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!Atenție! Manualul de față nu reprezintă vreun punct de vedere al unei Obediențe
masonice sau a vreunei Loji și nu este o publicație oficială. Cartea de față constituie
viziunea proprie a autorului asupra primului grad în Franc-masonerie iar la baza
acestei sinteze stau experiențele personale și informațiile generale. Nu este prezentat
nici un mod de recunoaștere și nu conține dezvăluiri cu privire la Secretul masonic.
Toate informațiile au fost culese din diversele lucrări și ritualuri disponibile publicului,
a căror listă o găsiți în bibliografia cărții.

… în memoria
Prea Ilustrului nostru Frate Marcel Schapira, 33°
(1921 - 2011)

Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu pentru
România al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat
– în exil (la
Paris)

Jelim! Jelim! Jelim, dar Sperăm!

… Colecţia Lumina Masonică
Această Colecţie este un proiect care vine în sprijinul
celor dornici să primească mai multă Lumină. Azi, când
informaţia este la îndemâna oricui, nu pare că acest demers ar fi
justificat…dar el este!
Volumul mare de informaţii creează de cele mai multe ori
un haos general însufleţit de falsă cunoaştere, de falsă interpretare
şi de dezordine mintală care rezultă din conflictul sacru - profan.
Noi nu ne propunem prin această colecţie altceva decât să oferim
adevăraţilor căutători informaţii corecte şi bine structurate, astfel
încât demersul lor să fie cât mai eficient şi cât mai puţin deviat de
la calea pe care au ales-o. Ştim din vechile Tradiţii iniţiatice că
toate drumurile duc spre vârful muntelui. Noi încercăm să oferim
un ghid ferm, indiferent de drumul pe care iniţiaţii au pornit.
Colecţia cuprinde texte consacrate, mai mult sau mai
puţin cunoscute sau accesibile iniţiaţilor din România. Prin
publicarea acestor lucrări, fie ele recente sau de mult uitate, vrem
să aducem mai multă Lumină asupra Ordinului Iniţiatic
Tradiţional şi Universal al Francmasoneriei şi să asigurăm
transmiterea Cunoaşterii iniţiatice în cadrul Ordinului.
Apariţiile vor fi limitate la un număr redus de exemplare
tocmai pentru că nu dorim să realizăm un demers comercial.
Scopul nostru este să sprijinim crezul şi menirea Ordinului – de a
crea Masoni desăvârşiţi, pregătiţi în tainele Artei Regale şi care
să ducă la îndeplinire Marea Operă.
Într-o lume în care Ignoranţa susţine Haosul,
Cunoaşterea este cea care aduce Ordinea.
Mircea BUCIN
Senior Editor
”Colecţia Lumina Masonică”
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… Preceptele Ritului Scoţian Antic şi Acceptat
1.Divinitatea este Înţelepciunea eternă, omnipotentă, imuabilă,
Inteligenţa supremă şi Iubirea inepuizabilă!
Să o adori, să o venerezi şi să o iubeşti!
Să o onorezi prin practicarea Virtuţilor!
2.Religia ta să fie ”a face bine”. Şi asta nu pentru că este o
obligaţie ci pentru că îţi vine natural.
Ca să devii prieten cu cel înţelept, trebuie să îi urmezi
preceptele.
Sufletul tău este nemuritor! Ai grijă să nu faci ceva ce l-ar
degrada!
3.Să lupţi neîncetat împotriva Viciului!
Să nu faci semenilor tăi ceea ce nu ai vrea ca ei să îţi facă ţie!
Nu fi supus averilor tale, şi menţine aprinsă lumina
înţelepciunii!
4.Onorează-ti părinţii.
Să respecţi şi să cinsteşti pe cei vârstnici.
Să îi instruieşti pe cei tineri.
Să ocroteşti şi să aperi copilăria şi inocenţa.
5.Să îţi preţuieşti soţia şi copii.
Să îţi iubeşti Ţara şi să îi respecţi Legile.
6.Prietenul tău să fie pentru tine un al doilea Eu.
Nu lăsa necazurile să te îndepărteze de el.
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Să îl comemorezi făcând tot ce ai fi făcut pentru el
când era în viaţă.
7.Să eviţi şi să fugi de orice prietenie nesinceră.
Să te abţii de la excese în orice vei întreprinde.
Să nu fii cauza unui lucru care să îţi păteze renumele
8.Să nu laşi nici o pasiune să îţi devină stăpân.
Să faci din greşelile altora lecţii valoroase pentru tine.
Să fii îngăduitor faţă de cei care greşesc.
9.Să asculţi mult; să vorbeşti puţin; să acţionezi corect!
Să dai uitării injuriile.
Să dai în schimbul răului binele.
Să nu abuzezi de puterea sau de superioritatea ta.
10.Să înveţi să cunoşti omul ca astfel să înveţi să te
cunoşti pe tine.
Să fii mereu în căutarea Virtuţii.
Să fii mereu corect.
Să eviţi cu orice preţ lenea.
Albert Pike. 33°
Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu RSAA, USA
(1859 - 1891)
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… prefaţă
Iniţiativa
Fratelui Mircea Bucin este extrem de
importantă pentru Franc-masoneria din România. Reluarea
activităţii Ordinului Masonic Român, după lunga perioadă a
interzicerii acestui Ordin Iniţiatic Tradiţional în perioada
sinistrului regim de dictatură comunistă, impune reconstrucţia
Lojilor şi a Obedienţelor cu rigoare, ştiinţă şi discernământ.
Prin eforturile susţinute ale Franc-masonilor români o
nouă bibliotecă masonică a putut fi constituită şi reconstituită în
cele două decenii care au trecut de la redeşteptarea Francmasoneriei în România. Prin creaţii originale şi prin traduceri
remarcabile ale cărţilor din biblioteca masonică universală Fraţii
din Lojile româneşti au posibilitatea să se instruiască temeinic.
Manualul Ucenicului de faţă este prima carte a seriei
manualelor masonice care vor fi elaborate de Fratele Mircea
Bucin pentru gradele Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.
Modelul manualelor celebre, scrise de Oswald Wirth,
Jules Boucher, Albert Pike, Albert Mackey şi Malcom Duncan,
atât de utile Fraţilor, a inspirat această iniţiativă românească pe
care o salutăm ca fiind nu numai indispensabilă, dar şi foarte bine
gândită.
Victor AGAPIESCU
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... cuvânt înainte
Maestru Venerabil din Trecut al Justei şi Perfectei Loji
”Alexandru Vaida-Voevod” de la Orientul Cluj-Napoca, gradul
33° al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, şi 95 al Ritului Antic şi
Primitiv de Memphis-Misraim, a ocupat diverse funcţii şi calităţi
administrative, organizatorice şi iniţiatice. Membru de Onoare al
Justei şi Perfectei Loji ”Horus-Ra” nr.172 de la Orientul
Lausanne este şi Membru Fondator al Suveranului Sanctuar al
Ritului Antic şi Primitiv de Memphis-Misraim pentru Elveţia.
Membru în diverse ordine şi societăţi iniţiatice şi participant activ
al diverselor școli de mistere, Franc-mason cu un dinamism
remarcabil, Mircea Bucin este redactor şef şi editor al revistei
"Firul cu Plumb" şi a colecţiilor editoriale "Lumina Masonică",
”Calea Iniţiatică” şi ”Collegium Corpus Arcani”.
Fondator a mai multor Loji de diverse rituri şi naturi
diferite, el ştie importanţa de a oferi Uneltele masonice adecvate.
Acest prim volum dedicat gradului de Ucenic este caracterizat de
o combinaţie de concizie şi claritate a scopului. Acesta va fi un
ghid credincios şi demn de încredere, nu numai pentru Ucenici,
ci pentru toţi Franc-masonii dornici de a înţelege mai bine
aspectele ce privesc simbolismul masonic în general şi ritualul
gradului în special.
Această carte este concepută ca un manual adevărat care
va însoţi Ucenicul, ca un fel de "Vademecum", în procesul de
învăţare şi la care se va face referire pe parcursul carierei lor
masonice, chiar dacă aceştia au fost promovaţi la gradul de Calfă
sau mai departe la gradul de Maestru Mason.
Jacques HERMAN
Mare Maestru din Trecut al Marelui Orient al Elveţiei.
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… meditaţie asupra Gradului de Ucenic
Un lucru este unic în experienţa iniţierii, două se repetă în toată
cariera.
Ceea ce nu trăieşti decât odată în viaţă este primirea
Luminii. De trecerea de la Întuneric la Lumină îţi vei aminti toată
viaţa ca de ceva fără pereche. Eşti un leu scos din pântecele
circului roman, trimis în plinul soare al arenei. Eşti un prunc
venind pe lume. Ai trăit embrionar, protejat… abia acum capeţi
cunoştinţa de cauză. Experienţa Luminii semnifică începutul
cunoaşterii teoretice. (cuvântul „teorie” înseamnă „a vedea pe
Dumnezeu”, dar desemnează în genere o cunoaştere metafizică).
In discursurile de recepţie este frecvent să i se spună
ucenicului că va rămâne mereu un Ucenic. Cât de adevărată este
această afirmaţie!
Pentru a fi durabil francmason trebuie să rămâi toată viaţa
entuziast. Trebuie să păstrezi interesul pasionat al celui care abia
porneşte la drum. Indiferent cât de sus vei ajunge în ierarhia
gradelor şi a funcţiilor Ordinului nu este permis să fii obosit,
blazat. Trebuie să rămâi viu, tot atât de convins ca în prima zi că
drumul cunoaşterii şi al realizării de sine este nesfârşit.
În al doilea rând trebuie să te smereşti. Acest frumos
cuvânt, smerenie, înseamnă în acelaşi timp modestie şi credinţă.
Oricât vei avansa de mult, inflaţia personalităţii nu-ţi va fi
permisă. Fiecare treaptă pe care o urci este o ocazie spre a vedea
mai departe. Iar peisajul care ţi se va arăta la urmă, deşi nesfârşit
de vast, este mărginit în raport cu Frumuseţea supremă. Restul
este vanitate.
”Credinţă” este un cuvânt pentru neobosita căutare. Iată
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cum începe viaţa pe prima treaptă, cum se isprăveşte pe cea din
urmă.
Ion VIANU

… despre Ritul Scoţian Antic şi Acceptat
Ritul Scoţian Antic şi Acceptat este un algoritm compus
din 33 de grade, grupate în două structuri administrative. Primele
3 grade simbolice, Ucenic, Calfă şi Maestru, sunt separate şi
independente faţă de suita celor 30 de grade numite ”grade
înalte”. Astfel, în cele mai multe Obedienţe Masonice există:
Marea Lojă sau Marele Orient, Obedienţa propriu zisă, care
administrează primele trei grade, şi ”Ritul” care însumează şi
administrează cele 30 de grade, numite ”Grade Înalte” grupate în
diferite clase.
Primele “Grade Înalte” au apărut în Franţa, în 1743, sub
denumirea de “Maeştrii Scoţieni”, la care s-a adăugat gradul de
“Cavaler al Orientului”, în 1749. Ulterior au fost instituite
Atelierele acestor grade înalte, constituind sistemul actual: Lojile
de Perfecţiune, Capitulele şi Consiliile, pentru practicarea acestor
grade grupate în mai multe clase.
Masonul francez Etienne Morin, originar din Cahors, va
relua aceste grade în America de Nord şi va constitui sistemul
celor 33° de grade, cel mai practicat Rit masonic din lume. Aşa
au luat fiinţă Supremul Consiliu al Marilor Inspectori Generali de
Grad 33° şi Ultim al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, la
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Charleston, în SUA, în 1801 şi Supremul Consiliu al Franţei, la
Paris, în 1804, prin persoana Contelui Alexandre de Grasse-Tilly,
fiul celebrului amiral francez al Războiului de Independenţă al
Statelor Unite ale Americii.
Azi Supremul Consiliu al Ritului Scoţian Antic şi
Acceptat al Gradului 33° şi Ultim regrupează cele 33° de grade în
mai multe “clase” care constituie un ansamblu coerent, un
algoritm iniţiatic aparţinând Ordinului Iniţiatic Tradiţional şi
Universal al Franc-masoneriei.
Iată cum este configurat acest algoritm numit Ritul
Scoţian Antic şi Acceptat:
- Lojile albastre, sau simbolice, de la gradul 1°, Ucenic, la gradul
3°, Maestru Mason.
- Marele Consiliu sau Consiliul de Ordin, instanţă operativă a
Lojilor albastre, sau simbolice ale Obedienţelor.
- Loja de Perfecţiune, de la gradul 4°, Maestru Secret, la gradul
14°, Mare Ales al Bolţii Sacre.
- Capitul, de la gradul 15°, Cavaler al Orientului, la gradul 18°,
Cavaler Rosa-Cruce.
- Areopag, de la gradul 19°, Mare Pontif, la gradul 30°, Cavaler
Kadosh, ultimul grad al iniţierii ascendente.
- Tribunal masonic, gradul 31°, Mare Inspector Inchizitor.
- Consistoriu, gradul 32°, Prinţ al Secretului Regal.
- Supremul Consiliu al Gradului 33° si Ultim, Mare Inspector
General
- Suveranul Sanctuar al RSAA, instanţă operativă a
“gradelor înalte” ale Ritului condus de Prea Puternicul Suveran
Mare Comandor.
Conventul Masonic Internaţional de la Lausanne care a
reunit, în 1875, Supremele Consilii din lumea întreagă, printre
care cele ale Statelor Unite, Franţei şi Angliei, a stabilit şi adoptat
8

principiile de bază care definesc spiritul Ritului Scoţian Antic şi
Acceptat: “Pentru a înălţa omul în proprii săi ochi, pentru a-l face
demn de misiunea sa pe pământ, Francmasoneria consideră
principiul conform căruia Creatorul Suprem a dat omului, ca bun
de cel mai mare preţ, Libertatea. Libertatea, patrimoniu al întregii
umanităţi, este o lumină de sus aşa încât nicio putere nu are
dreptul s-o atingă nici s-o îngrădească, căci ea este sursa
sentimentelor de onoare şi de demnitate”.
Acest Rit Scoţian Antic şi Acceptat este cel mai răspândit
şi mai des practicat de Lojile Masonice din lumea întreagă, printre
care se află şi Lojile din România.
Privind această majestoasă imagine generală a Ritului
Scoţian Antic şi Acceptat putem să ne dăm seama mai bine de
specificitatea, de bogăţia şi înălţimea spirituală a materiei ideatice
conţinute de fiecare dintre cele 33° de grade. De la gradul 1°,
Ucenic Francmason, până la gradul 3°, Maestru Mason şi apoi
până la gradul 33°, Suveran Mare Inspector General, practica
succesivă a riturilor scoţiene ne apare ca un soi de drumeţie printrun spaţiu iniţiatic conservator, drumeţie călăuzită de
instrumentarul simbolic al iniţierilor succesive. Este ceea ce
Francmasonii numesc Tradiţie Iniţiatică, transmiterea a ceea ce a
fost primit şi trebuie dus mai departe de fiecare generaţie şi de
fiecare dintre ei.
Ordinul Iniţiatic Universal al Franc-masoneriei, acest
tezaur moştenit, acest tărâm sacru al instrumentarului iniţiatic
autentic tradiţional, este cu certitudine locul unde păstrăm şi
protejăm dar şi, asemănător unui Conservator de muzică, locul
unde practicăm şi facem să vibreze viaţa în devenirea ei. Aşadar,
RSAA propune adepţilor săi o lungă incursiune în inima
marilor Tradiţii ale umanităţii.
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De la gradul 4° la gradul 16° calea iniţiatică traversează
meandrele Tradiţiei sfinte a iudaismului, Tradiţie care ne-a dat
monoteismul, devenit apoi Ortodoxie Creştină prin Vechiului şi
Noul Testament, care ne-a dat Templul Regelui Solomon din
Ierusalim, a cărui istorie este o imagine a ascezei spiritului şi a
deschiderii transcendenţei monoteiste.
Dincolo de practicile gradelor iniţiatul este invitat să se
familiarizeze cu corpusul literaturii sacre, cu comentariile din
Cărţile Vechiului Testament şi cu unele mistere ale Kabbalah.
Departe de a constrânge la o identitate religioasă, este vorba
despre o fereastră deschisă asupra unei Tradiţii adică,
fundamental, asupra unei experienţe umane… şi ce experienţă!
Plasat între gradul 17° şi gradul 19°, amândouă neotestamentare, gradul 18° - Cavaler Rosa-Cruce - propune o
viziune sublimată asupra simbolurilor fundamentale ale
creştinismului primitiv.
Trebuie să spunem că Ortodoxia Creştină, practicată în
România, este un mare avantaj spiritual căci atât Euharistia cât şi
elementele rituale ale Sfintelor Liturghii Ortodoxe ale începutului
secolului al IV-lea, sunt subtil analoge cu practicile rituale ale
acestui grad. Această reîntoarcere la fundamentele imaginarului
creştin este salutară dacă vrem să înţelegem unitatea spirituală a
societăţilor europene moştenitoare ale Tradiţiei iudeo-creştine.
De la gradul 20° la gradul 30°, Ritul Scoţian ne conduce
la idealul Cavaleresc medieval şi la ezoterismul Tratatelor
alchimiei tradiţionale. Gradul 28°, Cavaler al Soarelui, care face
apel la Tradiţia hermetică, este extrem de bogat în sugestii,
practici şi trăiri, care merită o viaţă de studiu.
Dimensiunea cavalerească este una dintre trăsăturile
esenţiale ale RSAA care ne conduce spre ultimele trepte
ale algoritmului iniţiatic care culminează cu gradul 30°, Cavaler
10

Kadosch, omul care şi-a sfinţit viaţa. Unind acţiunea cu
spiritualitatea, în ruptură cu funcţiunile tripartite ale lumii antice
dragi marelui erudit care a fost Fratele francez Georges Dumézil,
calea Cavalerului apare ca o asceză particular de bine adaptată
pentru a înfrunta sfidările lumii moderne. Această dimensiune
cavalerească este confirmată şi de “Constituţiile” lui James
Anderson : “Ar trebui mai multe volume care să conţină marele
număr de dovezi minunate ale prestigiului Masoneriei din toate
timpurile, (…) Dacă ni s-ar cere, am putea să dovedim că
Ordinele de Cavalerie, Militare şi Religioase, au împrumutat în
cursul timpului numeroase cutume şi practici solemne specifice
Venerabilei Fraternităţi”. Acest text, care spune puţin dar lasă să
se înţeleagă mult pentru cei capabili să gândească, este profund.
Aşadar, încheiem aici această foarte scurtă incursiune în
grandiosul edificiu iniţiatic pe care îl propune RSAA,
acest loc de referinţă al Ordinului Iniţiatic Universal al Francmasoneriei, acest loc binecuvântat unde, prin dragoste de oameni,
prin Forţă, prin Înţelepciune şi prin Frumuseţe, putem să fim
reuniţi chiar dacă suntem, sau ne declarăm credincioşi,
raţionalişti, mistici, evrei, musulmani, sau creştini, muncitori cu
sapa sau cărturari, avuţi sau necăjiţi.
Nihil Sine Deo
Victor AGAPIESCU
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… despre Loja ”Alexandru Vaida-Voevod”
Justa şi Perfecta Lojă ”Alexandru Vaida-Voevod” a luat
fiinţă la data de 19 octombrie 2013 în urma deciziei comune a mai
multor Fraţi din ţară şi din străinătate, mai exact şase Fraţi Maeştri
Masoni de la Orientul Cluj-Napoca şi doi Prea Iubiţi Fraţi din
Elveţia. În scurt timp numărul nostru a crescut o dată cu primirea
altor trei Fraţi. La data de 30 noiembrie 2013, în urma cererii
depuse, Loja a primit Patenta de funcţionare şi a fost autorizată să
lucreze în Ritul Scoţian Antic şi Acceptat în cadrul Obedienţei
Marea Lojă Naţională Română fondată 1880 fiind înscrisă în
registrul acesteia cu numărul 13. Scopul înfiinţării acestei Loji a
fost de a aduce în oraşul Cluj-Napoca, Lumina Franc-masoneriei;
Loja fiind un garant al păstrării tradiţiei iniţiatice a Ordinului. Prin
funcţionarea ei după statutul şi regulamentul propriu, în
conformitate cu Regulamentul General şi Constituţia MLNR
fondată 1880, Justa şi Perfecta Lojă ”Alexandru Vaida-Voevod”
nr.13 se angajează să respecte legile şi Constituţia ţării, să fie
fidelă patriei şi totdeauna în serviciul societăţii româneşti.
Îndepărtarea de tradiţia Ordinului, a învăţăturilor şi a
principiilor acestuia, amestecul religiei, politicii şi afacerilor în
viaţa Obedienţei, a dus la ieşirea de sub obedienţa MLNR 1880 a
Lojii la 18.12.2014. Căutând acele principii de Libertate,
Egalitate, Fraternitate a căror fundament stă pe Libertatea de
Conştiinţă a fiecărui membru, Loja cere să se afilieze Marelui
Orient al României şi este acceptată. La 25 aprilie 2015, în cadrul
unui ceremonial deosebit, în prezenţa a peste 100 de Fraţi şi
Surori, Loja primeşte Lumina şi patenta de funcţionare în cadrul
Marelui Orient al României, ca lojă mixtă lucrând în Ritul Scoţian
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Antic şi Acceptat la Or:. Cluj-Napoca, şi primeşte numărul de
ordin 24.
Activitatea Lojii se apleacă, la fel ca a tuturor Lojilor,
asupra dezvoltării societăţii prin dezvoltarea personală a fiecărui
membru conform Tradiţiei, a instrumentarului, a obiceiurilor şi a
misterelor Ordinului Iniţiatic Universal al Franc-masoneriei.
Principiile asupra cărora veghează Loja ”Alexandru
Vaida-Voevod” sunt: Toleranţă, Credinţă, Speranţă, Caritate,
Libertate, Egalitate, Fraternitate, Cunoaştere, Înţelegere, Respect
faţă de sine şi faţă de semeni şi nu în ultimul rând Educaţia, Etica
şi Morala corectă. Aceste principii sunt virtuţi care trebuie să
caracterizeze orice doritor să devină membru, ca pe urmă,
împreună, să le dezvoltăm şi să le aplicăm. Astfel se creează un
nou tip de societate, o societate în care fiecărui individ îi sunt
respectate drepturile, fără însă a încălca drepturile celuilalt şi în
care fiecare individ îşi respectă îndatoririle şi obligaţiile, faţă de
el, faţă de umanitate şi faţă de M A A U (Divinitatea,
indiferent de forma sau numele dat de diferitele religii).
Loja, înainte de orice are datoria de a forma elite. Astfel
ea adună în interiorul ei oameni maturi, liberi, de bune moravuri,
oneşti, indiferent de statutul sau condiţia socială, dar care trebuie
să îşi poată asigura toate cele necesare traiului. Candidatul trebuie
să aibă dorinţa de autocunoaştere şi autodepăşire pentru a fi
capabil să facă progrese pe calea iniţiatică şi să primească Lumină
după capacităţile sale.
Astfel în scurt timp acestei Loji i s-au alăturat alţi trei
membri, Maeştri Masoni, de la altă Obedienţă, gest care confirmă
încrederea în calitatea Lucrării masonice şi a principiilor conform
cărora Atelierul nostru funcţionează. În scurt timp au urmat şi
cereri de iniţiere din partea profanilor, cereri care au fost atent
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studiate; iar procesul de anchetare, minuţios şi riguros realizat, a
dus la acceptarea unora dintre ei.
Loja, în dorinţa de a păstra un nivel înalt al membrilor, de
a asigura calitatea Lucrării masonice şi a respecta prestigiul
Obedienţei, a adoptat deviza ”calitate înainte de cantitate” în ceea
ce îi priveşte pe membrii ei. Doar astfel Ordinul îşi poate duce la
îndeplinire obiectivele şi doar astfel Loja poate să îşi
îndeplinească datoria faţă de societate şi faţă de Fraţii care o
compun.
Suntem mândri că putem avea lângă noi Fraţi prestigioşi,
atât în viaţa masonică cât şi cea profană, cărora Loja noastră le
oferă distincţia ”Membru de Onoare”.
Credem cu tărie în capacitatea fiecăruia dintre noi de a ne
perfecţiona şi prin aceasta, de a îmbunătăţi mediul nostru
înconjurător, de a readuce valorile corecte în societate şi de a
motiva schimbări benefice vremurilor şi generaţiilor viitoare.
Urmând exemplul predecesorilor noştri, Fraţi demni şi juşti care
şi-au slujit ţara şi au asigurat prin acţiunile lor condiţii mai bune
de dezvoltare şi de trai generaţiilor următoare, la fel şi scopul
nostru rămâne neschimbat: construirea Templului Universal al
Umanităţii.
Doresc aici să subliniez importanta veneraţie şi datorie pe
care o are orice Franc-mason român faţă de Prea Iubitul nostru
Frate, ilustru om politic, medic şi om de carte, Alexandru VaidaVoevod, a cărui acţiuni pornite la Conferinţa de Pace de la Paris
şi continuate ulterior în ţară, au pus România pe tabloul
internaţional, în lumina naţiunilor Europene devenite libere şi
independente, şi au atras susţinerea şi implicarea în demersurile
de dezvoltare ale acesteia. În semn de recunoştinţă faţă de acest
mare Franc-mason, noi am decis să îi purtăm numele cu pietate şi
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să îi păstrăm vie amintirea, să promovăm exemplul său, atât în
ţară cât şi în străinătate.
Mircea BUCIN
Maestru Venerabil din Trecut al
Justei şi Perfectei Loji ”Alexandru Vaida-Voevod” nr.24,
Or Cluj-Napoca

