spiritual= au permis fiec=ruia dintre noi s= ne cunoa[tem,
s= ne \mprietenim, [i s= c=p=t=m \ncredere din ce \n ce mai
mare unii \n al]ii. Am participat la nenum=rate activit=]i \n
loj=, \n Marele Consiliu, \n ac]iuni publice, toate fiind
experien]e unice, unde rolul mental al cuvântului a reusit s=
transforme materia.

Permanent, am \nv=]at unii de la al]ii, am organi-
zat \ntruniri masonice, aproape \n toate regiunile ]=rii, \n
Orientele cu tradi]ie, cultur=, [i fiecare frate a cunoscut la
fa]a locului templul, membrii lojei, preocup=rile lor, [i
felul cum dezvolt= \n Orientele lor masoneria.

Tot ce s-a construit \n ace[ti 7 ani, nu s-a putut
face decât fiind strâns uni]i [i când am fost huli]i [i când
nu, având dorin]a unanim= de crea]ie, de idei, proiecte care
au hr=nit trupul (\n]elegând inclusiv loja [i Marea Loj=), \n
perfec]ionarea noastr= c=tre actuala structur= [i parteneri-
atele noastre cu Marile Loji din plan interna]ional.

In baza acestor pun]i de leg=tur= f=cute cu fra]ii
din str=in=tate, [i de \nceput cu
fra]ii de la Grand Lodge de
France, am \nv=]at c= ritu-
alurile sunt fundamentul,
coloana de sus]inere a \ntregii
opere de perfec]ionare,
cunoscând artele, sim]urile,
no]iunile interdisciplinare, ezo-
terice, am c=p=tat [i mai mult=
\ncredere v=zând c= nu mai
suntem singuri, [i chiar am fost
selectiona]i, recomanda]i, [i
admi[i membri \n Confedera]ia
Marilor Loji Unite ale Europei.

Aici, am intrat \n con-
tact cu fra]ii din Marea familie
masonic= Universal=, [i per-

manent am primit lumina, pân= la ultimul discipol, am
\n]eles ce trebuie s= faci ca discipol, apoi ca [i companion,
[i \n cele din urm= ca maestru.

7 ani de masonerie printr-o prezen]= \n atelier, la
toate reuniunile interne [i interna]ionale, a unui num=r cât
mai mare de fra]i din Marea Loj= Na]ional= a României,
\nseamn= pregatirea unui maestru adev=rat sau pentru al]ii
7 ani de ucenic, fiecare pe m=sur= ce a \naintat spre gradele
de perfec]ie 4° – 33°, i]i dai seama cu atât mai mult c= e[ti
la \nceput, unde permanent te [lefui, te ciople[ti, te erodezi,
mergând din ce \n ce mai greu spre lumini]a de la cap=tul
tunelului. Aceast= lumin= pe care o primim continuu, face
ca noi s= vedem \n fiecare clip= [i s= distingem adevarul de
minciun=, r=ul fa]= de bine, [.a.m.d.

7 ani de masonerie, pa[nic=, tolerant= \ntr-o
armonie specific= fr=]iei, \mp=nat= de unele momente ale
epur=rii naturale, ne-au maturizat si mai mult, \n]elegând
ucenicia fra]ilor, care au accesat pe drumul ini]iatic, cu
adev=rat o [coal= ini]iatic=, unde au cunoscut, perceput
mesajele fra]ilor de mii de ani \nm=nunchiate \n simboluri,
Landmarkuri [i \nv=]=turi masonice.

Masoneria \nseamn= calea spre virtu]i, este o uni-
une a oamenilor liberi [i de bune moravuri care practic=
Ritul Sco]ian Antic [i Acceptat, \n toat= puritatea [i regu-
laritatea lui.

Fra]ii din Marea Loj= Na]ional= a României, con-
inu= tradi]ia masonic=, pe care o avem cu Grand Lodge de
France, care \n cei 45 de ani de comunism a g=zduit franc-
masonii români \n atelierele sale, ajutandu-i foarte mult.

Instrumente folosite \n cadrul ritualului masonic
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Alexandru
Ioan Cuza

de Marius Nagy

Alexandru Ioan Cuza (n=scut la 20 martie
1820 in Galati - Bârlad - decedat la 15 mai 1873,
Heidelberg, Germania), a fost fondatorul României
moderne, domnul Unirii, primul domn al României
(1859 - 1866). La 5 ianuarie, la Ias[i, Alexandru Ioan
Cuza este ales domn al Moldovei. La 24 ianuarie, la
Bucure[ti, tot el este ales domn al Munteniei. Astfel
românii, de[i nu au c=lcat dorin]a marilor puteri de a
avea dou= ]=ri cu doi domnitori, dou= conduceri,
dou= parlamente, etc, profitând de absen]a preciz=rii
c= ace[ti domnitori trebuie sa fie persoane diferite, au
ales deliberat [i calculat pe unul [i acela[i domnitor,
Alexandru Ioan Cuza, care va efectua, de fapt, unirea
Principatelor Române. Acest tânar militar de carier=
s-a dovedi a fi un talentat conducator, politician,
diplomat, vizionar, executant remarcabil al unor
n=zuin]e seculare ale românilor.

Imediat \ncep a se crea \n principalele centre
ale ]=rii institu]ii de cultur= general= [i institu]ii de
\nv=]=mânt mediu, urmând ca \n anul urm=tor, 1860,
s= se creeze primele institu]ii de \nv=]=mânt superior.

|n 1860 se \nfiin]eaz=, la Ia[i, Universitatea,
Conservatorul de muzica [i se \ntocme[te un Proiect
de lege organic= pentru instruc]ia public= \n
Principatele Unite, \n care se prevede obligativitatea
\nv=]=mântului primar la sate [i ora[e. In bugetul
anului 1860, se prevede o real= cre[tere a num=rului
[colilor s=te[ti. |n ace[ti primi ani s-au \ncheiat con-
ven]ii [i rela]ii diplomatice cu diferite state. Tot \n
acest an se \nfiin]eaz= la Paris o agen]ie diplomatic=
a Principatelor Unite [i se \ncheie o conven]ie
telegrafic= cu Rusia, cea dintâi conven]ie inter-
na]ional= a Principatelor Unite. La 24 decembrie
1861, de[i cele dou= principate unite se aflau \nc=
sub suzeranitatea otoman=, Alexandru Ioan Cuza
declara existen]a statului Român cu capitala la
Bucure[ti.

|n 1862 se stabilesc \n]elegeri
[i leg=turi telegrafice cu Austria.
Are loc revolu]ia ]=ranilor condus=
de Mircea M=l=ieru. Alexandru
Ioan Cuza formeaz= un singur
guvern sub conducerea lui Mihail
Kog=lniceanu. Noul guvern prezint=

Adunarii [i realizeaz= proiectul legii privind secu-
larizarea averilor mân=stire[ti, lege prin care s-a dat o
lovitur= puternic= feudalismului. De asemenea, se
supune poporului, spre aprobare prin plebiscit, o
nou= contribu]ie, o nou= lege electoral=.
Nationalizeaz= po[ta [i telegraful de capitalul grec.
|n 1864 se decreteaz= Legea Rural=, prin care se des-
fiinteaz= iob=gia. Reforma agrar= din 1864, a c=rei
aplicare s-a \ncheiat \n linii mari \n 1865, a satisf=cut
\n parte dorin]a de p=mânt a ]=ranilor, a desfiin]at
servitu]ile [i rela]iile feudale, dând un impuls \nsem-
nat dezvolt=rii capitalismului. Tot acum se
\nfiin]eaz= Universitatea Bucure[ti, se creeaz= {coala
de arte frumoase, la Bucure[ti, la conducerea c=reia
este desemnat Theodor Aman [i se realizeaz=, \n pre-
mier= o {coal= de medicin= veterinar=.

Nu exist= domeniu de activitate economic=,
social-politic=, cultural=, administrativ=, militar= din
]ara, \n care Cuza s= nu fi adus \mbunatatiri [i \nnoiri
organizatorice pe baza noilor cerin]e ale epocii mod-
erne.

A fost silit sa abdice la 11 februarie 1866.
Aceasta abdicare silita putea avea consecinte grave,
pentru c=:
1. dup= \nl=turarea lui Cuza satele au fost
\nsp=imântate c= reforma agrar= nu va mai avea loc.
2. la 3 aprilie 1866 la Ia[i - Mi[carea Separatist= -
ducea la anularea unirii Moldovei cu }ara
Româneasc=,
3. Poarta Otoman= mobilizeaz= armata la Dunare
pentru a interveni \n România, unirea fiind recunos-
cut= doar pe timpul domniei lui Cuza.

A fost \nmormantat ini]ial la Biserica
Domneasc= de lang= Palatul de la Ruginoasa, a[a
cum a dorit el, iar dup= al doilea razboi mondial,
osemintele sale au fost mutate la Biserica Trei Ierarhi
din Iasi.

Am zis.
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CERCETAR I
MASONICE
Centrul Regional de
Studii Francmasonice
Paris - Bucure[ti

de Vinicius Tomescu

Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris
- Bucure[ti, constituit \n 2002, cuprinde cercet=tori, ini-
tia]i [i neinitia]i, femei si b=rba]i, oameni care lucreaz=
\ntr-o echip= colectiv= bine structurat=, pentru recuper-
area memoriei colective a istoriei francmasoneriei,
crearea unui fond Arhivistic Masonic Na]ional,
alc=tuirea unui Muzeu Masonic Na]ional la Alba Iulia,
formarea unei Biblioteci Masonice. Sub patronajul
Centrului func]ioneaz= o Editur= Masonic= [i un
Magazin Masonic.

Centrul Regional de Studii Francmasonice este
membru al AMMLA din 2006, anul trecut (2008)
g=zduind \n premier= lucr=rile AMMLA la Bucure[ti. La
acest eveniment au venit \n ]ara noastr= exper]i in franc-

masonerie din \ntreaga lume, expunând descoperiri ale
lor despre istoria francmasoneriei române, \n Aula
Academiei Române [i la Muzeul Na]ional de Istoriei al
României. Aici au avut ocazia s= vad= 2 expozi]ii
masonice, una \n premier= dup= 1989, la Academia
Român=, cealalt= la Muzeul de Istorie al României, com-
plectându-[i cuno[tin]ele despre istoria francmasoneriei
române.

Anul acesta lucr=rile AMMLA au loc \ntre 9 [i
12 iunie la Bayreuth, \n Germania, unde Centrul
Regional de Studii Francmasonice, \nso]it de Centrul
Independent de Studii [i Cercet=ri Ezoterice din
Romania, reprezentat de Domnul Vlad Sauciuc, reco-
mandat anul trecut de noi celor din AMMLA, vor
prezenta noi cuno[tin]e privind istoria francmasoneriei,
\n special din Transilvania.

Delega]ia condus= de Pre[edintele Centrului
Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti, Dr.
Viorel D=nacu, cuprinde: Marele Cancelar cu Rela]ii
Externe, Oprescu Ruslan, Bernard Wagner, cet=tean
roman de origine german=, Fr. Frantz Jank, cet=]ean
român stabilit \n Germania [i Fr. Mircea Ionescu, mem-
bru al Marelui Consiliu al Marii Loji Na]ionale a
României, astfel \ncât s= reu[im o cunoa[tere reciproc=
a istoriei masoneriei române [i germane, având \n vedere
c= \n arhivele masonice existente sunt multe documente
scrise \n limba german=, iar \n ]ara noastr= a existat o
activitate masonic= a comunit=]ii germane foarte intens=.

Centrul Regional de Studii Francmasonice
Paris- Bucuresti, stabile[te prin cultur=, stiin]= [i cerc-
etare, pun]i de legatura cu toate Obedien]ele masonice [i
cu Riturile din \ntreaga lume, punându-se \n slujba
adev=rului care se na[te din lumin=, |ntru Gloria Marelui
Arhitect al Universului.

Instrumentele fundamentale ale masonului: echerul [i
compasul
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CAROL DAVILA
de Mircea Ionescu

Carol Davila, a tr=it \ntre 1826 [i 1884.
N=scut \n Parma, de origine francez=, a fost medic
militar, atingând gradul de general. Studiile
[tiin]elor medicale le-a facut \n Fran]a.

C=s=torit cu Doamna Anica Racovi]=, pe
numele ei de na[tere Golescu, s-au stabilit in 1853
\n România, fiind angajat pentru organizarea servi-
ciului sanitar militar, apoi medic, [ef al Spitalului
Militar, iar din 1864 Inspector General Sanitar al
Armatei Române. |n anul 1859 a fost aghiotant
domnesc. A fost ridicat la gradul de colonel \n 1859,
apoi general de brigad= \n 1860, apoi general de
divizie. |n 1855 a fondat {coala de mic= chirurgie,

\n 1869 - Facultatea de Medicin=, 1876 a condus
Societatea Na]ional= de Cruce Ro[ie.

|n 08.05.1874 a fost recomanadat pentru
intrarea \n francmasonerie, a fost direc]ionat spre
R.: L.: |n]elep]ii din Heliopolis, din Bucure[ti, \n
04.06.1874 a fost ini]iat \n cadrul unei ceremonii rit-
uale, devenind ucenic francmason.

A urmat \n mod riguros toate regulile
prev=zute de Constitu]ia [i Regulamentul General al
Masoneriei, astfel c= \n scurt timp este ales
Venerabil Maestru.

De acum inainte, Fr .: Carol Davila particip=
intens la via]a masonic= româneasc=, fiind delegat
s= reprezinte loja din care f=cea parte la Adunarea
General= a Venerabililor de loji din cadrul Grand
Orient de France, la Paris \n 1874, pentru prima dat=
\n istoria Francmasoneriei Române.

In 1879, este ales membru al Comitetului
Central al Masoneriei Romane [i Pro Mare Maestru
al Marelui Orient la României. Este \mputernicit de
R .:L .: din Bucure[ti, LES ZELES PHILANTRO
PIQUES din Paris, Silence din Barcelona – Spania,
[i La Paix (Post Louis – Insulele Mauritiu), s= le
reprezinte \n loja sa din Bucure[ti.

Iat= cum un mare om de [tiin]=, o personali-
tate a lumii medievale [i universale, este [i un ini]iat
al tuturor timpurilor, care este nemuritor asa cum
crede orice francmason adev=rat.

Exemplul lui, a ini]iatului Carol Davila, este
o zal= pre]ioas= \n Marele Lan] Universal, al=turi de
al]i mari binef=c=tori ai omenirii, care fiecare [i-a
adus contributia sa, fiecare \n cadrul epocii sale [i
pân= \n zilele noastre.

Am zis.

Dic]ionar
“Disciplina masonic=” -prin cunoasterea

proiectelor de arhitectur=, ne apropie de cele mai

multe ori de misterele insonderabile ala Orientului .

Fiecare societate isi are regulile ei si fiecare organi-

za]ie \[i are principiile ei toate aceste fiind foarte

importante pentru a intelege sensururile lor. Putem

spune ca cele mai multe dintre atributele masoneriei

in modul in care disciplina se impune membrilor sai .

Dar, pentru ca aceasta educatie de conduita si de

desfasurare a studiului se realizeaza asupra spiritu-

lui, merita sa subliniem caracterul spiritual. O loja

este disciplinara, atunci cind aceasta reuseste tot

timpul sa isi reuneasca membrii , cind isi plateste

suma de capsitatie stabilita, si daca este reprezen-

tanta in adunarea Generala la timp si locurile sta-

bilite. Un mason este disciplinar daca acesata

fregventeaza la timp si cu regularitate lucrarile lojei

din care face parte si isi plateste la timp cotizatiile ,

lucru pentru care s-a angajat la inceput.



Sensuri
de Codru] Iulian St=nescu

Dreptul Uman
Orientul Masonic mixt international – con-

stituit la Paris la data de 4 aprilie 1893, av\nd titlul
Marea Loj= Simbolic= Sco]ian= Mixt= a Fran]ei
<< Dreptul Uman >> de c=tre Maria Deraismes [i
George Martin. Devenit \n 1899 Ordinul Masonic
Mixt Interna]ional “ Dreptul Uman “ oficial apare
la data de 12 iunie 1901.

Putem s= spunem c= Dreptul Uman s-a
creat \n 3 etape:

1. La initiativa Mariei Deraisnes , in
dupamiaza zilei de 14 ianuarie in loja “ Liberilor
ginditori ai p=cii“

2.Crearea Marii Loji Simbolice Mixte care
s-a realizat la Pris la data de 1894 .

3.Fondarea Ordinului Masonic Mixt
International Dreptul Uman din 1899 si 1921.

Marea Loja Feminin= a Fran]ei
Grande Lodge Feminin de France – a luat

fiin]= din Grande Lodge de France permi]ând
femeilor s= ia parte la via]a intelectual= [i la practi-

ca solidarit=]ii umane.
Aceste loji nu se aseam=n= deloc cu lojile

de adop]ie din sec XVIII [i XIX . Create pe baza
atelierului masculin, al c=rei model \l adopt=,
func]ioneaz= sub auspiciile Consiliului Federal al
Marii Loji A Fran]ei. Lucr=rile fiind acelea[i dar
ritualul diferit, la Conventul din 1935 Grande

Lodge De France a decis s= confere
acestor loji de adop]ie autonomia [i s-a
decis s= se creeze o Masonerie exclusiv
feminin= astfel reabilitându-se rolul [i
imaginea femeii \n societate.
Lucr=rile care au stat la baza Ritului
Sco]ian Antic [i Acceptat \ntre timp
recunoscându-se Constitu]ia Marii Loji
Feminine a Fran]ei.

Dup= conventul din 1972 Lojile din
Cadrul Marii Loji Feminine a Fran]ei au
posibilitatea s= lucreze [i dup= rituri
regulare, dar numai cu acordul
Consilului Federal.
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Calendar masonic, sec XIX

Gravur= masonic=, sec XIX
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Asocia]ia A.M.M.L.A

de R=zvan Vintilescu

Este o Asocia]ie care cuprinde muzee

masonice, biblioteci masonice, arhive masonice,

centre de studii francmasonice ale diferitelor

Obedien]e Masonice, Rituri, [.a.m.d. care a[eaz=

mai presus de toate [tiin]a, cerc-

etarea, cunoa[terea istoriei francma-

soneriei din întreaga lume.

Universalitatea masoneriei se

manifest= \n primul rând printr-un

limbaj simplu [i simboluri care per-

mit oriunde ai fi s= pricepi c= ritualul

este unul..

Acest lucru permite, face loc

in]elepciunii, ra]iunii s= primeze \n

calea spre virtu]i .