… ce este Franc-masoneria?
Franc-masoneria este un ”Ordin Iniţiatic Tradiţional şi
Universal”: este ”Ordin” pentru că are o ierarhie administrativă,
un regulament strict şi precis, iar admiterea membrilor se face în
urma unei selecţii foarte riguroase; ordinul este ”Iniţiatic” pentru
că prin ceremoniile oficiate se realizează o iniţiere a membrilor
ei, iar conform DEX a iniţia înseamnă ”a da cuiva sau a căpăta
cunoştinţele necesare într-o ştiinţă, într-o artă, într-o meserie
etc.”; ordinul iniţiatic este ”Tradiţional” pentrucă are legitimitate
şi continuitate atât a formei de organizare sau administrare dar şi
a învăţăturilor transmise prin intermediul diferitelor grade care
constau într-o tradiţie care se pierde în negura timpului; ordinul
iniţiatic tradiţional este ”Universal” pentru că practicând toleranţa
ca virtute capitală, membrii acestuia nu se limitează la forme ci le
transcend şi se preocupă doar de esenţă, care este universală.
Se spune că Ordinul Franc-masonic este ”elitist,
aristocratic şi meritocratic”: ordinul este ”elitist” pentru că
acceptă ca membri doar ”oameni buni pentru a-i face şi mai buni”,
oameni buni în domeniul lor, fără a impune restricţii decât cele
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dictate de conduita morală şi de lege; ordinul este ”aristocratic”
pentru că membrii acestuia sunt privilegiaţi, şi nu ne referim aici
la poziţia socială sau situaţia materială, ci la privilegiul de a se
autocunoaşte şi a se dezvolta; ordinul este ”meritocratic” pentru
că cele două feţe ale unicei monede de schimb sunt munca şi
perseverenţa, iar unica răsplată este îndeplinirea îndatoririlor,
pentru ca aşa este firesc.
Gradele, în cadrul Ordinului Franc-masonic, nu sunt date
ca o răsplată sau ca o linguşire cum se întâmplă cu distincţiile în
lumea profană. Gradele în masonerie sunt valabile doar în cadrul
Ordinului şi nu reprezintă altceva decât nivelul de cunoaştere.
Titlurile, chiar dacă uneori ridicol de pompoase, au în spatele lor
o interpretare simbolică şi nu fac subiectul mândriei celui care
posedă cunoaşterea respectivului grad, ci îi asigură o identificare
în faţa membrilor Ordinului.
Franc-masoneria nu este o asociaţie de întrajutorare sau o
organizaţie caritabilă; nu este un grup de oameni care se admiră
reciproc şi îşi umflă ego-ul; nu este un Ordin sau o Biserică
religioasă sau nereligioasă şi nu propagă un cult sau o religie
anume; nu este nici un aparat de propagandă pentru un anumit
sistem de guvernare sau a unei doctrine politice. Primit fiind ca
membru al Ordinului nu veţi accede la poziţii sociale, la bunuri
materiale sau la funcţii influente; nu vi se va impune o anume
religie şi nici dumneavoastră nu vă veţi impune religia practicată;
nu vă vor fi impuse crezuri politice şi nici dumneavoastră nu vă
veţi impune afinităţile politice.
Caritatea practicată în cadrul Ordinului nu este decât un
rezultat al devenirii personale, pentru că iubirea de aproape este
singura cale virtuoasă pentru un om demn. Singura practică
religioasă pe care o veţi întreprinde este legată de credinţa
dumneavoastră personală într-o entitate superioară şi în
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recunoaşterea aspectelor dincolo de lumea materială. Unica
activitate politică o veţi întreprinde propagând singura lege cu
adevărat justă şi corectă: ”Adevărul”. Toate acestea nu sunt însă
scopul Ordinului nostru, sunt doar efecte secundare în urma
autocunoaşterii şi dezvoltării personale a fiecăruia dintre membri.
Ordinul Franc-masonic este calea progresului către
Lumină în toate aspectele vieţii: moral, intelectual şi spiritual.
Nici nu ar putea fi altcumva pentru că dacă ar fi avut alt
scop, nu ar fi rezistat de secole şi nu ar fi făcut faţă asupririlor şi
prigoanelor sistemelor totalitare, fie ele religioase sau politice. Nu
ar putea fi altfel pentru că în Temple se predă o singură lecţie:
nobleţea naturii umane constă în Lucru iar destinul fiecărui om
este să muncească iar prin îndeplinirea îndatoririlor se obţine
singura răsplată cu adevărat valoroasă la sfârşitul zilei. Francmasonul înţelege să lucreze pentru că aşa trebuie, fără să aştepte
răsplată sau recunoaştere iar dacă ele vin, acestea sunt doar un
efect secundar al efortului depus.
Pentru ce se pregăteşte un Franc-mason? Ce folos poate
trage el din autocunoaştere şi dezvoltare personală? La ce îi
foloseşte lui Iniţierea în Tradiţia zidarilor-liberi? Dacă am primit
informaţia de când am decis să intrăm în Ordin, cum că aici nu
vom primi nimic şi nu vom avea nici un beneficiu, că aici intrăm
ca să dăm nu ca să luăm, la ce folos toate gradele, învăţăturile şi
ceremoniile? Răspunsul este simplu şi ne este dat în crezul Ritului
Scoţian Antic şi Acceptat:
”Progresul umanităţii este cauza noastră; libertatea de
gândire, dorinţa noastră supremă; libertatea conştiinţei,
misiunea noastră şi garantarea drepturilor egale a tuturor
oamenilor de pretutindeni scopul nostru final.”
Aici înţelegem de ce Ordinul Franc-masonic este în slujba
ţării şi al omenirii şi de ce Franc-masonii care lucrează în Ritul
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Scoţian Antic şi Acceptat cred într-o lume descrisă în motto-ul:
”Frăţia oamenilor sub Părinţenia Divinităţii”.
Un Franc-mason care înţelege Arta, se va închina atât în
moschei, sinagogi, catedrale sau biserici, în pădure sub razele
fierbinţi ale soarelui, cât şi în sufletul lui oriunde s-ar afla în lume.
Altarul Franc-masoneriei este universal pentru că Divinitatea sau
Principiul Divin, Marele Arhitect al Universului, este universal.
Ajunşi să fim Maeştrii ai Artei vom înţelege universalitatea ca
fiind de fapt unitate, unitatea Adevărului spiritual, o unitate în
diversitate. Trebuie să ne privim ca pe un tot unitar în care ceea
ce ne deosebeşte ne întăreşte şi ceea ce ne aseamănă ne face
invincibili.
Ucenicul, când îi sunt revelate uneltele sale de lucru,
descoperă rigla cu 24 de diviziuni şi este învăţat că ziua trebuie
împărţită în trei: 8 ore pentru muncă, 8 ore dedicate Divinităţii,
ţării sale şi semenilor săi iar 8 ore pentru reîmprospătare şi
odihnă. Tot el învaţă că nu trebuie să aştepte remuneraţii când
vine vorba de timpul petrecut în numele lui Divinităţii, în slujba
ţării sau în ajutorarea semenilor săi. Nu mulţi îşi amintesc acest
lucru reprezentat de dorinţa exprimată pentru a lucra la
reconstrucţia Templului, fără a aştepta răsplată sau mulţumiri, ci
întru Gloria Marelui Arhitect al Universului şi pentru Binele şi
Progresul Umanităţii.
Istoria ne învaţă şi raţiunea noastră o confirmă, dacă
plecăm urechea şi ascultăm îndrumările ei, că acest Templu al
Umanităţii nu poate fi reconstruit atâta timp cât nu nimicim
adversarii care l-au dărâmat în nenumărate rânduri. Ucenicul
înţelege să lupte cu aceşti adversari prin Patriotism, Cumpătare şi
Adevăr. Să nu înţelegem prin Patriotism altceva decât ceea ce
acest cuvânt înseamnă, dragostea de ţară şi de semeni şi să
înţelegem că acolo unde extremismul îşi plantează sămânţa,
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patriotismul dispare. Să înţelegem Cumpătarea ca fiind antidotul
exceselor care de cele mai multe ori conduc indivizi şi popoare la
destrămare şi autodistrugere. Să înţelegem prin Adevăr să fim
sinceri şi corecţi în primul rând cu noi dar şi cu cei din jurul
nostru. Astfel poporul numit ”umanitate” poate deveni sănătos şi
poate asigura fiecărui individ în parte toate cele propuse de crezul
Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.
Bunăstarea umanităţii este formată din bunăstarea fiecărui
individ care o compune. Dar în ce constă bunăstarea? Pentru a fi
cu adevărat fericit trebuie să avem satisfăcute nevoile personale
pe trei planuri: planul material, planul intelectual şi cel spiritual.
Trebuie să ţinem cont aici de observaţiile psihologilor în ceea ce
priveşte nevoile oamenilor dar acest subiect nu este de interes
punctual pentru noi. Astfel voi explica pe scurt poziţia adoptată
asupra celor trei planuri.
Pentru ca omul să îşi satisfacă
nevoile pe plan material trebuie să îndeplinească câteva condiţii:
starea sănătăţii bună, stabilitate şi siguranţă materială. Şi aici
încep să apară probleme. De multe ori nu înţelegem şi nu facem
diferenţa între nevoile reale şi cele induse sau autoinduse.
Stabilitate şi siguranţă materială nu înseamnă acumulare
excesivă, ci mai de grabă suficienţă. Din nou trebuie să ne
amintim să fim moderaţi. Mediul nostru asigură suficient pentru
toţi iar dezechilibrul apare când cineva ia mai mult decât are
nevoie şi astfel începe să ia din a altcuiva. Excesele de consum
duc automat la o deteriorare a stării de sănătate. Din nou trebuie
să fim cumpătaţi. Abordăm acum indicele de satisfacere a nevoii
intelectuale.
Omul are nevoie să gândească, dar are nevoie să şi
cunoască. Cel care gândeşte foarte mult fără să cunoască nimic se
va confrunta cu o repulsie din partea societăţii care îl va considera
nebun sau mincinos. De asemenea, o cunoaştere excesivă este la
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fel de dăunătoare. Cunoştinţele acumulate trebuie folosite, altfel
nu au nici o valoare. Ce foloase ar avea un om dacă ar sta să
citească toate cărţile tipărite vreodată, presupunând că ar putea
fizic să o realizeze? Nici unul, dacă nu îşi face timp să aplice cele
acumulate. Din nou trebuie să avem o atitudine moderată şi
echilibrată.
Nevoile din planul spiritual sunt cel mai greu de
satisfăcut. Pentru că avem în noi o părticică divină, Scânteie
Divină, care caută mereu să se unească cu sursa ei, iar noi suntem
prea mult cufundaţi în material, iar această necesitate creează stări
conflictuale interne şi externe. Nu ne găsim locul, căutăm tot felul
de căi pentru a scăpa de această ”mâncărime” interioară şi pentru
că nu avem răbdare găsim de cele mai multe ori căi rapide care
nu au nici un efect, sau au chiar un efect dezastruos. De multe ori
suntem confuzi şi căutăm alinare în material. Când ne simţim goi
pe dinăuntru încercăm să compensăm în exterior, pentru că e mai
simplu. Şi aici avem datoria să fim moderaţi. Trebuie să ne
analizăm, să ne cunoaştem, să înţelegem rolul şi scopul nostru, să
înţelegem Scânteia Divină, şi implicit vom recunoaşte şi nevoile
noastre spirituale şi totodată şi modul de a le satisface.
Ordinul Franc-masonic nu face altceva decât să ne pună
la dispoziţie mediul şi uneltele necesare pentru a identifica
nevoile noastre împreună cu limitele lor reale; ne îndeamnă să
medităm asupra simbolurilor pentru a ne putea înţelege natura
umană şi cea spirituală. Toate acestea au rolul de a perfecţiona
individul şi prin aceasta de a perfecţiona societatea în care el
activează şi astfel se va realiza şi progresul umanităţii.
Am putea răspunde prin urmare la întrebarea "ce face
diferenţa între profan şi iniţiat?”: iniţiatul este acea persoană care
îşi caută locul şi scopul său pe această lume încercând să se
descopere pe sine. Precum sus aşa este şi jos, şi precum jos aşa
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este şi sus, spune Hermes Trismegistul în a sa ”Tabula
Smaragdina”. ”Omule cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte
universul şi Divinitatea”, era sculptat la intrarea în Templul
Oracolului din Delphi.
Putem înţelege încă o dată de ce Ordinul Franc-masonic
nu se limitează la o credinţă, un popor sau o rasă, la un anumit
statut social sau funcţie ocupată. De ce întâlnim în Loji oameni
de toate profesiile şi ocupaţiile – de la şefi de state, miniştri,
oameni politici, profesori, oameni de afaceri, pictori, muzicieni,
preoţi, soldaţi, poliţişti, medici, arheologi, muzeografi, mecanici,
ingineri, electricieni, lucrători şi muncitori simpli, etc.? Pentru că
natura umană în esenţă este aceeaşi, indiferent cui ne rugăm, cum
ne câştigăm pâinea sau câte diplome avem la colecţie. Singurul
criteriu este ca tot ceea ce facem să facem onorabil şi fără reproş,
cu respect faţă de semeni şi faţă de ţară. Când vom începe să
înţelegem Lanţul de Unire, ne vom da seama de ce a fi Francmason înseamnă a fi Om Universal şi mai ales Om de Cultură
Universală.
Ce face Franc-masoneria să fie actuală în zilele noastre şi
de ce prezintă interes pentru oameni cu diverse ocupaţii?
Răspunsul este foarte simplu. Problemele umanităţii sunt aceleaşi
chiar dacă ele acum sunt simţite sub o altă formă. Dacă ne
raportăm la religie, omul o dată decăzut din Rai caută să se
reîntoarcă. Dacă înţelegem că raiul este o stare de existenţă şi nu
un loc, o stare în care spiritul, Scânteia Divină care ne animă, este
liber şi neconstrâns, atunci conştientizăm că doar în acea stare se
poate realiza uniunea cu Marele Arhitect al Universului,
Divinitatea creatoare. Şi pe calea acestui demers se confirmă
autenticitatea Tradiţiei transmisă prin diversele Ordine Iniţiatice,
printre care şi Franc-masoneria.
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Ca să reuşim să eliberăm Scânteia Divină, trebuie să
înţelegem ce o constrânge şi pe urmă cum să facem posibilă o
eliberare. Înţelegem că pătratul este materie iar cercul spirit atunci
când învăţăm să folosim Echerul şi Compasul. Dar ce legătură
este între ele?
Dacă dezvoltăm cele două figuri plane şi le transformăm
în cub şi sferă vom înţelege mai uşor. Cubul (materia) cuprinde
în interior Sfera (spiritul) ca într-o cuşcă. Nu putem elibera sfera
până nu reuşim să deschidem cubul. Dar toate acestea nu se pot
realiza fără a cunoaşte ce este materia şi cum funcţionează. Pentru
aceasta Ucenicul Franc-mason şlefuieşte piatra brută, ca el să
descopere cubul şi să îl studieze.
Cunoaşterea aspectelor materiale este doar o etapă
pregătitoare fără de care nu este posibilă realizarea Marii Opere a
alchimiştilor. Astfel nu putem fi ignoranţi în ceea ce priveşte
aspectele materiale ale vieţii pentru că nu vom putea înţelege
niciodată aspectele ei înalte, atâta timp cât nu le stăpânim pe cele
de bază. Aici intervin învăţăturile morale ale Ordinului Francmasonic şi în acest context trebuie să înţelegem şi descrierea atât
de des întâlnită: Masoneria este o şcoală de morală transmisă prin
alegorie şi ilustrată de simbol.
Învăţăm deci ca Modus Operandi în ceea ce priveşte
resursele materiale, că tot ceea ce avem noi material este doar cu
titlu de împrumut în această viaţă, şi suntem doar administratorii
acestor bunuri. Marele Arhitect al Universului ni le-a dat cu
împrumut să ne folosim de ele şi degeaba încercăm să acumulăm
mai mult pentru că ”dobânda” nu o vom plăti în bani sau bunuri.
”Dobânda” pe care o vom plăti constă în modul în care am utilizat
aceste resurse pentru a-i ajuta pe cei din jur, pentru a facilita
înălţarea fiecărui individ prin educaţie şi prin muncă, astfel
contribuind la progresul umanităţii pe calea spre Lumină. Nu
22

putem avea pretenţia că umanitatea va reuşi această călătorie doar
cu un procent mic de oameni educaţi, harnici şi cinstiţi. Trebuie
ca toţi să ajungă la acel nivel pentru a finaliza Marea Operă a
umanităţii.
Primim ca Ucenic câteva linii îndrumătoare pentru a
îndeplini Lucrarea noastră, dar de restul trebuie să ne dăm singuri
seama studiind simbolurile. Dar cum să le abordăm? Aceste
simboluri sunt vii şi trăiesc în fiecare din noi sub o formă sau alta.
Aşadar simbolul transmite fiecăruia dintre noi ceva personal şi
din această cauză el trebuie abordat personal. Am să enumăr
câteva din aceste sfaturi în cele ce urmează.
Prima dată trebuie să învăţăm să ne bucurăm şi să fim
mulţumiţi de ceea ce avem. Şi putem realiza acestea dacă
renunţăm să ne mai comparăm cu cei care au mai mult ca noi, şi
începem să ne uităm la cei care au mult mai puţin ca noi. Sunt mii
de oameni cu care am schimba în orice moment locul, care au
material mai mult ca noi, dar în acelaşi timp sunt milioane de
oameni cu care nu am schimba locul niciodată şi ne rugăm aprig
la Dumnezeu să nu ajungem în situaţia lor. Când vom începe să
fim recunoscători pentru ceea ce avem vom şti şi cum să folosim
cel mai corect resursele noastre; pentru că nu este importantă
cantitatea resurselor pe care le avem la dispoziţie, ci ceea ce
facem cu ele şi modul în care le folosim. Dar trebuie să avem grijă
să nu cădem în extrema cealaltă şi să devenim indiferenţi faţă de
situaţia noastră. Trebuie să muncim cu hărnicie şi cinste ca să ne
asigurăm resursele de care avem nevoie.
”Cel care se iubeşte prea mult pe sine, nu mai are timp să
iubească pe cei din jurul său. Cel care judecă în grabă va emite de
cele mai multe ori judecăţi false. Cel care este preocupat de
înclinaţii nu va avea timp de îndatoriri. Aceşti oameni chiar dacă
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au îmbrăcat un şorţ de Franc-mason sunt foarte departe de
Lumina masonică.”
Cuvântul dat de un Franc-mason trebuie să fie la fel de
ferm şi de sigur ca şi cuvântul dat de cavalerii Evului mediu, de
gentlemen-ii secolului XIX, sau precum un contract semnat şi
legalizat în zilele noastre. Lecţia care trebuie să o învăţăm ca să
putem ajunge să fim atât de onorabili este Fidelitatea. Fidelitatea
faţă de familie, de cei apropiaţi, de ţară, de Divin şi bineînţeles
faţă de orice colectiv din care ne asumăm să facem parte.
Când ajungem la bătrâneţe şi facem o retrospectivă a vieţii
noastră, aşa cum se întâmplă în cele mai multe din cazuri, ne vom
da seama cu tristeţe că am făcut prea puţin şi că am irosit prea
mult timp. Trebuie să înţelegem, aşa cum afirma şi Heidegger, că
timpul vieţii noastre este limitat dar informaţiile şi învăţăturile pe
care vom avea posibilitatea de a le asimila sunt infinite aşa că
trebuie să fim foarte atenţi ce alegem să asimilăm. La fel şi cu
acţiunile noastre. Timpul este limitat, dar sunt infinite acţiunile
pe care le putem întreprinde. Trebuie să fim cumpătaţi şi
sârguincioşi în ceea ce priveşte timpul şi acţiunile noastre.
Caritatea pe care o practicăm trebuie şi ea înţeleasă întrun mod corect. Nu trebuie să dăm ca să ne simţim noi importanţi
şi nici ca să umilim pe cel care primeşte, dar trebuie totodată să
înţelegem că a avea o atitudine caritabilă nu se rezumă la a
împrăştia bani şi a împărţi bunuri materiale. Să practici caritatea
înseamnă să asculţi şi să identifici nevoile semenilor tăi şi să le
vii în ajutor aşa cum au ei nevoie. De multe ori un gând bun, un
sfat corect sau câteva minute din timpul nostru acordate cuiva
doar pentru a-l asculta, sunt mult mai bine venite decât orice am
putea oferi noi material. Vai de noi şi vai de lumea aceasta dacă
vom ajunge ca singura caritate pe care o putem exercita să fie cea
materială…
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Când judecăm pe cineva trebuie să ne asigurăm că o
facem doar când este sută la sută nevoie. Nu vom putea judeca
niciodată corect pe cineva pentru că nu vom reuşi să cunoaştem
toate aspectele care au dus la acele acţiuni ale sale. Nu putem să
ne punem în pielea cuiva sută la sută pentru că fiecare om este
diferit, simte diferit, înţelege diferit şi acţionează în consecinţă.
Dar ceea ce putem face este să ne asigurăm că dacă este nevoie
vom judeca corect, nu ne vom grăbi şi vom încerca să analizăm
cât mai bine situaţia şi omul în cauză. De asemenea trebuie să
înţelegem că dreptatea şi justiţia sunt drepturi imuabile al fiecărui
individ, fără a face discriminare, nici negativă dar nici pozitivă.
Şi datoria noastră este să facem tot ce ţine de noi ca justiţia să fie
dreaptă faţă de toată lumea. Cheia acestei probleme este
Imparţialitatea.
Abia după ce începem să înţelegem şi să aplicăm aceste
coduri de morală, vom putea să ne aplecăm asupra esenţei
noastre, care este spiritul, şi să realizăm Transmutarea fiinţei
noastre. Pentru că Marea Operă a Ordinului Iniţiatic Tradiţional
şi Universal al Franc-masoneriei este Transmutarea fiinţei umane.
Ca să putem ajunge altundeva trebuie să fim altceva. Şi până să
realizăm acest scop al Ordinului avem timp să înţelegem diferenţa
dintre schimbare şi transmutare. Nu vom putea ajunge în
apropierea Marelui Arhitect al Universului punând o mască sau
adoptând un comportament de moment. Trebuie ca aceste
schimbări să fie permanente şi astfel să înţelegem transmutarea
fiinţei umane şi prin ea transmutarea întregii umanităţi.
Prin urmare care este răspunsul la întrebarea ”ce este
Franc-masoneria?”… Este o asociere de oameni liberi şi de bune
moravuri, cu dorinţa de a se cunoaşte pe sine şi de a evolua, care
înţeleg că ceea ce vedem ascunde de fapt ceea ce nu se vede şi
care din dorinţa lor proprie, au ales Tradiţia Ordinului şi
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instrumentarul acestuia drept mod de progres pe calea spre
Lumină. Franc-masoneria este un vehicul prin care Tradiţia
Primordială a călătorit din negura timpurilor până în zilele
noastre. Această Tradiţie poate fi rezumată prin îndemnul:
”Iubeşte-ţi aproapele tău ca pe tine însuţi”.
Dar ce înseamnă să iubeşti? … Înseamnă să judeci
imparţial ca să poţi să înţelegi; dacă înţelegi poţi cu uşurinţă să
tolerezi; dacă eşti tolerant asiguri libertatea semenilor tăi;
Libertatea este cel mai de preţ dar pe care îl poţi face
manifestându-ţi iubirea; ca să iubeşti trebuie să fii liber şi trebuie
să dai libertatea pentru că iubirea nu impune margini şi nici nu le
motivează.
Astfel Franc-masoneria devine iubire şi Iubirea asigură
libertatea de care fiecare individ, membru al societăţii în care
trăim, are nevoie pentru a se cunoaşte şi pentru a se dezvolta, Întru
Gloria Marelui Arhitect al Universului şi în folosul Binelui şi al
Progresului Umanităţii universale.

... ce este un Franc-mason?
Ca să rezum voi răspunde direct la această întrebare. El
este un om liber şi de bune moravuri, prieten şi cu cel sărac şi cu
cel bogat, dacă ei sunt virtuoşi. Adică acel om care învaţă să fie
liber de constrângerile lumii materiale şi să controleze aceste
aspecte; acel om care are o conduită morală corectă şi care a
învăţat care sunt valorile şi care sunt nonvalorile şi astfel şi-a
însuşit un sistem just al acestora. Masonul este acel om generos
şi sensibil, atent cu cei din jurul său. A fi Mason înseamnă să fii
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un tată mai bun, un soţ mai bun, un frate mai bun, un patriot şi un
credincios mai bun şi implicit să devii un model de urmat în
anturajul şi în mediul în care activezi. Omul învaţă cel mai bine
dacă urmează un exemplu, şi noi avem datoria să furnizăm
umanităţii acele exemple bune de urmat.
Poate totul pare o utopie prea puţin realizabilă, sau o
ucronie. Eu consider că cel care vede aşa lucrurile nu a înţeles
nimic din apartenenţa sa la Ordinul Iniţiatic al Franc-masoneriei.
Chiar dacă idealul nostru este departe de a fi realizat, sau poate
totuşi nu chiar aşa de departe, Franc-masonul are datoria sacră de
a lupta pentru înfăptuirea acestui ideal. Cine nu a înţeles acest
aspect se minte în primul rând pe sine când îşi pune şorţul şi
mănuşile şi păşeşte cu cei trei paşi ai Ucenicului în Templu.

… despre Gradul de Ucenic
Această scurtă prezentare a elementelor de simbolism,
care apar la gradul de Ucenic, vine în sprijinul dumneavoastră,
respectabili Fraţi şi Surori, pentru a vă îndruma şi a vă înlesni
căutările. Nu este vorba aici de o sinteză, de un rezumat, sau de o
condensare a vastului subiect, în câteva pagini. Este vorba despre
o enumerare a elementelor de simbolism, şi nu numai, întâlnite în
primul grad, astfel ca pornind de la aceste informaţii să vă situaţi
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pe minunatul drum al căutării de Adevăr şi să trăiţi experienţe
care vă vor schimba cu siguranţă viaţa.
Lucrarea de faţă nu poate fi considerată un expozeu al
Franc-masoneriei, destinat în primul rând profanilor, toate
detaliile prezentate aici fiind deja publicate sub o formă sau alta
cu mult înainte ca această carte să vadă lumina tiparului sau
autorul să vadă lumina zilei. Toate informaţiile privind Ordinul şi
manifestările lui, ritualurile, simbolurile, personalităţile, etc. au
fost de mult abordate şi dezbătute şi, pentru că trăim vremurile în
care informaţia circulă liber, internetul este plin de informaţii
detaliate cu privire la Ordin. Secretul în Franc-masonerie şi
păstrarea tăcerii cu privire la Ordin au o altă valoare în ziua de azi
şi vor fi tratate separat într-un capitol următor.
Cifrul folosit are o dublă valoare. Prima este dată din
dorinţa de a păstra o oarecare discreţie faţă de profan. A doua este
un exerciţiu pentru iniţiat, care astfel învaţă să folosească cifrul şi
îl antrenează într-o aventură învelită în mister.
Franc-masoneria este un Ordin INIŢIATIC, aşa cum am
mai spus, dar iniţierea presupune doar un început. Precum în nici
un alt domeniu, satisfacţiile şi împlinirile nu vin din prima clipă
când l-ai abordat, aşa şi in Franc-masonerie, rezultatele se văd
după o îndelungată şi asiduă muncă, mentală, spirituală şi nu în
ultimul rând materială. Prin iniţiere primiţi şi vă sunt prezentate
Uneltele, cunoaşteţi materialul cu care veţi lucra şi rezultatul final
la care trebuie să ajungeţi, dar este obligaţia şi datoria
dumneavoastră, faţă de propria persoană, faţă de MAAU
şi faţă de semeni, să le folosiţi cu îndemânare. Noi lucrăm la
construcţia Templului Umanităţii, fiecare după capacităţile şi
posibilităţile sale, dar totdeauna cu zel şi fidelitate faţă de
principiile şi regulile Ordinului, care trebuie să devină principiile
şi regulile de viaţă ale fiecăruia dintre noi.
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Simbolul este o formă vie. Semnul, care nu este altceva
decât reprezentarea grafică a unui simbol, are rolul de a transmite
esenţa acestuia. Astfel intrând în contact cu un simbol, acesta se
deschide precum o floare şi ne permite trăirea diferitelor mesaje
pe care le ascunde, în funcţie de capacităţile fiecăruia. Un simbol
are două funcţii, el ascunde şi revelează în acelaşi timp.
Prin urmare, atunci când vorbim despre un simbol vorbim
despre o experienţă colectivă pe de o parte, şi de experienţa
lăuntrică, personală, a fiecărui individ, pe de altă parte. Din
această cauză, mesajul pe care îl transmite un simbol nu va putea
fi niciodată decodificat în întregime, în lumea exterioară. Pornind
de la vizibil, prin introspecţie şi meditaţie, ajungem să deschidem
simbolul şi odată cu aceasta, el devine parte integrantă a fiinţei
noastre.
Precum Lumina străluceşte şi nu va fi cuprinsă niciodată
de întuneric (din Evanghelia după Ioan), la fel şi Ucenicul,
proaspăt recipiendar al Luminii, nu va fi niciodată umbrit sau
copleşit de întuneric. Pentru aceasta trebuie să fim în permanentă
dezvoltare, în permanentă căutare, şi starea noastră de spirit
trebuie să fie una de continuă muncă şi îndatorire. Ce semănăm,
aia culegem, şi noi cât urmaşii noştri, iar istoria ne va judeca după
faptele noastre şi nimic altceva.
Astfel, primul grad în Franc-masonerie, este primul pas pe
drumul cunoaşterii Adevărului. Primul grad este totodată piatra
de temelie a noii construcţii şi prin aşezarea ei în colţul de nordest va asigura proporţiile şi orientarea corectă a edificiului.
Concret, gradul de Ucenic vă situează la începutul unui
drum, pe care îl găseşti intrând prin Poarta Joasă, vă dă uneltele
esenţiale şi elementare de care un mason are nevoie pentru a putea
lucra, vă arată planul edificiului şi vă dă libertatea de a vă stabili
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singuri modul şi ritmul în care veţi lucra. Ca Ucenic înveţi să
asculţi şi să observi şi totodată să te controlezi, să devii cumpătat.
Iniţierea este doar începutul, dar fără un început corect,
just şi perfect, un demers nu poate fi dus la capăt. Simbolismul
gradului, elementele ritualice, învăţăturile tradiţiei, efortul
personal, sunt toate necesare pentru a persevera pe drumul
Cunoaşterii, pe drumul către Adevăr.