Fondatorul acestei AMMLA,

Thomas, trecut la Orientul Etern,

întrebat fiind de Fr. Viorel D=nacu ce

înseamn= regular [i iregular – el

r=spunde: “Dragul meu frate D=nacu

eu studiez via]a masonic= a lui W.A.

Mozart de 11 ani, m-a pasionat, este

extraordinar, [i cine dore[te s= afle despre masonul

Mozart m= invita [i le vorbesc cu pl=cere indifer-

ent de la ce organiza]ie este ”

Iat= c= pornind de la acest model, fondator al

A.M.M.L.A., care [i-a netezit orice asperit=]i,

[lefuind piatra tot timpul vie]ii, eliminând orice

arogante, orgolii, erori umane, a[eaz= \n vârful de

lance cunoa[terea, crea]ia, dialogul, cultura,

stiin]ele universale reg=site integral \n via]a [i

opera lui Mozart.

Baniera A.M.M.L.A.
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de R=zvan Bica

Daca ai fost dezam=git, munca noastr= a fost
zadarnic=. Dac= aceste grade au pentru tine o
valoare adev=rat=, aceasta depinde de capaci-
tatea ta de a le \ntelege [i felul cum ai studiat [i
reflectat asupra lor.”
(Albert Pike)

Viitorul Francmasoneriei de

Rit Sco]ian, este \n mainile
membrilor ei. Ea va fi aceea ce
noi facem din ea, o institu]ie de
conducere moral=, de progres
educa]ional [i \ndatoriri
filantropice sau pur [i simplu un
club cu titluri goale [i preten]ii
vane. Pentru a ajunge la stadiul
din trecut, se cere un efort com-
binat [i concentrat pentru a
\nv=ta [i a tr=i, s= \nv=]=m
lec]iile simple de moralitate
practic= [i \nv=]=turile sublime
ale filosofiei religioase, apoi s=
le traim \n realitate, astfel ca
lumina noastr= s= str=luceasca \n
fa]a oamenilor, iar ei s= continue
s= doreasc= prietenia noastr= [i
s= vie lâng= noi, \n adun=rile
noastre.

S=mân]a este propria
noastr= \mbun=t=]ire, iar
fructele, progresul moral.
Fiecare dintre noi trebuie s=
devin= “Master Interior“,
(Stapân al Interiorului Propriu),
pentru c= dac= nu ne vom

st=pâni noi pe noi \n[ine, influen]a noastr= asupra
celorlal]i oameni nu va aduce bune rezultate.

Oameni buni, oameni buni,
Nu c=ut=m mai mult, nu oferim mai mult,

Este destul.

Calea ini]iatic=

Portretul printului Frederic des Pay Bas, in Tinuta de Mare Maestru
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P=[im timizi \ntr-un nou

secol, un secol al schimb=rilor

mult prea rapide, al vitezei [i al

speran]ei.

|ntr-o lume pervertit= de tot

ceea ce \nseamn= cuvântul “media” [i nu

numai, am \ntalnit tot mai des termenul de “francmaso-

nerie” sau “francmasoni”. L=sând la o parte etimologia

cuvântului, ce provine din englezul “free mason”, din

francezul “franc macon” si chiar din germanul “frei

maurer”, tot mai multe persoane au \nceput a cerceta

ace[ti termeni, din curiozitate ori dorin]= de a [ti, folo-

sindu-se de tehnologia disponibil= [i la r=spânditul acces

la informa]ie. Nimic gre[it!

Problemele apar \ns= datorit= faptului c= mult=

lume nu are capacitatea sau educa]ia necesar= de a dise-

mina informa]ia, adic= de a alege binele de r=u din

ecua]ia inform=rii.

Oamenii sunt astfel pu[i \n fa]a unui fapt \mpli-

nit, pe pia]a scris= ap=rând fel [i fel de titluri, frumos [i

viu colorate, c=r]ulii cu coperte lucioase, precum

“Demascarea Francmasoneriei” ori “Ocultismul in sluj-

bele bisericii”. Cititorul ia astfel ca atare continutul aces-

tor tip=rituri, a[a \ncât dreptul la educa]ie devine drep-

Francmasoneria zilelor noastre
de Asaftei Sorin-Razvan, Costea Paul-Corneliu, Dolha Emanuel-Toma

Simboluri masonice cioplite \n piatr=
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tul la ridicol indus \n mod deliberat [i insidios, dreptul la

ignoran]=. Aceste a[a-zise c=r]i nu fac de fapt altceva

decât s= impun= cititorului o lumin= difuz=, confuz=,

obscur= [i periculoas= asupra a dou= institu]ii ce s-au

numarat de-a lungul vremurilor printre pilonii funda-

mentali ai societ=]ii, \nc= din zorii form=rii ei.

De foarte multe ori, chiar [i \n rândul celor semi-

familiariza]i cu termenul de masonerie, se nasc, poate \n

modul cel mai firesc, \ntrebari ce nu \[i mai pot g=si un

raspuns pertinent.

{i-a men]inut masoneria neclintit= ]inuta moral=

[i verticalitatea \n acest \nceput de secol plin de

schimb=ri? Ce p=rere au oamenii despre masonerie?

Putem vorbi despre masoneria din ziua de ast=zi ca des-

pre cea din secolul al XIX-lea? Sau secolul XX? Oare

oamenii s-au schimbat? Sau ce anume s-a schimbat?

De la \nceput trebuie l=murit faptul c= masone-

ria nu se schimb= ca organizatie fratern=, ci doar mem-

brii ei, oameni supu[i schimb=rilor societ=]ii \n care

tr=iesc. De aceea unii consider= francmasoneria

dep=[it=, perimat=, datorit= valorilor promovate \n tre-

cut, dar de strict= actualitate [i \n zilele noastre, \ns=

mult prea greu de acceptat \ntr-o lume dominat= de mult

prea mult r=u [i superficialitate. De asemenea, p=rerile

oamenilor despre masonerie sunt schimb=toare, de la

epoca la epoca.

|ntorcandu-ne la zilele noastre, constat=m c= nu

putem raporta modul \n care este influen]at un individ

din epoca noastr= cu unul din secolul al XIX-lea.

Accesul la informa]ie era limitat pe atunci, spre deosebi-

re de bombardamentul informa]ional la care suntem

astazi noi suspu[i.

Cititorului nu \i r=mâne de f=cut decât s= culea-

ga informa]ia bun=, precum o albin= culege polenul flo-

rilor.

Francmasoneria reprezint=, pe lang= alte insti-

tu]ii, echilibrul necesar \ntr-o lume \ntinat=, echilibru

care consta \n formarea de oameni s=n=to[i moral [i

boga]i \n virtute, care \[i pot ajuta semenii aflati \n

c=dere.

Cu toate fr=mântarile, schimb=rile [i jignirile

care ni se aduc, acum se aplic= cel mai bine vechiul pro-

verb românesc “Apa r=mâne [i se macin= pietrele!”.

Accesorii masonice folosite \n ritual
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Centrul Regional de Studii
Francmasonice Paris Bucure[ti, par-
ticip= \n acest an, pentru a doua oar=,
\n Edinbourgh, la Conferin]a
Interna]ional=, \n 25 mai - 27 mai,
invita]i de c=tre: Marele Maestru
Mason Sir. Archibald D. Orr, al Marii
Loji a Sco]iei, Pro Marele Maestru al
Marii Loji Unite a Angliei, Ducele de
Northhampton, si George Dunlop,
Marele Maestru al Marii Loji a
Irlandei, organizatorii acestui
eveniment universal.

Romania, prin
Centrul Regional de Studii
Francmasonice Paris
Bucure[ti, particip=
printr-o delega]ie
condus= de
Dr. Viorel

D=nacu, Pre[edintele Centrului Regional de
Studii Francmasonice Paris-Bucure[ti, Mare
Maestru al Marii Loji Na]ionale a României,
\mpreun= cu al]i doi fra]i cercet=tori
pasiona]i de cunoa[terea francmasoneriei
universale. Experien]a evenimentului de
acum 2 ani ne-a convins c= numai prin dia-
log, informare, colaborare interna]ional=,
configur=m un tot, Ordinul Masonic
Universal, Masoneria este dintotdeauna si
va ramane pentru totdeauna, noi fiind cei
trec=tori, [i doar unii nemuritori.
Fie ca Romania, drapelul ]=rii noas-
tre, ro[u, galben [i albastru, s= flu-
ture lâng= toate celelalte drapele,

ale tuturor ]=rilor din
lumea \ntreag=, arborând
pe bolta universal=, ca

o prezen]= vie [i
creatoare.

Particip=ri interna]ionale
de Adrian Grigorof
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Traducere din revista Scotish Rite, 1993
Colegiul cercet=torilor din C.R.S.F.P.B.

Traducere din limba englez= a mesajului
transmis de Elvio Sciubba, cel care l-a \ns=rcinat pen-
tru prima dat= pe primul român, FR. Gheorghiu
Pancra]iu, ambasadorul României la Roma [i
Vatican, imediat dup= Revolu]ia din 1989, pentru
rede[teptarea [i reorganizarea francmasoneriei \n
România.

Imediat dup= al doilea r=zboi mondial o serie de
Lideri Masoni au avut ocazia de a contacta Masoneria
Român= [i s= o ajute \n construirea Marii Loji a
României [i a Supremului Consiliu de Rit Sco]ian \n
conformitate cu Marea Consti]utie a Marelui Orient al
Italiei.

Câ]iva ani mai târziu, o delega]ie din partea
Grand Lodge of New York a venit \n România, pentru
a-i institui \nc= trei loji simbolice care lucrau \mpreun=
sub autoritatea Grand Lodge.

|n anul 1925 erau câteva Loji care compuneau
Marea Loj= a României extrem de active [i ducând o
munc= asidu= pentru a fi acceptate [i de celelalte Mari

Loji ale lumii, fiind
sus]inute de Supremul
Consiliu al României.

Recunoa[terea
regularit=]ii a fost prim-
it= \n Conferin]a
Interna]ional= a
Consiliilor Supreme
din Brussele, Belgia, \n
1935.

O b s e r v â n d
L a n d m a k - u r i l e
Francmasoneriei ca o
suprem= lege, având
\ntotdeauna Biblia pe
altarul Masonic, respectarea strict= a legilor sacre a fost
o caracteristic= a Supremului Consiliu al României.

Amandou=, Marea Loj= Na]ional= a României [i
Ritul Sco]ian al României se completau \n activitatea
masonica \n timpul ocupa]iei Naziste [i mai târziu a
ocupa]iei Rusiei Comuniste, supravie]uind astfel celui de
al doilea r=zboi mondial.

|n timpul acelei perioade, mul]i Frati au fost
exila]i \n ]=ri precum Fran]a, Italia , Israel , U.S.A. cât [i
\n alte ]=ri pentru a sc=pa de persecu]ia nazist= [i a tru-

Rena[terea masoneriei \n România

Coperta Revistei Scotish Rite, cu Marele
Maestru din perioada respectiv=, Ducele
de Kent

Facsimil din Scottish Rite, martie 1993
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pelor Armatei Ro[ii.
Mul]i din cei care au r=mas au fost aresta]i, tor-

tura]i numai dac= erau suspec]i de a fi francmasoni, [i a
posibilit=]ii de a apar]ine unei comunit=]i universale
menit= s= dezvolte spiritul uman.

|n mod firesc, Loja României [i-a oprit activi-
tatea datorit= incredibilelor sacrificii. Acum, dup= mai
mult de 50 de ani de persecu]ie [i exil Masonii Români
au g=sit oportunitatea de a se \ntorce acas=. Opresiunea
comunist= a fost \nl=turat= [i datorit= c=derii Uniunii
Sovietice cât [i a for]elor de eliberare preg=tite de a con-
strui o societate liber= \n România.

Acei Fra]i reveni]i din exil, cât [i cei care au
supravie]uit ramânând \n România, au avut \n sfir[it
[ansa de a relua activitatea masonic= \n ]ara natal=.

Dar cum am putea explica aceasta minunat= [i
istoric= munc=?

Jurisdic]ia de Sud a Ritului Sco]ian sub \ndru-
marea Suveranului Mare Comandor C. Fred
Kleinknecht, 33º, a scris c=tre Masonii Români spunând
“Fi]i asigura]i c= determinarea, devotamentul, cât [i efor-
tul voastru, au sus]inerea mea total= \n scopul restabilirii
Francmasoneriei \n România “. Deasemenea Ill.: Fr.: H.
Douglas Lemons, 33º, P.G.M. al Masonilor din
California [i S.G.I.G din California, a avut un rol major
\n a aduce lumina masonic= \napoi \n România.

La \nceputul lui noiembrie 1990 The Scotish
Rite Reporter din Long Beach, California, scria:
“muncind \mpreun= cu Ill. Elvio Sciuba, 33º si Marea
Loj= a Italiei, si având sustinerea de Marii Loji din
California si a Marelui Maestru Roland A . Sherod, 32º,
am realizat mari progrese in dirc]ia instal=rii unei noi
Mari Loji \n România “.

|n acela[i timp minunata munc= a Fratelui
Arnold Herman, 32º K.C.C.H. n=scut \n Romania [i
tr=ind \n America [i Elve]ia a \nceput s= dea roade. El a
contactat un numar semnificativ de Fra]i masoni români
din exil [i din ]ar=.

Pentru un om efectiv entuziastmat acceptând
ideea de reconstruc]ie a francmasoneriei \n ]ara natal=.

Sesizând oportunitatea, Marele Oarient al Italiei
fondeaz= \n perioada februarie 1992 [i iunie 1992, \n
Bucuresti, 3 loji principale: Armonia , Delta Dun=rii [i
Nicolae B=lcescu. Astfel au fost \ntrunite condi]iile
re\nfiin]=rii Marii Loji Na]ionale a României.

La scurt timp fra]ii din România au trimis un

measj de gratitudine
M.:W.: Giuliano Di
Bernardo Mare
Maestru al Mrelui
Orient al Italiei, multu-
mind pentru efort si
\ntrebând daca ar putea
sa conduc= ceremoni-
alul de rena[tere al
Marii Loji Na]ionale \n
Romaniea.

Asa c= \n 24 ianuarie 1993 lumina masonic= a
fost reaprins= \n România [i Marele Maestru Di
Bernardo a condus istorica ceremonie, \n care 100 de
fra]i români [i invita]ii prezen]i au asistat la transferul
autorit=]ii masonice c=tre Niculae Filip ca prim ales
Mare Maestru al României dup= aproape jum=tate de
veac. M.W. Di Bernardo dup= ritualul de deschidere a
f=cut urm=toarea declara]ie:
“ Dragii mei fra]i, v= multumesc c= a]i acceptat invita]ia
noastr= s= veni]i la Bucure[ti s= paticipa]i la acest
moment istoric al Marii Loji Na]ionale a României.
Semnifica]ia acestei solemne reuniuni umbtr[te toate
celelate lucruri. Sunt rare ocaziile \n care se demon-
streaz= atât de clar for]a lantului universal fratern de
unire“.

Atunci M.W. Frate Di Brenardo l-a invitat pe
fratele Niculae Filip s= vin= \n fa]a altarului [i s= isi ia
obliga]ia de Mare Maestru cu mâna pe bibilie spunând”
“Acum iti daruiesc ]ie cele 3 loji pe care le ave]i pân=
acum [i care au lucrat sub autoritatea si protectia Marelui
Consiliu Al Italiei“.

Dupa aceea el a cerut Venerabililor Mae[trii ai
lojilor Armonia , Delta Dunarii [i Nicolae B=lcescu s=
vina in fata Altarului [i s= jure credin]=. A concluzionat
spunând: “Acum, a[a cum ]i-ai dorit, v= eliberez de sub
Marele Orient al Itaiei [i v= pun sub protec]ia Lojii
Na]ionale a României “

Astfel se deschide un nou capitol al
Francmasoneriei Universale.

|n reactivarea Lojii Române vedem un exemplu
al unei victorii inevitabile a min]ii [i inimii oamenilor
liberi asupra oric=rei forme de tiranie [i opresiune.

Fi]i bine veni]i Fra]i Români \n Templul
Francmasoneriei, o casa pe care nu a]i p=r=sit-o niciodat=
\n inimile voastre.

Fratele Giuliano Di Bernardo tranfer-
ând lumina sacr= Ill Fr. Nicu Filip
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Points de Vue
Initiatiques
Le Travail en Loge,
Este o publica]ie trimestrial= a
Centrului din Paris.
Cuprinde un num=r important de
fra]i de pe întreg cuprinsul
Fra]iei, care au o experien]=, o
cultur= [i o gindire masonic= de
referin]=.
Marea Loja Na]ional= a
Romaniei, recomandata tuturor
apropia]ilor spre ini]ierea in
francmasonerie –
aceasta revista. Se poate afla la
www.tredaniel-courierr.com [i la
www.cuvântmasonic.ro

Echinoc]iul de prim=var=

Pe data de 20 martie ora 20.26, trecem \n prima zi de prim=var= din acest an.
|n acest= zi \ncepe prim=vara astronomic=. Asta \nseamn= din punct de vedere

astronomic c= soarele intr= \n primul semn zodiacal, cel al berbecului.
Chiar dac=, mul]i cercet=tori afirm=, c= nu putem afla cu exactitate aceste lucruri,

noi ne gândim dup= un timp pe care ni-l \nsu[im [i putem fi capabili, s= ne form=m un
ceas biologic.

|n func]ie de echinoc]iu, dup= cum bine se [tie, se calculeaz= [i data Pa[telui.
|nvierea Domnului se stabile[te cu exactitate \n func]ie de data astrnomic=, a ceea ce
numim noi prim=var=, un anotimp \n care totul rena[te \mpreun= cu noi, [i natura
noastr=.

|n concluzie, echinoc]iul reprezint=, perioada de trecere de la un timp la altul, prin
schimbarea orei, \n sens concret.

Fratele Iulic= }ENEA.
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Fr. Jean Jaques Gabut

Maestru de Onoare al Marii Loji a Fran]ei

Prin miturile, riturile [i simbolurile sale
esen]iale, franc-masoneria este de esen]= iudeo-cre[tin=.
Aceast= esen]= este perfect vizibil= \n toate ritualurile, la
toate gradele, \n referin]a sa constant= la misterele bib-
lice, \n lectura simbolic= a universului [i a Principiului
Creator pe care \l ofer= adep]ilor s=i.

Dar, prin structura sa ideologic=, prin morala sa,
prin mesajele de fraternitate, de toleran]= [i deschidere
c=tre lume pe care o aduce oamenilor, ea este \ntr-
adev=r, \n mod autentic universal=.