... organizarea Franc-masonerie
Odată cu transformarea Masoneriei, de la ”operativă” la
”speculativă”, apar şi primele forme de organizare moderne. În
1717, patru Loji din Londra, se organizează şi formează prima
Mare Lojă. Astfel apare Marea Lojă a Londrei, care în 1813
fuzionează cu o altă Mare Lojă din Londra şi dă naştere Marii
Loji Unite a Angliei. Această nouă organizaţie, îşi ia titlul de
”Mare Lojă Mamă a Lumii” şi începe demersul de organizare la
nivel global, prin ”recunoaşteri” ale diferitelor Obedienţe în
fiecare ţară. Să nu uităm îndemnul înţelepţilor din trecut, ”evitaţi
pe cel care pretinde, că doar el are în posesie, întregul adevăr!”.
În 1877, Marele Orient al Franţei, decide să elimine
obligativitatea credinţei într-o entitate superioară, şi astfel, se
naşte un nou curent Masonic, curentul ”Liberal”. Franc-masonul,
este un om liber, de bune moravuri, care crede sau nu în
MAAU, dar totodată Masoneria militează pentru
toleranţă şi respectarea dreptului fiecărui individ, astfel încât nu
suntem în măsură să dezbatem natura acestei inovaţii şi trebuie să
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lăsăm acest lucru în sarcina fiecărui membru sau profan în parte.
Conceptele despre religie, afaceri şi politică nu au făcut, nu fac şi
nu vor face subiectul unei Lucrări masonice serioase, conforme
cu Tradiţia.
Un al treilea tip de organizare, adecvată situaţiei societăţii
din zilele noastre, este formată din mai multe Mari Loji, sau Mari
Oriente, care respectă obligativitatea credinţei în Divinitate,
indiferent în ce formă s-ar manifesta această credinţă. Aceste
Obediențe impun respectarea tuturor ”Landmark”-urilor chiar
dacă nu au tratate de recunoaștere cu Marea Lojă Unită a Angliei.
Obedienţele care se regruprează în aceste organisme de
recunoaștere paralele sunt formate din Loji Feminine, eventual
”Loji de adopţie” deşi acest concept este depăşit şi denigrant
societăţii actuale, Loji Mixte sau Loji Masculine.
Recunoscând ca singură obligativitate respectarea
principiilor tradiţionale ale Franc-masoneriei, acest curent
”Tradițional” este deschis la probleme contemporane, încurajează
implicarea în viaţa socială a fiecărei ţări unde este reprezentat de
un organism masonic suveran şi dă libertatea fiecărui membru,
Frate sau Soră, de a aparţine oricărei religii, de a avea orice
convingere politică sau filozofică şi de a purta o adevărată
cruciadă pentru dezvoltarea personală, spirituală şi mentală a
fiecăruia.
Crezul Ordinului, dincolo de particularităţile curentelor,
este în valorile umaniste, fidelitatea faţă de ţara în care trăim şi
preocuparea constantă de a ameliora şi dezvolta situaţia omenirii,
printr-o implicare activă, pe toate planurile.
Franc-masoneria a jucat întotdeauna un rol important şi a
fost implicată, prin membri ei sub diferite forme, în evenimentele
marcante pentru dezvoltarea omenirii. Astfel ea a adoptat diferite
forme de organizare, conforme necesităţilor acelor vremuri,
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pentru a fi cât mai eficace în a-şi îndeplini misiunea, o Frăţie
Universală a Omului sub părinţia Divinităţii conform curentului
tradiţional, sau o Frăţie Universală pusă sub semnul Libertăţii de
Conştiinţă și al Progresului Umanității, în cazul curentului liberal.
Trebuie să fim cu picioarele pe pământ şi, depăşind interesele
personale, să lucrăm în continuare, prin cele mai adecvate
mijloace, la construcţia Templului Universal al Umanităţii.

... despre Divinitate
Ce înţelegem în Franc-masonerie prin conceptul
”Dumnezeu”? Trebuie să fim conştienţi de importanţa acestei
teme şi să nu tratăm cu superficialitate acest concept. În ziua de
azi credinţa a devenit la fel de ”coruptă” ca şi restul aspectelor
vieţii de zi cu zi, nu datorită ei, deoarece credinţa este pură în
esenţa ei, ci datorită manifestărilor pe care le îmbracă, care sunt
creaţii exclusiv ale omului. Astfel să facem diferenţa între
Credinţă şi Religie sau Crez sau orice altă formă de manifestare
fizică a acesteia. Lucrurile interioare nu trebuie să fie atinse de
abordări materiale pentru că sunt din alt registru. Să încercăm să
păstrăm puritatea Credinţei, indiferent că suntem conştienţi de ea
sau nu, măcar în cadrul Ordinului nostru Iniţiatic Tradiţional şi
Universal. Cum putem face asta?
Soluţia este pe cât de simplă pe atât de complicat de pus
în practică. Trebuie să fim toleranţi şi să lăsăm fiecare membru să
se conducă aşa cum îi dictează Conştiinţa lui personală! Nu
trebuie să impunem viziunile noastre despre credinţă şi despre
Divinitate nimănui. Trebuie să păstrăm dreptul Divinităţii de a se
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manifesta liber în conştiinţa fiecărui individ fără ca noi să o
îngrădim. Ce înseamnă asta?
Înseamnă că fiecare postulant şi fiecare membru al
Ordinului trebuie să aibă o înţelegere personală asupra acestui
aspect. Fie că alegem să credem în Allah, Dumnezeu al
creştinilor, Buddah, Brahman, Yahve, sau orice altă formă
explicată într-un context religios, sau alegem să ne dezvoltăm
percepţia noastră personală despre Divinitate – entitate sau forţă
creatoare care ne influenţează vieţile şi care ne dă forţa de a merge
mai departe sau chiar să ne abţinem de a da o formă divinităţii şi
de a păstra totul la nivel abstract. Nu este important în cadrul
Ordinului forma pe care o înţelege fiecare să o atribuie Divinităţii,
dar este important ca această formă să fie una sinceră şi cu
adevărat apropiată de natura fiecăruia dintre noi.
Tocmai de aceea în Franc-masonerie este folosit termenul
general ”Mare Arhitect al Universului” şi la fel de general şi
termenul ”Cartea Legii Sacre” astfel încât, fiecare membru al
acestui imens şi minunat popor, pe care îl numim Umanitate, să
se regăsească în Ordin şi să se simtă în siguranţă practicând
Credinţa lui.
Şi dacă nu crede într-o formă de Divinitate, tot nu va fi
considerat un om nedemn şi nu va fi dispreţuit. Postulantul trebuie
îndrumat către Obedienţele liberale, care au ca model Marele
Orient al Franţei, cel care în 1877 scoate obligativitatea de a crede
într-o entitate superioară. Şi nu se pierde nimic pentru că
Obedienţele liberale acordă libertatea totală membrilor ei şi alege
să lucreze şi mai general Întru Progresul Umanităţii.
Din punctul meu de vedere Credinţa este o reflecţie
directă a maturităţii spiritului şi a puterii de înţelegere şi de
comuniune cu Scânteia Divină a fiecăruia, eul superior care
animă fiinţa noastră. La fel cum la şcoală nu toţi elevii se dezvoltă
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în acelaşi ritm, la fel şi în Credinţă fiecare trebuie să fie lăsat liber
să se dezvolte în ritmul lui, fără a fi judecat sau constrâns într-un
fel sau altul.
Când va veni ziua în care Ordinul va impune un nume sau
o formă Divinităţii, atunci cu siguranţă acesta nu va mai fi de
folos umanităţii şi Tradiţia primordială va fi nevoită să găsească
alt vehicul, în altă parte, pentru a se putea transmite mai departe
aşa cum a făcut-o de mii de ani.
Fie ca Marele Arhitect al Universului să ne deschidă
minţile şi sufletele astfel încât să îl putem cunoaşte, atât cât ne
este dat nouă oamenilor să o facem, fiecare după puterile sale şi
totdeauna întru progresul umanităţii.

... despre Recunoaştere şi Regularitate
Regularitatea nu are nimic în comun cu recunoaşterea.
Regularitatea este dată de respectarea Tradiţiei, a Landmarkurilor, a obiceiurilor Masonice, şi respectarea Lucrării masonice
prin folosirea unui Rit compus din ritualuri masonice. Aceasta
este o caracteristică a ordinului iniţiatic. Regularitatea este
singurul garant al autenticităţii procesului iniţiatic, pentru că
atestă transmiterea valorilor şi învăţăturilor corecte, a
instrumentarului tradiţional, care au menirea să producă un
anume efect în viaţa celui iniţiat.
Recunoaşterea este un gest oarecum profan, care se
realizează prin diferite tratate de recunoaştere, de amiciţie,
declaraţii de principii comune, patente, etc. Recunoaşterea ajută
la stabilirea unor relaţii între Obedienţe şi între Masoni – dreptul
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de apartenenţă, de vizitare, de întrajutorare, etc. Recunoaşterea se
face pe mai multe nivele. Primul este recunoaşterea între Fraţi; al
doilea este recunoaşterea apartenenţei Fratelui într-o Lojă; al
treilea nivel face recunoaşterea unei Loji în cadrul unei Mari Loji;
al patrulea nivel şi cel mai tânăr ca apariţie este recunoaşterea
unei Marii Loji în cadrul unui grup de recunoaştere cum ar fi
CLIPSAS, CLIMAF, SIMPA, SOGLIA, etc. Ca să fie mai simplu
de înţeles, un Frate sau o Soră este recunoscut de alt Frate sau
Soră şi de o Lojă; Loja este recunoscută la rândul ei de o Mare
Lojă; Marea Lojă face parte dintr-un grup de Mari Loji şi astfel
obţine o recunoaştere a membrilor grupului respectiv.
Niciodată însă, într-un ordin iniţiatic, recunoaşterea nu va
fi mai importantă din punct de vedere al rezultatului iniţierii decât
regularitatea.

... despre Rit şi Ritual
Este important să facem diferenţa între cei doi termeni.
Ritualul nu este altceva decât ceremoniile, practicile şi gesturile
unui grup organizat, care au loc cu anumite ocazii. Fie că este
vorba de o religie, fie de o societate iniţiatică precum Francmasoneria, ritualul este indispensabil, deoarece prin el se transmit
Cunoaşterea şi Învăţăturile specifice acelui grup (spre exemplu,
ritualul de Ucenic, de Calfă, de Maestru).
Ritul în schimb, este cumulul ritualurilor, acelor practici
ritualice, care formează un algoritm specific. Trecând prin toate
ritualurile, parcurgem un rit, şi astfel avem acces, treptat, la
cunoaşterea depozitată în acel rit. Cele mai răspândite rituri
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masonice sunt: Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, Anticul şi
Primitivul Rit de Memphis-Misraim, Ritul York, Ritul Emulaţiei,
Ritul Scoţian Rectificat şi Ritul Francez.

... despre Iniţiere
Iniţierea marchează atât un nou început cât şi o
desprindere de trecut. Prin ”Purificarea” simbolică pe care o trăim
în timpul Iniţierii, realizăm desprinderea de falsele valori, de
virtuţile corupte (simbolizate în ritual de predarea metalelor şi de
pregătirea vestimentară specială a candidatului), proces care duce
la posibilitatea de a ”ne trezi” în Lumină.
Ca să putem începe să învăţăm cu adevărat, trebuie să
recunoaştem cât de puţin ştim şi să luăm în calcul posibilitatea că
ceea ce ştim este fals. Iniţierea şochează!, iar acest şoc produce
desprinderea de trecut şi deschiderea către viitor. Şocul vine prin
contactul cu o lume nouă, necunoscută, prin nesiguranţa cu care
păşim, diversele simboluri şi gesturi de care ne lovim, dar cu toate
acestea avem în noi prezentă unealta universală cu ajutorul căreia
facem faţă tuturor provocărilor, ”Voinţa”.
În decursul Iniţierii aţi fost întrebat de mai multe ori dacă
consimţiţi în a merge mai departe, simbolic ca manifestare a
acestei Voinţe, ghidată de Liberul Arbitru. Aceasta este
Libertatea de Conştiinţă. Prin ritualul de Iniţiere vi se transmite
ca oricât aţi fi de ”dezbrăcat de metale” asiguraţi-vă că nu vă veţi
pierde niciodată această Libertate.

36

Iniţierea este portalul prin care candidatul trece de la
profan la sacru. Această transmutaţie are loc prin moarte şi
renaştere. În Cabinetul de Reflecţie candidatul ”moare” şi se
desprinde de lumea profană prin Lepădarea de Metale şi prin
Testamentul său Filozofic, ca pe urmă să renască în spaţiul sacru,
în Templu, după un îndelungat proces de pregătire, numit Probe
şi Purificări, în momentul când primeşte Lumina. Este important
de reţinut acest aspect şi pe parcurs ce va trece timpul, veţi realiza
aceste transformări produse prin Iniţierea dumneavoastră în
Ordinul Franc-masonic.
Calitatea de Iniţiat nu se pierde pentru că vorbim de o
transmutare a condiţiei umane, nu de o simplă transformare, şi
astfel procesul de iniţiere nu ia sfârşit niciodată pentru un
adevărat adept al Artei Regale. Chiar şi după moartea fizică,
Masonii spun că trec la Orientul Etern, unde sufletul lor continuă
să existe. De aici şi obligativitatea de a crede într-o Entitate
Superioară, indiferent de numele ei, şi în nemurirea sufletului, în
curentul masonic tradiţional.
1. Pregătirea Candidatului
Modul aparte în care aţi fost introdus în Templu are rolul
de a vă îndruma spre o analiză profundă a propriei persoane şi
spre conştientizarea micimii omului în faţa Universului.
În primă fază ajungeţi la Templu, probabil cu cel mai bun
costum al dumneavoastră, cea mai scumpă cămaşă, cea mai
rafinată cravată sau papion, cel mai strălucitor ceas şi cei mai
decorativi butoni la cămaşă. Constataţi că sunteţi rugat să
renunţaţi la ”metale” şi rugat să puneţi toate bunurile pe care le
aveţi asupra dumneavoastră (ceas, butoni, ac de cravată, insigne
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şi decoraţii, inele, lanţuri, brăţări,
portmoneu, etc.) într-o cutie, brusc
pierzându-vă siguranţa şi conştientizând
vulnerabilitatea dumneavoastră.
Pe urmă vi se pune o funie cu laţ în
jurul gâtului, vi se dezveleşte măna stângă
şi partea stângă a pieptului de cămaşă, vi se
dezveleşte genunchiul drept, sunteţi
descălţaţi la piciorul stâng, apoi sunteţi
legat la ochi şi realizaţi că nici hainele de
pe dumneavoastră nu contează în spaţiul în
care urmează să intraţi.
Vă este explicat că ţinuta aceasta reprezintă simplitatea şi
decenţa de care Masonul trebuie să dea dovadă. Legătura de la
ochi reprezintă starea de ignoranţă în care vă aflaţi, funia de la gât
reprezintă legătura cu lumea profană, braţul şi partea stângă a
pieptului reprezintă sinceritatea şi prin expunerea lor vă faceţi
vulnerabilă inima. Genunchiul gol vă va atrage atenţia să fiţi umil,
iar piciorul stâng descălţat este în semn de respect şi veneraţie faţă
de locul sfânt în care aţi intrat.
Toate acestea vă împing la meditaţie asupra condiţiei
umane, asupra sistemului dumneavoastră de valori, asupra
modului în care vă prezentaţi în societate şi prin ce alegeţi să fiţi
remarcat şi cu ce alegeţi să fiţi asociat. Forme sau Conţinut?
2. Cabinetul de reflecţie
Legat la ochi aţi fost introdus în această încăpere sinistră
la prima vedere. Când aţi fost dezlegat, aţi văzut în jur simboluri
şi obiecte stranii. Camera de dimensiuni foarte mici, vopsită
integral în negru şi foarte slab iluminată v-a izolat de lumea
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exterioară. Considerată ca fiind un mormânt simbolic al vieţii de
până atunci, în această ”cameră de chibzuinţă” se deschid porţile
pentru viitoarele transformări pe care Iniţierea le va aduce.
Pe măsuţa la care aţi fost aşezat odihneşte un craniu, o
clepsidră, o cană cu apă, o bucată de pâine uscată, un obiect de
scris şi trei boluri care conţin sulf, sare şi mercur, toate simbolice
și toate cu un înțeles specific. Peretele din spatele mesei, peretele
de la sud, afişează îndemnul: ”Dacă ai venit aici pentru distincţii
omeneşti, pleacă! Noi nu le cunoaştem!”. Tot aici sunt pictate
semnul zodiacal al Capricornului, un triunghi cu vârful în jos tăiat
de o linie orizontală, o casă şi o oglindă.
Peretele de la Nord este decorat cu semnul Racului, un
schelet uman, simbolurile sării şi ale sulfului în alchimie, o
candelă aprinsă, un triunghi cu vârful în jos, deviza
VITRIOL (Visita Interiora Terrae, Rectificando
Invenies Occultum Lapidem – Vizitează interiorul pământului,
rectificând ai să găseşti piatra ascunsă) şi îndemnul: ”Dacă
sufletul tău simte frică, nu merge mai departe!”
La Vest sunt reprezentate semnul zodiacal al Balanţei, un
triunghi cu vârful în sus tăiat de o linie orizontală pe mijloc, şi
îndemnul:
”Dacă
numai
curiozitatea te-a adus aici,
pleacă!”. Peretele de la Est, este
decorat cu semnul zodiacal al
Berbecului, un cocoş, un triunghi
cu vârful în sus, şi deviza: ”Dacă
perseverezi, vei fi purificat, vei
ieşi din abisul tenebrelor şi vei
cunoaşte Lumina!”.
Toate aceste elemente vin
în sprijinul candidatului. Ele
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transpun psihicul într-o stare de receptivitate prin nesiguranţa
astfel creată. Simţindu-vă vulnerabil dar cu voinţa fermă de a
merge mai departe, vă lăsaţi în voia sorţii, pe mâna celor care
urmează să vă conducă pe parcursul procesului de iniţiere. Prin
această deschidere procesul iniţiatic îşi urmează calea şi produce
efecte benefice viitorului Frate sau Soră.
În acest decor aţi fost invitat să vă redactaţi ”testamentul
filozofic”. Ca urmare a introspecţiei, a analizei sinelui, aţi răspuns
cum aţi ştiut mai bine la întrebările puse. Rezultatul vizitei ”în
interiorul pământului” este o purificare intelectuală şi în acelaşi
timp un proces de conştientizare a limitelor impuse prin educaţie,
anturaj, religie, viaţa cotidiană şi nu în ultimul rând de propria
persoană. Aceste limite va trebui să le depăşiţi şi învăţând să
căutaţi in interiorul dumneavoastră, veţi cunoaşte Lumina
Adevărului.
Pământul este elementul alchimic care reprezintă lumea
Materială, planul fizic, Assiah în Tradiţia Cabalei.
3. Testamentul filozofic
Documentul pe care aţi fost invitat să îl
redactaţi este suma preceptelor şi gândirii
dumneavoastră, atât faţă de Divinitate, de
Umanitate, de Patrie cât şi de propria persoană.
Aceste precepte au fost distruse simbolic prin
Iniţiere şi prin drumul pe care aţi ales să porniţi. Prin redactarea
Testamentului se realizează purificarea prin elementul Pământ,
care este de fapt o analiză şi un proces de sinteză, numit Solve et
Coagula în alchimie.
Focul care v-a ars testamentul la finalul Iniţierii este
reprezentarea simbolică a finalizării acestei distrugeri. Rolul ei
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este acela de a arăta omului cât de uşor poate greşi tocmai atunci
când este cel mai sigur şi astfel îl îndeamnă să îşi pună tot timpul
întrebări. Primul efect este autocunoaşterea iniţiatului şi al doilea
este o deschidere totală către cunoaştere.
4. Proba sub bandou
Conform demersului nostru de anchetă, aţi avut trei
interviuri individuale, fiecare cu câte un membru al Ordinului, şi
în urma rapoartelor lor aţi fost admis pentru un interviu final în
faţa membrilor Lojii. După ce v-aţi prezentat la Templu, aţi fost
supus unor întrebări pentru ca Fraţii din Lojă să îşi dea seama de
intenţiile şi calităţile dumneavoastră. Această probă a decurs
înaintea votului final de a vă accepta sau de a vă respinge cererea
de iniţiere. Pe parcursul ”interogatoriului” aţi fost legat la ochi,
cu un bandou negru, din două motive. Primul este pentru a proteja
pe cei din Lojă de privirile dumneavoastră profane, iar al doilea
pentru a vă da intimitatea necesară pentru a răspunde deschis şi
cât mai sincer la întrebări, fără a fi nevoit să vă simţiţi constrâns
de privirile celor din jur. Nefiind încă iniţiat, datorită jurământului
nostru depus de a păstra secretul, nu putem divulga identitatea
celor din Lojă. Cei trei Maeştri care au condus interviurile
preliminarii şi-au asumat această ”deconspirare”. Acesta este
unicul raţionament pe care îl are bandoul şi nimic altceva, contrar
la ce aţi putea auzi sau citi.
5. Prima călătorie şi Proba Aerului
Prima călătorie la care aţi fost supus, aţi parcurs-o în sens
invers, sinistro-centric, pentru a arăta că sunteţi în opoziţie cu
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Universul şi că urmează a vă fi făcute acordajele cu această forţă.
Zgomotul şi greutăţile pe care le-aţi întâlnit vă arată care sunt
consecinţele de zi cu zi ale condiţiei dumneavoastră, în opoziţie
cu legile Universului.
A urmat purificare prin elementul alchimic
Aer. Acest element corespunde planului Mental, a
calităţilor morale şi a lumii Formative. Prin această
purificare aţi acumulat experienţa necesară şi aţi
învăţat să fiţi prudent şi să analizaţi fiecare gest. Este important
să fiţi mereu atent ce gândiţi, pentru că gândul este începutul
oricărei acţiuni, şi în funcţie de ce gânduri aveţi, este determinată
finalitatea acţiunilor dumneavoastră. Cunoaştem sloganul ”eşti
ceea ce mănânci”, mai precis ”eşti ceea ce gândeşti”. Alături v-au
fost cei doi Fraţi care reprezintă Ordinul şi care v-au arătat
simbolic că acesta vă va sprijini în căutările pe care le veţi
întreprinde, indiferent de greutăţile de care vă veţi lovi.
6. A doua călătorie şi proba Apei
Călătoria la care aţi fost supus s-a
desfăşurat în sens corect, dextro-centric, conform
”mişcării” soarelui adică direcţia fiind dată de acest
reper, în armonie cu legile Universului. Aţi
observat zgomot redus şi impedimente mai puţine,
care sunt rezultatul funcţionării în armonie cu Universul.
Elementul purificator al acestei călătorii a fost Apa, elementul
alchimic care corespunde lumii Creatoare. Aici începe procesul
de manifestare a esenţei spiritului, condus prin Înţelepciune şi
Înţelegere. Astfel drumul pe care v-aţi pornit este cel bun şi dacă
perseveraţi până la capăt, vă veţi bucura de Lumina Adevărului.
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7. A treia călătorie şi proba Focului
Ultima călătorie a decurs în sens identic, în
linişte şi nu aţi mai întâlnit nici un obstacol.
Simbolizând viaţa în deplin acordaj cu energiile
Universului, în armonie cu legile şi principiile
acestuia, şi care, lipsită de zbucium, violenţă, decurge în tăcere şi
calm. În aceste condiţii se primeşte Lumina. Elementul
purificator a fost focul, ultimul element alchimic, cel care
corespunde lumii Arhetipale, Coroana, acolo unde sălăşluieşte
Spiritul şi de unde coborând pe verticală, se manifestă treptat în
materie. Purificarea prin Foc a trezit în dumneavoastră acele
nobile sentimente de dragoste faţă de semeni, de compasiune şi
de generozitate.
Elementul alchimic ”Foc” fiind caracteristic Spiritului
putem înţelege aceste călătorii ca o apropiere de spirit iar pe
măsură ce lăsăm în spate ”materialul” percepem condiţiile de
linişte şi pace în care se manifestă spiritul.
8. Lumina
După ce aţi încheiat purificările, şi aţi depus jurământul, a
urmat sublimul moment când aţi descoperit Lumina. Fiind acum
o verigă a Lanţului de Unire, ochii v-au fost eliberaţi şi aţi putut
pentru prima dată percepe cu simţul văzului. Acest gest ritualic
este menit să producă un şoc în conştientul dumneavoastră. Aţi
simţit ce simte orice umil căutător când ajunge să primească acel
ceva după care a tânjit: reverenţă şi respect, umilinţă şi bunătate.
Nu aţi mai avut nici un gând egoist în acel moment pentru că Egoul a fost orbit de Lumina Adevărului.
Aţi văzut pe cei care de acum înainte se vor numi Fraţi şi
aţi cunoscut singurul pericol care poate umbri Lumina, EU! propria dumneavoastră persoană.
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... despre Rugăciune
Masonul este învăţat să nu întreprindă nici o activitate
importantă, fără a invoca întâi Divinitatea şi a obţine prin aceasta
binecuvântarea. Există un Plan Divin şi noi trebuie să fim siguri
că tot ceea ce facem este conform acestui plan. Rugăciunea este
o meditaţie şi prin ea se realizează conexiunea şi dialogul cu
Divinitatea.
Prin invocaţie se deschide un canal subtil de comunicare,
prin intermediul căruia se poate ajunge la trăiri spirituale
cutremurătoare. Practicanţii fiecăror religii incorporează acest
mecanism în activităţile lor zilnice, sub diferite forme şi prin
diferite ritualuri. Musulmanii se roagă toţi în acelaşi timp
încercând să fie un Întreg, un Gând, un Suflet. Adepţii lui Buddha
se cufundă în stări de meditaţie profunde, populaţia tribală din
jungla Amazonului îşi induce transe, fie prin efort fizic epuizant,
fie prin substanţe halucinogene. Creştinii îşi împreunează mâinile
şi încearcă să deschidă o cale de dialog cu Dumnezeu prin
diferitele rugăciuni create de Sfinţii Părinţi, inspirate fiind de
către Divinitate. Să nu uităm că acest gest trebuie să fie unul
personal, şi nu are nici o legătură cu făţărnicia, habotnicia sau
bigotismul religios.
Omul a căutat dintotdeauna o apropriere de Creatorul său
şi noi Masonii prin rugăciunile noastre, adresate MAAU
încercăm tocmai acest lucru - deschiderea către Divin. Prin
urmare, indiferent de forma, culoarea şi sunetul rugăciunii, toţi
suntem uniţi de acelaşi scop, iar noi în Lojă am înţeles acest lucru.
Practica noastră nu este o religie, nici o sectă, este Credinţa
fiecărui om în parte în ceva superior lui, indiferent ce formă ar lua
pentru a putea fi înţeleasă mai bine. Masoneria transcende orice
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religie, pentru că le tolerează şi le grupează pe toate sub Bolta
Înstelată, care este universală.
Rugăciunea, pentru a avea efecte benefice, trebuie să fie
sinceră, să vină din adâncul sufletului, să fie rostită cu umilinţă şi
pioşenie, şi cu reverenţă faţă de Divinitate. Ea nu este un act
egoist, precum al unui copil neştiutor, ci trebuie să aibă ca subiect
un scop măreţ, important, spre binele şi întru Progresul Umanităţii
nu a propriei persoane, după voia MAAU şi totdeauna în
gloria numelui Său.
Non nobis, non nobis, Domine, Sed nomini tuo da
gloriam.
Tot ceea ce ne dorim exclusiv pentru noi înşine, chiar dacă
primim, va fi de prisos iar ceea ce ne dorim pentru noi, dar cu un
scop măreţ, în folosul semenilor noştri, nu va putea fi niciodată
considerat în zadar.
Pentru curentul liberal al Masoneriei lucrurile sunt puţin
altfel, dar esenţa e aceeaşi. Lojile care nu folosesc simbolul
MAAU, folosesc sintagma Întru Progresul Umanităţii.
Lucrările lor sunt dedicate umanităţii şi tot ce întreprind ei este
pus sub acest semn, neimplicând o practică ”religioasă” în acest
proces.
Până la urmă, indiferent ce formă alegem, Francmasoneria este în slujba umanităţii, iar scopul Ordinului este de a
aduce Progresul ei şi de a îmbunătăţii condiţia umană. Să reuşim
să facem diferenţa între formă şi conţinut, şi să ne concentrăm pe
conţinut.
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... despre numărul 3
Cifra este semnul corespunzător conceptului de ”număr”
sau reprezentarea sa grafică. Numerele apar, prin diviziunea
Întregului - Unu s-a reflectat în Doi - pentru a reprezenta
dualitatea şi prin acest proces să poată fi cunoscut şi înţeles.
Unitatea împreună cu Dualitatea formează Trinitatea. Prin
urmare Trei este întoarcerea la Unitate după ce au fost explorate
contrariile şi s-a realizat unificarea lor. Prin Trei se realizează
apariţia primului spaţiu plan definit, Triunghiul. Unu este
punctul, Doi formează o linie, iar Trei formează un triunghi –
prima suprafaţă.
În simbolismul gradului de ucenic,
găsim existenţa exprimată prin diferite triade.
Timpul (trecut, prezent, viitor), spaţiul
(lungime, lăţime, înălţime), existenţa materială
(naştere, viaţă, moarte), trei călătorii în Lojă
(Aer, Apă, Foc), Trei Mari Lumini (Echerul, Compasul, Cartea
Legii Sacre), la Orient (Luna, Soarele, Delta Luminos) etc.
Trei, sau principiul trinitar, este întâlnit sub diferite forme
în mai toate religiile lumii. În Creştinism (Tatăl, Fiul, Sf. Duh),
în Budism (Buddha, Dharma, Sangha), în Hinduism (Brahma,
Vishnu, Shiva), în mitologia greacă (Zeus, Poseidon, Hades), în
legendele egiptene (Isis, Osiris, Horus). Toate culturile şi
civilizaţiile au recunoscut importanţa acestui număr.
În Kabbalah trei este definit ca fiind Lumina Infinită,
Lumină cu care Candidatul intră în contact, dar şi cu sefirotul
Binah, adică ”înţelegere” sau ”cunoaştere intuitivă”,
”contemplare”, caracteristici evidente ale gradului de Ucenic.
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Pentru a aminti toate aceste simboluri, şi multe altele, vârsta
Ucenicului este codată în acest număr.

... despre Circumambulaţie
Acest obicei se păstrează din antichitate, când prin acest
gest se imita circulaţia soarelui. Astfel altarul sau ceea ce era
venerat, era mereu pe partea dreaptă a celor care practicau această
mişcare. În vechile religii, se înconjurau fie altarul, fie un obiect
venerat, în general astfel se marca esenţa cultului sau religiei
respective.
Călătoriile pe care le-aţi întreprins, au fost
circumambulaţii în jurul pavajului mozaicat şi a celor trei
colonete. Prima în sens invers, antiorar, tocmai pentru a marca
ignoranţa şi lipsa de cunoaştere a stării de profan. Următoarele
două au fost făcute în sens corect, pentru a arăta un oarecare
acordaj al profanului cu Ordinul şi învăţăturile transmise în cadrul
lui. Toată mişcarea în Templu masonic, se face urmând circuitul
soarelui, de la est, prin sud, spre vest şi prin nord ajungând din
nou la est.
Nu este vorba de idolatrie sau de un cult solar, ci de
respectarea unor legi naturale, universal valabile întâlnite atât în
regnul mineral, cât şi vegetal sau animal. Cel mai reprezentativ
exemplu este floarea soarelui care se orientează pe parcursul zilei
după marele iluminator. De ce s-ar opune omul principiilor
naturii?
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Cunoscându-ne pe noi, natura şi relaţiile de coexistenţă,
cu siguranţă vom deveni conştienţi de importanţa mediului în care
trăim şi vom avea grijă să nu îl deteriorăm.

... despre Templu
Templul Masonic funcţionează la fel ca orice ”Templu”
al oricărei credinţe dar este diferit pentru că este universal şi
simbolizează locul de întâlnire a tuturor credinţelor. Este spaţiul
sacru în care Divinitatea se uneşte cu Omul sau Omul se uneşte
cu Divinitatea. Vorbim în masonerie de Templu, pe mai multe
nivele. Primul este Templul material, Atelierul în care se
organizează Ţinutele. Vorbim de un Templu Universal, care nu
este altceva decât Umanitatea, totalitatea indivizilor uniţi sub
aceeaşi Boltă Înstelată. Al treilea Templu este Omul în sine, locul
sacru în care Divinul coboară pentru a realiza Marea Operă a
alchimiştilor, transformarea metalelor vulgare în Aur. Trupul este
Templul Sufletului, iar Sufletul este Templul Sacru, depozitar al
Esenţei Divine, Spiritul.
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Templul lui Solomon, considerat de Masonerie prin
alegerea sa ca fiind etalonul între templele diferitelor culte şi
religii este totodată şi Templul Universal care transcende religiile
şi cultele. Din această cauză toate Lojile sunt considerate a fi
Templul lui Solomon şi toate Ţinutele regulare se ţin în acest loc.
Trebuie să înţelegem respectivul spaţiu în primul rând ca valoare
simbolică. Astfel, în Tradiţia masonică, Templul are trei geamuri
- unul la est, unul la sud şi unul la vest - geamuri a căror aşezare
marchează de asemenea circulaţia soarelui. Pentru a da de înţeles
candidatului că se află într-un loc sacru, talpa stângă este fără
încălţăminte în momentul Iniţierii.
Legenda construcţiei acestui Templu stă la baza tuturor
Tradiţiilor, obiceiurilor, practicilor, învăţăturilor şi trăirilor
Franc-masonerie. Găsim această Legendă expusă în Cartea Legii
Sacre utilizat de creştini, Biblia dar şi în textele sacre ale altor
religii sub o formă sau alta şi cu particularităţile specifice
fiecăreia. Toate personajele, toate acţiunile şi decorurile au loc în
jurul celor descris acolo.
Solomon – înţeleptul rege al iudeilor, Hiram – regele Tyrului, Maestrul Hiram Abif – cel mai iscusit dintre lucrători,
arhetipul fiecărui Maestru Mason, Tubalcain – cel mai iscusit
meşteşugar, muncitorii împărţiţi în ucenici, calfe şi maeştri,
uneltele folosite, absolut tot îşi are originile în această legendă.
Partea de Est a Templului este locul cel mai sacru şi se
numeşte Orient. Aici este aşezat MV şi în spatele lui apar
reprezentări ale Soarelui, Lunii şi Deltei. Tot aici sunt aşezate şi
drapelul naţional şi baniera Lojii. Tot în est este aşezat şi Altarul
Jurămintelor pe care sunt cele trei Mari Lumini ale
Francmasoneriei, Cartea Legii Sfinte, Echerul şi Compasul.
Templul are în centru Pavajul Mozaicat, un dreptunghi
compus din pătrate albe şi negre, pe care sunt aşezaţi cei trei
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Stâlpi care susţin construcţia Templului dar şi Tabloul Lojii. În
vest sunt cele două Coloane care marchează intrarea în templu,
B şi J
1. Poarta
Poarta este aşezată în partea de vest a Templului, între cele
două Coloane B şi J. Deasupra celor două coloane este un
triunghi, Delta, reprezentând Divinitatea, ca semn de delimitare a
spaţiului sacru în care vom păşi după ce trecem prin poartă.
Intrarea ar trebui să fie cât mai joasă pentru a obliga pe cei
ce intră să se aplece. Acest gest arată dificultăţile la care suntem
supuşi când dorim să trecem din lumea profană în cea a iniţiaţilor,
dar totodată ne obligă să ne amintim cu reverenţă că suntem mici
faţă de Univers şi trebuie să fim umili în faţa întregii creaţii a
MAAU. Se obişnuieşte ca deasupra intrării să fie instalat
un compas deschis, orientat cu vârfurile spre cer.
Umilitatea şi nu smerenia este lecţia în jurul căreia se
conturează toate învăţăturile Ordinului. Compatibilitatea cu
procesul iniţiatic ţine exclusiv de caracterul umili al celui care
caută Lumina şi Adevărul pentru a cunoaşte viaţa.
2. Coloanele B şi J
Legenda spune că aceste două coloane Boaz şi Jakin sunt
martor al credinţei în Divinitatea creatoare. Semnificaţia
denumirii coloanei B este: ”în forţă” iar explicaţia coloanei J
va fi abordată în unul din gradele următoare. Asupra amplasării
lor rămâne de dezbătut, ele fiind aşezate în funcţie de ritul
practicat. Aşezarea utilizată în Ritul Scoţian Antic şi Acceptat,
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conform Tradiţiei, este cum privim spre Orient: Coloana J în
dreapta la sud şi Coloana B în stânga la nord.
Ele reprezintă dualitatea, prima manifestare a
Unităţii. Lor li se atribuie polarităţi şi atribute în antiteză,
tocmai pentru a evidenţia această manifestare –
masculin-feminin, pozitiv-negativ, alb-negru. Deasupra
coloanelor întâlnim fie rodii decojite, fie crini - iar în
unele cazuri particulare, sfera cerească şi cea terestră.
Dacă privim Delta deasupra coloanelor ca fiind
Divinitatea şi cele două coloane ca fiind manifestarea
Divinităţii prin Dualitate, atunci totul pare să se
contureze.
Interesant este că întâlnim simbolul format de
cele două coloane în mai toate culturile şi tradiţiile
antice, de la sumerieni la greci, de la evrei la romani şi
de la egipteni la celţi. Încurajez pe fiecare cititor să
caute mai departe semnifica coloanelor, să cerceteze
originile lor şi să descopere importanţa lor.
3. Pavajul Mozaicat
Prezent în toate Lojile, acest simbol numit uneori şi ”tablă
de şah”, este compus din pătrate albe şi negre, în număr egal,
aşezate astfel încât culorile să formeze tot timpul contrastul albnegru. Dimensiunile, forma şi utilizarea acestui element în
Templu sunt diferite în funcţie de riturile practicate.
În anumite Temple, întreaga podea este acoperită de
careuri albe şi negre, în altele este doar un covor aşezat în mijlocul
încăperii, loc pe care masonii nu calcă niciodată. El simbolizează
dualitatea în toate aspectele vieţii, atât profane cât şi în plan
iniţiatic. Negrul, reprezintă materia primară, nemanifestată, în
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cea mai pură formă, lipsită total de Lumină. Negrul mai
simbolizează răul, partea negativă, în timp ce Albul, simbol al
Luminii în forma cea mai pură, nepătrunsă de materie, principiul
creator, reprezintă binele, partea pozitivă, spiritul. Negrul mai
înseamnă, viciu, noapte, pământ, tenebre iar albul cuprinzând tot
spectrul de culori, este Unitatea, Divinitatea în care toate au fost,
sunt şi vor fi.
Astfel prin Pavajul Mozaicat este redată lumea, redusă la
cele mai pure forme ale elementelor ce o alcătuiesc. Masonul
trebuie să fie tot timpul pe linia subţire între aceste elemente
învăţând să fie echilibrat. Dar pentru că nu are voie să calce
pavajul el trebuie să înţeleagă că această stare de echilibru este
una ideală care se atinge cu foarte mari dificultăţi şi totodată că
nu este obligatoriu ca fiecare să o atingă. Având în vedere faptul
că Tabla de Şah se înconjoară, poate însemna şi o observare din
exterior a dualităţii, o detaşare de dualitate. Poate astfel să fie
generat un oarecare echilibru? Franc-masoneria oferă Uneltele,
dar restul depinde doar de efortul personal, de perseverenţă, de
tăria voinţei care are ca centru de pornire credinţa în ceva superior
individului, fie că vorbim de MAAU sau că facem
referire la Progresul Umanităţii.
4. Cei trei Stâlpi
Cei trei stâlpi pe care îi
numim în Lojă - Înţelepciune,
Forţă şi Frumuseţe sunt
consideraţi stâlpii care susţin
Templul masonic. Ei reprezintă
pe cei trei Ofiţeri care
”constituie” Loja, Maestrul
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Venerabil, Primul Supraveghetor şi al Doilea Supraveghetor.
Maestrul Venerabil dă Înţelepciunea Lucrării, Primul
Supraveghetor îi dă Forţa necesară executării iar al Doilea
Supraveghetor o decorează cu Frumuseţe. Astfel Lucrarea este
perfectă şi în concordanţă cu legile Universului.
Pentru Ucenic, ca învăţătură practică, înseamnă ca fiecare
gest întreprins de el, trebuie să pornească din Înţelepciune, cu
inteligenţă, să fie bine gândit; trebuie pus în practică cu Forţă, cu
perseverenţă; dar nu este dus la finalitate dacă rezultatul nu este
unul plin de Frumuseţe în armonie cu Universul.
Cei Trei Stâlpi se mai numesc şi Colonete şi sunt realizaţi în
cele trei stiluri de arhitectură ale Greciei antice - ionic, doric şi
corintic. Prin aşezarea lor fiecare din ei marcând un colţ al
pavajului mozaicat (Înţelepciune - SE, Forţă - NV, şi Frumuseţe
- SV), colţul din NE rămânând liber. De ce rămâne liber, şi de ce
proaspătul iniţiat în gradul de Ucenic ocupă locul din capul
Coloanei de Nord după ceremonia de iniţiere, sunt subiecte de
reflecţie pentru fiecare Mason, indiferent de Gradul la care a
ajuns.
5. Cele trei trepte
Acest element arhitectural corespunde vârstei Ucenicului, şi
marchează traseul iniţiatic pe care orice aspirant îl are de parcurs
pentru a ajunge la Lumină. Iniţial, la poarta din Vest se ajungea
prin trei trepte, ele acum fiind situate în est, şi oferă acces la
platoul Maestrului Venerabil. Această dispunere este o aluzie la
parcursul treptat, pe care, Iniţiatul îl urmează în Franc-masonerie.
Misterele se revelează în timp, în funcţie de gradul de cunoaştere
şi de puterea de înţelegere a fiecăruia. Acesta este procesul pe
care noi îl numim ”procesul de îmbibare”.
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6. Soarele, Luna şi Delta
Soarele şi Luna reprezintă din nou
dualitatea, de data aceasta făcând
referire la raţiune şi la imaginaţie.
Soarele, asociat din cele mai vechi
timpuri cu Divinitatea, dă lumină Lunii
care îi ţine locul când el se află în partea
opusă. Luna reprezintă, apa, imaginaţia,
feminitatea în timp ce Soarele este
focul, raţiunea, masculinitatea. În anumite rituri, Maestrul
Venerabil (care realizează echilibrul între raţiune şi imaginaţie),
Luna şi Soarele sunt considerate cele Trei Mici Lumini ale Francmasoneriei. Luna reprezintă noaptea, inconştientul, creativitatea,
iar Soarele, ziua, conştientul, procesele matematice. Ca şi
amplasament, Luna şi Soarele sunt în relaţie cu cele două coloane
J şi B. Astfel Luna este în stânga Maestrului Venerabil şi
Soarele în dreapta, cum privim spre Orient.
Delta Luminoasă este situată deasupra Maestrului
Venerabil şi este formată dintr-un Triunghi cu vârful de 108°
grade, în centrul căruia este reprezentat un ochi deschis. Ochiul
este cel al Divinităţii care vede tot şi simbolizează permanenta
stare de veghe în care Masonul trebuie să fie şi vigilenţa fără de
care nu se poate diferenţia binele de rău. De asemenea ochiul
deschis este simbolul cu care se identifică şi zeul Horus la
egipteni.
În spiritualitatea estică, ”Ochiul” este cel de al treilea ochi,
ochiul spiritului, prin care Iniţiatul poate să vadă ce se ascunde în
spatele lumii vizibile. Amplasarea celui de-al treilea ochi pare să
marcheze epifiza, sau glanda pineală, responsabilă cu secreţia
unor substanţe care ne permit să visăm în timpul somnului. În
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copilărie, această glandă este destul de mare, dar pe parcurs ce
înaintăm în vârstă aceasta scade, devenind în anumite cazuri
insesizabilă. Oare ce legătură să fie atunci între starea de ”copil”
şi vechile mistere? De ce doar cei care sunt precum ”copiii” vor
cunoaşte împărăţia Cerului? De ce Isus cere să fie lăsaţi ”copiii”
să i se alăture? Ce înseamnă a fi ”copil” şi de ce permite această
stare asemenea trăiri spirituale? O reflecţie asupra vârstei omului
poate da rezultate care să clarifice condiţia actuală a maturităţii
omenirii. Cu siguranţă ar putea fi corectate multe aspecte. Primul
pas este însă conştientizarea şi acceptarea condiţiei. Această
meditaţie va duce cu siguranţă la o mai bună înţelegere a vieţii şi
la un control mai bun asupra acţiunilor şi pornirilor noastre, atât
în lumea profană cât şi în interiorul Ordinului.
Soarele, Luna şi Delta Luminoasă, corespund Maestrului
Venerabil, Primului şi celui de Al Doilea Supraveghetor, cei care
simbolizează autoritatea în Lojă. Prin urmare precum cei trei
Ofiţeri conduc Loja, aşa şi cele trei simboluri ghidează viaţa
omului, în diferitele etape ale ei.
7. Bolta Înstelată
Tavanul Templului este vopsit în albastru sau azuriu şi are
pictate pe el stele. Astfel este simbolizat pe de o parte Templul
neterminat, dar are şi rolul de a împinge Masonul la meditaţie şi
la contemplare a cerului. Totodată trebuie să fim conştienţi şi să
înţelegem infinitatea spaţiului sacru reprezentat de cele şase
puncte cardinale, dacă ele pot fi numite aşa: Nord, Est, Sud, Vest,
Zenith şi Nadir.
În antichitate toate popoarele acordau o atenţie deosebită
cerului şi constelaţiilor, fiind calea de acces la Divinitate şi
totodată la cunoaşterea fiinţei umane. Ei ştiau că astrele le
55

influenţează viaţa şi o bună cunoaştere şi observare a acestora îi
consilia în aşa fel încât acţiunile lor să fie în acord cu Planul
Divin.
În Templu, Bolta Înstelată este acoperişul universal care
transcende orice clădire făcută de mâna omului, cerul fiind
singura construcţie perfectă. Perfecţiunea nu o vom găsi pe acest
pământ, ea trebuie căutată în Cer, dar ca să ajungem la ea, trebuie
să ne apropiem cât mai mult de această stare prin Muncă pe lumea
aceasta, conform credinţei noastre şi a învăţăturilor masonice
desprinse din diversele iniţieri prin care vom trece în decursul
vieţii. Perfecţiunea este o stare la care fiecare om iluminat tinde,
conştient fiind că ea nu poate fi atinsă nici odată.
8. Cele Trei Mari Lumini
Acest simbol definitoriu pentru
Franc-masonerie este format din trei
elemente: Volumul Legii Sacre, Echerul şi
Compasul. Ele sunt amplasate pe Altarul
Jurămintelor aflat la baza Orientului în
faţa platoului Maestrului Venerabil. Nici o Lucrare Masonică nu
începe, în Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, fără a fi activate cele
Trei Mari Lumini, prin amplasarea celor două unelte într-un mod
specific gradului peste Cartea deschisă la Evanghelia Sf. Ioan sau
în cazul curentului liberal, peste constituţia Obedienţei în cauză.
Volumul Legii Sacre este Cartea Sfântă a religiei pe care
o practică fiecare Mason în parte, dar reprezintă prin definiţia
acestui concept, un ”regulament” după care se ghidează omul. În
Loji ar trebui să existe Cărţile Sfinte ale tuturor religiilor, nu doar
Biblia, pentru a întării caracterul universal al Franc-masoneriei.
Prezenţa pe Altar a Bibliei, sau a altei Cărţi Sfinte, vine ca o
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asigurare în plus pentru fiecare Mason că se află într-un loc
compatibil cu credinţa şi cu practica sa religioasă. Totodată,
prestarea jurământului pe această Carte Sacră conferă garanţia
sincerităţii acestui gest. Trebuie să privim acest element nu doar
ca o dovadă de credinţă, dar mai ales ca un depozit de învăţături
şi cunoştinţe care trebuie studiate. Volumul Legii Sacre conţine
misterele religiei practicate şi prin urmare, misterele universale
ale Franc-masoneriei. De aceea cunoaşterea ei este de nelipsit
oricărui Mason sincer şi determinat. În Franc-masoneria liberală,
având tot dreptul să o facă, unele din Obeiențe sau Loji folosesc
Constituțiile și Regulamentele lor în locul Volumului Legii Sacre.
Unii preferă să pună o carte albă, fără text, care în percepția lor
ilustrează mai bine caracterul universal al Lucrărilor.
Echerul este unealta care se foloseşte la trasarea
unghiurilor drepte ale pietrei. Prin măsurătoare cunoaştem, iar
echerul este cel dintâi instrument de măsură în Lojă. El face
referire, prin modul de utilizare a lui în măsurarea suprafeţelor
pietrei, la materie. Transpus în morală echerul reprezintă
corectitudine şi echitate. Unind verticala cu orizontala, prin forma
echerului se înţelege acţiunea justă şi corectă în orice împrejurare.
De aceea, Echerul este simbolul Maestrului Venerabil care
conduce Loja după principiile dictate de această unealtă.
Compasul este unealta care permite trasarea cercurilor.
Prin urmare, dacă Echerul era aplicat materiei, Compasul se
adresează spiritului. Cu el putem măsura acţiunile noastre şi
putem aprecia consecinţele lor. Tot prin Compas trasăm cercul în
jurul nostru, care simbolizează pe de o parte limitele noastre, care
ne îngrădesc în interiorul său şi pe de altă parte infinitul
posibilităţilor, odată ce am depăşit graniţele impuse de el.
Cele două elemente sunt asociate în diferite feluri în
funcţie de gradul la care se lucrează. Pentru ucenic asocierea
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Echer peste Compas simbolizează că materia umbreşte sufletul şi
că scopul Lucrării sale este să controleze şi să stăpânească această
materie, pentru a permite dezvoltarea lui în plan spiritual.
9. Piatra Brută, Piatra Cubică, Piatra Cubică cu Vârf
Piatra Brută este materialul cu care Ucenicul lucrează.
Datoria lui este de a ciopli Piatra Brută, astfel încât să îi înlăture
toate imperfecţiunile. Acest gest simbolizează dezvoltarea
personală, depăşirea condiţiei iniţiale şi astfel permiterea trăirii
altor stări de existenţă. Ucenicul este Piatra Brută, pe care tot el o
şlefuieşte, iar prin acest proces el devine mai bun, se leapădă de
vicii şi de imperfecţiunile morale şi mentale ale condiţiei sale.
Franc-masoneria primeşte în rândurile sale oameni buni
pentru a-i face şi mai buni. De aceea Ucenicul este o Piatră
Brută, dar el nu este un bolovan neformat. Piatra Brută are
forma unui cub dar feţele acesteia sunt acoperite de imperfecţiuni
pe care Ucenicul le îndepărtează prin şlefuire. Gradul de Ucenic
nu face aluzie la un miner care extrage bolovani din carierele de
piatră, ci la prima fază în perfecţionarea unei pietre care urmează
a fi amplasată în construcţie.
Piatra Cubică este piesa care va
putea fi folosită la construcţia Templului
Universal. Un individ drept este elementul
pe care o societate corectă se poate
întemeia. Neavând imperfecţiuni, fiecare
individ în parte interacţionează perfect cu
alt individ. Astfel se realizează simbolic construcţia Templului
Umanităţii. Doar MAAUeste perfect, noi putând doar să
ne apropiem cât mai mult de această condiţie. Şi trebuie să o
facem cât de mult putem prin efort susţinut şi prin perseverenţă.
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Piatra Cubică are o variantă specială - Piatra Cubică cu
Vârf. Ea foloseşte pe de o parte la ascuţirea uneltelor (prin
procesul de şlefuire acestea rămân mereu ascuţite) iar pe de altă
parte această piatră este Cheia de Boltă în Ritul York. Ea
îndeplineşte funcţia cea mai importantă în construcţia unei bolţi,
pentru că Cheia de Boltă este acea piatră, care o dată pusă conferă
rezistenţă şi ţine unite celelalte pietre astfel asigurând existenţa
bolţii.
Din punct de vedere alchimic, această piatră cubică cu
vârf este de fapt ”piatra respinsă de lucrător” - materia prelucrată
până la un punct foarte apropiat de a fi transmutată în aur, fază a
procesului de multe ori neglijată de cei neiniţiaţi sau de cei
superficiali în Artă.
10. Şnurul cu noduri
Acest simbol este atât un decor cât
şi o unealtă. La început şnurul avea şapte
noduri, referire la perioada care îi ia unui
mason să se desăvârşească. Acum această
funie are 12 noduri, făcând referire la dimensiunea temporală, la
faptul că masonul lucrează neîncetat, aluzie fiind la cele 12 luni
ale anului. Tot în acest sens, cele 12 noduri pot fi asociate celor
12 semne zodiacale sau celor 12 triburi ale lui Israel. Într-o altă
variantă şnurul are 13 noduri, astfel delimitând 12 segmente
egale, tot ca simbol a celor menţionate mai sus.
Şnurul poate fi considerat o unealtă deoarece cu ajutorul
său se pot trasa unghiuri drepte şi prin asta a fost folosit la trasarea
fundaţiilor diverselor construcţii, inclusiv la constituirea unei
Loji. Gestul în sine este repetat simbolic în ceremonia de
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consacrare a unui nou Templu masonic, sau la instalarea unei Loji
în anumite rituri.
Acum şnurul cu noduri decorează Templul prin
amplasarea lui împrejurul acestuia, iar cele două capete, a căror
terminaţii se fac în doi ciucuri, se aşează pe cele două coloane de
la intrare. Este suficient de uşor de găsit explicaţia prin faptul că
el vine să delimiteze, precum un cerc de protecţie, Atelierul. În
plus de utilizarea anterioară el înconjoară Tabloul Lojii conform
diferitelor grade ale Franc-masoneriei Albastre.
Nodul folosit se numeşte ”nodul iubirii” sau ”nodul
infinitului” dând acestor doi termini o oarecare sinonimie în ceea
ce priveşte conceptele pe care le descriu. Şi nu întâmplător a fost
ales acest tip de nod.
11. Tabloul de Lojă
Din cele mai vechi timpuri ale Franc-masoneriei, Tabloul
de Lojă, sau Tabloul de Grad, conţinea elementele de simbolism
specifice fiecărui grad în parte şi era trasat la propriu în
deschiderea Lucrărilor.
Această practică s-a adaptat mijloacelor şi nevoilor
timpurilor, tabloul fiind acum imprimată pe diferite medii nu mai
este necesară trasarea lui cu cretă pe podea. Prin prezenţa lui în
timpul Lucrărilor, Fraţii au în faţa lor un rezumat în simboluri al
gradului şi pot reflecta asupra lor conectându-se vizual cu ele. La
finalul Ţinutei, Tabloul de Lojă se întoarce cu faţa în jos, iar la
începuturile Franc-masoneriei aşa numite ”speculative” era şters
de pe podea, de către Ucenicul ultim iniţiat. Tot el trasa Tabloul
pe duşumeaua localului în care avea loc Ţinuta, la momentul
precis indicat de Ritual.
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12. Firul cu Plumb
Firul cu Plumb care atârnă din tavan, în mijlocul încăperii,
este simbolul celei de-a treia dimensiuni. Dacă cele patru puncte
cardinale fixează Templul în plan, Firul cu Plumb vine să îi dea
dimensiunea spaţială şi îl aşează între Zenit şi Nadir.
Prin utilitatea lui în Lojă şi natura Templului masonic,
firul reprezintă Axis Mundi, axul central unde nu există nici timp
nici spaţiu, unde totul este în repaus total şi unde din acest nimic,
apare Lumina cea care animă viaţa.
Desigur el este un simbol pentru verticalitatea fiecărui
membru al Atelierului şi aduce mereu aminte de principiile
morale care fac posibilă această trăsătură de caracter:
corectitudinea şi fermitatea în interacţiunile cu semenii noştri.
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... despre Secret şi Tăcere
Obligaţia Ucenicului este de a păstra Tăcerea şi Secretul.
Acest obicei vine din timpuri antice când din cauza ignoranţei şi
a inculturii, masele erau manipulate foarte uşor. Cei iniţiaţi în
adevăratele religii şi şcoli de mistere, trebuiau să păstreze tăcerea
pentru a fi în siguranţă faţă de eventualele acţiuni împotriva lor.
Istoria omenirii este plină de astfel de episoade macabre, în care
masele au fost manipulate cu rea credinţă împotriva celor care
urmăreau eliberarea şi progresul umanităţii, prin răspândirea
treptată a Luminii, urmarea fiind crunte şi sinistre exterminări şi
prigoane. În zilele noastre situaţia s-a îmbunătăţit, dar încă mai
întâlnim oameni ignoranţi şi fanatici de care trebuie să ne ferim
pentru că oricum nu ar înţelege ceea ce facem noi, Franc-masonii.
Un alt aspect al tăcerii ţine de dezvoltarea personală a fiecăruia.
Prin meditaţie înveţi să taci ca să poţi asculta şi astfel să poţi primi
cunoaşterea. Acolo unde omul vorbeşte, tace spiritul, iar acolo
unde omul tace, vorbeşte spiritul. Prin introspecţie punctul focal
se mută de pe conştient pe subconştient şi astfel învăţăm să ne
cunoaştem pe noi, ca pe urmă să cunoaştem Universul.
Secretul în gradul de Ucenic se referă la apartenenţa la
Ordin. Nu avem voie să spunem despre alt Frate sau Soră că este
Mason, dar avem libertatea să o facem când este vorba de noi.
Ucenicului îi este recomandat să păstreze Secretul şi asupra
apartenenţei sale proprii pentru că nu are suficientă experienţă şi
cunoaştere, iar în cazul în care cineva l-ar aborda pe această temă,
s-ar supune unui risc prea mare şi el şi Ordinul. Să recunoşti că
nu ştii este o artă şi să vorbeşti despre ceea ce ştii în aşa fel încât
vorbele tale să găsească sol fertil, este o artă şi mai maiestoasă.
Prima dată trebuie să observi, să analizezi interlocutorul şi pe
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urmă cu foarte multă fineţe să îţi măsori cuvintele, astfel ca ele să
fie pe înţelesul celui care le ascultă.
Cine vorbeşte prea mult nu are timp să îşi asculte spiritul,
a cărui manifestare primară poate fi considerată ca fiind intuiţia.
Secretul cu privire la particularităţile Ordinului, chiar
dacă au fost expuse de nenumărate ori, trebuie păstrat în măsura
în care discuţii pe anumite teme trebuie avute cu interlocutori care
au o anumită pregătire şi cunoaştere despre aceste subiecte şi care
înţeleg să poarte un dialog, fie el chiar şi în contradictoriu dar
mereu sub forma unui schimb loial de idei.
Secretul în Franc-masonerie a fost înlocuit prin Discreţie
datorită societăţii şi vremurilor pe care le trăim, când este nevoie
să fie făcută simţită prezenţa Ordinului, dar având în vedere că
încă nu am atins maturitatea la nivel de mase, trebuie să păstrăm
şi o oarecare distanţă.
Şi atunci Franc-masoneria nu are secrete care nu au fost
scoase la iveală în afară de apartenenţa unor membri la ordin? La
această întrebare răspunsul este dual, da şi nu. Da pentru că se pot
găsi toate ritualurile, învăţăturile, simbolurile, etc. în mediul online. Nu pentru că Franc-masoneria suportă un Secret
incomunicabil, care oricât ne-am chinui să îl dezvăluim nu îl vom
putea, pentru că el nu va putea fi înţeles nici odată din exterior.