Situându-se \n afara religiilor [i a doctrinelor
politice sau filozofice, ea se vrea astfel adevarat-
ul “centru al unirii”.

De aceea – [i preiau un termen al Mons. Pezeril,
primit \n 1971 cu toate onorurile masonice \n Marele
Templu al Marii Loji a Fran]ei de la Paris, termen relu-
at apoi circa 20 de ani mai târziu de Mons.Thomas, atun-
ci episcop de Versailles – ea a putut, a stiut <inventa
ecumenismul>. Cel al bisericilor cre[tine mai \ntâi, pri-
mind sub coloanele sale \n sec.al XVIII-lea, fra]i catoli-
ci, protestan]i, ortodoc[i [i, mai târziu, un ecumenism
mai global, primind \n rândurile sale evrei, musulmani,
budi[ti, indu[i etc.

Ea r=spunde astfel perfect sensului original al
ecumenismului, care semnific= <p=mânt locuit>, tot uni-
versul cunoscut.

Franc-masoneria de tradi]ie se g=se[te astfel
purt=toare a unei spiritualit=]i particulare pe care o
putem numi cu siguran]= universal= dar [i laic=,
deoarece Ordinul, admi]ând [i respectând toate religiile
pe care le profeseaza membrii sai, nu va sti, ca el,
demarand un ordin laic, in sens original, chiar inca, ter-
menul care semnifica ca el nu este <nici ecleziastic, nici
religios> , nu va putea fi asimilat unei religii.

Foarte mult timp s-a crezut – sau s-a dorit s= se
acrediteze – ideea c= spiritualitatea nu putea fi decât
religioas=. C= ea se hr=nea din spiritul [i dogma reli-
gioas=. Era ca [i cum l-am fi uitat pe Platon, primul din-
tre spirituali[tii laici. Era ca [i cum am fi uitat to]i gân-
ditorii Evului Mediu [i ai Rena[terii care nu erau chiar
\ntotdeauna clerici, departe de asta, [i care, inspira]i de
Kabbala, ermetismul cre[tin, alchimia dar [i gândirea

marilor \ntelep]i ai Antichit=]ii, aveau s= compun= o
oper= animat= de o spiritualitate puternic= [i personal=.
Lista ar fi lung= [i incepe cu Picollo de Mirandola [i
Robert Fludd [i se termin= cu Rabelais, trecând pe la
Raymond Lulle sau autorii <Romanului Trandafirului>
sau ai <Visului lui Poliphile>.

Spiritualitatea \ntr-adev=r nu apar]ine nici unei
religii, ea nu este apanajul nici unui filozof. Ea trebuie
s= se concentreze pe plan metafizic [i \n acest sens ea
este chiar <universal=>, se bazeaz= pe conceptele care
sunt cele ale Spiritului [i Luminii Universale.

Adevarata laicitate presupune un Stat neconfe-
sional care asigura – numai el singur – puterea tempo-
ral= [i las= religiilor [i filozofiei autoritatea spiritual=, un
Stat incompetent \n domeniul religios ca [i Bisericile,
sau mai general toat= autoritatea spiritual=, ar trebui s=
recunoasc= incompeten]a lor \n materie de putere
politic= [i de ordine public=. Aceast= separare radical= a
puterii temporale [i a autorit=]ii spirituale este \n ochii
no[trii un postulat esen]ial pentru armonia na]iunilor [i
pacea lumii.

Ori, franc-masonul, pe aceasta cale a spiritu-
alit=]ii, este prin inim=, fiul Luminii, tot asa cum este,
prin ra]iune, fiul <Luminilor>. Franc-masonul este un
umanist [i, cu acest titlu, cum spunea Terence, <nimic
din ceea ce este uman nu-i este str=in>, dar el este
deasemenea un spiritualist [i toate c=ile care duc la
Dumnezeu sau la Principiul Suprem se deschid pentru
el….

Exist= deasemenea \n idealul masonic, cum \i
place s=-l numeasc= fostul nostru Mare Maestru Jean-
Claude Bousquet, o sintez= care repune marile valori
ap=rate de Republic=. Caci spiritualitatea noastr= <se
\ncarneaz=>, ea se face materie \n via]a noastr= cotidian=
sau ac]iunea noastr= este controlat= de con[tiin]a noas-
tr=, ea \nsu[i animat= de <trezirea> primit= odata cu
ini]ierea noastr=. O con[tiin]= orientat= c=tre Altul, \n
toate dimensiunile sale, altul nefiind dup= toate, cum a
spus Levinas, <dec=t manifestarea \n=l]imii de unde
Dumnezeu se reveleaz=>.

Franc-masonul [i-a f=cut sie[i pentru totdeauna
axioma lui Alain: <trebuie ca omul s= \nve]e s= asculte
omul>. Referindu-se la Legea moral= [i la Ra]iune, el se
\ndoie[te de a fi un <cet=]ean disciplinat [i luminat>,
cum \l \nva]= de altfel propriile noastre Constitu]ii.

RELIGIE {I SPIRITUALITATE MASONIC+
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Toat= metoda masonic= \i impune astfel \nv=]=tura
ascult=rii [i a respectului cuvântului altuia, deasemenea
a persoanei altuia. Aceste Constitu]ii \i cer deasemenea
<s= lucreze la ameliorarea constant= a condi]iei umane
pe toate planurile>.

Acest voiaj spiritual este \nso]it de o voin]= afir-
mat= de c=tre Ordin de la originile sale: aceea de a par-
ticipa la promovarea marilor idealuri ce concur= la
ap=rarea demnit=]ii omului, la respectul drepturilor sale
ca [i la \ndeplinirea temelor sale.

|n aceast= ac]iune \n favoarea moralei univer-
sale [i a amelior=rii condi]iei umane, atât la nivelul indi-

vidului cât [i al societ=]ii \n ansamblul ei, franc-masone-
ria a \ntâlnit bine\n]eles [i \ntâlne[te \nc= numeroase alte
curente religioase [i filozofice la care membrii s=i, \n
profunda lor diversitate, au ales adesea s= se \nscrie.

Dar franc-masoneria are \n mod egal, de la
crearea sa, o ac]iune specific= asupra lumii [i aceasta,
\ntotdeauna gra]ie fra]ilor care o compun. Aceast=
ac]iune se exercit= [i continu= s= se exercite \n trei
direc]ii principale. Prima atinge pozi]ia omului \n comu-
nitate [i \n societate; ea vine din domeniul politico-
social. A doua este \n special umanitar= [i filantropic=,
ea particip= la idealul fraternit=]ii care o anim=. A treia
\n sfâr[it, cea mai putin vizibil=, cea mai pu]in percepti-

bil=, dar f=ra indoial= cea mai important=, vizeaz= trans-
formarea \nsu[i a oamenilor [i prin oameni, f=cându-i
mai buni, cet=]eni utili \n acela[i timp ca [i veritabili
ini]ia]i, c=ut=tori ai Sim]ului, ai Cunoa[terii si Dragostei.

{i este aici probabil adevarata sa natur=, a
Ordinului ini]iatic [i tradi]ional care \i permite s= ofere o
c=utare spiritual= a tuturor membrilor s=i, indiferent de
religiile, filozofiile sau originile lor.

Datoria universalismului care se impune franc-
masoneriei implic= astazi mai mult ca oricând necesi-
tatea unei morale concrete fondat= pe obliga]ii reci-
proce: \ntre Stat [i cet=]eni, \ntre cet=]eni \n[i[i, \ntre
oameni [i natur= [i chiar \ntre oameni [i animale. G=sim
aici conceptul de <voin]= bun=> kantian, o voin]= bun=
opus= celei rele, scoase de nietszcheism: <Nu este nimic
care poate s= fie f=r= restric]ii bun, dac= nu exist= o
voin]= bun=>, afirma Kant. {i Voltaire \i f=cea ecou \n
ace[ti termeni: <Prima datorie este s= fii drept>.

Exist= astfel o filozofie politic= a datoriei de
care asculta= franc-masoneria. Legile singure nu impun
obliga]ii, ele nu pot educa oamenii c=tre virtute. Este
necesar ca omul s=-[i impun= lui \nsu[i reguli. Obliga]ia
\n acest sens este s= devin= Om, transcendent [i
dep=[ind toat= apartenen]a la o ras=, o etnie, o na]iune
sau religie. El ne trimite la <legea natural=> care
r=mâne, sigur, \ntotdeauna s= o definim \n func]ie de
spa]iu [i timp, dar unde g=sim constante universale: pro-
tec]ia copil=riei [i a vârstnicilor, respectul familiei,
respectul binelui aproapelui, respectul umanit=]ii la to]i
oamenii.

Un franc-mason trebuie \ntotdeauna s= aib=
prezent= \n spiritul s=u aceast= maxim= a fratelui s=u
Montesquieu: <Daca eu a[ sti ceva care s=-mi fie util [i
care s=-mi prejudicieze familia mea, eu am s=-l alung
din spiritul meu. Daca a[ [ti ceva util familiei mele [i
care nu e util patriei mele, eu a[ \ncerca s=-l uit. Dac=
a[ [ti ceva util patriei mele [i care e prejuduciabil
Europei, sau care e util Europei [i prejudiciabil genului
uman, l-a[ privi ca pe o crim=>.

Foarte natural, franc-masoneria nu ia nici o
pozi]ie \n ceea ce prive[te dogmele religioase, oricare ar
fi ele. Ea le respect= pe toate, l=sând fiec=ruia din mem-
brii s=i s= profeseze religia op]iunii sale, f=r= a dori s= o
impun= altora.

Unii au vorbit uneori de <doctrina masonic=>.
Dac= acest cuvânt era folosit \n acceptiunea Marelui
Secol, este vorba de [tiin]=, de cunoa[tere, el ar putea la
limit= s= se justifice. Dar dac= \l luam \n sens modern,
de ansamblu de <credin]e sau opinii profesate de o
religie, o filozofie sau un sistem politic> (Larousse) sau

lucrare de Herte
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ca <ansamblu de dogme fie religioase, fie filozofice care
conduc un om> (Littre), termenul este perfect impropriu
pentru c= adev=rul despre Ordinul masonic este s=
reuneasc= indivizi de toate religiile, toate filozofiile [i
toate orizonturile politice.

Noi nu neg=m c= uneori a avut loc \n Masonerie
tenta]ia <seculariz=rii>, adic= s= faci din acest
Cople[itor valoarea suprem= dându-i atributele
Eternului, un secularism care s= fie vizibil din toate
p=r]ile la o religie materialist= [i adorat=. La aceast=
tenta]ie a sucombat \n Fran]a masoneria combatant= [i
anticlerical= din secolul al XIX-lea, iar aceast= tenta]ie
ast=zi amenin]= \nc= câteva obedien]e rare \n lume.

Noi nu neg=m cealalt== tenta]ie, aceea care
ameninta]= \n mod invers, o franc-masonerie prea <reli-
gioas=>, care ar putea s= fie condus= – vorbesc la
condi]ional c=ci pasul nu a fost niciodat= atins de obedi-
en]ele regulare aici vizate – a se lua \n mod real ca un
substitut al bisericii, vezi un fel de <super-biseric=>.
|ntr-un caz, ca [i \n cel=lalt, a existat o deviere, o denat-
urare a spiritului masonic autentic, cum a subliniat-o
foarte bine Jean Baylot \n dialogul s=u cu R.P.Riquet.

Nu exist= deci nic=ieri o opozi]ie doctrinar=
\ntre credin]a religioas= [i cea masonic=. Doar un
demers diferen]iat, dup= care te reg=se[ti \n Biseric=,
moschee, sinagog= sau \n Templu. Un demers care nu
este de acela[i fel dar care nu se contrazice niciodat=.
Tot ca [i \n domeniul profan, un profesor de matematic=
poate fi \ndragostit de litere sau vice-versa. Tot ca [i
astronomul pasionat de misterele cosmosului care poate
fi deasemenea un observator \ndragostit de moravurile
insectelor.

“Franc-masoneria”, a putut s= zic= astfel fostul
nostru mare maestru si amic Henri Tort-Nougues, “este

un fel de spa]iu vid, ca un loc unde nu este impus= o
credin]= particular=, odat= ata[at= la o anume revela]ie.
|n acest spatiu [i \n acest loc, fiecare mason poate
m=rturisi fidelitatea sa unei credin]e religioase sau unei
filozofii personale [i determinat= prin propria sa istorie,
propriu sau trecut, prin con[tiin]a sa. {i aceasta pentru c=
franc-masoneria prin defini]ie nu ia \n considerare o
form= sau alta de revela]ie dar le accept= pe toate sub
beneficiul unei tolerante reciproce, care se situeaz= pe
un alt plan, \ntr-o alt= ordine decât cea a revela]iei”.

Franc-masoneria nu are de impus credin]e, ea nu
are de propus un anume articol de credin]= adep]ilor s=i.
Ea se multume[te de a fi locul geometric unde acestea,
indiferent de opiniile lor, religia lor sau originile sociale,
se reg=sesc pentru a lucra \mpreun= sub echer [i compas,
la ameliorarea lor \nsu[i [i la perfec]ionarea Umanitatii.

Tr=ind \n credin]=, urmeaz= calea <lor> c=tre
Cunoastere [i Adev=r.

Este de oriunde din aceast= lume faptul c= noi
\mp=r]im un mod de via]= sau credin]= masonic= [i
credin]= religioas= care ar putea [i ar trebui s= se
reg=seasca \nainte de a colabora \mpreun= la opera
Marelui Arhitect al Universului.

Acest mod de via]=, sunt paradoxal cuvintele
papei Benoit XVI apropo de islam [i reac]iile la aceste
cuvinte, care mi le inspir=. C=ci se aseaman= bine,
indiferent de religie, exist= \ntotdeauna o ambiguitate, a
se vedea o dualitate \n Scripturile sfinte. Unele – fie c=
este vorba de Coran, de Biblie sau de alte c=rti sfinte –
pot s= conduc= la ne\n]elegere, la excludere; a se vedea
ura, r=zboiul zis <sfânt>. Altele, din contr=, sunt cuvinte
de fraternitate, de caritate [i de dragoste.

Ori, credin]a masonic= care are \ncredere \n om,
\n capacit=]ile sale de progres, \n generozitatea sa, \n
deschiderea sa posibil= c=tre lume, c=tre toate lumile, ar
putea fi o colaboratoare pre]ioas= a credin]ei religioase
din toate religiile care pream=resc acelea[i virtu]i
umane. Ecumenismul s=u natural, congenital a[ \ndr=zni
s= zic, ar putea contribui la pacea sufletelor, \n special
\ntre cei care cred \n Biblie [i cei care gândesc dup=
Coran.

Ce formidabil câmp de ac]iune comun ar fi ast-
fel deschis ac]iunii noastre! Ce teren minunat de dialog
[i de cooperare ne-ar putea deschide \n aceast= lume
profan= dezbinat= de lupte fratricide, unele bombe teror-
iste [i chiar, uneori, prin simple cuvinte care r=nesc sau
care ucid…

Acesta este pariul despre viitorul omului despre
care noi am putea, Fra]ii si Surorile mele din toate ori-
zonturile, toate religiile, s= ]inem \mpreun=!

lucrare de Herte
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Magazinul comercializeaz=:

- cãr]i masonice [i reviste

masonice din ]ar= [i din

str=in=tate.

- obiecte masonice din metal

pre]ios, piatr=, ]es=turi,

cristal, lemn.

- [or]uri, m=nu[i, colane,

papioane, cravate, etc., de la

gr. 1-33, în Ritul Sco]ian Antic

[i acceptat.

- decoruri [i accesorii.

- insigne [i bijuterii masonice.

Rela]ii la tel. 0740.701.915.

cuvant_masonic@yahoo.com

Director Magazin Masonic, Marius

Ludovic Nagy

jj~~ÖÖ~~òòááåå==jj~~ëëççååááÅÅjj~~ÖÖ~~òòááåå==jj~~ëëççååááÅÅ
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de Vlad Sauciuc

În toamna anului 2007 lua fiin]=, la Bucure[ti,
din ini]iativa unui mic grup de prieteni, Centrul
Independent de Studii [i Cercet=ri Ezoterice, asocia]ie
non-profit care inten]iona s= prezinte publicului larg,
prin intermediul unor conferin]e al materi-
alelor tip=rite, fragmente din istoria [i
activitatea unor organiza]ii
ini]iatice, pe nedrept ignorate
sau gre[it interpretate pân=
acum de marea majori-
tate a celor interesa]i de
ezoterism.

T o t o d a t = ,
Centrul î[i propunea
s= fac= cercet=ri, în
arhive, muzee, bib-
lioteci, etc., pentru a
identifica dovezi ale
prezen]ei, pe teritoriul
României, a unor soci-
et=]i ezoterice, despre
care existau informa]ii c=
s-ar fi aflat aici, înc= din evul
mediu sau chiar din epoca pre-
cre[tin=. 

Un alt obiectiv declarat a fost
acela de a încerca înfiin]area unei asocia]ii de cercetare
[i studii academice în domeniul ezoterismului occiden-
tal, în colaborare cu o Universitate din România, sub
auspiciile ESSWE (Societatea European= de Studiere a
Ezoterismului Occidental) [i împreun= cu catedre simi-
lare existente deja în câteva centre universitare din
Europa (Paris, Amsterdam, Exeter, Sheffield, etc.).
În fa]a acestui program ambi]ios, mul]i au zâmbit neîn-
crez=tori. Al]ii ne-au avertizat c= vom întâmpina rezis-

ten]= atât din partea celor care v=d cu ochi r=i tot ceea ce
este legat de [tiin]ele ezoterice, cât [i din cea  a unor
organiza]ii pseudo-ini]iatice, care se vor teme s= nu î[i
piard= adep]ii în cazul în care activit=]ile noastre vor
duce la  dezv=luirea lipsei de consisten]= a ideilor pe
care acestea le propag=.

În pofida tuturor piedicilor [i a
greut=]ilor inerente oric=rui început,

am pornit la drum... Iar ast=zi, la
aproape doi ani de la acel
moment, ne putem mândri
cu câteva lucruri bine
f=cute.

Printre ele, la
loc de frunte st= tra-
ducerea [i publicarea
în limba român=, la
editura Nestor,  a
c=r]ii lui Remi
B o y e r ,
“Francmasoneria, o
cale de evolu]ie spiritu-

al=”, adev=rat manual
masonic, util deopotriv=

Venerabililor lojilor albastre,
cât [i oric=rui Mason adev=rat,

care caut= s= se perfec]ioneze [i î[i
pune, inevitabil, întreb=ri despre latura

spiritual= a Fr=]iei din care face parte. Lansarea c=r]ii a
avut loc în luna iulie a anului 2008, la Bucure[ti, în
prezen]a autorului.