... despre Şorţul de Ucenic
Şorţul, indiferent de grad, este simbolul de recunoaştere şi
de apartenenţă la Masonerie. Acest obicei era practicat în
antichitate în cadrul diferitelor religii şi culte sub mai multe forme
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(Creştinii primeau o robă albă, la fel ca şi Esenienii; în Mithraism
şi în riturile de iniţiere japoneze, iniţiaţii primeau un şorţ alb).
Culoarea este Alb pentru că din totdeauna albul reprezenta
puritate şi inocenţă. Pentru a păstra această tradiţie, Ucenicul
primeşte un şorţ alb, ca simbol a inocenţei şi al purităţii sale, pe
care îl va purta cu baveta ridicată. Precum
proprietăţile non-culorii Alb sunt de a reflecta,
aşa şi şorţul alb are rolul de a respinge
impurităţile lumii materiale, adică viciile şi
influenţele dăunătoare condiţiei de Iniţiat. De
asemenea materialul din care este confecţionat,
trebuie să fie piele de miel. Mielul este considerat simbol al
inocenţei încă din cele mai vechi timpuri, când încă exista
practica sacrificiului.

... despre Uneltele Ucenicului
Uneltele Ucenicului sunt Ciocanul,
Dalta şi Rigla cu 24 de diviziuni. Ciocanul
masonic este cel cu ambele părţi rotunde
sau drepte, care pot fi amândouă folosite
pentru a lovi (nu cel cu vârf ascuţit). Ciocanul reprezintă Forţa
dată de Voinţă şi este elementul activ al fiecărei Lucrări. Dalta,
parte pasivă, vine în completarea Ciocanului
pentru a duce la bun sfârşit Lucrarea. Dalta
reprezintă Inteligenţa şi este mijlocul prin care
forţa Ciocanului exercitată prin loviri repetate
se materializează.
64

Astfel pentru a putea tăia, Dalta trebuie să fie mereu
ascuţită, o aluzie simbolică la condiţia Inteligenţei noastre. Dalta
şi Ciocanul formează un întreg, unind o parte activa cu una
pasivă. Astfel se realizează unealta cea mai de preţ Masonului.
Cu ea se ciopleşte Piatra Brută pentru a o aduce la forma cubului
perfect - mentalul şi emoţionalul iniţiatului - pentru a crea un
Franc-mason desăvârşit.
Rigla cu 24 de diviziuni face
aluzie la cele 24 de ore ale zilei. Din acest
simbol trebuie să învăţăm că utilizarea
Dălţii şi a Ciocanului sunt obligatorii în
toate acţiunile noastre din fiecare clipă. Meditaţia asupra Riglei
ne face să realizăm că timpul nostru este limitat şi că trebuie să
ştim să îl preţuim astfel încât să nu îl risipim pe gânduri şi acţiuni
inutile.

... despre Organizarea Lojii
Loja este o structură formată din minim 7 membri, Fraţi
sau/şi Surori - 3 o constituie, 5 o luminează şi 7 o fac Justă şi
Perfectă. Fiecare Lojă are un regulament intern, în conformitate
cu Regulamentul general al Obedienţei din care face parte. Loja
este condusă de un Maestru Venerabil care are autoritate totală
dar şi responsabilitatea totală asupra a ceea ce ţine de Lucrările
Lojii. El este ajutat de diferiţi Ofiţeri care au rolul lor bine
determinat şi fără de care o Ţinută masonică nu poate avea loc.
Cei 7 Ofiţeri indispensabili, fără de care Loja nu poate lucra
regular sunt: Maestrul Venerabil şi cei doi Supraveghetori (3 o
formează), plus Secretarul şi Oratorul (5 o luminează), precum şi
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Expertul şi Acoperitorul (7 o fac Justă şi Perfectă). Lor li se
adaugă în funcţie de nevoi şi de numărul de membri, alţi Ofiţeri
care ajută în plan ceremonial Lucrările, de exemplu ”Maestrul de
Ceremonii” sau ”Coloana de Armonie”, sau în plan administrativ
Loja, cum este ”Ospitalierul”.
1. Maestrul Venerabil
Locul său este la Orient, în Scaunul
Regelui Solomon şi veghează la bunul mers
al Lucrărilor. El convoacă Loja, deschide şi
închide Lucrările, iniţiază şi conferă Sporuri
de Salar, are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte deciziile legate de
Lojă, dar are şi responsabilitatea de a menţine relaţii de amiciţie
cu alte Loji, cu Obedienţa, precum şi cu alte Loji sau Obedienţe
unde sunt tratate de amiciţie sau de recunoaştere. Tot el este cel
care este tras la răspundere când Atelierul său se abate de la
Reguli. El nu poate fi întrerup decât de către Orator, doar atunci
când acesta constată că se încalcă Regulamentele. Lui îi
corespunde Stâlpul Înţelepciunii, pentru că el conduce Lucrările
după înţelepciunea sa. Însemnul său este Echerul, iar al MV
din Trecut, Echerul de care este prinsă reprezentarea grafică a
Teoremei lui Pitagora (sau cea de a 47-a Problema a lui Euclid).
Specifică RSAA, bijuteria MV din trecut este un
compas deschis la 65 de grade peste un echer, vârfurile
compasului fiind aşezate pe un arc de cerc marcat de la 15 grade
la 90 iar în centrul ansamblului se află soarele.
2. Primul Supraveghetor
El este primul locţiitor al MV când
acesta lipseşte. Locul său este la Occident în partea
de N-V, de unde supraveghează Calfele. El ajută pe
MV la deschiderea şi închiderea Lucrărilor şi
66

participă activ la iniţierea Ucenicilor. Unealta sa este Nivela, iar
Coloneta corespunzătoare lui este Forţa. Cuvântul în Lojă poate
fi luat doar prin semnalizarea intenţiei către Supraveghetorul
Coloanei. Responsabilităţile sale cad asupra coloanei Calfelor.

3. Al Doilea Supraveghetor
Este al doilea locţiitor al MV când acesta şi
PS lipsesc. Locul său este în partea de Sud a
Templului, în centrul coloanei J. El supraveghează de
acolo coloana Ucenicilor. Însemnul său este
Perpendiculara iar dintre cei Trei Stâlpi, îi este atribuit cel
numit Frumuseţe. La fel ca şi PS el ajută pe MV
la deschiderea şi închiderea Lucrărilor şi joacă un rol activ în
iniţierea şi îndrumarea Ucenicilor.
Aranjarea celor trei Ofiţeri ai Lojii se face conform
circulaţiei luminii soarelui pe pământ, iar la Nord unde aceasta nu
ajunge nu vom găsi aşezat nici un Ofiţer.

4. Oratorul
Este păstrătorul şi garantul Regulamentului şi
Constituţiei. Responsabilitatea sa este de a se asigura
că tot ce se întâmplă în Lojă este conform Legilor şi
Ritualului. Funcţia sa îi permite să ia cuvântul ori de
câte ori sesizează o neregulă, fără a cere voie. Locul său este la
Orient în stânga MV, faţă în faţă cu Secretarul. El este
reprezentat de către soare iar însemnul său este Cartea Legii
deschisă. În unele versiuni apare înscrisă pe ea inscripţia LOI
MAC - Legea Masonică - sau altă variaţie a acestei sintagme.
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5. Secretarul
Are importanta îndatorire de a ţine arhiva
Lojii. El redactează diferitele documente ale Lojii,
Planşa Ţinutei, organizează şi ţine la zi Registrul
Lojii. Locul său este în dreapta MV pentru că el
este mâna dreaptă a acestuia. Din atribuţiile sale fac
parte şi păstrarea sigiliului Lojii şi arhivarea şi redactarea
corespondenţei. El este reprezentat de Lună iar însemnul său este
format din două pene de scris încrucişate.
6. Expertul
Joacă cel mai activ rol în iniţierea
candidaţilor dar şi în deschiderea şi închiderea
Lucrărilor. El îi pregăteşte şi tot el îi conduce în
permanenţă în timpul Ritualului de Iniţiere. Tot el
este singurul care are drept să circule liber în Lojă
nefiind obligat să respecte sensul dextrocentric al mişcărilor.
Expertul este un bun cunoscător al Ritualului. Locul său este pe
coloana din dreapta MV în faţa Secretarului iar însemnul său
este o spadă încrucişata cu o riglă.
7. Trezorierul
Are sarcina de a colecta taxele şi de a face
plăţile aprobate de MV. El gestionează
fondurile Lojii şi administrează separat de bugetul
acesteia Trunchiul Văduvei, destinat exclusiv
operelor de caritate sau nevoilor Fraţilor. Bijuteria sa este formată
din două chei încrucişate, iar locul său este pe coloana din Sud,
lângă Orator.
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8. Ospitalierul
Este cel care are rolul de a organiza diferite
evenimente, de a vizita Fraţii, de a păstra o legătură a
Lojii cu exteriorul. Locul său este pe coloana de Nord,
lângă Secretar. Bijuteria sa este un sac sau Cornul
Abundenţei. La fel ca şi Trezorierul, el nu face parte
din cei 7 Ofiţeri principali ai Lojii, responsabilităţile lor fiind
preluate în caz de nevoie de oricare alt Frate.
9. Acoperitorul
Responsabilitatea sa este de a se asigura că la Lucrări
nu este nici un profan prezent, şi că toţi cei de faţă au
calităţile conforme gradelor pe care afirmă că le deţin. Locul
său este în Vest în apropiere de uşa Templului în apropierea
Primului Supraveghetor, iar bijuteria sa este o spadă cu
vârful în jos. El se află la graniţa între sacru şi profan şi
poartă o mare responsabilitate ca aceste două spaţii să nu se
întrepătrundă.
10. Coloana de Armonie
Este Fratele responsabil cu orchestraţia în timpul
Ţinutei. Locul său este la Occident lângă Acoperitor.
Acesta trebuie să aibă tot timpul contact vizual cu
MV deoarece acesta ii face semn când este necesar
acompaniamentul muzical. Bijuteria funcţiei sale este de cele mai
multe ori sub formă unei harpe.
11. Maestrul de Ceremonii
Datoria lui în cadrul Lojii este de a conduce operaţiile
rituale în Templu în timpul Lucrărilor şi a evenimentelor. El
introduce Fraţii în Templu şi îi conduce la locurile lor. El trebuie
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să cunoască foarte bine Ritualul pentru a asigura derularea în
deplină armonie a acestuia. Locul lui este pe Coloana de Sud,
lângă Trezorier, în faţa Oratorului. Bijuteria lui este formată din
două săbii încrucişate iar Unealta lui este un baton de ceremonii
sau un baston.
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... despre Arcanele Gradului de Ucenic
Arcanele Gradului sunt cunoştinţele specifice Gradului,
Semnele de recunoaştere şi Cuvintele specifice. Învăţăturile
Gradului de Ucenic sunt rezumate în Catehismul gradului, text
IMPERATIV de memorat pentru fiecare Frate. El cuprinde toate
elementele Gradului, inclusiv modurile de recunoaştere şi
elementele cheie din Ritual, astfel devenind el singur un mod de
recunoaştere. Recomandarea mea este ca acesta să fie repetat în
cadrul fiecărei Ţinute, cei doi Supraveghetori chestionând pe
Fraţii de pe coloanele lor indiferent de gradul pe care îl deţin.
1. Paşii de Ucenic
Paşii de ucenic se realizează astfel – Se pune piciorul …
în
faţă (orice mişcare în Templu se începe cu piciorul …
) şi se aduce
piciorul …
în spatele său formând un echer. Acest gest se va
repeta de …
ori la fiecare intrare în Templu după care se va păşi
marcând colţurile şi începând totdeauna cu piciorul …
. În
2. Vârsta Ucenicului
Este de …
ani.
3. Poziţia la Ordin şi Semnul Penal
Se duce mâna …
în dreptul gatului, cu palma întinsă
paralel cu …, braţul ridicat şi în linie cu palma, degetul mare
formează un unghi de 90° cu cel arătător. Semnul este
realizat prin simularea unei …
, după care se lasă mâna să cadă.
Mâna …
este lipită de corp tot acest timp iar degetele lipite de picior
formează un echer ca şi în cazul mâinii …
.
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4. Semnul de Fidelitate
Se duce mâna …în drept cu inima, pe care o acoperă iar
degetul
mare formează un unghi de 90° cu cel
arătător.
5. Atingerea
Se dă conform ritualului, atingând de …
ori …
falanga
de la mâna celui cu care se execută salutul.
6. Cuvântul Sacru
Modul de a comunica acest cuvânt este un mod specific
de recunoaştere în care fiecare din cei implicaţi, rostesc pe rând
cate
o
litera. Forma este dată în catehismul
Gradului.
Cuvântul
este
numele
coloanei
corespunzătoare Ucenicilor.
7. Bateria
Se execută lovind de …ori, la intervale egale de timp, cu
palma dreapta peste palma stanga. Când este vorba
de o Baterie de Bucurie, se loveşte de …
ori cu palma dreapta
peste cea stanga, pe urma de …ori cu palma stanga
peste cea dreapta, şi încă o dată de …ori palma
dreapta peste cea stanga.
8. Aclamaţia
Este rostirea repetată de … ori a cuvântului huze!
Deviza ”Libertate, Egalitate, Fraternitate!” este adăugată
în unele cazuri dar ea nu este specifică Ritului Scoţian Antic şi
Acceptat fiind un împrumut din Ritul Francez.
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9. Catehismul sau Instrucţia în Gradul de Ucenic
Catehismul este un set de întrebări şi răspunsuri care
conţin învăţăturile specifice Gradului. Dialogul este realizat între
doi Fraţi, oricare şi oricâte din întrebări pot fi folosite la
verificarea calităţii de Mason a unui individ care pretinde că este
Frate. Din această cauză, practicile vechi obligau Ucenicul să
înveţe acest dialog pe de rost, pentru protecţia lui personală
recunoscând un Frate şi pentru a putea fi recunoscut de alţi Fraţi
la rândul său. Această practică trebuie perpetuată şi nu este
permisă nici o derogare de la ea.
Textul s-a modificat astfel încât să corespundă Ritului şi
în funcţie de priceperea şi înţelegerea celui care l-a redactat în
vremea respectivă. Catehismele au fost traduse în diverse limbi
ceea ce a contribuit ca încă o sursă de posibile diferenţe. Mai jos
este catehismul Gradului de Ucenic, una din variantele practicate
în Caietul de Ritual al gradului, fiind cea mai des întâlnită
variantă.
Catehismul poate varia de la o Obedienţă la alta dar doar
ca formă, esenţa întrebărilor şi răspunsurilor fiind păstrată în toate
variantele folosite în cadrul Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.

Frate (...) ce se află între noi?
Un secret, Frate.
Care este acest secret?

franc -masoneria.

Presupun deci că eşti Francmason?
Toţi fratii mă recunosc ca
atare.
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Ce este un Francmason?
Este un om liber, de bune moravuri, prieten deopotrivă cu
cel sărac şi cu cel bogat dacă aceştia sunt virtuoşi.
Unde ai fost pregătit pentru a fi primit Francmason?
În sufletul meu.
De ce ai cerut să fi primit în Francmasonerie?
Pentru că mă aflam în Tenebre şi căutam Lumina.
Cum ai fost primit în Francmasonerie?
Nici dezbracat nici imbracat, deposedat
de toate Metalele, cu o franghie în jurul gâtului şi o
banderolă neagră care îmi acoperea ochii.
De ce ai fost primit în acest mod?
Deoarece virtutea nu are nevoie de haine sau Metale
strălucitoare. Pieptul nud semnifică sinceritatea, genunchiul
drept dezgolit semnifică umilinţa de care omul trebuie să dea
dovadă atunci când caută Dreptatea, iar talpa stanga goală
în semn de respect faţă de locul în care am pătruns în căutarea
Adevărului. Banderola neagră de pe ochi simbolizează ignoranţa
în care se află profanul.
Unde ai fost făcut Francmason?
Într-o Lojă Justă şi Perfectă.
Ce trebuie ca o Lojă să fie Justă şi Perfectă?
trei o constituie, cinci o conduc şi sapte o
fac Justă şi Perfectă. Ei trebuie să fie Maeştri Franc-masoni.
74

Ce ţi s-a întâmplat după ce ai pătruns în Templu?
După ce am fost supus la diverse probe am primit
consimţământul
fratilor
iar
maestrul
venerabil m-a consacrat Franc-mason.
Care sunt aceste probe?
trei călătorii simbolice destinate a-mi arăta calea
spre Adevăr.
Ce ai făcut după aceste probe?
Am depus jurământul masonic pe cele trei mari
lumini ale Franc-masoneriei.
Care sunt acestea?
cartea

legii

Echerul.

sacre, Compasul şi

Care sunt cele Trei Mici Lumini ale Francmasoneriei?
Maestrul Venerabil, soarele şi luna.
Ce raport există între Maestrul Venerabil, Soare şi Lună?
soarele reprezintă Raţiunea care ghidează
inteligenţa, luna reprezintă Imaginaţia iar maestrul
venerabil reprezintă legătura dintre Raţiune şi
Imaginaţie.
Care sunt îndatoririle unui Francmason?
Să practice Virtutea şi să supună Viciul.
Cum practică un Francmason Virtutea?
Prin dragoste frăţească, întrajutorare şi adevăr.
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De când eşti Francmason?
De când am primit lumina.
După ce ne recunoaştem noi că suntem Francmasoni?
După Semne, Cuvinte şi Atingeri.
Cum se fac Semnele Francmasonilor?
Cu Echerul, Nivela şi Perpendiculara.
Ia Poziţia la Ordin!
( Fratele exemplifică )
Ce semnifică această poziţie?
Că sunt lucid şi mă angajez să judec cu luciditate.
Cum se execută Semnul Penal?
( Fratele exemplifică )
Ce semnifică acesta?
Că prefer să mi se taie gatul decât să dezvălui
secretele care mi-au fost încredinţate.
Dă-mi Cuvântul Sacru.
Nu ştiu sa scriu, nici sa citesc ştiu doar
să silabisesc. Dă-mi prima litera iar eu ţi-o voi da pe
urmatoarea.
Ce semnifică această manieră de a comunica Cuvântul
Sacru?
Că imediat după iniţiere nu suntem desprinşi încă de
ignoranţa lumii profane.
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Care este forma Templului în care ai fost primit?
Un dreptunghi cu laturile în raportul Secţiunii de Aur.
Cum este orientat acest Templu?
De la Orient la Occident, de la Miazăzi la Miazănoapte,
de la Zenit la Nadir.
Ce semnifică această orientare?
Universalitatea Francmasoneriei.
Pe ce se susţine Loja noastră?
Pe Trei Stâlpi denumiţi: Înţelepciune, Forţă şi Frumuseţe
reprezentându-i
simbolic
pe
maestrul
venerabil, primul supraveghetor şi
al doilea supraveghetor.
Cum pătrunzi în Lojă?
Prin trei mari lovituri.
Ce semnifică aceste bătăi?
Cere şi ţi se va da; Caută şi vei găsi; Bate şi ţi se va
deschide.
Unde stau Ucenicii în Templu?
La miazanoapte, regiunea cea mai puţin
iluminată, deoarece ei nu posedă încă toate cunoştinţele
necesare.
La ce oră îşi încep şi îşi încheie Francmasonii lucrările?
Lucrările încep la miezul zilei şi se sfârşesc
la miezul noptii.
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Ce vârstă ai?

trei ani.

La ce lucrează Ucenicii?
La şlefuirea Pietrei Brute.
Ce este Piatra Brută?
Este profanul, produs grosier al naturii, pe care Arta
Franc-masoneriei trebuie să-l şlefuiască şi să-l transforme.
Care sunt uneltele Ucenicului?
Ciocanul şi Dalta. (Rigla este omisă în această variantă de
Catehism, deşi ea este o Unealtă a Ucenicului specificată în
Tradiţia Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.)
Ce simbolizează ele?

reprezintă voinţa aplicată în
transformarea profanului în Iniţiat iar dalta lovită de
ciocan vine spre a perfecţiona această Mare Operă.
ciocanul

Unde îşi primesc Ucenicii salariul?
În dreptul coloanei boaz.

... despre Jurământ
Practica jurământului vine din cele mai vechi timpuri când
Franc-masoneria era ”operativă”. Necesitatea acestui jurământ
vine pentru a proteja tehnicile de lucru ale masonilor operativi,
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adică secretele Breslei Zidarilor. Pedepsele aspre la care se
supunea cel care încălca acest legământ s-au păstrat sub formă
literară până în zilele noastre. Acum este vorba de onoare şi de
virtute, fără a mai plăti nimeni cu viaţa un eventual sperjur.
Mai jos aveţi redată forma de jurământ cea mai răspândită,
jurământ pe care Iniţiaţii l-au depus cu mâna pe trei
mari lumini ale Franc-masoneriei. Acest jurământ nu
trebuie uitat niciodată pentru că reprezintă garantul continuităţii
Ordinului Franc-masonic, chiar şi în forma lui simbolică.
Redăm mai jos una din variaţiile jurământului masonic,
aşa cum este el folosit în una din Obedienţele româneşti.
Eu, ______________________ în prezenţa Marelui
Arhitect al Universului şi a tuturor Fraţilor Franc-masoni reuniţi
în această Respectabilă Lojă a Ucenicilor, cu deplină şi profundă
convingere sufletească cu absolută şi de neclintită voinţă, pe
deplin conştient, Jur Solemn pe cele trei Mari Lumini ale
Francmasoneriei: să respect legile ţării mele România sau a celei
în care mă voi afla, să respect Constituţia şi Regulamentele
Generale ale Obedienţei, Regulamentul Lojii şi să nu dezvălui
niciunul din secretele Franc-masoneriei, profanilor sau acelora
care nu sunt îndreptăţiţi să le afle.
Jur solemn să apăr onoarea şi viaţa tuturor Fraţilor şi în
limita posibilităţilor mele să îi ajut în orice împrejurare dacă
cererea lor nu contravine legii şi nu încalcă morala.
Jur solemn să mă străduiesc să devin un Om mai bun de
acum înainte, să mă cunosc şi să mă dezvolt după învăţăturile
Ordinului Iniţiatic Tradiţional şi Universal al Franc-masoneriei
şi totodată să îi ajut şi pe cei din jurul meu în acest demers.
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Jur solemn toate acestea, sub pedeapsa că de îmi voi
încălca Jurământul prestat, să mi se smulgă limba, să mi se taie
gâtul şi să fiu judecat ca un individ demn de dispreţ care nu
merită să aparţină Ordinului Iniţiatic Tradiţional şi Universal al
Franc-masoneriei.
Aşa să-mi ajute Marele Arhitect al Universului !