Centrul a mai publicat, în regie proprie, dou=
numere ale revistei “Ini]ierea”, în care importan]i
cercet=tori ai fenomenului ezoteric  din str=in=tate au
contribuit cu articole [i informa]ii extrem de interesante.
Printre ace[tia, îi putem cita pe Serge Caillet (Fran]a),
Michael Buckley (Anglia), Piers Vaughan (S.U.A),

CENTRUL INDEPENDENT DE
STUDII {I CERCET+RI EZOTERICE,

UN PARIU CÂ{TIGAT
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Christian Guigue (Fran]a), Remi Boyer (Fran]a), etc. Un
al treilea num=r este preg=tit pentru a fi tip=rit în lunile
urm=toare.

În vara anului 2008, prin bun=voin]a Domnului
Viorel D=nacu, Pre[edintele Centrului de Studii
FrancMasonice Paris – Bucure[ti, care a fost gazda
reuniunii din acel an a membrilor A.M.M.L.A
(Asocia]ia Arhivelor, Muzeelor [i Libr=riilor Masonice),
C.I.S.C.E. a depus documenta]ia necesar= pentru a fi
admis în rândul membrilor respectivei Asocia]ii inter-
na]ionale, lucru care se va petrece, sper=m, în decursul
acestui an, cu ocazia reuniunii de la Bayreuth
(Germania).

În fine, principala activitate a Centrului a con-
stat în organizarea lunar= de conferin]e publice, cu par-
ticiparea unor nume cunoscute ale lumii ezoterice, fapt
care a dus la crearea unui grup de prieteni fideli, ce ne
sunt al=turi, de fiecare dat=, în sala “I.C.Br=tianu” a
Universit=]ii Populare “Ion Dalles” din strada Biserica
Amzei, la întâlnirile cu lectorii no[tri. 

O scurt= trecere în revist= a acestor conferin]e
permite, credem noi, s= ilustr=m diversitatea domeniilor
abordate.

Astfel, odat= cu lansarea Centrului, în
Octombrie 2007, doi conferen]iari, unul britanic –
Michael Buckley, cel=lalt american – Piers Vaughan,
ne-au fost al=turi [i au ]inut prelegeri despre Hermes
Trismegistul, respectiv sistemele Rozi-Cruciene din
America secolulului al XVIII-lea.  A urmat, în decem-
brie, Yorgos Tsadakis (Grecia), cu o prezentare a
Ordinului Rozicrucian al Crinului [i Vulturului, iar în
februarie a fost rândul scriitorului francez Remi Boyer
s= ne  încânte cu o abordare nonconformist= a mizei
ini]ierii. 

Proasp=t al=turat Centrului, jurnalistul [i omul
de televiziune Oreste Teodorescu a oferit un M=r]i[or
ezoteric celor veni]i s= îl asculte, [i a vorbit despre isto-
ria Ordinelor ini]iatice. 

De Echinoc]iu l-am evocat, al=turi de Doamna
Michelle Nahon, din Bordeaux, pe Martinez de
Pasqually [i Ordinul Ale[ilor Cohen, pe care acesta l-a
înfiin]at în secolul 18., iar în Aprilie a fost rândul lui
Mauro Bargellini (Italia) s= ni-l prezinte pe Platon, ca
element de baz= a Tradi]iei Universale. A urmat Emilio
Lorenzo, Marele Maestru al Ordinului Martinist
Francez, a c=rui expunere despre organiza]ia pe care o
conduce a fost primit cu mult interes, iar în luna Iunie,

scriitorul [i publicistul Yves Fred Boisset a venit s=
încheie primul an de conferin]e cu o prezentare a rozi-
crucienilor europeni, din secolele XVI –XVIII. 

Toamna anului 2008 a marcat o reluare în for]=
a Conferin]elor, primul nostru invitat fiind reputatul
cercet=tor în domeniul ezoterismului occidental,
Antoine Faivre. Lui i-a urmat Gino Sandri, Secretarul
General al Prioratului de Sion, organiza]ie pe cât de
celebr= pe atât de ascuns=, care a consim]it s= ias= în
public [i s= vorbeasc= despre Misterul din Gisors, locul
unde se spune c= ar fi fost ascunse arhivele
Prioratului...Iar scriitorii britanici Lynn Picknett [i Clive
Prince, sosi]i la Bucure[ti în Noiembrie, au completat
spusele lui Sandri, prezentându-ne ultimele lor cercet=ri,
concretizate în cartea M=[tile lui Hristos.

În Decembrie, profesorul universitar Mark
Sedgwick ne-a ini]iat în tainele Sufismului, pentru ca la
începutul lui 2009, Gelu Voican Voiculescu s= ne prez-
inte cu mult= claritate [i concizie etapele principale ale
vie]ii [i operei lui Rene Guenon.

A urmat, în Februarie, frumoasa conferin]=
sus]inut= de Dna Profesor Ioana Lipovanu, care [i-a ded-
icat o mare parte a vie[ii descifr=rii sensului ascuns al
operei filosofice a lui Lucian Blaga, iar sosirea
prim=verii ne-a adus o prim= apropiere de Rudolf
Steiner [i de Antroposofie, conferen]iar fiind Zoltan
Andras, membru al Societ=]ii Antroposofice din
România.
Vor urma, cu siguran]=, [i al]ii. Robert Ho-Than, Serge
Caillet, Paul Sanda, Bob Gilbert, Massimo Introvigne,
PierLuigi Zoccatelli, sunt doar câteva dintre numele
celor ce au confirmat c= ne vor fi al=turi în lunile
urm=toare.

...Nu [tiu dac= cele amintite mai sus reprezint=
mult sau pu]in. Depinde de unitatea de m=sur= [i de cel
care judec=. Pentru noi, sunt ore, zile, luni de munc=
asiduu=, pasionant=, puse în slujba idealului pe care ni l-
am asumat atunci când am pornit la acest drum: acela de
a aduce o pic=tur= de lumin= în întunericul tot mai dens
care ne înconjoar= în aceast= epoc= de transform=ri rapi-
de [i de rela]ii interumane tot mai golite de umanism.
Bucuria noastr= în fa]a s=lilor pline cu oameni înseta]i de
cunoa[tere este r=splata muncii noastre [i, totodat=, ne
arat= c= înfiin]area Centrului a fost o idee bun=, iar con-
tinuarea activit=]ilor sale, în ciuda tuturor dificult=]ilor
întâmpinate, este un pariu cu timpul [i cu timpurile pe
care credem c= l-am câ[tigat.
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Semin]e de istorie
Partea I

...

... \ntre  Coloane...
Frate, de unde vii?
De la loja Sf. Ioan, Venerabile Maestre
Ce face]i  la loja Sf. Ioan?
|nal]=m temple Virtu]ii [i \nchidem viciile \n temni]e.
Ce ne aduci de acolo?
Salut, prosperitate [i primire bun= fra]ilor.
Ce vrei s= faci aici?
S= \mi \nving patimile, s=-mi supun voin]a datoriei [i s=
fac noi progrese \n masonerie.
Ia loc frate, [i fii binevenit \n acest atelier, care prime[te
cu recuno[tin]a sprijinul luminii tale.
Acest= \ntrebare “De unde vii ?” – este  una din cele mai
u[oare, [i \n acela[i timp, una din cele mai grele \ntreb=ri
pentru un ucenic. Pentru c= este \ns=[i subiectul
cercet=rilor sale.  Este – a[a cum s-a spus – originea
tuturor lucrurilor.  Este, de asemenea  - una din
\ntreb=rile care trimite la originea  masoneriei, care \[i
are r=d=cinile \n fr=]iile de jur=mânt ale Sf. Ioan. 
Ioan, rud= bun= cu Ianus al românilor, era v=zut c= acel
principiu al nemuririi, zeul nepieritor care nu are nici
trecut nici viitor. Imaginea sa, \i determin= pe masoni s=
priveasc= [i \n urm= [i \nainte, cercetând \n acela[i timp
prezentul. Ianus reprezint= influen]a formatoare, inspi-
rat= din tradi]ie, asupra viitorului.
De acest principiu al nemuririi, stramo[ii no[tri nu au
fost str=ini. Herodot ne poveste[te despre ei [i despre
zeul lor Salmoxis (aceasta este forma original= a
numelui). Prezentând incursiunea sci[ilor \n Tracia,
Herodot face o digresiune consacrat= ge]ilor, pe care \i
calific= cu o expresie ciudat=: hoi athanatizontes.
Tradus=  de obicei prin “cei care se cred nemuritori”
expresia a c=p=tat noi \n]elesuri \n interpretarea lui
Linfoth, care a ar=tat c= acest participiu prezent deriv=
dintr-un verb factitiv : athanatizo – expresia c=p=tând
sensul “cei care practic= zeificarea”.
Linford alatur= acestui nou sens [i o interpretare person-
al= a expresiei, care ar denota ne\ncrederea [i deriziunea

grecilor. Eliade \ns=, preia sensul traducerii, dar nu [i
interpretarea: pentru el, epitetul cap=t o conota]ie poziti-
va= : cei care se fac nemuritori.
Herodot continua \n relatarea lui : “Athanatizousi de
tonde ton tropon” (iat= \n ce fel se fac nemuritori) ; ei nu
cred c= mor, ci c= cel care piere merge la zeul Salmoxis
(para Salmoxis daimona).
Plecând de la acest termen [i combinând studiile lui
Eliade, P. Alexandrescu vede \n Zalmoxis arhetipul
mediatorului \ntre oameni [i zei, \ntre marele zeu [i rege. 
Herodot face leg=tura \ntre principiu nemuririi mai sus
amintit [i un obicei al ge]ilor, care la 4 ani, trimiteau un
mesager c=tre Salmoxis, aruncându-l de pe o \nal]ime \n
trei suli]e \ndreptate \n sus. Dac= omul murea – semnifi-
ca]ia era una foarte bun=, era un om drept [i vrednic de
a purta mesajul c=tre Salmoxis. Dac= nu – era consider-
at un “om de nimic”. La nivel simbolic, aceast= “traver-
sare a mor]ii” este prezent= [i \n cadrul Lojelor din
prezent. Ini]iatul \[i va asuma propria metamorfoz=, toc-
mai ca mesagerul  ge]ilor c=tre zei.

Ucenic Mason

de Bernd WAGNER
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Loja }ara
Ha]egului

de Iulian Harabagiu                                                               

Dan Octavian Paul

Într-o frumoas= zi de Mai a anului 6008, la Orientul
Hunedoara, în prezen]a Marelui Maestru Viorel D=nacu,
a fra]ilor de la  Orientul Loja }ara Bîrsei, Orientul Loja
O…[i a fra]ilor într-o }inut= festiv= prin bunavoin]a
Marelui Arhitect al Universului a fost aprins= candela la
Orientul “Loja }ara Ha]egului”  în cadrul Marii Loji
Na�ionale a României. Onorabilul Maestru Venerabil al
aceste loji a fost ales fratele Harabagiu Iulian.

Dup= o atent= [i chibzuit= cercetare, coordo-
natele  istorico-entnografice [i spirituale ne-au condus la
aceast= denumire a noii loji.

}ara Ha]egului, cu o întindere nu deosebit de
mare, este unul dintre spa]iile române[ti cele mai dense
în m=rturii istorico-culturale, ce se întind neântrerupt de
peste dou= milenii, precum [i datini folclorice [i
me[te[uguri tradi]ionale, un port popular inconfundabil,
toate foarte bine conservate. La acestea se adaug=, cu o
[i mai mare vechime, fosilele unice în lume a dinozau-
rilor pitici care au tr=it cu circa 65 milioane de ani în
urm=. 

Unul dintre simbolurile regiunii este capitala
politico-administrativ= a fostei provincii romane Dacia,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, care îmbin=, de fapt, den-
umirea celor dou= capitale, a vechii Dacii,
Sarmizegetusa Regia din Mun]ii Or=[tiei cu cea a noii
capitale romane care avea denumirea de Ulpia Traiana.
Aceasta dovede[te continuitatea f=r= întrerupere a exis-
ten]ei popula]ei autohtone daco-romane de limb= latin=
[i dup= retragerea aurelian= la 271 AD,  în condi]iile
st=pânirii successive dar temporare a unor popula]ii
migratoare. Popula]ia autohton=, continuându-[i
tradi]iile, s-a organizat în ob[ti s=te[ti teritoriale. Treptat,
acestea s-au unit în uniuni de ob[ti care au luat denumiri
de ]=ri, spre exemplu }ara Ha]egului, }ara Lovi[tei, }ara
Maramure[ului, }ara Oa[ului, }ara Bârsei, }ara
Zarândului, }ara Alm=jului. Aceste “}=ri” au constituit
nucleele cnezatelor [i voievodatelor, ca unit=]i politice
vechi românesti, procesul istoric derulându-se concomi-
tent cu formarea poporului [i limbii române, acesta
socotindu-se încheiat în sec. VIII-X AD. 

În acest context istoric cenjii locali din }ara
Ha]egului au jucat un rol major în politica regatului
maghiar timpuriu [i au constituit nucleul rezisten]ei
antiotomane din Peninsula Balcanic=.

Prima men]iune a }=rii Ha]egului (Terra
Harszoc) apare în Diploma Ioani]ilor din anul 1247. Ca
urmare a acestei vechi istorii a }=rii Ha]egului era nor-
mal s= se dezvolte de timpuriu [i o bogat= spiritualitate
religioas=, pe temeliile edificiilor precre[tine fiind
durate o serie de biserici între secolele XII [i XV, cele de
la Streisângeorgiu, Sânt=m=ria Orlea, Sânpetru, Ostrov,
având-o ca  perl= a arhitecturii medievale din sudul
Transilvaniei [i cea mai veche biseric= din România, pe
cea de la  Densu[. Una dintre propunerile pentru sim-
bolul lojii }=rii Ha]egului este tocmai silueta acestui
minunat monument cu profunde semnifica]ii religioase
dar [i istorice.

Edificiile monastice de la Prislop, a c=ror con-
struc]ie a început în 1404, au devenit în secolele XVI [i
XVII centrul cultural al întregii p=r]i de sud a
Transilvaniei.

Pân= în prezent, date despre masonerie în
aceast= regiune sunt pu]ine [i doar par]ial documentate
dar inten]ion=m ca în cadrul lojii noastre s= ini]iem o
serioas= [i profund= lucrare de cercetare care, sper=m, s=
îmbog=]easc=  întreaga mi[care masonic= din România. 

Sculptur=
reprezentând

simboluri 
masonice
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Ruslan Oprescu, 330

Misterele unei traditii ezoterice

Trandafirul (roza) [i crucea; asocierea acestor dou=
simboluri ne duce în trecut, pierzându-se în anii unei
str=vechi antichit=]i, plin= de legende, tradi]ii [i mistere, ale
c=ror prelugiri ezoterice d=inuie pân= ast=zi. 

Rozicrucianismul nu se rezum= la semnifica]ia,
deja cunoscut= a celor dou= simboluri componente: crucea [i
trandafirul. Plecând de la îngem=narea lumii materiale
(crucea) cu lumea sufletului, subtil= [i inefabil= (trandafir-
ul), ca dou= laturi contrarii ale unei singure crea]ii, sensul se
l=rge[te, se deschide, de la evolu]ia omului, la întregul
ansamblu al Crea]iei, proces prin care omul ajut= natura, s=-
[i g=seasc= propria regenerare, permi]ând Divinului s= se
exprime în toat= splendoarea sa.

Curentul de gândire structurat în cea mai tainic= [i
ezoteric= organiza]ie, î[i are începutul la date preistorice
precise [i atestate documentar. În 1614, apare FAMA FRA-
TERNITAS, un text-manifest care, prin chiar apari]ia sa
consemna, existen]a unei Fraternit=]i Rozicruciene în
Europa, propunându-[i s= lanseze un apel pentru ie[irea din
criz=, a unei lumi sfâ[iate de conflicte religioase, derutat= de
descoperiri [tiin]ifice, bântuit= de boli [i epidemii devasta-
toare, prin asimilarea unor cuno[tin]e înnoitoare, a unei
[tiin]e universale misterioase, menit= s= restructureze soci-
etatea.

FAMA FRATERNITAS, de[i are numai cca 30 de pagi-
ni, reprezint= primul Manifest Rozicrucian.

Manifestul cuprinde, în prima sa parte, o radi-
ografie pe care fra]ii rozicrucieni o fac societ=]ii contempo-
rane lor: în ciuda descoperirilor [tiin]ifice importante,
omenirea n-a beneficiat de lumina [i bun=starea la care a
aspirat; oamenii sunt mai preocupa]i de binele personal,
decât de serviciul în slujba umanit=]ii; autorii formuleaz=
critici severe la adresa unor doctrine, socotite învechite, puse
îndeosebi  pe seama papei [i eviden]iaz= unele contradic]ii,
dup= p=rerea lor, între teologie, fizic= [i matematic=.
F=r= îndoial=, atrac]ia rozicrucienilor fa]= de ideile lui
Cornelius Agrippa «De Occulta Philosophia» era evident=
[i consecvent=, astfel încât magia era considerat= drept
[tiin]= veritabil=. 
Dup= evaluarea societ=]ii, rozicrucienii nu ezit= s= propun=
solu]ia salvatoare, respectiv o sum= de cuno[tin]e regenera-
toare, menite s= asigure o «reform= universal=» [i pe care le
de]in de la fondatorul lor Christian Rosenkreutz.

În ultima sa parte, Fama Fratrenitas dezv=luie iden-
titatea lui Christian Rosenkreutz; un tân=r german care s-a
n=scut în 1378 [i, la vârsta de 16 ani înso]e[te un c=lug=r
îns=rcinat de educa]ia sa, într-un pelerinaj în Ierusalim, la
Sfântul Mormânt, într-un adev=rat voiaj ini]iatic.  

Cel de-al doilea Manifest – Confesio Fraternitatis –
se vroia a[a cum ar=ta chiar titlul «M=rturisirea Confreriei
Prea Onoratului R.C. la adresa oamenilor de [tiin]= ai
Europei», un apel c=tre elita societ=]ii, de a participa la
reforma universal= pe baza solu]iei rozicruciene, fa]=
de «îmboln=virea» [tiin]ei [i a filozofiei, solu]ie ce le ofer-

ea cheia tuturor cuno[tin]elor s=n=toase, atât în art= cât [i în
filozofie, [tiin]=, teologie [i medicin=. Sursa acestor
cuno[tin]e const= nu numai în cercet=rile efectuate direct de
Christian Rosenkreutz dar [i, în mod deosebit, în revela]iile
sale dobândite prin ini]ieri, mergând pân= la iluminarea
divin=, cu ajutorul îngerilor.
Acest al doilea manifest arunc= [i o viziune apocaliptic=
asupra lumii ar=tând c= se apropie «starea de repaos»,
sfâr[itul unui ciclu de existen]=; documentul propune viz-
iunea unui Timp al spiritului, tr=it în interiorul unui suflet
regenerat prin iluminare.