… Francmasoneria română
- o sinteză în date
Pentru a înţelege Ordinul Franc-masonic trebuie să îi
cunoaştem trecutul. Chiar dacă vorbim de două istorii ale
Ordinului - o istorie propriu-zisă bazată pe documente care să
confirme datele, faptele şi persoanele pe de o parte - şi legendă
lui pe de altă parte, trebuie să înţelegem rolul ambelor aspecte ale
trecutului.
Legenda Ordinului este la rândul ei formată din mai multe
speculaţii despre originea acestuia. Unii consideră începuturile
Franc-masoneriei în Sumer; alţii în Egiptul antic printre
constructorii de piramide; alţii o atribuie zidarilor care au lucrat
la construcţia Templului lui Solomon; alţii o pun pe seama
cavalerilor templieri fugiţi în Scoţia în urma abolirii Ordinului de
către Papa Clement şi Regele Filip cel Frumos; alţi la rândul lor
o pun pe seama răfuielii dintre hanovrieni; alţii o justifică prin
simbolurile aflate în construcţiile catedralelor gotice. Alţii mai
zeloşi în a autentifica Ordinul şi-l asumă pe Adam ca fiind primul
Franc-mason. Fireşte, fiecare din aceste variante învăluie Ordinul
80

în mister şi îi conferă un oarecare magnetism care a atras şi atrage
membri de sute de ani. Cert este că la baza simbolismului
Ordinului se află ghildele de zidari din evul mediu.
Noi ne vom apleca atenţia în cele ce urmează asupra părţii
istorice a originilor Franc-masoneriei şi mai cu seamă a
dezvoltării Ordinului în România. Istoria universală face
subiectul altui capitol al lucrării iar legenda este lăsată în seama
fiecărui Ucenic, liber să îşi aleagă în urma unui studiu aprofundat,
pe care şi-o însuşeşte ca fiind meta-istoria Ordinului Iniţiatic
Universal al Franc-masoneriei.
Am ales această formă de prezentare a faptelor istorice
pentru că acest capitol nu vrea să facă altceva decât o sinteză a
celor mai importante evenimente din istoria Franc-masoneriei
române. Astfel capitolul de faţă oferă o imagine de ansamblu
despre originile şi dezvoltarea Ordinului dar reprezintă şi un
punct de plecare pentru cei dornici de o anchetă istorică a
fenomenului. Pentru o aprofundare a acestui subiect recomandăm
lucrările de excepţie ale lui Paul Ştefănescu (”Istoria
Francmasoneriei Române”) şi ale lui Horia Nestorescu-Bălceşti
(”Francmasoneria din România”, ”Enciclopedia ilustrată a
Francmasoneriei din România”), dar şi ”Masoneria în
Transilvania”, lucrare coordonată de Tudor Sălăgean şi Marius
Eppel.
1734
– La Galaţi va fi înfiinţată Loja ”Logia di Galazzi” cu sprijinul lui
Anton Maria del Chiaro, secretarul Principelui.
1735
– Principele Constantin Mavrocordat va înfiinţa la Iaşi Loja
”Moldova”.
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1743
– În Transilvania, nobili ardeleni frecventează diverse Loji din
Viena, cea mai titrată fiind Loja ”Zu den drei Adlern”.
1753
– Se constituie Loji la Sibiu, Braşov şi Cluj şi în garnizoanele
militare de la Miercurea Ciuc şi Sf. Gheorghe.
1767
– 15 mai la Sibiu se va începe întemeierea Lojii ”St. Andreeas zu
den drei Seeblättern” de către 9 saşi conduşi de Simion Frederic
de Baussnern, care a fost cel mai probabil iniţiat în Germania în
perioada studenţiei.
1776
– Se constituie definitiv Loja din Sibiu ”St. Andreas zu den drei
Seeblättern”care ajunge în scurt timp să aibă 276 de membri şi
respectă principiile de universalitate şi toleranţă propagate de
Franc-masonerie. (147 catolici, 73 evanghelici, 37 reformaţi, 8
ortodocşi şi 2 unitarieni – maghiari, saşi, germani, români, greci).
1782
– la Cluj este înfiinţată prima Lojă la iniţiativa lui Francisc Fritsy
Fekete (consilier la Curtea de Apel), sub patentă emisă de
guvernatorul Conte Georg Banffy (deputat provincial al Marelui
Maestru). Proiectele majore ale Lojii au fost înfiinţarea unui
teatru permanent, a unei edituri ”Societatea de Editură a
Manuscriselor” şi a unei societăţi ştiinţifice ”Societatea pentru
Cultura Lumii”.
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1784
– implicarea Lojilor în răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan,
răscoală inspirată de idealuri propagate în Lojile masonice. Horia
întreţine relaţii cu diverşi membri ai Lojii ”Zu den drei Adlern”
din Viena şi cu împăratul Iosif al II-lea. De aici şi presupunerea
că însuşi Horia ar fi fost Franc-mason.
1790
– la 22 martie, Loja de la Sibiu, ”St. Andreeas zu den drei
Seeblättern” intră în adormire la presiunile autorităţilor austriece,
mai exact, ca urmare a decretului emis în 1785 de Împăratul Josef
al II-lea. Prin acest decret, activitatea Lojilor şi listele cu membri
erau puse sub controlul autorităţilor.
1795
– la 6 iulie, Francmasoneria va fi interzisă în Transilvania ca
urmare a interdicţiilor din întregul Imperiu habsburgic.
1807
– Principele Constantin Moruzzi fondează o Lojă ce va lucra în
Ritul de Memphis.
1812
– este înfiinţată Asociaţia Prietenilor, ”Filike-Hetairia” sau
”Eteria”, mişcare revoluţionară greacă care avea ca scop
înlăturarea ocupaţiei otomane şi restabilirea Imperiului Bizantin.
Această mişcare nocivă pentru ţinutul românesc nu este o
organizaţie masonică. Chiar dacă a fost inspirată ca structură din
Lojile masonice, aceasta nu are nici o legătură cu Ordinul Francmasonic.
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1821
– are loc mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu.
Inspirată din idealurile universalităţii Franc-masoneriei şi a
modelului revoluţiei franceze, revoluţia lui Tudor avea ca punct
de plecare visul iluminiştilor români: o ţară a tuturor românilor.
1821
– la 7 iulie, în Chişinău se va înfiinţa Loja ”Ovidiu” nr.25, în casa
boierului Mihalache Catikidin. Loja face parte din Marea Lojă
”Astrea” (cu sediul în St. Petersburg) şi va fi activă până în 1822
când la 1 august, Ţarul Alexandru I interzice Franc-masoneria în
Imperiul Rus iar Loja este nevoită să intre în adormire.
1837
– în casa poetului Iancu Văcărescu, la Bucureşti, ia fiinţă Loja
”Regeneraţiunea”.
1841
– se înfiinţează Loja ”Fiii Coloanei lui Traian” la Iaşi.
1842
– este menţionată la Iaşi Loja ”Fraternitatea”, în cartierul evreiesc
Tătăraşi.
– la Bucureşti se înfiinţează Loja ”Lumina”.
1843
– apare la Bucureşti Loja ”Dreptate-Frăţie” care este confundată
cu o societate secretă înfiinţată în aceeaşi perioadă şi care purta
numele ”Frăţia”. Această ”Frăţie” a fost fondată de Bălcescu,
Christian Tell şi Ion Ghica, toamna, pe Dealul Filaretului.
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1844/1845
– sunt iniţiaţi la Paris în Loja ”L'Athenee des Etrangers”, C.A.
Rosetti, Dimitriu şi Ion Brătianu.
1854
– la 24 septembrie Auguste Carence fondează Loja ”Etoile
Danubienne” (Steaua Dunării), la Bucureşti sub obedienţa
Marelui Orient la Franţei.
1859
– la 1 iunie Loja ”Steaua Dunării” devine Mare Lojă, iar primul
ei Mare Maestru va fi ales I.C. Brătianu.
1863/1864
– se va fonda Societatea literară ”Junimea”, care va fi folosită ca
paravan puţin timp mai târziu de către Loja ”Steaua României”.
1865
– la 26 august se va instala Loja ”Discipolii lui Pitagora” la Galaţi
sub auspiciile Marelui Orient al Franţei, lojă care va lucra în Ritul
Memphis. La Brăila se va înfiinţa Loja ”Le Phare Hospitalier”
(Farul Ospitalier).
1866
– la 24 martie, în Iaşi, este constituită Loja ”L'Etoile de
Roumanie” (Steaua României), de către 7 Maeştri conduşi de
principele Gheorghe Şuţu.
1867
– la Botoşani este consemnată Loja ”Coroana lui Ştefan cel
Mare”.
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1868
– la 1 mai, va fi constituită Loja ”Renaissance” (Renaşterea) la
Ismail, cel mai important port de pe Dunăre.
1869
– la Turnul Severin este consemnată Loja ”Turnul lui Sever” sub
obedienţa Marelui Orient al Franţei.
1870
– la Botoşani se constituie Loja ”Viitorul”.
1871
– se constituie o Lojă germană, Loja ”Fraternitatea”, care va lucra
mai târziu sub obedienţa Marii Loji din Hamburg.
1872
– la 11 ianuarie sub obedienţa Marelui Orient al Franţei iese din
adormire Loja ”Înţelepţii din Heliopolis” din Bucureşti, tot la
cererea lui Auguste Carence care va fi şi Maestrul Venerabil al
Lojii.
– Benjamin Peizotto (consulul Statelor Unite ale Americii în
România) fondează prima Lojă a Ordinului B`nai B`rith pe
teritoriu ţării. Loja se va numi ”Înfrăţirea Sionului”. Deşi nu face
parte din Ordinul Franc-masonic, fiind un Ordin independent,
internaţional, care primeşte membri cetăţeni evrei ai diferitelor
ţării, este important de precizat acest eveniment. Ordinul a luat
fiinţă în SUA în 1842 sau 1843, şi 30 de ani mai târziu apare şi în
România. Acest lucru arată o comunitate evreiască bine închegată
şi totodată o deschidere şi o înţelegere de convieţuire a poporului
român.
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1873
– la 30 noiembrie se va constitui Loja de limbă germană ”Licht
und Wahrheit” (Lumină şi Adevăr) în Reşiţa, sub auspiciile Marii
Loji de Rit Ioanit de la Budapesta.
1874
– la Orşova îşi aprinde Luminile Loja germană ”Glück auf”
(Noroc bun).
– în Bucovina apare revista masonică ”Mistria”.
1875
– se constituie la Bucureşti Loja ”Armonia”, aflată sub Obedienţa
Marelui Orient al Italiei;
– la 12 iunie este iniţiat Constantin M. Moroiu în Loja ”Înţelepţii
din Heliopolis”.
– în 1 septembrie, se constituie la Lipova Loja ”Concordia”, la
Constanţa Loja ”Steaua Dobrogei” şi la Baia Mare Loja
”Honszeretet”.
1876
– apare revista masonică ”Armonia”.
1879
– pe 2 martie, la iniţiativa lui Anton Costinescu se va constitui
prima obedienţă independentă românească ”Marele Orient al
României”. Noua structură era formată din şapte Loji care
proveneau de sub Obedienţe străine diferite. Primul Mare
Maestru va fi Theodor Rosetti iar Pro Mari Maeştri vor fi Carol
Davila şi Anton Costinescu.
– pe 1 mai este publicată Constituţia masonică română, act prin
care se stabilea funcţionarea Marelui Orient din România, putere
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masonică suverană naţională şi independentă.
– Anton Costinescu (militar) este ale al doilea Pro Mare Maestru
al Marelui Orient al României, obedienţă de a cărui planificare a
fost acuzat încă din 1875 de către Auguste Carence.
– se va fonda la Bucureşti Loja ”Estrella del Danubio” sub
auspiciile Marelui Orient Lusitanian Unit (Portugalia), de către
Constantin Moroiu.
1880
– la 8 septembrie ia fiinţă Marea Lojă Naţională Română.
Obedienţa este formată din Loji sub obedienţe străine italiene,
franceze, portugheze şi a Ordinului de Memphis şi va funcţiona
sub Obedienţa Marelui Orient al Italiei. Actul de constituire a fost
semnat de Constantin Moroiu, Ioan T. Ulic şi George Valentin
Bibescu.
– la 4 decembrie Marele Orient al României este obligat să intre
în adormire.
– apare revista masonică ”Triunghiul”.
1881
– la 8 septembrie, este constituit Supremul Consiliu Român al
Suveranilor Mari Inspectori Generali de grad 33 şi ultim al Ritului
Scoţian Antic şi Acceptat. Actul de constituire a fost semnat de
Constantin Moroiu, Ioan T. Ulic şi George Valentin Bibescu.
– la 5 decembrie, în baza autorizaţiei de funcţionare eliberată de
Suveranul Sanctuar al Italiei, Constantin Moroiu constituie
Suveranul Sanctuar al Ritului Antic şi Primitiv de Memphis
1882
– la 15 noiembrie, Constantin Moroiu, în cadrul Marii Loji
Naţionale Române, instalează Supremul Capitol al Ritului York
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- Royal Arch.
1883
– în Conventul Marii Loji Naţionale Române este ales un nou
Mare Maestru, Constantin Livianu.
– 10 martie se va consacra Suprema Mare Lojă de Rit
Swedenborg.
1886
– la 14 noiembrie, iese din adormire Loja ”Unio” de la Cluj.
Membrii Lojii erau personalităţi din viaţa publică, politică,
socială, militară a Clujul. Printre membrii fondatori au fost Albert
Deaky (avocat), dr. Carol Haller (prof. universitar) şi mulţi alţii.
1888
– se înfiinţează Loja de limbă maghiară la Arad, ”Concordia”.
1889
– la 21 decembrie, este finalizată construcţia Templului masonic
din Cluj (clădirea mai există şi azi, Piaţa Avram Iancu nr.7, dar
este folosită în alte scopuri, profane). Tot în acest an, Loja ”Unio”
înfiinţează Loja ”Panonia” (devenită ”Aurora”) la Braşov. În
perioada următoare, până în anul 1936, Loja ”Unio” dezvoltă
centre de ocrotire pentru copii, vârstnici şi femei; institut pentru
surdo-muţi; administrează cantinele publice unde erau hrăniţi
săracii; înfiinţează cercuri literare şi ştiinţifice; dezvoltă
infrastructura oraşului prin construcţia Gării (pe care şi azi se pot
vedea simboluri masonice); înfiinţează o şcoală liberă pentru cei
săraci şi un centru de instruire pentru mame; muzeul etnografic al
”Societăţii Carpatine Ardelene”; ziarul ”Gazeta Ardealului”;
azilul pentru tuberculoşi.
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1890
– apare revista masonică ”Francmasoneria”.
1894
– se vor redacta Constituţiile Francmasoneriei din România.
1900
– apare revista masonică ”România masonică”.

1904
– este înfiinţat la Dej Triunghiul masonic ”Francisc Rakoczy II”
de către Loja ”Unio”.
1905
– se înfiinţează la Târgu-Mureş Loja ”Gabriel Bethlen”.
1909
– se formează la Zalău Triunghiul masonic ”Weselenyi”.
1910
– va avea loc la Oradea o conferinţă comună a Loji ”Regele
Ladislau” (din Oradea) şi a Lojii ”Unio” (din Cluj) pe tematica
reformei în învăţământ.
1912
– apare revista masonică ”Licht” (Lumina), promotor al
idealurilor şi viziunilor masonice în regiunea Peninsulei
Balcanice.
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1914
– Loja ”Unio” va sprijinii familiile afectate de primul război
mondial. În Transilvania erau active 12 Loji: ”Oesszertartas”
(Arad, 116 membri); ”Honszeretet” (Baia Mare, 43 membri);
”Panonia” (Braşov, 36 membri); ”Zu den drei Saulen” (Braşov,
40 membri); ”Oriens” (Caransebeş, 16 membri); ”Unio” (Cluj,
152 membri); ”Hunyad” (Deva, 26 membri); ”Kiraly Laszlo”
(Oradea, 90 membri); ”Bihor” (Oradea, 24 membri); ”Tisza”
(Sighetul Marmaţiei, 53 membri); ”Bethlen Gabor” (TârguMureş, 43 membri); ”Losonczy” (Timişoara, 100 membri).
1918
– 27 aprilie, trece la Orientul Etern Constantin Moroiu, Francmasonul care poate fi considerat drept întemeietorul
Francmasoneriei naţionale în România prin constituirea primei
Mari Loji Naţionale Române si a Supremului Consiliu Român de
Gradul 33° şi Ultim al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat pentru
România, dar şi a structurilor Ritului de York şi a Anticului şi
Primitivului Rit de Memphis-Misraim.
1919
– La Conferinţa de Pace de la Paris, delegaţia României va fi
condusă de dr. Alexandru Vaida-Voevod, care va fi iniţiat în Loja
”Ernest Renan” din Paris, Lojă a Marelui Orient al Franţei.
(detalii despre rolul jucat de dr. Alexandru Vaida-Voevod la
Conferinţa de Pace şi la dezvoltarea Franc-masoneriei în
România găsiţi în capitolul dedicat acestui mare român).
1920
– la 12 noiembrie, sub tutela Marii Loji a statului New York ia
fiinţă Loja ”România” nr.1. în următorii doi ani se vor mai
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constitui sub această Obedienţă încă 2 loji, ”Steaua Dunărei” nr.2
şi ”Redeşteptarea” nr.3.
1921
– sub conducerea unui Suprem Consiliu 33 condus de Jean Pangal
este fondată ”Marea Lojă Naţională Română” care la 18
decembrie primeşte recunoaşterea Marelui Orient al Franţei.
Existau la acea vreme suspiciuni asupra apartenenţei lui Jean
Pangal la Ordinul Franc-masonic, mulţi fiind de părere că şi-a
atribuit singur gradul 33 şi că nici măcar nu ar fi fost iniţiat. Cert
este că Jean Pangal obţine pentru Supremul Consiliu condus de el
o patentă din partea Supremului Consiliu al Franţei, astfel
eliminând toate controversele.
1922
– în decembrie, Supremul Consiliu Român, în urma demersurilor
lui Jean Pangal şi ale lui Noradunghian, primeşte patenta de
funcţionare de la Supremul Consiliu din Franţa.
– este constituită Marea Lojă Americană din România, formată
din Lojile aflate sub obedienţa Marii Loji a statului New York.
1923
– 1 martie, formată din 20 de Loji a deferitelor obedienţe străine
şi Loji independente, se va constitui Marea Lojă Naţională din
România cu sediul la Bucureşti. Pentru a da legitimitatea necesară
acestei noi Obedienţe, Jean Pangal declară noua Mare Lojă ca
fiind continuatoarea Marii Loji Naţionale Române fondată în
1880 de către Constantin Moroiu şi ia legătura cu prinţul George
Bibescu pentru achiziţionarea întregii arhive a Marii Loji.
– vor fi redactate Constituţiile Marii Loji, cunoscute azi sub
numele de Constituţiile lui Pangal.
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1924
– la Braşov se constituie Loja ”Traian”. La 10 august este ales
Mare Maestru al Marii Loji Simbolice din Transilvania, Josef
Sandor şi Mare Maestru adjunct Aurel Olteanu. Această Mare
Lojă era sub Obedienţa Marii Loji Simbolice a Ungariei şi avea
25 de Loji sub jurisdicţia ei.
– la 8 octombrie, Marele Consiliu al Marii Loji Simbolice din
România (sediul în Braşov) se autonumeşte continuatoarea Marii
Loji Simbolice din Ungaria, desfiinţată de autorităţi în 1919.
1925
– pe 12,13 septembrie, Marele Orient al României iese din
adormire datorită unor Masoni rămaşi fideli obedienţei Marelui
Orient al Franţei, grup condus de Victor Sterea. Noua obedienţă
masonică era formată din 7 Loji la Bucureşti, Cernăuţi, Galaţi,
Ploieşti şi Bârlad.
1929
– la 5 septembrie, prin sentinţa Tribunalului Ilfov nr.78, Marele
Orient al României primeşte personalitate juridică şi funcţionează
conform legii în vigoare.
1930
– Marea Lojă Simbolică din România fuzionează cu Marea Lojă
Naţională din România în noua obedienţă Federaţia Lojilor
Ioanite (sediul în Braşov). În urma acestei fuziuni încep
tratativele cu United Grand Lodge of England.
1932
– Marele Orient din România era format din 18 Loji şi avea 2200
de membri.
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1933
– la 30 noiembrie se semnează convenţia de unire între Marea
Lojă Naţională Română (Bucureşti) şi Federaţia Lojilor
Simbolice de Rit Ioanit din România (Braşov). La 2 decembrie
convenţia este ratificată de al 53-lea Convent al MLNR. Din
conducerea obedienţei făceau parte: George Bibescu Mare
Maestru, Ludwig Servantius şi Mihail Sadoveanu - Pro Mari
Maeştri.
– Ordinul B`nai B`rith avea pe teritoriul României un număr de
14 Loji la Cernăuţi, Brăila, Galaţi, Buzău, Ploieşti, Moineşti,
Piatra Neamţ, Bucureşti, Iaşi, Cluj, Bacău, Braşov, Roman şi
Bârlad.
1934
– pe 24 ianuarie, sub conducerea lui Mihail Sadoveanu (care cu
puţin timp înainte elimina influenţa Supremului Consiliu asupra
Marii Loji şi a purtat tratative cu Marele Orient din România) se
va constitui o nouă Obedienţă ”Francmasoneria Română Unită”
formată din 50 de Loji.
– pe 15 aprilie se ratifică fuziunea dintre cele 2 obedienţe şi sunt
aleşi Mihail Sadoveanu Mare Maestru şi Emil I. Papiniu (Mare
Maestru al Marelui Orient din România) Mare Secretar.
1937
– pe 24 februarie Franc-masoneria din România intră în adormire
în urma presiunii depuse de regele Caro al II-le asupra lui Jean
Pangal.
1941
– se organizează o expoziţie anti-masonică cu obiecte din arhiva
MLNR (aflată după unii în posesia patriarhul Miron Cristea).
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Expoziţia a fost organizată la cererea Conducătorului Statului de
către Toma Petrescu la sala Dalles.
1945
– Marea Lojă Naţională Română şi Supremul Consiliu îşi reiau
activitatea sub controlul strict al autorităţilor şi al patriarhiei
ortodoxe.
1948
– Conventul MLNR alege pe noul Mare Maestru, dr. Antoniu. De
acum înainte Francmasoneria porneşte pe un drum al dezvoltării.
Sunt primiţi noi membri din toate ramurile societăţii, elite în
domeniul lor de activitate. Regimul Comunist cere însă un control
şi mai mare al Lojilor şi introduce în ateliere agenţi ai Securităţii
care vor da note informative cu privire la Ţinutele Lojilor.
– în luna iulie, la presiunile regimului comunist (atât din exterior
cât şi din interiorul Ordinului), Noradunghian şi C.C. Grigoriu
decid să pună în adormire Marea Lojă şi Supremul Consiliu.
Timpul a fost foarte scurt şi insuficient pentru a anunţa toate
Lojile, astfel unele Ţinute au fost întrerupte chiar de descinderile
Poliţiei. Aici amintim unul din evenimentele tragice în care
Maestrul Venerabil Alexandru Tomescu este ridicat chiar din
Ţinută, dus la poliţie şi bătut cu sălbăticie. El moare câteva ore
mai târziu în arestul poliţiei.
1948-1965
– Intelectualii români printre care foarte mulţi Franc-masoni,
oameni de o înaltă calitate morală care au adus servicii majore
ţării prin activităţile lor, sunt arestaţi, torturaţi şi condamnaţi fie
în lagăre fie în puşcării cu singurul scop de a-i extermina.
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1948
– după interzicerea Franc-masoneriei, o parte din membri Lojilor
emigrează în ţări cu un climat prietenos Franc-masoneriei:
Argentina, America, şi în special Franţa. Acolo ei fondează Loji
sub tutela diferitelor Obedienţe naţionale. În Franţa, sub tutela
Marii Loji a Franţei se va constitui Loja ”România”, formată din
50 de Fraţi. Aici se regăsea Maestru Venerabil Jean Pangal,
Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu Român.
– Jean Pangal numește Locotenent Suveran Mare Comandor pe
Ionel Istrate care va încerca reconstituirea Supremului Consiliu
Român în exil.
1950
– se va constitui a doua Lojă românească în exil, Loja ”Patria”,
tot sub tutela Marii Loji a Franţei.
– se va constitui, sub tutela Gran Logia de la Argentine, în Buenos
Aires, Loja ”Sol de Rumania” (Soarele României) nr.401.
– pe 14 octombrie, Jean Pangal trece la Orientul Etern.
1951
– pe 3 martie, în Israel, va fi consacrată Loja ”Hashachar” (sau
Aurora). Loja formată din 26 de Fraţi originari din România va
oficia Ţinutele în limba română. La ora actuală Loja este înscrisă
în registrul Marii Loji din Israel cu numărul 32. Isaac Grassiani
unul din membrii fondatori ai Lojii va ocupa diverse demnităţi în
cadrul marii Loji din Israel printre care el fiind ales primul
Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu al Ritului Antic
şi Acceptat din Israel.
1956
– ambele Loji româneşti în exil cer patentă de regularizare Marii
96