În aceast= linie de gândire, prin Confesio
Fraternitatis, rozicrucienii cheam= oamenii vremii, s= li se
al=ture pentru «organizarea unui guvern în Europa», pe baza
unui plan stabilit de Christian Rosenkreutz; cercet=torii sunt
chema]i s= participe la construirea unei «fort=re]e a
adev=rului». 

Nun]ile Chimice ale lui Christian Rosenkreutz,
lucrare ap=rut= în 1616, este considerat= ca cel de-al treilea
Manifest Rozicrucian; de[i publicat= ca anonim=, autorii
sunt unanimi în a-i atribui paternitatea lui Johann Valentin
Andreea.

În acest Manifest, Christian Rosenkreutz, ajuns la o
v\rst= de peste 80 de ani, î[i poveste[te c=l=toriile vie]ii, sub
forma unui calendar, desf=[urat pe [apte zile, în care par-
ticip= la o serie de nun]i regale.

Cercet=torii au remarcat, examinând Manifestul, c=
acesta este o adev=rat= oper= literar=, în care barocul, fabu-
la, alegoria [i simbolul sunt mânuite cu m=iestrie demn= de
o capodoper= a sec. XVII.

Istoria rozicrucianismului se împlete[te cu cea a
ezoterismului occidental.

Derivat din grecescul «esoterikos», un superlativ ce
înseamn= înspre interior, ezoterismul define[te procesul de
cunoa[tere, inaccesibil în mod direct, sau publicului
obi[nuit, evoc= ideea unei mi[c=ri spre interior, o gnoz=,
accesibil= prin intelect numai pân= la un punct, spre deose-
bire de exoterism, care include dobândirea de cuno[stin]e pe
cale didactic= sau prin studiu de orice fel, inclusiv
înv=]=mânt, [i care ocole[te dobândirea prin ini]iere, pentru
simplul motiv c= nu o în]elege, nu are acces la ea.  

Prin cele trei Manifeste, rozicrucienii se a[eaz= în
avangarda societ=]ii [i epocii lor, v=dind o impresionant=
viziune pragmatic=: de la o radiografie sever= a unei lumi
bolnave la un apel la conjugarea eforturilor intelectuale [i o
platform= filosofic= cu r=spunsuri-cheie, pe baza unor
cuno[tin]e considerate de ei infailibile, extrase din marile
înv=]=turi [i curente de gândire ale antichit=]ii [i Evului
Mediu: Alchimia, Hermetismul, Kabbala, Astrologia, Tarot-
ul, Numerologia, Druidismul, Sufismul, etc.  

Alchimia [i Hermetismul – dou= mari înv=]=turi,
dou= [coli de gândire, ce nu pot fi examinate separate una de
alta, de[i au cunoscut o r=spândire geografic= diferit=;
Hermetismul s-a dezvoltat preponderent în Occident [i
Orientul Apropiat (Egipt, Grecia, Asia Mic=), în timp ce
procesele alchimice au fost practicate, mai peste tot, iar în
forme diferite, mai în toate timpurile: în Occidentul Evului
Mediu, al Rena[terii, în Orientul Apropiat [i Mijlociu, dar [i
în India [i China.

LA SURSELE ROZICRUCIANISMULUI
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În Occident îns=,
Alchimia [i
Hermetismul sunt
strâns legate, f=când
obligatorie cercetarea
lor împreun=, tocmai
pentru mai buna lor
în]elegere [i mai
corecta lor inter-
pretare.

Hermetismul a
ap=rut înc= de la
începutul erei
cre[tine, exprimând o
sintez=, în sensul
c=reia zeul egiptean
THOT [i cel grec
HERMES (la romani
Mercur) sunt supra-
pu[i, chiar contopi]i.
Hermes este
Trismegistul, cel de
trei ori mare, sau

st=pânul celor trei lumi sau al celor trei Principii. Ansamblu
de concep]ii egiptene [i neoplatoniene, Hermetismul este o
Gnoz=, al c=rui mobil dest=inuit, este regenerarea omului
obi[nuit [i profan, prin cunoa[terea realit=]ii sale superioare
[i a puterilor care sunt ascunse, dincolo de natura sa
aparent=. 

Textele de baz=, pentru Hermetism sunt cele 18
tratate din CORPUS HERMETICUM, la care s-au ad=ugat
numeroase lucr=ri, tratate, atribuite fie lui Hermes
Trismegistul însu[, fie adep]ilor s=i.

Alchimia occidental= (ca [i cea arab=), inspirat= din
Hermetism se plaseaz= simbolic sub semnul Caduceu-lui [i
este cunoscut= ca o[tiin]= ocult=, consacrat= transmut=rii
metalelor, atât a celor reale, la propriu, cât [i a simbolurilor
pe care acestea le reprezint=. Marea Oper= Alchimic= are
drept scop: sublimarea materiei, eliberarea sufletului din
c=tu[ele corpului fizic; plumbul va deveni aur f=când ca
omul s= devin= Supra Om, un Demiurg primordial.   

Cu un suflet (Sulful) devenit lucid, adeptul î[i va
regenera spiritul (Mercurul) [i va transforma materia banal=
în forme sublime (s=ruri). Procedeele [i tehnicile utilizate,
frecvent vizibile în desene [i tablouri de reconstituire ale
epocii, erau bineîn]eles ascunse de curiozitatea profan=,
fiind transmis= ini]ia]ilor prin chei simbolice, inaccesilbile
celor nechema]i.

Întreaga înv=]=tur= alchimist= este sintetizat= în
Tabelul Smaraldelor, faimoasa TABULA SMARAGDINA,
text atribuit lui Hermes Trismegistul însu[i [i descoperit în
legendarul mormânt al acestuia, sub form= de gravuri pe
pietre de smarald. 

Nu se poate vorbi despre Alchimie f=r= o men]iune
aparte pentru termenul V.I.T.R.I.O.L.(Visita Interiorem
Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem),
adic= «Viziteaz= interiorul p=mântului, rectificându-l vei
g=si piatra ascuns=». Înv=]a]ii ilumina]i (ini]ia]i) descop-
ereau apelul: p=trunde în interiorul materiei [i, prin purif-
ic=ri succesive, vei ob]ine adev=rul ascuns, adev=rul
alchimist.

Prin aceea[i formul= (vitriol), alchimi[tii operativi
încercau s= transforme orice metal obi[nuit în aur, printr-un
[ir de combina]ii [i reac[ii chimice cu alte elemente; pe plan

simbolic, ezoteric, reg=sim coborârea în eul profund, pân= la
nucleul s=u intim, pentru ca, din acest punct, s= înceap= pro-
cesul de «reac]ii chimice» de perfec]ionare.

Logica alchimist= a dus repede, la stabilirea unor
coresponden]e între planete [i diferitele zone, centre [i
organe ale corpului omenesc; astfel, pentru cei mai mul]i
dintre savan]ii timpului, alchimi[ti-astrologi, Saturn era
plasat în creier, Jupiter pe frunte, Marte în pl=mâni, Soarele
în inim=, Venus în stomac, Mercur în zona ficatului [i Luna
în intestine. În mod similar, cele patru elemente-principii
erau  de multe ori, localizate astfel: Focul în inim=, Apa în
ficat, P=mântul în pl=mâni, Aerul în vezic=.

KABBALA, care se pare c= a influen]at puternic
alchimia, poate fi considerat= ca una din sursele doctrinei
rozicrucienilor. În ce prive[te originea termenului, trimiterea
se face la ebraicul Quabalah, construit din r=d=cina QBL sau
Quabel - a primi, indicând o tradi]ie oral= primit=, sau ceea
ce este primit prin tradi]ie, cu referire la înv=]=turile primite
de Moise, inclusiv cele cinci c=r]i ini]ale – TORAH. Aceste
tradi]ii orale au fost transmise ulterior în marile opere
ebraice, TALMUDUL [i \n alte texte ezoterice, dintre care
sunt de men]ionat,  Sepher Yetzirah (Cartea Form=rii), Sefer
ha-Bahir (Cartea Clarit=]ii), Sefer ha-Zohar (Cartea
Splendorii). Demersul ini]iatic al kabbalei const= în a g=si
veritabilul sens al textelor sacre considerate ca simbolice sau
alegorice. Ideea central= a kabbali[tilor difer= de cea
sus]nut= de clerici. Kabbala afirm= c= «universul nu este o
crea]ie, ci o emana]ie a lui Dumnezeu». Este o idee care
înclin= c=tre panteism. Aceast= filozofie subversiv= este deci
caracterizat= prin prezen]a lui Dumnezeu în tot Eul [i pune
în discu]ie sistemul elaborat de metafizica aristotelic=.
Panteismul a fost ilustrat de Giordano Bruno, care a fost
codamnat [i ars de viu de  Inchizi]ie, în 1600, la Roma, dar
[i de Spinoza, ale c=rui idei i-au adus excomunicarea de
c=tre evrei. Filozoful kabbalist este monist [i se opune astfel
dualismului celor trei mari religii monoteiste.

Rozicrucienii, sub influen]a Kabbalei, au evadat din
dogmele catolice  oferind o filozofie cre[tin=, asezonat= de
Hermetism.

Alchimi[tii erau ini]ia]i [i se recuno[teau între ei ca
fra]ii. Ei se vroiau simpli ca natura [i jurau s=-[i  p=streze
secretele Artei transmise prin ini]iere.

Phoenixul desf=[urându-[i aripile la ie[irea din
fl=c=ri, simbolizeaz= piatra filozofal=. Ea a fost descris= de
alchimi[ti ca [i cum ar fi fost v=zut= de c=tre ace[tia. Ei nu
min]eau, ci exprimau rezultatul cuget=rii lor. F=când diverse
analogii, ei ajungeau prin deduc]ie la ceea ce î[i imaginau c=
faimoasa piatr= trebuia s= fie. Nu le mai r=mânea decât s= o
fac= s= apar=; în spiritul lor, f=r= nici o îndoial= ea exista [i
o puteau descrie. Culoarea sa era de un ro[u incandescent,
sau rubiniu, era grea dar nu era din metal, mai curând un
corp cristalin, diafan, limpede. Se putea deasemenea reduce
la o pudr=  [i sub aceast= form=, proiectat= pe metalele top-
ite se ob]inea transmuta]ia. În fine, sub form= de solu]ie,
amestecat= cu alcool, ea devenea remediul universal, elixir-
ul vie]ii.

Fiind produsul Artei, ea era nici mai mult, nici mai
pu]in decât materializarea Spritului. Ea f=cea din alchimist
un maestru al naturii, surâz=tor [i radiind cu soarele
de]in=torul triplei roze a [tiin]ei hermetice. Când de]inea pia-
tra filozofal=, alchimistul de]inea secretul naturii [i al
s=n=t=]ii, comoara bog=]iei, izvorul în]elepciunii universale
[i a serenit=]ii spiritului. Bogat, puternic [i în]elept ca
Hermes Trimegistul, el era de trei ori atotputernic. 

Broderie cu simboluri rozicruciene



26

`Éåíêìä=oÉÖáçå~ä=ÇÉ=píìÇáá=cê~åÅã~ëçåáÅÉ=m~êáë=J=_ìÅìêÉxíá

|n diferite epoci, \n diferite locuri [i \n inima
diferitelor culturi, au ap=rut tr=iri ale gândirii, ac]iuni
umane urm=rind s= elibereze [i s= pun= \n practic= ceea
ce este fundamental \n natura uman= [i \n ceea ce ar tre-
bui s= fie educa]ia [i respectul unei perspective de elib-
erare [i \n=l]are spiritual=. 

Preceptele adresate \mp=ra]ilor Indiilor \n sec. al
III-lea I.C., ideile de gândire libere ale Isalmului \n sec.
VIII-lea [i al XI-lea, mi[c=rile ostile sclavagismului \n
Africa sec. XVII-lea [i \nceputul sec. XVIII-lea, [i multe
alte exemple.

“Este spiritul luminii mereu pretutindeni?”  se
\ntreba Tzetan Todorov.

Istoria care a condus umanitatea de pe la sec
XVIII-lea pân= \n zilele noastre, arat= c= trebuia rela-
tivizat= capacitatea oamenilor [i a culturilor de a pune \n
practica Ilumini[tii sec al XVIII. Mai r=u, aceste idei
sunt \mpiedicate de oroarea care s-a ab=tut peste tot
P=mântul \n sec al XX-lea marcând punctul culminant. 
Traumatismele provocate de nazism, r=utatea [i reaua
voin]= afirmate, care nu se realizeaz= prin ceremonii, ne-
au \mpiedicat s= asist=m la genocidul din Ruanda, mon-
struozitate care s-a derulat cu atâta repeziciune. 
|ntotdeauna progresul istoriei s-a bazat pe sacrificii,
lupt=, pe de o parte voin]=, [i speran]a construirii, [i
reconstituirii, a[a cum trebuie s= fie.

|n acest \nceput de sec XXI, este necesar=
aprecierea progreselor \ncepute acum mai bine de 300
de ani. Este necesar= ideea \n]elegerii Ilumini[tilor \n
epoca noastr= [i a problematicilor timpului nostru.
Noi cunoa[tem deja spiritul r=spunsului: gândirea omu-
lui [i imagina]ia sunt pentru el o lupt= \n tot locul [i \n
tot timpul.

Problema se pune Francmasoneriei, sfâ[iat= azi
\ntre dou= mari interoga]ii: capacitatea de a se gândi la
Ilumini[tii timpului nostru, capacitatea de a face s=
radieze principiile universale, de respect al omului de
sens [i de progres, care sunt antiteze cu o realitate mon-
dial=, toate acestea concentrându-se \n jurul unui cuvânt
cheie - “complexitatea”.  

Care este mo[tenirea ilumi[tilor: desigur o culegere de
poezii a oamenilor remarcabili, liberi, curajo[i, marcând
secolul Ilumini[tilor: Voltaire, Rosseau, Montesquieu,
Diberot, Condorcet, Kant, Hume, Gheote, Mozart,
Benjamin Farnklin, Adam Smith, Vico, Beccaria. 
S= consider=m de asemenea care sunt originile laicit=]ii,
a democra]iei a drepturilor omului, a emancip=rii indi-
vidului, a ora[ului \n decursul [tiin]ei [i al progresului. 
Este adev=rat dar par]ial adev=rat trebuie privit ca o
iluzie retrospectiva .
Sunt problemele care ni le punem azi [i poate c= ne vor
face s= avem o viziune deformat= a sec al XVIII-lea .
Aceste probleme vor fi :
-laicitatea concep]iei noastre fa]= de \ntoarcerea
ira]ionalului c=tre religie; 
-democra]ia care se impune prin for]=; 
-c=utarea umanului, \n progresul [tii]ei; 
-concep]ia unei universalit=]i f=r= uniformitate \n
respectul pluralit=]ii oamenilor [i culturilor. 
-individul mic[orat de solititudinea sa de consumator 
libertatea gândirii [i preten]ia media de a \ntruchipa sin-
gur= dezbaterile publice.

Ilumininisti ai sec XXI
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Universalismul
[i l=rgirea
spa]iului de
reflexie 

Universalismul, asemenea celui ap=rut \n sec al
XVIII-lea se sprijin= pe ideea  “naturii fundamentale” a
omului care, plecând de la aceast= idee a naturii funda-
mentale, poate construi ideea omului f=r= unghiuri
drepte, educat de egalitatea [i progres, valabil= \n toate
locurile .

Dac= ideea este nobil=, sl=biciunea sa, st= pe o
concep]ie occidental= a omului. Noi [tim de acum
\nainte c= exist= o parte care este dificil= [i care este pro-
prie omului [i alt= parte care exist= \ntre concep]iile
omului [i care ne este familiar= \n occident. Trebuie
schimbat cadrul spa]ial al gândirii noastre (reflec]iile
noastre). 
Deceniile urm=toare vor demonstra f=r= discu]ie c=,
China va deveni cea mai mare putere economic= a lumi-
ii. Poate c= aceasta va fi urmat= de India. Dup= cum
Grecia s-a considerat ca [i centrul lumii.

China imperial= a sec al XIX – lea s-a situat [i
mai bine. Prin aceast= viziune China a construit propria
sa universalitate, dar nu universalitate pe principii [i
motive ci o universalitate sprijinit= pe un centru civi-
lizator. O confruntare exist= ast=zi \ntre compatibilit=]ile
care intr= \n valorile tradi]ionale chineze, esen]ialismul
confruntator [i valorile democratice occindentale. 

Bine\n]eles, exist= \ntotdeauna incompati-
bilit=]i, ducând pâna la contrar dar totusi, estimând con-
trariul care poate s= aib= o compatibilitate perfect= cu
germenii unei gândiri democrate [i care sunt continua]i
\n tradi]ia Confucian=. 

Este clar c= societatea chinez= este \n plin=
schimbare, la fel ca [i viziunea sa despre lan]ul social. 

Francmasoneria \n fa]a \ntreb=rilor (problemelor)
Ilumini[tilor sec XXI 

La aceste \ntreb=ri apar]inând Ilumini[tilor pe
de o parte a problemei solidarit=]ii univesale ap=rute \n
sec al XVIII – lea [i pe cealalt= parte a solidarit=]ii mon-
diale care se reflecat= \n zilele noastre, ar fi u[or de \nte-
les dac= nu ar exista interven]ia sau agresiunea unui grup
sau a unei dict=ri exagerate. 
O problem= crucial= care nu a existat in sec XVIII – lea,
ap=rarea planetei [i umanit=]ii pe probleme ecologice,
de resurse energetice de boli [i de epidemii. 
Balansându-se aceste situa]ii \ntre instaurarea unei
responsabilit=]i mondiale [i conspira]ia \ntre na]iuni, s-
ar putea ajunge la consencin]e negative. 