Loji a Franţei, pe care o primesc la scurt timp şi vor funcţiona ca
Loji regulare, ale acestei Obedienţe, sub numele de ”România
Unită” nr.716 şi ”Lanţul de Unire” nr.717.
1964
– ruperea alianţei între Marea Lojă a Franţei şi Marele Orient al
Franţei va produce o ruptură între membrii acestor Obedienţe, dar
ambele Loji româneşti vor rezista curentului de migraţie a
membrilor către Marea Lojă Naţională a Franţei.
1965
– ca urmare a diverselor presiuni şi influenţe, Nicolae Ceauşescu
dispune eliberarea celor arestaţi abuziv cu sentinţa de ”arestat
politic”. Acest act i-a adus şi o oarecare bănuială că Ceauşescu ar
fi fost Franc-mason. Acest zvon este infirmat de toate autorităţile
masonice interne şi externe. Pentru marii demnitari şi membrii
Atelierelor este însă târziu, chinuiţi şi torturaţi, mulţi având o
vârstă înaintată, mor fie în puşcărie fie la scurt timp după
eliberare. Amintim aici pe Brătăşanu (al doilea Locotenent
Comandor), Grigoriu şi Sema (membri în Supremul Consiliu) şi
Constantin Bellu (care moare la Paris).
1968
– pa 5 mai, nouă Fraţi români având gradul 33 în frunte cu
Constantin Bellu, fiind sub acoperire în Bucureşti, cer reînnoirea
patentei eliberate de Supremul Consiliu al Franţei lui Jean Pangal
în 1923.
1969
– pe 22 iunie, Supremul Consiliu al Franţei, condus de Suveran
Mare Comandor H. Bittard, va reînnoi patenta pentru Supremul
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Consiliu Român. Acest Suprem Consiliu Român în exil va primi
şi recunoaşterea Supremului Consiliu din Jurisdicţia de Sud a
SUA. Prin aceasta se va asigura continuitatea tradiţiei Ritului
Scoţian Antic şi Acceptat. Marcel Gavrilescu este numit
Locotenent Suveran Mare Comandor iar Marcel Schapira va fi
numit Mare Cancelar.
1970
– Constantin Bellu trece la Orientul etern.
– în Germania, cu sprijinul Lojii ”Anker der Eintracht” va fi
consacrată Loja ”Donaustern” formată din patru cetăţeni români
şi trei germani. Loja va funcţiona până în 1975 ultimul Maestru
Venerabil fiind Nicolas Haimovici Hastier (actualmente membru
al Lojii ”L`Etoile du Danube” nr.700, GLNF şi Mare maestru de
Onoare al Marii Loji naţionale Române fondată 1880). Istoria
impresionantă a acestei Loji poate fi studiată în amănunt în cartea
”Steaua Dunării. Donaustern. L`Etoile du Danume” scrisă de Prea
Respectabilul Frate Nicolas Haimovici Hastier, apărută în 2013
la editura Nestor.
1972
– Prea Ilustrul Frate Alfred Cerchez preia conducerea Supremului
Consiliu în exil.
1990
– Supremul Consiliu al Ordinului Masonic Român, în exil la
Paris, condus de Suveran Mare Comandor Marcel Schapira este
recunoscut de 42 de Supreme Consilii din lume, atestând calitatea
de continuator al Franc-masoneriei din România. În acelaşi timp
există structuri masonice româneşti în Italia şi în S.U.A.
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– în toamnă, Marele Orient al Italiei instalează o Lojă la
Bucureşti, Loja ”Concordia”, care va fi consacrată pe data de 5
februarie anul următor.
– în luna octombrie are loc la Paris adunarea generală a tuturor
structurilor masonice româneşti în exil în cadrul căreia se
hotărăşte constituirea Marii Loji Naţionale Române, formată din
Lojile ”România Unită”, ”Steaua Dunării” şi ”Pax in Deo”. Mare
Maestru al Marii Loji Naţionale Române este ales Alexandru
Paleologu.
– pe 14-15 decembrie are loc la Paris reuniunea Supremelor
Consilii ale Ritului Scoţian Antic şi Acceptat. Delegaţia română
este formată din Supremul Consiliu Român în exil şi a fost
condusă de Marcel Schapira, Suveran Mare Comandor şi
introdusă cu drapelul României.
Considerând situaţia din România prea riscantă pentru
reorganizarea Franc-masoneriei în ţară, Marea Lojă a Franţei şi
Marea Lojă Unită a Germaniei decid să iniţieze profani în Franţa
şi Germania.
1991
– pe 23 mai, Marele Orient al Franţei va înfiinţa la Bucureşti Loja
”Humanitas”.
1992
– Marele Orient al Italiei îi recunoaşte pe Masonii români fugiţi
înainte de 1989 în America şi constituie o Lojă la Bucureşti, Loja
”Nicolae Bălcescu”, a cărui Maestru Venerabil va fi Nicolae
Filip.
1993
– pe 15 ianuarie, Marele Orient al Franţei consacră o a doua Lojă
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la Bucureşti, Loja ”Înţelepţii din Heliopolis”.
– pe 24 ianuarie, Marele Orient al Italiei formează din cele 3 loji
existente în România, Marea Lojă Naţională a României şi este
ales Nicu Filip ca Mare Maestru. Această Mare Lojă va fi condusă
succesiv de Nicu Filip, Adrian Dohotaru, Vladimir Boantă, Sever
Frenţiu şi George Comănescu.
– Marcel Schapira primeşte mai mulţi Fraţi în gradul 33 cu care
va forma un Suprem Consiliu pentru România. El va rămâne
Suveran Mare Comandor de Onoare şi se va ocupa de relaţiile cu
Fraţii din diaspora. În luna octombrie el numeşte pe Dan Amedeo
Lăzărescu, Locotenent Mare Comandor şi îi transferă puterile în
ceea ce priveşte România.
– pe 7 mai, Marcel Schapira vine în România şi instalează noul
înfiinţat ”Suprem Consiliu pentru România”.
– pe 8 mai, delegaţia Supremului Consiliu Jurisdicţia de Sud a
S.U.A. condusă de Suveran Mare Comandor Fred Kleinknecht,
face primiri la gradul 33 (unii spun că ar fi fost în jur de 200 de
Fraţi, dar acest număr ridică suspiciuni foarte mari) în vederea
formării unui nou Suprem Consiliu în România.
– pe 19 octombrie Supremul Consiliu din America recunoaşte
Supremul Consiliu din România şi pe Suveranul Mare Comandor
Costel Iancu.
Pentru a explica această neînţelegere sau dublare a
instalării unui Suprem Consiliu de către două entităţi masonice,
Marcel Schapira aduce lumină într-un articol publicat în 1999:
”în 1992, Kleinknecht pe care l-am cunoscut, mi-a trimis o
scrisoare prin care îmi cerea să readuc în România Ritul Scoţian
Antic şi Acceptat. Scrisoarea mi-a trimis-o prin Baranger. Lui
Baranger nu i-a convenit să fie americanii băgaţi în Europa. Şi
mi-a ascuns scrisoarea. Eu nu am ştiut despre existenţa ei”.
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Astfel, dacă nu a primit nici un răspuns Fred Kleinknecht a
considerat că are undă verde să formeze Supremul Consiliu din
România.
1994
– Beranger, Suveranul Mare Comandor al GLNF, îl trimite
”Garant de Amiciţie” în Supremul Consiliu pentru România,
condus de Dan Amedeo Lăzărescu, pe Andre Szakvary, cu scopul
de a ajuta la formarea şi consolidarea Supremului Consiliu.
1995
– o dată cu alegerea lui Sever Fenţiu în funcţia de Mare Maestru
al MLNR 13 Loji din zona Transilvaniei pleacă şi formează
”Districtul Transilvania”.
– 28 decembrie, la Cluj-Napoca se semnează Protocolul de
unificare a Marii Loji Naţionale din România condusă de
Vladimir Boantă şi Districtul Transilvania.
1996
– având în vedere relaţiile bune pe care România le are cu
Supremul Consiliu al Franţei, la reuniunea din acest an de la
Madrid, delegaţia română este formată din Dan Amedeo
Lăzărescu, Andre Szakvary şi Costel Iancu. În urma conflictului
pornit în octombrie dintre Dan A. Lăzărescu şi Marcel Schapira
(datorat faptului că Marcel Schapira încerca să unească cele două
Mari Loji conduse de Frenţiu şi Boantă), primul îl radiază din
Supremul Consiliu al său iar al doilea îi revocă toate demnităţile
acordate, inclusiv recunoaşterea.
– Dan A. Lăzărescu demisionează ca urma a recunoaşterii de către
Marcel Schapira a Supremului Consiliu condus de Costel Iancu,
care se voia a aduce o unificare a celor două Supreme Consilii.
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Acest lucru nu este acceptat de Dan A. Lăzărescu şi intenţionează
să demisioneze, în locul său instalându-se Andre Szakvary.
Demisia lui Lăzărescu nu a fost luată în serios nici de Berenger
care în august îl invită pe Lăzărescu, în calitate de Suveran Mare
Comandor al Supremului Consiliu pentru România, la Moscova
cu ocazia instalării Supremului Consiliu din această ţară.
– la 9 martie, la nivel de Mare Lojă grupul ce forma Districtul
Transilvania se va uni cu Marea Lojă condusă de Dan A.
Lăzărescu şi astfel se va forma o nouă Obedienţă, Marea Lojă
Naţională Unită din România, iar conducerea ei va fi preluată de
Vladimir Boantă.
– pe 30 martie în cadrul Conventului de la Blaj este ales Mare
Maestru Titus Nicoară.
– în mai, Vladimir Boantă trece cu trei Loji din MLNUR de partea
lui Sever Frenţiu.
– pe 26 mai Vladimir Boantă şi Sever Frenţiu, asistaţi de Marcel
Schapira semnează un protocol de unificare, iar Vladimir Boantă
devine Mare Maestru de Onoare. Marea Lojă condusă de Titus
Nicoară îşi va schimba numele în Marea Lojă Naţională Unită din
România.
1997
– pe 1 februarie, se ţine Conventul MLNUR la Cluj unde pe
ordinea de zi se află ca punct federalizarea administrativă a
Obedienţei în funcţie de teritoriile istorice ale Ţării. Sesizând
pericolul unui astfel de proiect, 12 Loji nu vor participa la
Convent şi vor trece de partea Marii Loji Naţionale din România.
1998
– în martie este ales Gheorghe Comănescu Mare Maestru al
MLNR, ca urmare a trecerii la Orientul Etern a lui Sever Frenţiu.
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1999
– pe 11 ianuarie, se înfiinţează primul capitol Royal Arch în
România, autorizat să lucreze în Ritul de York.
– pe 14 octombrie, Ernest Schlesinger, Maestrul Venerabil al unei
Loji din Turda al MLNUR, pleacă împreună cu 4 Loji sub tutela
MLNR. Promotor al federalizării administrative a Obedienţei pe
zone istorice, numeşte grupul de 4 Loji ca făcând parte din
”Districtul Transilvania”. El este primit în Supremul Consiliu
condus de Costel Iancu şi va ocupa oficiul de Mare Maestru de
Ceremonii.
– Ajung în presă informaţii cum că Masoneria română ar vrea să
federalizeze România pornind de la federalizarea administrativă
a Obedienţelor. Astfel şi Costel Iancu va prezenta în faţa Comisiei
de Apărare a Camerei Deputaţilor pericolul real de federalizare a
României prin intermediul Masoneriei aşa numite ”iregulare”. Ca
urmare a acţiunilor sale, MLNR trimite un comunicat de presă
prin care se detaşează de opiniile lui Costel Iancu şi neagă orice
legătură cu activităţile sale.
Cert este că orice Mason, indiferent de Obedienţa din care
Loja sa face parte depune un jurământ. Prin acesta el se angajează
să apere integritatea statului şi să respecte legile în vigoare. Prin
promovarea unei situaţii de destabilizare naţională sau care să
pună în pericol siguranţa şi integritatea naţională, acel individ
care o face sau ia parte, devine automat exclus din masonerie
pentru că şi-a încălcat jurământul.
2000
– după ce revine în ţară, Anca Nicolescu are iniţiativa de a
reaprinde Luminile Marii Loji Feminine de Adopţie fondată în
1922 de I.T. Ulic. Aceasta devine Mare Maestră a noii Obedienţe
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”Marea Lojă Feminină Română”, Obedienţă care semnează
tratate de aderare la CLIPSAS, COMAM şi CIMAS.
2001
– 16 februarie, în cadrul Conventului MLNUR va fi ales un nou
Mare Maestru, Petre Şteţiu profesor universitar din Cluj. Eugen
Ovidiu Chirovici este exclus din Obedienţă.
2002
– Un număr de Loji din cadrul MLNR se desprind şi vor forma o
nouă Obedienţă ”Marea Lojă Naţională a României”, condusă de
Viorel Dănacu. Luminile acestei noi Obedienţe vor fi aprinse în
prezenţa mai multor Marii Loji din străinătate la Conventul din
13-14 aprilie.
2003
– pe 8 noiembrie, este ales în funcţia de Mare Maestru al MLNR
Fratele Eugen Ovidiu Chirovici.
– un grup de 10 Loji din Obedienţa MLNaR (Viorel Dănacu)
pleacă şi formează o nouă entitate Marea Lojă a României. Mare
Maestru va fi ales Corneliu Vişoianu.
2006
– în mai un grup de Loji conduse de Nicu Filip pleacă de sub
tutela MLNaR (Viorel Dănacu) şi fondează Marea Lojă Naţională
Dacia. Fratele Nicu Filip este ales Mare Maestru. După 6 luni îi
va urma Fratele Dorian Orz iar o dată cu aderarea Marii Loji la
Confederaţia Marilor Loji Regulare îşi va schimba numele în
”Marea Lojă Regulară a României”.
– pe 7 iunie, sub patronatul Marelui Maestru Eugen Ovidiu
Chirovici va primi Lumina Marele Orient Feminin Român,
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format din Loji de Adopţie. Obedienţa se va numi iniţial Marea
Lojă Naţională Dunărea, pe urmă Marele Orient Feminin Român,
ca în final să ajungă la denumirea de Marele Ordin Feminin
Român.
– pe 11 noiembrie, are loc Conventul constitutiv al Marelui Orient
de Rit Scoţian Antic şi Acceptat din România, la Orientul ClujNapoca. Fratele Mircea Birţ, gradul 33, este ales Mare Maestru.
2007
– 16 noiembrie, la Braşov are loc Conventul constitutiv al Marii
Loji Române UMSOI (Uniunea Masonică de Strictă Observanţă
Iniţiatică). La ceremonie fiind prezenţi Preşedintele UMSOI
Giancarlo Maria Simionetti şi Marele Maestru Gianfranco
Pilloni. Grupul de Fraţi plecaţi şi ei de la MLNR aleg ca Mare
Maestru pe Fratele Nicolae Răcăşan (care demisionează pe 12
aprilie 2008 şi împreună cu un număr de Fraţi sunt primiţi în
Marea Lojă Naţională Română fondată 1880).
2008
– MLNR primeşte recunoaşterea Marii Loji Unite a Angliei,
Marii Loji a Irlandei şi Marii Loji a Scoţiei.
– 29 martie, General(r) Bartolomeu-Constantin Săvoiu este ales
în funcţia de Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Unite din
România, moment în care încep nenumărate excluderi şi atacuri
de o parte şi de alta, ajungând să se dispute autenticitatea
Obedienţei şi a deciziilor Marelui Maestru în instanţă.
2009
– 22 septembrie ia fiinţă ”Marea Lojă Naţională Mixtă din
România” iar Mare Maestru este ales Fratele Vlad Săuciuc.
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2010
– în februarie, la Arezzo în Italia, MLRAR semnează actul
constitutiv al SOGLIA (Society of Grand Lodges in Alliance).
– 6 octombrie, în cadrul Conventului Marelui Ordin Feminin
Român este aleasă în funcţia de Mare Maestră Graziela Bârlă.
– pe 5 noiembrie, în cadrul Conventului MLNUR, Marele
Maestru propune dizolvarea MLNUR în Marea Lojă Naţională
Română 1880, propunere votată în unanimitate de către convent.
– pe 6 noiembrie, este ales Mare Maestru al MLNR Radu
Bălănescu.
2011
– pe 2 aprilie se constituie Jurisdicţia Română a Ordinului
Masonic Mixt Internaţional ”Dreptul Uman” condusă de Fratele
Mircea Cărăuşan.
– pe 17 iunie, se va semna o Declaraţie de Principii Morale, la
iniţiativa MLNR 1880, un document care urma să impună o
direcţie corectă Franc-masoneriei din România. Declaraţia va fi
semnată de Marea Lojă Naţională Română fondată 1880, Marele
Orient al României, Marele Ordin Feminin Român, Marea Lojă
Regulară a României, Dreptul Uman Jurisdicţia Română, Marea
Lojă Naţională Mixtă din România şi Marea Lojă Naţională a
României – Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări
Masonice. (Proiect care rămâne la stagiul de declarație,
neconcretizat.)
– 16 iunie va lua fiinţă Marea Lojă Simbolică Română având ca
Mare Maestru pe Bogdan Gamaleţ. Obedienţa va recunoaşte ca
Suveran Mare Comandor pe Lucian Cornescu-Ring şi Supremul
Consiliu condus de acesta.
– la 28 noiembrie, Marele Maestru UMSOI Gianfranco Pilloni
dizolvă Marea Lojă Română UMSOI.
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2012
– pe 24 ianuarie, în cadrul Conventului Marii Loji Naţionale a
României – Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice
este ales Mare Maestru Fratele Viorel Dănacu (ca urmare a
alegerii Fratelui Tudorel Niţulescu în funcţia de Mare Maestru al
MLNaR, Viorel Dănacu decide înfiinţarea unei noi Obedienţe
MLNaR - Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice).
– pe 22 septembrie, se va fonda şi consacra o nouă Obedienţă,
Marea Lojă a Noii Iluminări din România, în prezenţa mai multor
Obedienţe regulare şi a Noii Marii Loji din Israel. Rolul acestei
Obedienţe este de a propaga principiile şi valorile curentului
noului iluminism pe teritoriul României.
– în septembrie Supremul Consiliu de Grad 33 şi Ultim al Ritului
Scoţian Antic şi Acceptat pentru România de pe lângă MLNR
1880, va alege în unanimitate pe General(R) BartolomeuConstantin Săvoiu ca Suveran Mare Comandor, astfel cumulând
funcţiile de Mare Maestru şi de Suveran Mare Comandor, act
contrar principiilor şi modului de funcţionare al unei Obedienţe
masonice.
2013
– 19 ianuarie, la Bucureşti are loc consacrarea unei noi Obedienţe,
Ordinul Masonic Mixt Român. În prezenţa delegaţiei MLNR
fondată 1880 şi a unei delegaţii din Italia (Obedienţe care au dat
Lumină acesteia), Conventul a ales noua Mare Maestră.
– pe 22 iunie, se va semna Actul de Constituire al Uniunii
Mondiale Masonice Tradiţionale. Organism internaţional care
doreşte să păstreze valorile curentului Tradiţional în Francmasonerie. Semnatarii acestui act sunt MLNR fondată 1880,
Supremul Consiliu al R.S.A.A. pentru România (MLNR 1880),
Marea Lojă Ausonia din Italia (din partea Concilium Maximum),
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Marea Lojă Regulară a Serbiei, Marea Lojă Unită a Serbiei,
Ordinul Masonic Mixt Român alături de numeroase personalităţi
masonice internaţionale.
– pe 19 octombrie, la iniţiativa Fratelui Mircea Bucin şi a doi Fraţi
din Elveţia, Victor Agapiescu şi Jacques Herman (Mari Maeştrii
de Onoare ai MLNR fondată 1880), se va constitui în cadrul unei
Ţinute Ritualice Loja Justă şi Perfectă ”Alexandru VaidaVoevod” la Orientul Cluj-Napoca. Ce 11 Fraţi care o formau vor
emite la această dată cererea de eliberare a Patentei de funcţionare
în cadrul ”MLNR fondată 1880”. Pe 30 noiembrie în cadrul
Conventului de Iarnă, organizat la Orientul Braşov, în prezenţa a
250 de Fraţi şi Surori din Ţară şi din străinătate, Loja va primi
Patenta şi autorizarea de a funcţiona în Ritul Scoţian Antic şi
Acceptat iar Fratele Mircea Bucin va fi recunoscut în funcţia de
Maestru Venerabil al Lojii.
2014
– 14-17 mai, are loc Conferinţa Mondială a Marilor Loji
Masonice Regulare, ediţia a XIII-a, în care este ales în funcţia de
Secretar Executiv al acestei Conferinţe, Fratele Radu Bălănescu.
– apare primul număr şi ultimul al revistei ”Tradiţia Masonică” organ de presă al ”MLNR fondată 1880”, editată de Prea
Respectabilul Frate Mircea Bucin. Revistă cu 48 de pagini urma
să aibă o apariţie trimestrială şi trata subiecte conforme curentului
Tradiţionalist în Franc-masoneria naţională şi internaţională, dar
proiectul a fost abandonat.
– 21 iunie, la Orientul Cluj-Napoca, are loc Ceremonia de
Ridicare a Coloanelor Templului şi Aprinderea Luminilor Justei
şi Perfectei Loji ”Alexandru Vaida-Voevod” nr.13, sub
Obedienţa ”MLNR fondată 1880”. La eveniment au participat
Fraţi şi Surori din Obedienţă, Mari Demnitari ai MLNR fondată
108

1880 şi ai Supremului Consiliu, delegaţia fiind condusă de Prea
Puternicul Suveran Mare Comandor Mare Maestru General(r)
Bartolomeu-Constantin SĂVOIU, 33 98, dar şi invitaţi din
cadrul a 4 Obedienţe cu care MLNR fondată 1880 are relaţii de
amiciţie. Ceremonia a fost urmată de o Agapă Fraternă şi de
lansarea cărţii ”Fenomenul Masonic Decorticat” a Prea Ilustrului
Frate Jacques Herman, 33 95.
– 28-29 iunie în Sala Festivă a Senatului, are loc Congresul
Uniunii Mondiale Masonice Tradiţionale, ediţia a II-a. La
eveniment au fot prezenţi 220 de Fraţi şi Surori din ţară şi din
străinătate, care au reprezentat 20 de Obedienţe din România,
Franţa, Italia, Serbia şi Elveţia.
– 5 noiembrie, ia fiinţă la Orientul Cluj-Napoca, J:. şi P:. Lojă
”Aurora”, lojă mixtă sub Obedienţa MLNR 1880, la iniţiativa
membrilor Lojii ”Alexandru Vaida-Voevod”.
– 18 decembrie: datorită neregulilor grave şi abaterii de la
principiile Ordinului Franc-masoneriei, în urma conventului de
iarnă al MLNR 1880, Loja Justă şi Perfectă ”Alexandru VaidaVoevod” şi J:. şi P:. Lojă ”Aurora” rup afilierea cu MLNR 1880
şi încep demersurile de afiliere la o altă Obedienţă.
2015
– 12 ianuarie, membri Lojilor ”Alexandru Vaida-Voevod” şi
”Aurora” iau decizia de a se afilia ca Lojă mixtă cu titlul distinctiv
”Alexandru Vaida-Voevod”, la Marele Orient al României.
– 1 martie apare ”Firul cu Plumb”, buletin lunar al Lojii
”Alexandru Vaida-Voevod”, Or:.Cluj-Napoca, revistă cu 12
pagini şi o apariţie lunară.
– 25 aprilie, are loc Ceremonia de Aprindere a Focurilor J:. şi P:.
Loji ”Alexandru Vaida-Voevod” în cadrul M:.O:.A:.R:.,
ceremonie la care participă peste 100 de Fraţi şi Surori din ţară şi
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din străinătate, delegaţii a diverselor Obedienţe masonice
tradiţionale sau liberale, conduse de mari demnitari. Ceremonia
este condusă de Prea Respectabilul Mare Maestru şi membri ai
Consiliului de Ordin al M:.O:.A:.R:. care instalează pe primul
Maestru Venerabil, Fr:. Mircea Bucin şi noul Colegiu de Ofiţeri.
Cu această ocazie a fost bătută o medalie aniversară, o broşură cu
istoricul Lojii şi a fost lansată cartea ”Comentariu la Crata Repoa
sau Iniţierea în Vechea Societate Secretă a Preoţilor Egipteni”, a
Fratelui Mircea Bucin. Evenimentul a fost urmat de o Agapă
Fraternă.
– 1 august are loc prima ediţie a evenimentului ”Ziua Fraternităţii
Universale” organizat de J:. şi P.. Lojă ”Fraternitas” nr.77, Or:.
Cluj-Napoca, M:.L:.N:.U:.R:.. La acest eveniment au fost
prezenţi un număr de 76 de Fraţi şi Surori de la 13 Loji şi 7
Obedienţe masonice.
Această scurtă prezentare a evenimentelor istorice la nivel
naţional este menită să ajute cititorul să cunoască şi să înţeleagă
fenomenul masonic manifestat pe teritoriul României, din punct
de vedere organizaţional. Numărul mare de Obedienţe,
rivalităţile, orgoliile şi neînţelegerile din viaţa profană au invadat
din păcate şi Ordinul Franc-masonic în decursul timpului.
Singura soluţie pentru a putea corecta şi depăşi această condiţie
este cunoaşterea realităţilor şi a faptelor care au dus la această
situaţie.
Datele prezentate mai sus au fost culese din diferite
documente şi surse, profane sau nu, pentru a ilustra succint acest
capitol din istoria Ordinului Franc-masonic. Aduc aici mulţumiri
Fratelui Horia Nestorescu-Bălceşti pentru efortul depus de-a
lungul vieţii pentru a aduce lumină asupra acestui capitol de
istorie a României. Totodată vreau să aduc un omagiu şi Fraţilor
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Paul Ştefănescu şi Olimpian Ungherea, trecuţi la Orientul Etern,
a căror lucrări sunt un real sprijin pentru orice Franc-mason,
indiferent de gradul sau ritul practicat.
Acurateţea celor prezentate mai sus trebuie tratată cu o
doză de scepticism şi trebuie privită ca un posibil subiect de
cercetare. Datorită diverselor interese, informaţiile publicate până
în acest moment au putut fi părtinitoare. Chiar consider că o
istorie a Franc-masoneriei de la fondare până în zilele noastre, din
perspectiva fiecărei Obedienţe este imperative necesară. Astfel
fiecare este liber să scrie ce vrea şi cititorul este liber să discearnă,
în urma unei analize, între adevăr şi adevăr denaturant.
Pentru o situaţie mai detaliată este necesar un efort
suplimentar din partea cititorului interesat, efort ce constă în
cercetare, informare şi studiu al nenumăratelor surse care tratează
acest subiect. Aşa cum suntem îndemnaţi să nu îl credem pe cel
care pretinde că deţine el singur adevărul unic şi suprem, aşa
îndemn şi eu cititorul să nu creadă cele scrise şi să cerceteze
amănunţit tema propusă de text dar informaţiile de mai sus fiind
totuşi utile celui care doreşte să îşi formeze o imagine de
ansamblu.

… originile Franc-masoneriei
- o sinteză în date
Când abordăm istoria Franc-masoneriei trebuie să facem
distincţie între două aspecte care se întrepătrund. Istoria şi
Legenda. Dacă ”Istoria” Ordinului face referire la ghildele de
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constructori de catedrale şi se bazează pe studiul documentelor şi
obiectelor găsite de-a lungul timpului, ”Legenda” mută originile
Franc-masoneriei la începuturile creaţiei omului şi îl reclamă pe
Adam ca fiind primul zidar-liber. Să înţelegem deci substratul
acestor două variante care poate fi comparat cu un vas şi
conţinutul acestuia.
Pe când istoria, cu dovezile ei fizice, face referire la
constituirea ”vasului”, Ordinul Franc-masonic organizat aşa cum
îl întâlnim şi azi, legenda încearcă să ilustreze crearea
”conţinutului” şi anume Tradiţia Ordinului. Tradiţia fiind
transmisă pe cale orală încă de la începuturile Creaţiei, de la
maestru la discipol. Astfel originile acesteia se pierd în negura
timpului şi identificăm pe Adam primul iniţiat în această Tradiţiei
Primordială.
Oricare din variante le vom prefera, în funcţie de
personalitatea şi de înclinaţiile noastre, trebuie să înţelegem că şi
aici este vorba de o dualitate, raţiune şi imaginaţie, şi trebuie să
găsim calea de a o transforma în unitate. Ce folos ar avea Ordinul
dacă nu am avea ce transmite Iniţiaţilor? Ce folos ar avea un
mesaj care nu are un mijloc prin care să fie transmis? Dar
împreună, încercând să pătrundem şi să înţelegem atât legenda cât
şi istoria, originile Ordinului Iniţiatic Tradiţional şi Universal al
Franc-masoneriei au un rost şi pot fi înţelese.
Termenul de Franc-mason apare sub diferite forme în
toate oraşele engleze şi scoţiene şi provine de la ”piatra-liberă”, o
piatră moale care putea fi uşor cioplită şi pe care meşteri cu talent
şi pricepere o decorau cu dalta şi ciocanul. Lucrătorii care
foloseau aceste pietre au fost numiţi ”free-stone-mason” şi mai
apoi ”free-mason”. La începuturile breslei zidarilor se făcea
diferenţa între zidarii care lucrau piatra brută folosită la ridicare
zidurilor şi cei care lucrau piatra-liberă folosită la decorarea
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construcţiilor. Cei din urmă erau consideraţi maeştrii zidăriei. Un
alt aspect al etimologiei termenului ”franc-mason” este dată de
statutul social pe care îl avea un maestru al unui atelier al breslei
zidarilor. Aceştia erau consideraţi ”liberi” de către comunitate şi
beneficiau de anumite privilegii şi libertăţi.
Descrierea breslei zidarilor ajunge la noi prin intermediul
unei serii de documente intitulate ”Vechile Îndatoriri” sau
”Constituţiile gotice” care s-au păstrat în diferite variante, din
diferite perioade şi locuri.
Voi începe prin a aborda ”Istoria” Ordinului Francmasonic şi voi enumera succint cele mai importante evenimente
care au adus Franc-masoneria până în zilele noastre.
1268
– apare la Paris cartea ”Le Livre des métiers” (Cartea Meseriilor)
care menţionează şi zidarii ca meserie organizată în ghilde.
1275
– se menţionează prima dată o adunare a zidarilor germani la
Strasbourg.
1332
– într-un registru al unei localităţi din Scoţia apare numele ”John
le Fremassoun”.
1376
– la 9 august, apar în registrul oraşului Londra doi cetăţeni,
specificată fiind şi ocupaţia lor şi anume ”fremason”.
1396
– într-un contract de construcţie se face diferenţa între ”lathomos
113

vocatos fre maceons” (lucrători în piatră numiţi franc-masoni) şi
”lathomos vocatos ligiers” (lucrători care aşezau pietrele).
1410
– regăsim copia constituţiilor, regulamentelor, obligaţiilor şi
drepturilor zidarilor, intitulat ”Manuscrisul Regius”.
1420
- regăsim copia constituţiilor, regulamentelor, obligaţiilor şi
drepturilor zidarilor, intitulat ”Manuscrisul Cooke”.
1583
– William Schaw este numit de către James I, regele Angliei,
”Maister of Wark” (Maestrul Lucrărilor) pe viaţă. Acesta
urmează să editeze noile statute ale Lojilor, astfel aducând mari
servicii breslei, multe dintre cele enumerate de el în statute fiind
folosite până în ziua de azi. El pune astfel bazele primelor Mari
Loji în formula în care o cunoaştem azi. El defineşte pentru prima
dată o autoritate teritorială mai mare Lojilor, ele fiind până atunci
simple cabane amplasate lângă şantierele clădirilor, în care
lucrătorii se recreau după o zi de muncă. Tot el atribuie funcţii în
cadrul acestor structuri organizaţionale şi le numeşte ”wardenis,
dekynis and maisteris in all things concerning the craft”, adică
”supraveghetori, diaconi şi maeştri ai tuturor aspectelor care
privesc Lucrarea”. Lojile erau conduse de un ”generall Wardene”
(supraveghetor general), iar William Schaw era Mare Maestru al
ghildei zidarilor.
1598, 1599
– apar cele două versiuni ale Statutelor lui Schaw. Prin studiul
acestor documente descoperim doar două clase de lucrători
114

”prenteiss” (ucenic) şi ”fellowe of craft” (companion al lucrării).
Tot de aici ne facem o idee despre primirea unui nou membru al
ghildei, eveniment care era considerat un privilegiu. În aceste
texte este descrisă şi forma recepţiei unui nou membru al ghildei,
care consta în următoarele etape: rugăciunea, descrierea artelor şi
ştiinţelor libere, recitarea istoriei tradiţionale a Lucrării, citirea
”Vechilor Îndatoriri”, depunerea unui jurământ şi a unei obligaţii
de tăcere şi comunicarea ”Cuvântului Masonului” - care consta în
modul de recunoaştere între membrii breslei. În varianta din 1599
a Statutelor, Schaw recomandă învăţarea prin arta memorării
utilizând imagini vizuale. Aceasta poate fi o aluzie la utilizarea
simbolurilor pentru a transmite învăţăturile breslei.
1630
– avem prima dovadă a existenţei ”Cuvântului Masonului” şi tot
în acest an avem şi prima menţiune a termenului ”the Accepcion”
care poate face referire la primirea non-operativilor în anumite
organizaţii meşteşugăreşti. Aceasta ar putea fi explicaţia
termenului ”Free and Accepted Mason” (Mason Liber şi
Acceptat).
1638
– apare prima legătură a Franc-masoneriei cu ştiinţele oculte şi
ezoterismul în cartea ”The Muses`s Threnodie” de Henry
Adamson. El uneşte roza-crucienii cu franc-masoni prin deţinerea
unui cuvânt care le acorda anumite cunoştinţe ezoterice. Nu a fost
găsit niciun document masonic care să emită astfel de pretenţii.
1641
– pe 20 mai, Sir Robert Moray, este acceptat în Loja din
Edinburgh, el fiind primul non-operativ primit într-o Lojă despre
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care avem dovezi concrete. Motivul acceptării non-operativilor în
cadrul Lojilor este necunoscut dar poate fi înţeles din prisma unor
beneficii pe care le-ar fi putu avea Lojile acceptând ca membri
diverse personalităţi.
1646
– pe 16 octombrie, este primit Elias Ashmole, un anticar englez.
1696
– în manuscrisul ”Edinburgh Register House” apare primul ritual
şi catehism pentru gradul de Ucenic. Această variantă diferă
substanţial de ceea ce cunoaştem azi a fi ritualul de Iniţiere în
Franc-masonerie.
1700
– apare prima referinţă a Gradului de Maestru şi a Cuvântului
Sacru în manuscrisul ”Sloane Ms. 3329”.
1710
– găsim descrierea masoneriei speculative în manuscrisul
”Dumfries nr.4”.
1711
– o a doua referinţă la Gradul de Maestru în manuscrisul ”Trinity
College Dublin Ms”.
1717
– pe 24 iunie, în Londra la hanul ”Goose and Gridiron”, patru Loji
londoneze vor forma instituţia ”Marii Loji” aşa cum o cunoaştem
azi şi vor alege un Mare Maestru în persoana lui Anthony Sayer.
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Acesta este momentul universal acceptat ca fiind naşterea Francmasoneriei speculative, în forma în care o întâlnim azi.
1719
– Dr. John T. Desaguliers este ales Mare Maestru al Marii Loji a
Londrei.
1723
– Pastorul anglican James Andreson redactează regulamentul şi
statutul noii structuri, Marea Lojă, cunoscute sub numele de
”Constituţiile lui Anderson”.
1724
– se va fonda Marea Lojă a Irlandei.
1725
– apare ca structură independentă, Marea Lojă a York-ului.
– pe 12 mai, Charles Cotton primeşte gradul de Maestru Mason.
Aceasta este prima menţiune oficială descoperită până acum a
gradului 3.
1726
– în Manuscrisul ”Graham” apare prima referinţă a legendei
gradului de Maestru, inspirată însă din viaţa personajului biblic
Noe şi a celor trei fii ai săi. Astfel identificăm o masonerie numită
noachită, prin care se atribuie originile Ordinului înainte de potop.
1730
– apare lucrarea ”Masonry Disected” cunoscută şi sub numele de
”Prichard`s Monitor”, o carte care va stabili ritualurile, legendele
şi organizarea masoneriei speculative. În această carte se fixează
117