Daca Ilumini[tii exist= \n sec XXI-lea, cu sigu-
ran]=, Francmasoneria face parte din acest joc. Doar ea
nu trebuie s= se debaraseze de acest rol, Francmasoneria
particip= la conservarea ideilor prin reflexii, transfor-
mând muncile pentru care se angajeaz=, având la baz=
elementele care s= inspire b=rb=]ii [i femeile, Masoni
sau Non Masoni, realizând \n domenii foarte diversifi-
cate, politic, social, [tiin]ific, umanitar, cultural, justitiar
recunostin]a  libert=]ii, a egalit=]ii.
Ea trebuie s= reflecte la dou= preocup=ri, pe de o parte
gândirea omului la problematica timpului s=u [i pe alt=
parte s= reflecteze la o lume \n care grijile economice,
duc la o destr=mare [i o pierdere a culturii.
|n ce fel Francmasoneria se va gândi la timpul [i spa]iul
sec al XXI-lea [i \n cel fel va fi ea prezent=?

Broderie cu simboluri masonice
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Marturisiri!
Venerabilul Lojei Hobi]a,
T=n=sie Lolescu

A[a am \nceput… [i continu=m !

Era \n prim=vara anului 2002, \n biserica satului
Hobi]a, slujba religioas= se terminase, când pe u[a
deschis= au intrat patru b=rb=]i, str=ini a fi locului.

Se p=rea c= erau interesa]i de satul Hobi]a, de
locurile natale, a celui ce a fost, este [i va fi, om al satu-
lui, al ]=rii [i al lumii \ntregi, scultorul Constantin
Brâncu[i.

M-am oferit a fi ghid, socotind c= nefiind ai locu-
lui, trebuiau s= cunoasc= a[ezarea, cu istoricul ei, eu fiind
fiu al satului, [i cunosc=tor mândru de a[ezare, de
tradi]iile locului unde m-am n=scut.

Cei veni]i fiind foarte comunicativi, am devenit
apropia]i [i \mpreun= am vizitat biserica, casa memorial=
Constantin Brâncu[i, cimitirul satului. Ei, cuno[teau [i
[tiau despre satul Hobi]a. Cu acest= ocazie, l-am cunoscut
pe Viorel D=nacu, Nicu Filip, pe conduc=torii Marii Loji
Na]ionale a României, au avut loc dupa aceea alte câteva
\ntâlniri, cu care ocazie m-am informat \n discu]iile avute
despre masonerie (eu mai cuno[team câte ceva), dar nu
sufficient de bine informat.

Leg=turile continuând cu Viorel D=nacu, Mare
Maestru, [i fiind permanent informat despre tainele franc-
masoneriei, am explicat c= se poate constitui \n satul
Hobi]a, o loj= masonic= ]=r=neasc=, pornind de la premiza
c= satul românesc a fost [i este talpa ]=rii, c= acesta a dat
[i d= c=rturari de seam= pentru na]ie [i pune \n valoare
mare bog=]ia l=sat= de Dumnezeu, - p=mântul.

El, “]=ran“, care este o for]= muncitoare, sociabil
cu bun sim], produc=tor de bunuri pentru el, [i societate,
nu trebuie uitat, marginalizat, ci trebuie a[ezat acolo unde
merit=.

Con[tien]i de importan]a satului, a “ ]=ranului “,
de menirea pe care a avut-o de-a lungul existen]ei sale,
acum [i \n viitor, un grup de oameni ai satului \n frunte cu
\nv=]atorul satului, agronomi, ]=rani muncitori ai
p=mântului, cunosc=tori de animale, oameni cinsti]i cu
familii consolidate, cu fric= de Dumnezeu, cu respect fa]=
de legile statului, am consim]it s= constituim o loj=
masonic= ]=r=neasc=, la \nceput de 10 fra]i, fiind astfel
prima loj= masonic= din ]ar= [i din lume, la Hobi]a, unde
s-a n=scut marele c=rturar al lumii, Constantin Brâncu[i.

Constituirea Lojei (fiind o noutate), a stârnit
reac]ii \n jurul nostru, c=ruia a trebuit s=-i facem fa]= cu
calm [i r=bdare. Am fost eticheta]i \n anumite feluri, [i
aprecieri care mai de care mai haioase.

De aceea a trebuit s= r=spundem prin fapte.
|nc= de la \nceput, ne-am propus s= re\nviem

tradi]ia local=, s= cinstim pe EROII satului, pe \nainta[ii
nostri, s= respect=m credin]a str=mo[easc=, asezând biser-
ica [i credin]a \n Dumnezeu la loc de cinste. Membrii
lojei, prin exemplul de comportament al lor [i familiar, au
ar=tat fa]a curat= a ceea ce sim]eau [i vor s= fim.

Cu ajutorul Marii Loji Na]ionale  a României,

prin fratele Mare Maestru, Viorel D=nacu, a fost restau-
rat= biserica satului la cei 80 de ani de existen]=.

Fiind o dorin]= a marelui sculptor, Constantin
Brâncu[i de a a[eza \n sat un monument al eroilor, s-a
construit \n anul 2006, \n curtea bisericii monumentul
eroilor, cu \nsemnele brâncu[iene.

Recent, la propunerea nostr= [i cu ajutorul oame-
nilor de bine, s-a modernizat intrarea \n cimitirul satului
care g=zduie[te [i biserica monument-istoric.
Deasemenea am participat la adun=rile Consiliului Local
al comunei, [i am f=cut propuneri [i sugestii, care dup=
aceea au prins via]=.

Activitatea noastr= a \nceput s= fie b=gat= \n
seam=. Mai multe ziare locale [i centrale ne-au scos \n
eviden]=. De asemenea unele posturi de televiziune ne-au
prezentat publicului \n mod cinstit [i arat= cine suntem [i
ce vrem. Am g=zduit mai multe \ntâlniri ale fra]ilor din
Marea Loj= Na]ional= a României.

Membrii Lojei din Hobi]a, au participat la
]inutele organizate de Marea Loja Na]ional= a
României,oamenii aducându-[i contribu]ia prin cuvântul
lor.

De un deosebit interes s-a bucurat [i se bucur=
ini]iativa Marii loji Na]ionale a României, de programul
lansat privind constituirea lojilor masonice ]=r=ne[ti. |n
acest scop, pe 25 octombrie 2008, la }inuta de la Tismana
(localitate cu un centru istoric), s-a lansat de catre Loja de
la Hobi]a, CHEMAREA pentru constituirea lojilor
masonice ]=r=ne[ti, la sate, - oamenii p=mântului s= fie
corec]i, cinsti]i [i ajutati ei fiind de cei din interior.

|n prim=vara acestui an, Loja va scoate prima
monografie a satului Hobi]a, \n scopul de a nu se pierde
\n negura vremii, cine au fost \nainta[ii nostri.

Suntem \nca la \nceput  de drum, mai sunt dru-
muri [i poteci, valori [i m=rturiri care nu au fost puse \n
valoare [i suficient de bine eviden]iate. Avem un trecut
bogat care trebuie s=-l p=str=m [i s=-l l=s=m nealterat pen-
tru genera]iile urm=toare. Nu suntem multi (14), dar
hot=râti s= facem ca ideile francmasoneriei s= fie cunos-
cute [i \mbr=]i[ate de aceast= p=tur=, uneori vitala
(]=r=nimea) dea- lungul veacului a dat oameni la oaste,
c=rturari pentru [tiin]=, conduc=tori, valori umane de
ne\ntrecut.

25 februarie 2009, Hobi]a.

T=n=sie Lolescu
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Reorganizarea Francmasoneriei, a fost \ntre-
prins= de c=tre A. M. Kolioubakine, prin 1910. La baza
organiz=rii [i restaur=rii, a stat loja lui A.JA Halpern,
Galpern, care a fost prezentat= \ntr-o discu]ie cu B.I.
Nikolaevski. Noua uniune masonic=, nu s-a constituit
atunci, ci \n vara lui 1912, cand a avut loc un Convent.
Era nevoie, totu[i de o organizare comun= a lucr=rilor.
La finele anului 1911, s-a realizat o alian]= cu lojile de
rit sco]ian. Leg=turile lui M. M. Kovalevski cu masonii
din Marele Orient al oamenilor (popoarelor ) din Rusia,
este men]ionat= de c=tre E.P. Gueguetchkori. Este ade-
varat c= dup= excluderea din masonerie a principalilor
rivali a lui Kovalesvski ( E.I. Kedrine si D.O. Beboutov),
a permis unirea tuturor masonilor ru[i, [i numai, dar [i a

atelierelor de grade superioare. Apoi, mai mul]i, masoni
“anglicani “, au trecut la noua forma]iune rus=. |n timp
ce \n Rusia era fondatorul lojilor “ anglicane “, reveren-
dul B.S. Lombard, ata[at al bisericii anglicane la
Ambasada Marii Britanii din Saint Petersbourg, lega-
turile dintre patrie [i masonerie c=p=tau un nou sens.
Dupa plecarea sa, a p=strat legaturile cu fra]ii ru[i. Noua
forma]iune masonic=, s-a bucurat de sprijinul deputatu-
lui V.P. Basakov, coordonatorul lojilor “ anglicane “, din
Saint Petersbourg.

|nainte de 1912, probabil a fost organizat un
convent al masoneriei ruse.

Legaturile cu cu Marele Orient al Fran]ei au fost
men]inute, dar f=r= intermediarii ini]iativei oraganiza-
torice al noii alian]e.

Reorganizarea Francmasoneriei \n
Rusia, la \nceputul sec al XX-lea 

de Andrei Serkov 
Mare Maestru al Marii Loji a Federa]iei Ruse
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Regulament Interior

Confedera]ia Marilor Loji Unite al Europei, gru-

pate \n diferite Obedien]e masonice simbolice, trebuie s=

fie situate \n Europa, pe un teritoriu limitrof, \n jurul

Mediteranei. Trebuie s= se \ncadreze \n termenii Cartei

Mari Masonice, [i s= respecte  Tratatul Confedera]iei,

semnat la Paris \n 18 iunie 2000, \ntre primii membri,

care au semnat [i acceptat aderarea lor.

Un mare Maestru \n exerci]iu, nu poate fi

pre[edintele Confedera]iei. Numai un fost Mare Maestru

poate s= fie ales \n aceast[ func]ie.

Membrii Confedera]iei, se angajeaz= s=

respecte, f=r= alte reserve termenii Marii Cartei

Masonice, [i Tratatul Confedera]iei semnat la Paris, \n

18 iunie 2000, \ntre primii membri, [i care

au acceptat [i semnat admiterea lor. La

hotelul Marii Loji a Fran]ei din Paris, se

constituie Confedera]ia Marilor Loji Unite

ale Europei, respectând specificul celor trei

Obedien]e fondatoare: Marea Loj= a

Fran]ei, Marea Loj= Tradi]ional= [i

Simbolistic= Opera, Marea Loja Na]ional= a

Iugoslaviei, devenit= acum Marea Loj= a

Serbiei [i Muntenegro.

Principiile Marilor Loji Unite ale

Europei sunt : 

- Francamsoneria Regular= [i tradi]ional=

este un Ordin ini]iatic, Universal, creat pe

baza fraternit=]ii;

- lucr=rile se desf=[oar= Intru Gloria

Marelui Architect al Universului;

- cele trei mari lumini ale francmasoneriei,

sunt a[ezate pe altarul jur=mintelor:

Volumul Legii Sacre ( Biblia ), Compasul [i

Echerul;

- Masonii depun jur=mant pe aceste Trei

Mari Lumini;

-Francmasoneria Regulara si Traditionala se proclama

fara alte impedimente, a fi total devotata Patriei;

- In loja, controversele avand la baza discutii relogioase

sau politice, sunt interzise;

-In contextual acestor principii de mai sus,

Francmasoneria Regulara si Traditionala, se refera la

“Vechile Obliga]ii “, respectând astfel traditia Ordinului,

punand in practica scopul Ritului si simbolistica, vechi

de sute de ani, \n conformitate cu Constitutia lui

Anderson din 1723.

Confedera]ia poate sa coordoneze actiunea obe-

dientelor membre, in uramatoarele forme :

- apropierea puterilor masonice;

- contributia la edificarea Europei intr-o perspective

spirituala, culturala si umanista;

- actiuni caritabile si umanitare.

Marile Loji Unite ale Europei
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Lumina, 
metamorfoz= a 
exprim=rii 
(sau a vorbirii)

de Adrian Grigorof

|n francmasonerie, acest cuvânt“
Lumina“, are o mare semnifica]ie [i importan]=,
exprimând  anumite sensuri \n marea lor plenitu-
dine.
1. Lumina Masonic=.

|n timp ce un profan devine francmason,
el prime[te Lumina, \n timpul ceremoniei de
ini]iere, la gradul de ucenic. |n timpul ceremoniei,
el este legat la ochi, cu un bandou, impenetrabil.
Momentul “ primirii luminii “, are loc \n momen-
tul \n care bandoul este dat jos.
2. Cele trei mici lumini.

Acest termen, arat= c= Soarele, Luna,
Maestru Lojii, se concentreaz= \n urm=toarea for-
mul=: “ Soarele pentru a asigura lumina zilei, Luna
pentru a guverna noaptea, Maestrul pentru a prezi-
da [i a conduce Loja sa “. 
3. Cele trei mari lumini.

Acestea sunt: Volumul Legii Sacre,
Compasul [i Echerul. Volumul Legii Sacre, poate
s= fie Biblia, deschis= la Evanghelia Sf. Ioan, la
prima pagin=, care \ncepe cu urm=toarele cuvinte:
“ La \nceput a fost cuvântul …”. Poate de aseme-
nea s= fie o alt= carte sfânt=, \n func]ie de credin]a
spiritual= a profanului. Mai poate s= fie de aseme-
nea [i constitu]ia. O loja francez=, a ales “ A treia
carte “, a lui Francois Rabelais.
4. Luminile Atelierului.

|n Riturile franceze [i sco]iene
Venerabilul (sau Maestru Lojei), cei doi supraveg-

hetori, oratorul [i secretarul, sunt denumi]i Luminile
Atelierului. Câteodat=, cele trei mari lumini, sunt alese
de c=tre Venerabil [i cei doi supraveghetori. |n Ritul
Memphis-Misraim, templul este guvernat de c=tre
Lumina Egiptului. Lumina libert=]ii, este evocat= \n cel
de-al 30- lea grad al Ritului Sco]ian Antic [i Acceptat,
cel al Marelui Cavaler Kadosh. |n Belgia, Soarele, Luna,
tor]a aprins= [i bolta \nstelat=, poart= denumirea de
“luminile astrale “.

{i marele pionier al cinematografiei, Antoine
Claude Lumiere (1840 – 1911), a fost francmason, mem-
bru al lojei “Steaua [i Compasul“, din Lyon, apoi mem-
bru al Lojei “Lumina Sudului“, din La Ciotat. 

Gravura masonic=
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Tabloul cu portretul lui
Giuseppe Garibaldi, turnat \n
alam= catifea grena paspartu -

Colec]ia fr. Viorel D=nacu 

Chipul lui Giuseppe
Garibaldi cu toca pe cap, cravat= la
gât, încadrate de Compas [i Echer,
a[ezate la gradul de Companion [i

cu crengu]e de acacia. Este din 1883
când <<Triunghiul>> din Bucure[ti
la un an dup= moartea generalului
Giuseppe Garibaldi  la 02.07.1882

Fr. Caprea, a realizat-o, \n
amintirea sa. 

Un promotor al ideei Statelor Unite al
Europei cu Giuseppe Mazzini, Nicoale
B=lcescu.

Personalitate politic= de seam= a Italiei, a
luptat pentru independen]= [i unitate na]ional=.

A fost ini]iat \n 1883 în Carleonerie la
Toganrog apoi \n 18.08.1944 la Montevideo – \n
masonerie R.L. L=ca[ul Virtu]ii – unde prime[te
lumina, apoi ajunge Mare Maestru al Marelui
Orient din Palermo. 

Mai târziu devine Mare Maestru al Ritului
de Memphis Italian.

Biografie :
1883 : ini]iat \n carbonerie la Tagangog. Face parte
din Govine Italia (Tânara Italie);
18.08.1844, ini]iat \n masonerie la Montevideo \ntr-
o loj= iregular=, L’asile de la Vertu (L=ca[ul
virtu]ii);
1845, se regularizeaza \n Loja Les Amis de la Patrie

(Prietenii Patriei), din Obedien]a Marelui Orient al
Fran]ei;
11.04.1862 prime[te ritual gradele 4-33, [i devine
Mare Maestru al Marelui Orient din Palermo.
21/23.05.1864, la cea de a 3-a Constituan]= a fost
ales Mare Maestru al Masoneriei italiene;
1881, Mare Maestru al Ritului Memphis  (foarte
r=spândit \n Italia);

Aprilie 1883 gr. 33-97, membru de onoare
in Suveranul Sanctuar din România; numele s=u a
fost atribuit unui capitul din Dorohoi ( România).

Martie 1888, are loc  la  Bruxelles o con-
ferin]= interna]ional= a francmasonilor sco]ieni  de
gr. 18, reprezentan]ii lojii de Memphis din Marea
Britanie, S.U.A., Italia [i România, care au semnat
\n toamna anului 1881, un tratat prin care formau
propria Confedera]ie, al c=rui Mare Maestru  a fost
ales Garibaldi ”.

MUZEUL MASONIC
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Nicolae B=lcescu (1819 – 1852)

Istoric, scriitor [i om politic, ministru,
secretar al statului (Ministru de
Externe), \n primul Guvern Provizoriu
de la 1848, apoi secretar al Guvernului
Provizoriu ; mediator pe lâng=
Guvernul maghiar de la Pesta \n dorin]a
form=rii unui front comun revolu]ionar
româno-maghiar; militeaz= al=turi de
Giuseppe Mazzini [i ceilal]i membri ai
Comitetului Central Democratic
European de la Londra pentru revolu]ia
viitoare. Moarea \n exil la Palermo
(Italia).
- 1847 : venerabilul unei loji din
Bucure[ti (probabil Dreptate – Fr=]ie).

Publica]ia
Logos
Apare \n Bruxelles realizată de

Marele Orient al Belgiei. 

Este important=, deoarece pune la dis-

poziţia iniţiaţilor si neiniţiaţilor, infor-

maţii despre deschiderea  Belgiei, a

Bruxellului spre toate continentele,

spre toat= lumea .
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Discursul Prea Ilustrului Frate Max ICHER 33 °,
Ministru De Stat, Mare Orator,

Prea Puternice Suveran Mare Comandor,

Mare Comador de Onoare,

Mari Demnitari Oficieri ai Supremului Consiliu

Amis,

Mari Demnitari Oficieri ai Supremului Consiliu al

Fran]ei,

Prea Ilustri Fra]i,

{i voi, Prea Ilu[tri [i Dragi Fra]i Suverani Mari

Inspectori Generali nou ini]ia]i

|n numele Prea Puternicului Suveran Mare

Comandor, ai Oficerilor Demnitari ai Supremului

Consiliu al Fran]ei, am marea bucurie s= v= urez bun

venit \n acest  Consiliu Suprem al Suveranilor Mari

Inspectori ai 33 ° [i al ultimului Grad al Ritului Sco]ian

Antic [i Acceptat, con[tientizând c= misiunea care v=

a[teapt= pe teritoriile voastre este de o importan]=

deosebit= [i esen]ial=, pentru triumful valorilor sacre [i

ra]ionamentul Ordinului Sco]ian \n Europa.

Ati avut o cale lung=, de 32 ° Sco]iene, a celor

32 de c=r=ri al Arborelui Vie]ii, conducând la

|n]elepciunea de permitere [i punere \n practic= a devizei

Ritului Sco]ian Antic [i Acceptat : “ Ordo ab Chao “ (

Ordine [i nu haos ). Un ciclu \nceput se \ncheie ( se real-

izeaz=). Voi, Mari Suverani Mari Inspectori Generali,

ave]i rolul de a conserva Ritul nostru, \n toat= integri-

tatea sa, [i de al transmite mai departe \n toat= puritatea

sa original=. Toate demersurile care le-a]i \nceput \n

Atelierele vostre proprii, au fost de a primi [i transmite

mai departe acest patrimoniu sacru. A]i fost \ncredin]a]i

ini]ierilor succesive, a misiunilor de p=str=tori, solda]i ai

Eternit=]ii [i Universalului. Trebuie s= continua]i, s=

r=spandi]i \n jurul vostru, \n lumea profan=, Lumina pe

care [i voi a-]i primit-o de la colegii vo[tri.

Consiliul Suprem al Gradului 33°
Ceremonia de ini]iere, 

Sâmb=t= 16 septembrie 2006, 
Zenith, Paris

Tablou al R.S.A.A.
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Acesta este modul imperativ al greut=]ilor prin

care a-]i trecut, ajungând la ultima treapt= a Ritului

Sco]ian Antic [i Acceptat.

Mai mult ca oricând, voi trebuie s= contribui]i la

l=rgirea sarcinii nostre comune, la care cu rigurozitate se

aplic= ferm deviza Ritului nostru, “ Ordo ab Chao “, [i

trebuie prin voca]ia noastr= s= “ adun=m ceea ce este dis-

persat “.

Mai mult ca oricând, trebuie s= servi]i Ordinul

cu curaj [i convingere, pentru a eviden]ia oamenilor,

fra]ilor no[tri, ]inând cont c= o parte a luminii, trebuie s=

le lumineze gândurile [i ac]iunile lor.

Mai mult ca oricând, \n timp ce c=uta]i

Adev=rul, purt=torul Lumini [i al Dragostei, lucra]i

“…la realizarea Templului Ideal al Umanit=]ii.”

Mai mult ca oricând, pentru c= ave]i privilegiul

s= accede]i c=tre ini]iere, f=r= alte menajamente, trebuie

s= ar=ta]i c= “… al vostru comportament este insiprat din

respectul absolut al demnit=]ii persoanei umane”,

ascultând astfel ca tradi]ia este Una [i Universal=.

A[a cum fiecare dintre Ilu[tri Fra]i, prezen]i aici,

a]i b=ut din cupa sacr=, con]inând b=utur= nemuririi,

angajându-v= pân= chiar la sacrificiul vie]ii pentru

Ordin, pentru ]ara Voastr=, pentru Umanitate [i pentru

ap=rarea libert=]ii con[tiin]ei. Permite]i-mi s= v=

amintesc un mic pasaj din Apocalips=, care cuprinde

toate sensurile : “… R=mâneti fideli pân= la moarte, [i i]i

voi da Cununa Vie]ii”.

Supremul Consiliu al Fran]ei va fi \ntotdeauna

al=turi de voi, a[a cum este ast=zi, \n acest Consiliu

Suprem al Marilor Suverani Inspectori Generali al celui

de-al 33-lea grad [i ultimul din Rit, iar mâine \n

Supremul Consiliu al vostru.

Prea Ilu[tri Suverani Mari Inspectori Generali,

Mari Oficieri Demnitari ai Supremului Consiliu al

Fran]ei,

Mari Oficieri Demintari ai Supremului Consiliu Amis,

Mare Comandant de Onoare,

Prea Puternice Suveran Mare Comandor,

Am zis.

Marea Loj= a Sloveniei.

|n slovac= (Velika Loza Slovenie), iar \n englez=
(Grand Lodge of Slovenie ), cum este prezentat= pe site-
ul s=u. Acest site furnizeaz= informa]ii generale despre
francmasonerie, cu istoricul s=u [i creând o leg=tur= a
timpurilor, men]ionând de la \nceput Loja La concordia,
din Tieste, \n 1773. Dupa ce Loja Valentin Vodnik a fost
desfiin]at= de ocupan]i \n 1942 ( Slovenia a fost integrat=
\n Yugoslavia, devenind independent= dup= 1991 ), \[i
reia activitatea prin 1992, la Viena, sub patronajul
Marelui Orient Austriac. Aceast= Obedien]= a permis
crearea \n 1999, a Marii Loji a Sloveniei.

Pentru, cei care doresc s= \[i aprofundeze
cuno[tin]ele [i despre alte Obedin]e din alte ]=ri, sau cei
care sunt \ntr-o continu= cercetare despre alte loji, le
recomand=m site-ul : www. hiram.be

Manuscris masonic
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La \mplinirea a 224 de ani de la tragerea pe roat=
a eroilor R=scoalei de la 1784-1785, Horea, Clo[ca [i
Cri[an, la Obeliscul ridicat la Alba Iulia \n memoria con-
duc=torilor revoltei ]=r=ne[ti au avut loc momente
comemorative. Marea Loj= Na]ional= a României a fost
prezent= la evenimentele de la Alba Iulia, fra]ii amena-
jând [i un monument-candel= \n memoria Fratelui
Horea. La festivit=]i au participat 14 loje masonice din
Bucure[ti, Alba Iulia, Brasov, Cluj-Napoca, Pite[ti,
Constan]a, Curtea de Arge[, Slatina, Craiova, Piatra
Neam], Hunedoara [i F=g=ra[. Daniela Cetean, profe-
soar= de istorie la Colegiul Na]ional "HCC" Alba Iulia a
dezv=luit un lucru mai pu]in cunoscut, [i anume faptul c=

\n 28 februarie 1785 [i Cri[an a fost ciopâr]it pe Dealul
Furcilor, de[i acesta se spânzurase \n propria celul= cu
câteva zile \naintea supliciului la care fuseser= supu[i
Horea [i Clo[ca. Dup= ceremonialul depunerii
coroanelor de flori la Monumentul \nchinat lui Horea,
Closca [i Cri[an de pe Dealul Furcilor, a urmat o con-
ferin]= de pres= la Restaurantul “Ulpia Traiana”. La
\ntalnirea cu ziari[tii au participat Viorel D=nacu, Mare
Maestru al MLNR, Ruslan Oprescu, Mare Cancelar [i
Tudorel Ni]ulescu, Pro Mare Maestru. Cu aceasta ocazie
s-au facut referiri la “Programul Masonic S=tesc” pre-
cum [i la \nfiin]area \n Alba Iulia a unui sediu regional
al Centrului de Studii Francmasonice Bucure[ti-Paris, ce

Monument la Alba Iulia pentru
fratele erou Horea
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va avea ca scop principal studierea istoriei francma-
soneriei române. Un alt proiect de viitor vizeaz=
proasp=tul monument-candel= [i se va \ncerca racor-
darea sa la re]eaua de alimentare cu gaz, astfel \ncât
flac=ra s= ard= continuu, ca la Monumentul Eroului
Necunoscut.

S-au pus bazele Muzeului Masonic din Alba Iulia

In cadrul conferin]ei de pres= de la Alba Iulia, Marele
Maestru al MLNAR, Viorel D+NACU a dezv=luit ca \n
curând la Alba Iulia se va \nfiin]a un muzeu Masonic.
Colec]ia va cuprinde documente [i obiecte masonice din
toat= ]ara, \ndeosebi din Transilvania, unde a existat o
activitate francmasonic= foarte puternic=. Marele
Maestru a anuntat c= Muzeul Na]ional din Cluj-Napoca
[i Muzeul Bruckenthal Sibiu [i-au anun]at deja disponi-
bilitatea de a sprijini \nfiin]area acestui muzeu, având
exponate cu \nsemne francmasonice. Chiar [i la subsolul
Muzeului Na]ional al Unirii din Alba Iulia au fost
descoperite câteva pietre cu simboluri masonice. De alt-
fel [i la Arhivele Na]ionale exist= documente foarte bine
conservate, unele scrise pe piele de c=prioar= sau sigilii
din cear= care au apar]inut masonilor români. Viitorul
muzeu ar putea functiona \ntr-un spa]iu al Muzeului
Na]ional al Unirii sau chiar \ntr-una din catacombele
[an]urilor Cet=]ii, la ora actual= demersurile pentru
g=sirea unui sediu fiind \n plin= desf=[urare. 

Foto:  redac]ia ziarului “Ulpia Traiana”
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Discurs cu
ocazia unei 
ini]ieri
Michael BASUYAUX 33o

|nc= din perioada primitiv=, cea a pe[terilor,
omenirea s-a confruntat cu necunoscutul. Acest lucru
s-a \ntâmplat din cauza vitregiilor naturii, ca de exem-
plu inunda]iile, seceta, grindina, tunetele, fulgerele,
eclipsele. 

Toate civiliza]iile au \ncercat, \n felul lor, s=
g=seasc= raspunsuri pentru aceste fenomene inexplic-
abile. |n c=utare de o explica]ie, “aprimitivul”, cum
spune Paul DIEL, a inventat divinit=]ile antropomorfe
(zeii), antropomorfismul naturii.

Mecanismul de a rezolva misterul final duce
la crearea unui panteon, sau a unui Dumnezeu sau o
entitate necunoscut=, prin urmare, o for]= [i un superi-
or va r=mâne pentru totdeauna necunoscut.

Astfel, \n totul se rezum= la doua niveluri de
\ntelegere: gradul exoteric, [i gradul esoteric. Nivelul
exotericului include un confort de certitudini oficial
stabilit. O mic= minoritate este detasat= de la aceast=
structur= dogmatic= pentru a c=uta un nivel mai ridi-
cat de spiritualitate.

Astfel, \n negura vremilor s-au n=scut micro-
grupuri de ini]iativ=, dornice de a accede la secretul
tehnicilor disponibile pentru o minoritate de oameni
pentru a putea deschide \n etape succesive insond-
abilul univers [i a comunica \ntre ele, printr-un limbaj
universal, pentru a \ntelege simbolismul. |n final, totul
se reduce la ideea ca fiecare lucru este divin.

Francamsoneria a fost institutionalizat= la
Londra \n 1717. Zic institutionalizat=, pentru c= exist=
unele documente care atest= existen]a ei \nca din sec-

olul al XIV-lea.
Patru loji din Londra au format \n 1717 Marea

Loj= din Anglia, din care au f=cut parte multi membrii
ai Cur]ii Regale din Anglia dar [i Arhiepiscopul de
Canterbury. Nouazeci [i opt la sut= din fra]ii din
Marea Loj= au fost cre[tini sau evrei. Odat= cu ritu-
alizarea activit=]ii lor au decis s=-[i uneasc= membrii
printr-un jur=mânt, alegând ca suport de juramânt
Biblia. Mai departe, tradi]ia a f=cut restul, genera]ie
dup= genera]ie. Astel, Biblia dep=[e[te conota]iile sale
religioase. Aminti]i-v= de ce vi s-a spus la prima dum-
neavoastr= intrare \n Templu: “Aici totul este simbol-
ic!” Prezen]a Bibliei precum [i con]inutul ei sunt
interpretate de fiecare \n conformitate cu con[tiinta sa,
la fel ca toate simbolurile. Marele Arhitect al
Universului este un simbol deschis tuturor interpretar-
ilor. 

Dar \n ce scop s-au \ntâlnit ace[ti oameni care
au puz bazele Marii Loji \n 1717? S-au grupat \n fr=]ii
[i s-au tratat reciproc ca fra]ii. Lucrând \mpreun= \n
Templu ei nu au avut ca scop schimbare societ=]ii.
Aceasta este treaba politicii [i a asocia]iilor culturale
[i sociale. Scopul acestor \ntalniri \ntre fra]i a fost
unul clar: fiecare s= devin= un spirit liber. Prin urmare
ei urm=reau eliberarea con[tiin]ei, [i \mbun=t=]irea
spiritului. Acesta este adev=ratul motiv de a persevera
\ntotdeauna [i de a lucra pe sine. O via]= nu este de
ajuns iar sl=biciunile noastre sunt multe, a[a c= orice
progres este un pas uria[.  Alegerea este a fiec=ruia,
angajamentul este tot acolo. 

Locul de munc= poate fi eficient doar dac=
este f=cut ]ntr-un cadru liber [i \ntr-o procedur= care
are un anumit spirit. Numai a[a pot fi p=trun[i [i moti-
va]i oamenii care lucreaz= \n acel loc. Astfel, orice
mason este liber \n Templul sau, liber sa vina sau sa
plece de cate ori vrea. Acest acord colectiv se
numeste rit. 

Nu exist= nicio masonerie f=r= rit. Ritul are o
mare importan]= [i prin urmare este foarte important
ca fiecare sa cunoasca nu numai existen]a, ci [i spirit-
ul [i con]inutul ritului. 

Nu voi face o istorie a Ritului Sco]ian Antic [i
Acceptat, ar fi un discurs prea lung. Dar sunt câteva
lucruri pe care fiecare ar trebui s= le cunoasc=, a[a c=
le voi aminti totu[i. 

In fiecare ]ar= exist= un Consiliu Suprem for-
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mat din 33 sau 9 fra]i de grad 33. Acest rit este un rit
de 33 de grade [i fiecare frate ar trebui s= depun= efor-
turi pentru a ajunge intr-un grad cât mai mare, pentru
c= fiec=rui grad \i corespunde un nivel superior al
cunoa[terii. |n prezent, 32 de Consilii Supreme din
Ritul Sco]ian Antic [i Acceptat s-au reunit pentru a
]ine piept altor Consilii Supreme care comit abuzuri
grave \n numele unei modernit=]i ce la face s=
actioneze ca o institu]ie. Ca un exemplu, s-a ajuns \n
unele cazuri ca la o ]inut= s= participe mai mult de 300
de persoane, s= participe chiar [i profani, copii, s-a fil-
mat, s-au pus bannere publicitare, s-au schimbat
gradele etc. De aceea, la \ntâlnirea interna]ional= de la
Paris din 1996, [ocat de aceste manipul=ri, Consiliul
Suprem a decis ca ini]ierea s= fie un proces de durat=,
progresiv [i \n etape. Prin urmare este necesar ca cei
din Consiliul Suprem de Rit Sco]ian Antic [i Acceptat
s= ramân= vigilen]i [i s= zideasc= pe substan]= [i pe
spirit. 

Secolul XXI va fi spiritual sau nu va fi de loc
a spus Andre Malraux. Acest lucru se \ntampl=
deoarece nevoia de spiritualitate se manifest= din ce \n
ce mai mult, atât prin apari]ia a numeroase secte cât [i
prin conflicte la nivel global, \n condi]iile \n care fac-
torul spiritual se afl= la r=d=cinile tuturor. Cea de-a

patra \ntâlnire interna]ional=, dup= cele de la Paris din
’96, din Gent, ’98, din Atena 2001 s-a axat pe spiritu-
alitate. 

Din acest motiv, v= citez ast=zi din cea de a 7-
a rezolu]ie adoptat= \n octombrie 2004 la Belgrad:

“Omul con[tient de incapacitatea sa de a
r=spunde la \ntreb=ri fundamentale despre originile
sale, natura [i scopul s=u, se poate descoperi prin pro-
cesul de ini]iere, pentru a da sens vietii sale. Ini]ierea
necesit= lucru continuu cu sinele, care \i va conferi \n
timp accesul la libertatea spiritual= de care are nevoie.
Va ajunge s= se simt= \n armonie cu el \nsu[i, cu cei
din jurul s=u [i cu Marele Arhitect al Universului. 

Ritul Sco]ian Antic [i Acceptat este purt=tor
de valori umane iar omul r=mâne \n centrul pre-
ocup=rilor sale. Se lucreaz= pentru a \mbun=t=]i spiri-
tul prin \ncercarea de a atinge un nivel \nalt de
cunoa[tere. Asta \nseamna, metaforic, a construi
Templul interior. Omul liber \[i poate exprima pe
deplin poten]ialul [i poate ac]iona cu putere [i exem-
plar \n lumea laic=. Adev=rata spiritualitate tinde s= se
opun= materialismului [i intoleran]ei de orice fel.
Ritul Sco]ian Antic [i Acceptat se afl= [i \n lumea
politic= [i \n cea religioas=, dar las= fiec=ruia liber-
tatea [i responsabilitatea alegerilor sale \n lumea laic=.

Litografie sec. XIX
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Simbolurile 
vegetale
de Lucian Ortelecan

Simbolurile regnului vegetal exprim= \ncepu-
turile gândirii [i ale exprim=rii. Strâns legat= de legenda
celui de-al treilea grad, este istoria mitic= a ramurii de
accacia, de care ne vom ocupa \n cele ce urmeaz=.
Ramura de acacia este un smbol extrem de interesant, nu
doar pentru \nsemn=tatea lui intrinsec=, ci fiindc= ne
introduce \ntr-un  domeniu de cercetare vast, anume cel
referitor la simbolismul plantelor sacre.

|n primul rând, \n sistemul mitic al
Francmasoneriei, acacia este simbolul NEMURIRII
SUFLETULUI, acea important= doctrin= a c=rei trans-
mitere este principalul scop al institu]iei masonice.

|n al doilea rând, acacia este simbolul Inocen]ei.
Simbolismul are aici un caracter specific [i insolit,
depinzând nu de o analogie real= \ntre forma sau intre-
buin]area simbolului [i ideea simbolizat=, ci pur [i sim-
plu de o dubl= semnifica]ie a cuvântului. In greac=,
akakia \nseamna atât planta \n cauz=, cât [i calitate
moral=  de inocen]= sau puritate a vie]ii. |n acest sens,
simbolul se refer= preponderent la cel pe al c=rui mor-
mânt solitar a fost plantat= acacia [i  a c=rui conduit= vir-
tuoas=, via]= integr= [i responsabilitate au fost \ntotdeau-
na prezentate ca un model pentru breasl=, [i \n con-
secin]= pentru to]i mae[tri masoni, care, prin inter-
pretarea aceasta a simbolului, sunt invita]i s= \i urmeze
exemplul.

Acacia trebuie considerat= simbolul INI}IERII,
pentru c= datorit= utiliz=rii sale constante [i proeminente
\n ceremoniile de ini]iere, a  ajuns \n cele din urm= s= fie
adoptat= ca simbol al respectivei ini]ieri.

Aceste trei semnifica]ii sunt strâns legate \ntre
ele, [i trebuie s= ]inem seama de leg=tura lor dac= vrem
s= ob]inem o interpretare corect= a simbolului.

Va urma.

O delega]ie a Supremului Consiliu
Român, al Ritului Sco]ian Antic [i
Acceptat, condus= de Prea Puternicul
Frate Daniel Roman, Prea Ilustrul Fr.
Locotent Ruslan Oprescu, si Fr. Ministru
De Stat, Mare Orator, Viorel D=nacu, au
participat Sâmb=t=, 28.03.2009, la
Moscova, la constituirea Supremului
Consiliu, al Federa]iei Ruse, la invita]ia
Supremului Consiliu al Fran]ei.

A avut loc ceremonia de instalare a
Suveranului Mare Comandor al Ritului
Scotian Antic si Acceptat, Fr. Vladimir
Loputkin.

Ramura de acacia

CONSTITUIREA SUPREMULUI CONSILIU
AL FEDERA}IEI RUSE
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FRANCMASONERIA
MIXT+ FACE PRIMII
PA{I ÎN ROMÂNIA
de Mariana Sauciuc

Dup= 1990, luminile Franc-Masoneriei
Universale au fost reaprinse în România, dup= mai bine
de jum=tate de secol de întuneric. Num=rul Obedien]elor
masculine a crescut, dup= aceea, ajungând ast=zi la
aproape zece. Au ap=rut [i câteva loji feminine, precum
[i loji de adop]ie, care func]ioneaz= pe lâng= cele mas-
culine, dup= un statut special.

Despre lojile mixte s-a vorbit îns= prea pu]in sau
chiar deloc, ceea ce nu înseamn= c= ele nu exist= în ]ara
noastr=.

De la bun început se impune a face o distinc]ie
clar= între lojile mixte laice, de tipul “Droit Humain”,
care au un rol progresist, de sus]inere a egalit=]ii de
[anse între sexe [i de promovare a femeilor în via]a pub-
lic= pe picior de egalitate cu b=rba]ii, [i cele f=când parte
din a[a numita Co-masonerie, înfiin]ate în jurul
Societ=]ii Teosofice, la sfâr[itul secolului al 19-lea, sub
conducerea lui Annie Bessant, având un pronun]at sub-
strat mistico-esoteric de tip eclectic [i combinând ritu-
alurile masonice britanice ale Ritului Antic [i Primitiv
cu alte ritualuri de tip oriental. 

Primele, cele laice, au p=truns ast=zi [i la noi,
sub forma lojilor Ordinului Masonic Mixt Interna]ional 
“Dreptul Uman” (Le Droit Humain) [i ale Ordinului
Masonic Interna]ional Delphi, desprins în anul 1926 din
cel dintâi. Aceste organiza]ii, c=rora li se al=tur= dou=
loji mixte formate sub egida Marii Loji (Mixte) din
Italia, lucreaz= masonic conform ritualurilor Ritului
Sco]ian Antic [i Acceptat. Ele colaboreaz= în cadrul
CLIPSAS, Confedera]ie Interna]ional= de Mari Loji
semnatare ale Apelului de la Strasbourg din 
anul 1962, lucrând pentru o Masonerie laic=, umanist=,
adogmatic=, cu accente sociale [i umanitare.

Societatea Teosofic=, de[i aflat= ast=zi pe plan
mondial într-o nou= expansiune, pare s= nu fi deschis
înc= sucursale în România, [i, în orice caz, Co-masoner-
ia din cadrul acesteia r=mâne o form= închis=, destinat=
unui cerc interior, restrâns, de adep]i.

R=mâne îns= o a treia cale, Franc-masoneria
mixt= Egiptean=, a Riturilor de Memphis [i Misraim,
care s-a dezvoltat cu prec=dere în Fran]a [i  Belgia în
ultimii 60 de ani [i ale c=rei Lumini au fost aprinse, în
anul 2008, [i în România.

Se cuvine, poate, s= facem o parantez= pentru a
prezenta, pe scurt, istoria Masoneriei Egiptene,
con[tien]i de faptul c= un asemenea discurs nu poate fi
rezumat în câteva rânduri.

Istoria riturilor masonice egiptene este îndeob[te
cunoscut=. Ele au ap=rut la sfâr[itul secolului XVIII, în
Italia [i Fran]a, de[i urme ale legendelor [i miturilor
fondatoare ale masoneriei legate de civiliza]ia Egiptului
Antic pot fi g=site începând cu mijlocul secolului XVII,
de când Michael Maier sus]inea c= Rozi-Crucienii î[i
aveau obâr[ia în aceast= str=veche cultur= [i civiliza]ie.
Monumentala oper= “Oedipus Aegyptianicus”, a savan-
tului iezuit Athanase Kircher (patru volume, publicate
între 1652 [i 1654) a redat Egiptului str=lucirea [i
m=re]ia pierdute cu mii de ani în urm=. Au urmat
numeroase alte scrieri, a unor autori care au readus în
aten]ia europenilor episoade uitate din istoria faraonilor.
Napoleon însu[i a fost stimulat de aceast= tendin]= cul-
tural= a vremii sale, atunci când a pornit campania din
Egipt, aducând cu sine, în afara armatei regulare, [i arhe-
ologi sau istorici, precum Champollion, cel care a reu[it
descifrarea hieroglifelor. Obeliscul egiptean din centrul
Parisului st= m=rturie [i ast=zi acelor vremi. 

Chiar dac= în cadrul Masoneriei engleze, a
Constitu]iilor Pastorului Anderson, de la 1723, nu se
face nici o men]iune la }inutul Misraim, totu[i, în dis-
cursul Cavalerului de Ramsay din 1737, g=sim
men]ionate Misterele lui Isis celebrate în Egipt, al=turi
de cele ale Grecilor [i Fenicienilor.  

Odat= cu a doua jum=tate a secolului al XVIII –
lea, a existat o dezvoltare f=r= precedent a riturilor
Masonice, cu prec=dere în Fran]a [i Germania. În acela[i
timp, în statele Italiene, alte organiza]ii se ocupau cu
studiul Alchimiei [i a celorlalte {tiin]e Hermetice. 

I se atribuie în general contelui Cagliostro
crearea Ritului Misraim, în care acesta a preluat o serie
de ritualuri apar]inând Ordinului “Arhitec]ilor Africani”
din Berlin. {i dac= sunt atestate mai multe loji lucrând
conform unor rituri ce f=ceau referire mai mult sau mai
pu]in concret la Anticul Egipt, cert este c= ritul Misraim
apare men]ionat ca atare, pentru prima oar= în 1811, iar
cel de Memphis în 1838.
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Dup= o existen]= paralel= de peste o jum=tate de
secol, în anul 1881 Fr. Giuseppe Garibaldi este ales con-
duc=tor al ambelor Rituri, ceea ce duce la unificarea
acestora sub numele de Ritul Primitiv de Memphis [i
Misraim.

Nu este lipsit de interes faptul c= primul rit
masonic introdus în ]=rile Române în secolul 18 a fost
cel de Memphis [i Misraim, România fiind printre
pu]inele }=ri din lume în care exista, la 1880, un
Sanctuar Suveran al Ritului, condus de un Mare
Hierofant (c=pitanul Moroiu, ulterior, în 1912, colonelul
I.T.Ulic).

Dup= terminarea Primului R=zboi Mondial, [i
afirmarea Statelor Unite ca o mare putere pe plan mon-
dial, masoneria Francez= [i Italian= de Memphis-
Misraim nu a mai fost practicat= în România, locul ei
fiind luat de riturile sco]iene, venite de peste ocean.

În Fran]a, îns=, Ritul de Memphis-Misraim a
fost dezvoltat de cunoscutul ocultist Papus (pseudonimul
dr. Gerard Encausse), c=ruia i-a urmat Jean Bricaud [i
Constant Chevillon.

Ultimul a fost asasinat de Gestapo în ora[ul
Lyon, în anul 1944. Dup= moartea sa, au existat mai
multe tendin]e [i curente în sânul acestei Obedien]e
masonice. 

Unul dintre continuatori a fost Rene
Chambellant, care a dus mai departe, cu discre]ie, depoz-
itul ini]iatic primit de la Constant Chevillon. Înainte de
moartea sa, la sfâr[itul anilor 90, el a desemnat patru
legatari testamentari c=rora le-a încredin]at perpetuarea
riturilor [i a sistemului ini]iatic gândit de înainta[ii s=i.
Unul din cei patru este Prea Respectabilul Frate Gilbert
Tappa, care, prin Suveranul Sanctuar Na]ional din
Marea Britanie, a dat patente pentru crearea unor loji
simbolice, în România, în care Fra]ii [i Surorile lucreaz=,
împreun=, întru Gloria Marelui Arhitect al Universului. 
Prin îns=[i defini]a sa, Masoneria Egiptean= este mistic=,
bazându-se pe studierea [tiin]elor Oculte, a
Hermetismului, Kabbalei, Tarotului, Alchimiei, Magiei
înalte, [i a tuturor celorlalte discipline ce stau la baza
Tradi]iei Universale.

Considerând c= spiritul s=l=[luie[te vremelnic în
corpul fizic, [i c= apari]ia sexelor a avut loc într-un
moment ulterior, dup= c=derea Adamic=, Masoneria
Mixt= Egiptean= admite faptul c= spiritul este androgin,
ceea ce face ca femeia s= fie la fel de ini]iabil= ca
b=rbatul, desigur, în anumite limite [i cu un anumit spe-

cific. Cagliostro, unul din întemeietorii Ritului de
Misraim, a conceput, de altfel, [i un Ritual  feminin al
acestuia, iar în anii 1930, Raoul Fructus a fost cel care a
pus bazele Obedien]ei Mixte în cadrul Marelui Sanctuar
Interna]ional al acestor Rituri.

Se [tie c= celebrul ocultist Robert Ambelain a
încercat o delimitare clar= a c=ii masculine de cea femi-
nin= în cadrul Masoneriei de Memphis-Misraim opunân-
du-se, în principiu, mixit=]ii, lucru ciudat, dac= ]inem
seama de faptul c= acela[i Ambelain a acceptat grupurile
mixte în toate celelalte societ=]i oculte pe care le-a con-
dus, inclusiv în cadrul Bisericii Gnostice.

Continuatorul tradi]iei ini]iatice pe linia Papus –
Teder – Bricaud – Chevillon, Rene Chambellant, a con-
siderat inacceptabil= teoria lui Ambelain [i a pus bazele
rectific=rii Masoneriei de Memphis-Misraim, prin intro-
ducerea mixit=]ii depline în cadrul acesteia.

De altfel, dup= retragerea lui Ambelain din
func]ia de Mare Maestru Mondial [i trecerea tuturor
func]iilor acestuia în mâinile lui Gerard Kloppel, a
început o fragmentare accentuat= a Ritului, luând na[tere
nenum=rate Obedien]e, dintre care aproximativ jum=tate
sunt mixte. 

Iat=, a[adar, c= principiul pentru care s-a luptat
Chambellant în anii  80 a avut, pân= la urm=, câ[tig de
cauz=.

În ce prive[te Lojile române[ti ce func]ioneaz=
în acest Regim, ele fac parte dintr-un Sistem Ini]iatic mai
amplu, care este în întregime mixt, [i care porne[te de la
Franc-Masonerie, pentru a continua cu o serie de Ordine
Martiniste, spre alte societ=]i oculte, care practic=
Teurgia, Taumaturgia, etc., [i care au, în centru, un
nucleu cre[tin esoteric de sorginte Gnostic= [i
Rozicrucian=.

Acestor Ateliere li se vor ad=uga în lunile
viitoare altele, care vor lucra conform ritualurilor mist-
ice cre[tine ale Regimului Sco]ian Rectificat, pentru a
forma, împreun=, Marea Loj= Na]ional= Mixt= din
România, ca federa]ie de loji simbolice având drept
numitor comun credin]a în Marele Arhitect al
Universului [i în nemurirea spiritului omenesc.

Fra]ii [i Surorile acestei Obedien]e îi recunosc
pe to]i Masonii din lume drept zale ale Lan]ului
Universal de Unire Fratern= [i sprijin= toate organiza]iile
masonice, fie ele masculine, feminine sau mixte, în efor-
turile lor de r=spândire a Luminii pe întreg globul
p=mântesc.
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De E. Cromwell Mensch

THE NEW AGE - Iulie 1948

Cele mai prolifice surse ale literaturii
Masonice au de a face cu originile Crea]iei. Este
tema care a “umplut” multe volume [i care
inevitabil a ajuns la un punct al monotoniei.
Paractic toate cercet=rile pe aceast= tem= \ncep cu
pietrele masonice ale Europei [i se termin= cu
breslele sau asocia]iile din Roma antic=.

Templele, singura surs= a originii, sunt evi-
tate din dou= ratiuni: prima ar fi frica de a  \nstr=ina
secretul lucr=rilor Ordinului [i al doilea este mai
logic, [i se reg=se[te \n faptul c= foarte pu]in se

cunoaste despre Temple. 
|n Iuerusalim au fost construite trei temple,

scopul lor fiind s= \nlocuiasc= o structura efemer=.
Ultimul templu a fost construit de Herod [i se pre-
supune c= a fost descris de istoricul Josephus. El a
fost martor ocular la distrugerea acestui ultim
Templu dar lipsa de cuno[tinte  tehnice este
dureroas=, aceasta reie[ind din descrierile detaliilor
structurii. Templul \nainte construit de Herod a fost
construit de Zereu babilonianul, [i apare \ntr-o
scurt= relatare \n cartea  Cartea lui Ezra. A[azisul
prim Templu este construit de Solomon si o
descriere complet= aproape de realitate apare \n
Cartea Regilor.

Totusi Masoneria a fost descoperit= cu mult
timp \nainte ca  Templului lui Solomon s= fie con-
struit. Identificarea motivului datorit= c=reia
Templul s-a n=scut  prin ambi]ia lui David se
datoreaz= importan]ei Tabliilor lui Moise, care a
planificat s= construiasca un Templu, realizându-se
un asezamanint al lui Dumnezeu pe pamint.

Ambitia lui David este descris= in a doua
carte a lui Samuel [i \n mod particular \n cuvintele
lui Samuel 7:13: “El va constui o casa in numele
meu si eu ii voi consolida tronul din regatul lui pen-
tru eternitate“. Aceste cuvinte se presupun c= ar fi
apar]inut lui Dumnezeu [i  d=ruite prin intermediul
lui Nathan profetul. Acest mesaj a fost executat
promt de c=tre David pentru ca Nathan era mebru la
curtea lui David .

Ce l-a f=cut pe David s=  fie mi[cat  de per-
petuarea divinei puteri ale Tabliilor ? Aceast= struc-
tur= avea o asemnea putere [i este evident faptul c=
prin ele se confirm= [i stabileste lumea lui
Dumnezeu printre oameni. 

Originile Franc-masoneriei
De la operativ la speculativ

APARI}IE EDITORIAL+APARI}IE EDITORIAL+

La întîlnirea fratelui
Jean Marc Vivenza cu
fr. Viorel D=nacu, Mare
Maestru al Marii Loji
Na]ionale a României, a
avut loc un dialog intere-
sant despre martinism care
are [i \n România o
prezen]= activ=, chiar dac= se afl= \ntr-un stadiu
incipient.

“Le Martianisme l’Enseignement secret
des Maîtres”, scris= de Marc Vivenza, prezint=
preocuparile acestor ini]ia]i teosofi [i noile lor
mesaje, idei, care aduc de la simplu la complex, de
la \ntuneric la lumin= fiin]a uman=. 
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Acest moment in particular ne introduce \n originile
Masoneriei [i face trecerea de la operativ la specu-
lativ, a[a cum ritualurile spun c= noi nu mai lucr=m
\n parte operativ=, ci \n Masoneria speculativ=,
strict.

O aproape nou= abordare a acestui subiect
este c=, prin lumina schimb=rilor a fost fondat

Ordinul nostru. Lumina este Sfinta Biblie, care este
situat= \n aceea[i parametri pe care [i Moise a
plasat-o la \nceput. Legendarele p=r]i ale ritualului
con]in toate datele meseriei.

Când aceste detalii sunt cercetate conduc la
o ultim= concluzie, ele urmeaz= s=a fie g=site \n rit-
ualurile noastre legendare, care cuprind un mic pro-
cent din intreg.

Aceste operative faze ale ordinului nostru au
ap=rut \n perioada \n care Moise a \nceput Exodul
1:11: “{i au construit pentru Faraon ora[ul
Comorilor Pitham si Raamses “.
Erau de la constructorii celor dou= ora[e, când
Moise a recrutat fondatorii Ordinului. Ei erau
muncitori, sclavi ai lui Ramses al II-lea.

Ramses al II-lea a domnit peste Egipt intre
1292 si 1225 I.C. Domnia lui a fost marcat= de o
\ns=n=to[ire a activit=]ii constructiilor. El a terminat
Templul lui Seti in Abydos, [i a ad=ugat Templul
din Luxor si Karnak. A construit la Teba Marele
Templu Mortuar al lui Rameseun, care are o statuie
imens= reprezentindu-l pe el [i a construit la Abu –
Simble un templu din piatr= taiat=. |n urma cam-
paniilor militare de-a lungul Palestinei [i Siriei sol-
date cu victorii, urmau s= aduc= fort= de munc= din
rândul prizonierilor [i erau pusi s= munceasc= la
construc]ia ora[elor precum Pithom [i Raamses [i
primeau grade de la Moise. El specific= clar statutul
unor lucratori \n piatr= [i mortar ( Exodul 1:14 ). 
Orice \ncercare de a lega membrii masoneriei oper-
ative târziu \n istorie r=mâne inconsisten]a pentru c=
acei constructori al lui Pithon [i Ramses au stabilit
masoneria speculativ=.

Ramses al II-lea a murit in 1225 I.C, [i a fost
succedat la tron de Merneptah. 

Ca o concluzie a tuturor dovezilor disponi-
bile planul t=cut al Exodului a avut loc foarte
aproape de schimbarea administra]iei din Egipt. Se
presupune c= Masoneria operativ=, care a \nflorit  \n
timpul regimului lui Ramses al II-lea a tranzitat
c=tre masoneria speculativ=, \n perioada regelui
Merneptah.