şi legenda Gradului de Maestru, aşa cum o cunoaştem azi, având
ca personaj central pe Hiram Abif.
1733
– apare pentru prima data denumirea de ”Masonerie Scoţiană” şi
un nou grad, conferit Maeştrilor Masoni, ”Maestru Mason
Scoţian” fără a avea vreo legătură fizică cu Scoţia sau poporul
scoţian. Acest moment poate fi considerat ca fiind naşterea
gradelor de perfecţiune, chiar daca Gradul de Maestru Mason
poate fi considerat primul ”Grad Înalt” al Franc-masonerie.
1735
– apare şi în Franţa prima Mare Lojă.
1736
– se va fonda Marea Lojă a Scoţiei.
1738
– apare ”The New Book of Constitutions” (Noile Constituţii)
redactată tot de James Andreson, conform modificărilor aduse
organizării Ordinului.
1740
– apare cartea ”Dialog între Simon şi Philip” care expune Ordinul
Masonic publicului.
1753
– se formează în Anglia Marea Lojă a Anticilor, dintr-un grup de
Loji nemulţumite de modificările şi inovaţiile aduse Ordinului,
proces început în 1719 sub conducerea lui Desaguliers.
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1758
– se uneşte Marea lojă a Irlandei cu Marea Lojă a Anticilor din
Londra.
1773
– pe 17 iunie, va fi fondată Obedienţa ”Marele Orient al Franţei”.
1774
– se recunosc oficial Lojile feminine cu titlul de ”Loji de Adopţie”
sub tutela Marelui Orient al Franţei.
1801
– se va înfiinţa Primul Suprem Consiliu al Ritului Scoţian Antic
şi Acceptat în Statele Unite ale Americii, la Charleston.
1813
– se va forma Marea lojă Unită a Angliei prin unirea Marii Loji a
Anticilor cu cea a Modernilor.
Am decis să închei aici enumerarea celor mai importante
date şi evenimente din două motive. Primul îl reprezintă perioada
mult discutată şi controversată a formării Franc-masoneriei în
forma actuală. Al doilea motiv îl reprezintă dorinţa de a lăsa liber
fiecărui cititor să aprofundeze istoria unei anumite perioade, ţări,
Obedienţe, a unui Rit, etc. în funcţie de interesele sale personale.
Cu siguranţă au fost şi alte date şi evenimente pe care nu le-am
enumerat aici şi acest fapt trebuie pus pe seama utilităţii acestui
text: informarea corectă asupra originilor Ordinului iniţiatic
Tradiţional şi Universal al Franc-masoneriei, fără însă de a face
un tratat de istorie a acestuia. Doritorilor unei astfel de lucrări
vreau să le recomand două lucrări esenţiale, după părerea mea, şi
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anume: ”Encyclopedia of Freemasonry” de Albert G. Mackey
(apărută între 1873 şi 1878) şi ”History of Freemasonry” de
Robert Frake Gould (apărută între 1883 şi 1887). Încă o lucrare
ceva mai nouă dar la fel de importantă este ”A new encyclopedia
of Freemasonry” de A.E. Waite (apărută în 1921). Subiectul
istoriei Ordinului a fost trata şi de autori contemporani, lucrări
care constituie o bună sursă de informaţii.
Referitor la ”Legenda” constituirii Ordinului, Anderson în
Constituţiile sale o pune pe seama lui Adam, primul om, care a
transmis fiilor săi arta de a construi iar de unde porneşte pe firul
evenimentelor biblice şi istorice şi identifică diverse personaje ca
fiind purtătorii Tradiţiei Zidarilor-liberi. Alţii consideră Egiptul
antic ca fiind sursa de unde a izvorât Ordinul Franc-masonic. Pe
lângă aceştia mai avem diferite personaje care atribuie formarea
Ordinului fie Roza-Crucienilor, fie Hermetiştilor, fie
Alchimiştilor, fie ocultiştilor etc. Mai avem un curent care pune
în spatele Franc-masoneriei luptele dintre diferitele familii regale
ale Europei, lupte duse într-un plan ocultat, care să ducă la
conducerea supremă a unui stat şi conform unor teorii nedovedite
chiar a întregii lumi.
Indiferent ce variantă alegeţi, trebuie să nu uitaţi de
perceptul atât de drag celor ce au primit Lumina: ”crede, dar
cercetează totul”. Astfel cu siguranţă legenda şi istoria ordinului
se vor îmbina şi veţi găsi singuri răspunsul la întrebarea: de unde
provine Franc-masoneria?
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…despre Alexandru Vaida-Voevod
Următorul articol are rolul de a face cunoscută
personalitatea lui Alexandru Vaida-Voevod. Îi datorăm acestui
mare om toată admiraţia şi respectul pentru tot ce a întreprins în
folosul României. Acest articol excepţional a fost publicat prima
dată pe enciclopedia on-line Wikipedia. Am considerat utilă
republicarea lui aici, numele acestei personalităţi fiind legat de
progresul Franc-masoneriei române şi a României, dar cu toate
acestea importantul personaj nu este suficient cunoscut şi prin
urmare nici apreciat.
Chiar dacă au apărut anumite
articole în care omul politic era citat şi
făcea câteva declaraţii controversate, ele
nu trebuie scoase din contextul vremurilor
şi înţelese din această perspectivă.
Spectemur Agendo, este îndemnul cel mai
potrivit situaţiei de faţă – să fiu judecat
după faptele mele – şi asta trebuie să
învăţăm să facem, să analizăm şi să
concluzionăm din perspectiva acţiunilor unui om, nu a vorbelor
sale. Chiar dacă etica masonică impune ca ceea ce gândim, ceea
ce spunem şi ceea ce facem să fie într-u totul egale, datorită
contextului vremurilor şi a scopului unor gesturi, acest lucru nu
este posibil pentru toată lumea. Nu este vorba de o scuză, ci este
vorba de o dovadă de înţelegere şi de toleranţă faţă de cineva care
urmăreşte un mai mare bine, fiind nevoit uneori pentru aceasta să
facă un mult mai mic rău. Şi această remarcă nu trebuie la rândul
ei scoasă din context şi adusă în sprijinul motivării multor
atrocităţi şi fapte nefaste din istoria zbuciumată a omenirii.
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”Născut pe 27 februarie 1872, la Bobâlna (moare pe 19
martie 1950, la Sibiu), om politic, medic, publicist, unul dintre
liderii marcanţi ai Partidului Naţional Român din Transilvania,
apoi al Partidului Naţional Ţărănesc. Unul dintre iluştrii
politicieni ai perioadei interbelice, Vaida-Voevod a debutat ca un
ferm susţinător pentru drepturile naţionale a românilor din
Ardeal. După Marea Unire şi fuziunea naţionalilor cu ţărăniştii,
s-a numărat printre liderii marcanţi ai noului Partid Naţional
Ţărănesc. Ilustru mason, membru al marelui Orient al Franţei şi
al Suveranului Sanctuar al României.
În activitatea politică, Alexandru Vaida-Voevod a ocupat
timp de trei mandate funcţia de preşedinte al Consiliului de
miniştri, remarcându-se şi la conducerea Ministerului de Interne
şi a Ministerului de Externe. A sprijinit regimul autoritar al
regelui Carol al II-lea, motiv pentru care i-a părăsit pe naţionalţărănişti şi a întemeiat propriul partid. După instaurarea
monarhiei autoritare a fost numit consilier regal.
S-a născut într-o familie românească veche şi bogată care
se înrudea cu mari personalităţi politice şi bisericeşti din trecutul
Transilvaniei, cu episcopii greco-catolici Ioan Bob şi cu Ioan
Lemeni urmaşul acestuia, iar bunicul său era Alexandru Bohăţel,
participant la revoluţiei de la 1848. Strămoşii săi erau din Gîrbou
şi fuseseră înnobilaţi la 15 noiembrie 1627 de către principele
Transilvaniei, Gabriel Bethlen, motiv pentru care şi-a adăugat la
nume titlul de Voievod. A fost fiul lui Dionisie Vaida, participant
la mişcarea naţională a românilor transilvăneni, pe care a sprijinito material şi moral, iar vărul său primar, preotul Gavril Vaida, a
fost bunicul mamei lui Corneliu Coposu. Şcoala primară a urmato la Cluj, iar liceul la Bistriţa şi Braşov unde s-a format intelectual
într-un mediu german, fapt care i-a permis înscrierea la Facultatea
de Medicină din cadrul Universităţii din Viena.
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A fost membru al organizaţiei studenţeşti „România
jună”, devenind preşedintele acesteia. La vârsta de douăzeci de
ani s-a angajat în mişcarea naţională alături de colegii săi de la
universitate. Asupra lor a avut o influenţă aparte juristul şi
politicianul Aurel C. Popovici care se afla la studii în oraşul Graz.
Anual, la 3/15 mai, Alexandru Vaida-Voevod participa activ
alături de colegii săi studenţi la sărbătorirea revoluţiei de la 1848.
Interesul său pentru politică a început să crească, astfel încât era
prezent la conferinţele organizate de societatea „Politische
Gesellschaft” unde erau invitaţi să ţină prelegeri reputaţi
profesori, ziarişti sau politicieni. S-a implicat în campania
electorală a lui Karl Lueger care a devenit primar al Vienei din
partea Partidului Creştin-Social.
Alexandru
Vaida-Voevod
a
colaborat cu Aurel C. Popovici la
elaborarea în 1891 a „Replicii” junimii
academice române către studenţii maghiari
ca răspuns la „Memoriul” studenţilor
maghiari de la universităţile din Budapesta
şi Cluj. „Replica” s-a bucurat de succes în
rândul opiniei publice internaţionale, iar în
1892 a fost tipărită în cinci limbi de circulaţie europeană. Prin
acest document, bazat pe legile şi datele statistice oficiale ale
statului maghiar erau evocate autonomia naţională, federalismul
şi separarea românilor şi a ungurilor din punct de vedere politic,
astfel încât fiecare să aibă propriul teritoriu naţional în cadrul
Imperiului Habsburgic.
În 1893 a vizitat România şi a luat parte la Sibiu la
Conferinţa Naţională a Partidului Naţional Român, partid de care
şi-a legat destinul.
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Cariera de ziarist şi-a început-o la ziarul „Dreptatea” din
Timişoara. În 1896, Vaida a reuşit să-i determine pe colegii săi
români de la Universitatea din Viena să pregătească manifestaţiile
împotriva Mileniului, sărbătoare a Ungariei care marca un
mileniu de la stabilirea maghiarilor pe teritoriul ţării. A reuşit să
mobilizeze studenţimea pentru a lua parte la trei adunări de
protest la Universitate, în sala Wimberger şi în Prater.
În 1899, după terminarea studiilor, a început să practice
medicina, în timp desfăşurând şi o activitate în cadrul Partidului
Naţional Român, unde s-a situat până la moartea lui Ioan Raţiu în
gruparea care îl susţinea pe preşedinte. După închegarea mişcării
neoactiviste din jurul ziarului „Libertatea” apărut la Orăştie, a
trecut în tabăra curentului politic decis să reorganizeze partidul şi
să adopte un program nou corespunzător schimbărilor care s-au
produs în imperiu şi în societatea românească.
S-a implicat în pregătirea şi desfăşurarea Conferinţei
Partidului Naţional Român din 10 ianuarie 1905 de la Sibiu care
a adus triumful noului val activist din care mai făceau parte Iuliu
Maniu, Aurel Vlad şi Nicolae Comşa. Ulterior, a activat ca
deputat în Parlamentul de la Budapesta unde s-a distins ca unul
din deputaţii cu vederi democratice. S-a numărat între apropiaţii
arhiducelui Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austriei şi
Ungariei. Deşi în 1905 Vaida a înregistrat un eşec în prima
campanie electorală pentru Parlamentul Ungariei, el a fost ales ca
deputat la mai puţin de un an, prin decretarea de alegeri anticipate.
A reuşit să îşi păstreze
mandatul până în 1918 când
s-a destrămat imperiul.
Alexandru VaidaVoevod a avut o contribuţie
deosebit de importantă la
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înfăptuirea Unirii Transilvaniei cu România. Pe 29 septembrie/12
octombrie 1918, la Oradea s-au desfăşurat lucrările Comitetului
Executiv al Partidului Naţional Român.
În cadrul acestora s-a hotărât ca naţiunea română din
Austro-Ungaria, „liberă de orice înrâurire străină”, să-şi aleagă
„aşezarea ei printre naţiunile libere”. Rezoluţia Comitetului
Executiv a fost citită de către Alexandru Vaida-Voevod în
Parlamentul din Budapesta pe 5/18 octombrie. Pe 1 decembrie
1918, a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia,
unde cei 1228 de delegaţi aleşi ai românilor „din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească” au votat Rezoluţia Unirii care
„decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de
dânşii cu România”. După acest eveniment istoric, Vaida devine
membru al Consiliului Dirigent, pentru a pregăti unificarea
administrativă cu Vechiul Regat şi s-a numărat între cei patru
delegaţi ardeleni (alături de Vasile Goldiş, respectiv episcopii
Iuliu Hossu şi Miron Cristea) care au adus regelui Ferdinand I
Rezoluţia Unirii pentru a fi ratificată.
În primele luni ale anului 1919, Vaida-Voevod este primit
în loja masonică intelectuală „Ernest Renan”, apoi în acelaşi an,
a participat la Paris, ca invitat special, la şedinţa de închidere a
Conventului anual al Marelui Orient de Franţa. În calitatea lui,
recunoscută, de membru al Marelui Orient, Vaida a avut prilejul
să trateze cu Georges Clemenceau şi cu George Lloyd. La 21
iunie 1923, Vaida-Voievod a fost ales Membru Emerit al
Suveranului Sanctuar al României (cu gradul 33), iar în 1928 a
fost ales Mare Orator Adjunct.
Lider marcant al Partidului Naţional Român, Vaida este
numit ministru de stat pentru Transilvania în primele guverne
după Marea Unire. În alegerile de la începutul lunii noiembrie
1919, primele pe baza votului universal, PNR a obţinut 169
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mandate de deputat şi 76 mandate de senator , cel mai mare număr
dintre partidele participante. Nici un partid nu a reuşit să obţină
majoritatea mandatelor pentru a susţine un Consiliu de miniştri,
astfel că se impunea formarea unei coaliţii. În acest sens, pe 25
noiembrie 1919 s-a format Blocul Parlamentar. Iniţial, regele
Ferdinand l a solicitat pe Iuliu Maniu să prezideze noul guvern,
însă acesta a refuzat pe motiv că nu vorbea suficient de bine limba
franceză, limba oficială a Conferinţei de Pace de la Paris. În
realitate, fruntaşul ardelean nu dorea să-şi lege numele de
semnarea Tratatului cu Austria, a cărui tergiversare dura de mai
bine de şase luni. Prin acesta, Marile puteri urmăreau să-şi creeze
baza legală pentru a interveni în treburile interne ale României,
sub pretextul supravegherii modului cum erau respectate
drepturile minorităţilor naţionale.
În cele din urmă, pe 1 decembrie 1919, noul guvern este
alcătuit sub conducerea lui Alexandru Vaida-Voevod,
vicepreşedinte al PNR, în timp ce Iuliu Maniu şi-a păstrat funcţia
de preşedinte al Consiliului Dirigent. Pe 29 decembrie,
Parlamentul ratifică legile prin care se consfinţea Marea Unire.
Pe 10 ianuarie 1920, primul ministru a fost nevoit să plece în
străinătate pentru a obţinea recunoaşterea internaţională a actelor
unirii. Astfel, el nu şi-a mai putut exercita prerogativele, iar în
locul său a rămas Ştefan Cicio Pop. Vaida nu a mai reuşit să
revină în fruntea guvernului său, căci manevrele politice ale lui
Ion I.C. Brătianu au determinat căderea acestuia.
Neputând face faţă problemelor cu care se confrunta
România şi negăsind sprijinul necesar în PNŢ, Alexandru VaidaVoevod a demisionat pe 9 noiembrie 1933. Recunoscând că
tactica sa „a dat greş” şi că „în politică greşelile nu se iartă”, Vaida
a demisionat şi din funcţia de preşedinte al partidului pe 21
noiembrie. În locul său l-a propus pe Iuliu Maniu, însă acesta a
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refuzat, din motive care „sunt de domeniul intereselor superioare
ale ţării şi ale acestui partid”. Maniu l-a propus pe Ion Mihalache,
iar delegaţii au acceptat în unanimitate.
Treptat, susţinerea lui Vaida-Voevod pentru politica
regelui a determinat despărţirea sa de PNŢ. Pe 25 februarie 1935,
el îşi fondează propriul partid, Frontul Românesc, prin care va
sprijini măsurile autoritare ale şefului statului
Va deveni unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori, prin
care Carol al II-lea îşi va legitima regimul autoritar. Din 1938,
Vaida este numit consilier regal, apoi este ales preşedinte al
Adunării Deputaţilor (9 iunie 1939 - 5 septembrie 1940). Mai
mult, între 20 ianuarie - 22 iunie 1940, regele Carol al II-lea îl
numeşte la conducerea Frontului Renaşterii Naţionale, „unica
organizaţie politică în stat”, sub comanda supremă a regelui
Carol.
Evenimentele politice ulterioare au determinat ieşirea lui
Alexandru Vaida-Voevod de pe scena politică. Pe 24 martie 1945
a fost arestat de autorităţile comuniste şi anchetat de temutul
ofiţer de Securitate Gheorghe Crăciun. În 1946 a fost pus în arest
la domiciliu la Sibiu, unde şi-a petrecut restul vieţii, până la
moartea sa în 1950, la vârsta de 78 de ani. Mormântul lui
Alexandru Vaida-Voevod se află lângă zidul dinspre nord al
Bisericii dintre Brazi din Sibiu.
Voi enumera acum funcţiile deţinute în vasta lui carieră
politică:
”- Preşedinte al Consiliului de Miniştri (1 decembrie 1919 - 13
martie 1920; 6 iunie - 10 august 1932; 11 august - 17 octombrie
1932; 14 ianuarie - 9 noiembrie 1933)
- Ministru al Afacerilor Străine (1 decembrie 1919 - 13 martie
1920; ad-interim 6 iunie - 10 august 1932; 11 august - 17
octombrie 1933)
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- Ministru de Interne (10 noiembrie 1928 - 7 iunie 1930; 13 iunie
- 8 octombrie 1930; 6 iunie - 10 august 1932)
- Ministru al Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale (ad-interim 7 9 iunie 1932)
- Ministru al Industriei şi Comerţului (14 ianuarie - 9 noiembrie
1933)
- Ministru secretar de stat (17 decembrie 1918 - 12 septembrie
1919 Guvernul Ion I. C. Brătianu; 27 septembrie - 28 noiembrie
1919 Guvernul Arthur Văitoianu; 10 februarie - 30 martie 1938
Guvernul Patriarh Miron Cristea; 28 iunie - 4 iulie 1940 Guvernul
Gheorghe Tătărescu).”
Am să închei această prezentare a remarcabilului om
politic, a Franc-masonului şi a intelectualului, Alexandru VaidaVoevod printr-un citat din articolul publicat în ziarul The Times
la 29 ianuarie 1920 că: „Dr. Alexandru Vaida Voevod, deşi încă
relativ tânăr şi puţin cunoscut în Europa occidentală, a jucat de
mult un rol important în Europa sud-estică, şi în special în politica
Ungariei. Când Românii din Transilvania simţeau întreaga forţă
a opresiunii maghiare el a fost dintre cei dintâi lideri ai politicei
transilvănene. Un bărbat de un caracter demn şi independent,
posedând calităţi alese şi o inteligenţă politică rară, a fost capabil
să se împotrivească tuturor sforţărilor autorităţilor maghiare de al intimida sau de a-l discredita. Înzestrat cu o mare abilitate
oratorică, a devenit un orator elocvent în româneşte, ungureşte şi
nemţeşte.”
Mulţumesc autorului/autorilor acestui articol pentru
serviciul adus numelui acestui important personaj din istoria
acestei ţări, România.
sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Vaida-Voevod
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PLANŞĂ DE ARHITECTURĂ:
Echerul şi Compasul la Gradul de Ucenic
Simbolul este un concept, nu un semn. El poate, şi trebuie
să fie privit din perspectiva a trei planuri: material, mental şi
spiritual. La nivel material, simbolul este reprezentarea grafică,
cea pe care o vedem când luăm contactul cu simbolul. Această
primă conştientizare a simbolului necesită cele mai puţine
facultăţi şi cel mai puţin efort activ din partea privitorului. Planul
mental, putem înlocui aici cu intelectual, sunt cunoştinţele pe care
le avem legate de acest simbol şi care în urma contactului în
primul plan, cel grafic, ne sunt amintite. Interpretarea simbolului
prin prisma acestui plan depinde exclusiv de cât de multe
cunoştinţe avem legate de ideea reprezentată grafic. Ce-a de-a
treia şi pentru un iniţiat cel mai important dintre aspectele unui
simbol, este planul spiritual. Lucrul cu simbolul la acest nivel este
cel mai greu şi dacă până acuma am abordat simbolul pasiv, acum
necesită o abordare activă. Când vedem un semn şi cunoaştem
ceva despre ceea ce reprezintă, acesta devine un simbol care
afectează sinele nostru. Meditaţia, introspecţia, psihanaliza,
rugăciunea, chiar şi visarea conştientă, planul astral sau yoga,
sunt medii şi tehnici de lucru, la un nivel subtil, cu simbolul.
Simbolul pe care îl voi aborda acum este cel mai cunoscut
şi cel mai reprezentativ pentru Ordinul nostru. Este un simbol
universal, pentru că prin el se identifică Ordinul Iniţiatic
Universal şi Tradiţional al Franc-masoneriei la nivel global.
Oriunde în lume, oricine a auzit de Franc-masonerie, ştie să
recunoască Echerul şi Compasul ca fiind simbol cu care noi
Franc-masonii ne identificăm. El apare pe publicaţii, pagini web,
insigne, inele, diverse accesorii, sculptat în diverse monumente
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sau expus pe diverse clădiri. Echerul şi Compasul însă, luate
separat, scoase din contextul Ordinului, nu au nici o valoare
iniţiatică. Echere şi compasuri găsim la orice papetărie sau
magazin de unelte, nu este nimic special. Când însă le asociem,
ele vor reprezenta totdeauna Franc-masoneria. Aceasta este prima
fază în lucrul cu simbolul, sesizarea lui vizuală şi este comună
atât profanilor cât şi iniţiaţilor.
Echerul ca instrument, ne ajută să trasăm unghiuri drepte
iar compasul să descriem cercuri. Aici se opreşte cunoaşterea
mentală a profanilor. Dar noi, iniţiaţi în Ordinul Franc-masonic,
mai înţelegem în urma ritualului că Echerul şi Compasul alături
de Cartea Legii Sacre, reprezintă cele Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei. Noi aflăm că Echerul este emblema rectitudinii, că ne
inspiră calea cea dreaptă în gândurile şi acţiunile noastre şi că în
cadrul Lojii, este semnul distinctiv de autoritate al Maestrului
Venerabil. Compasul, aflăm tot din ritual, este un instrument de
măsură cu ajutorul cărui măsurăm raza acţiunilor noastre şi
consecinţele lor şi că trebuie să avem o atitudine frăţească faţă de
toţi semenii noştri, în special faţă de Franc-masoni. Şi mai aflăm
din ritual că la gradul de Ucenic, Echerul este aşezat peste braţele
Compasului, iar tot ansamblul este aşezat pe Cartea Legii Sacre.
Aşezarea Echerului peste Compas la gradul de Ucenic
reprezintă influenţele materiale asupra celor spirituale, pentru că
pătratul, figură geometrică formată din laturi egale şi unghiuri
drepte, desenată cu ajutorul Echerului, reprezintă materialul iar
cercul, formă geometrică formată din toate punctele aflate la
aceeaşi distanţă egală faţă de un alt punct, realizat cu ajutorul
Compasului, reprezintă planul spiritual. Ucenicul aşadar,
lucrează în planul material, dar este conştient de existenţa celui
spiritual. Aici se termină şi abordarea mea a simbolului în planul
mental, intelectual, atât profan cât şi din punct de vedere iniţiatic.
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Planul spiritual, emoţional pentru a fi mai uşor de abordat,
dacă primele două au putut fi văzute ca nişte generalităţi, acesta
din urmă este strict personal fiecăruia dintre noi. Regula de bază
în lucrul cu simbolul este că nimeni nu poate interpreta un simbol
în locul altcuiva şi este foarte adevărat, tocmai din cauza acestei
a treia faze. Planul spiritual, chiar dacă formează un întreg, nu ne
este tuturor accesibil în aceeaşi măsură. Lucrul în planul spiritual
depinde de experienţele pe care le-am avut, în această viaţă, dar
şi în cele anterioare, pentru că noi Franc-masonii ştim că sufletul
este nemuritor şi nu murim, ci trecem la Orientul Etern.
Sensibilitatea noastră în ceea ce priveşte acest plan depinde de
facultăţile şi simţurile noastre native dar şi de modul şi felul în
care noi le folosim. Prin acţiunile noastre putem să le ascuţim sau
să le tocim. Ar fi inoportun din partea mea să dau o interpretare
spirituală acestui simbol şi nici nu ar fi posibilă o materializare
doar am să vă împărtăşesc nişte trăiri personale, cu care toţi putem
rezone la un anumit moment.
Emoţional vorbind, simbolul Echerul şi Compasul la
gradul de Ucenic reprezintă moralitatea. Dacă avem o conduită
decentă, suntem atenţi ce facem, înţelegem că fiecare gest sau
gând are o consecinţă vizibilă pe moment sau nu, dacă înţelegem
că suntem verigi ale unui Lanţ de Unire fratern universal şi că
acţiunile noastre trebuie să fie la unison cu ale fiecărei verigi din
acest Lanţ, atunci simbolul de faţă a transmis iniţiatului ceea ce
avea de transmis. Cheia este să conştientizăm şi să simţim aceste
aspecte. Demagogia, impostura şi superficialitatea, de natură
umană fiind, încă mai zac printre noi şi trebuie să le înlăturăm.
Nu din simplu dogmatism - binele şi răul trebuie să fie neutralizat
- ci pentru că efectelel lor sunt nocive şi ne pun obstacole în Calea
devenirii noastre spirituale, de la Ucenic la Maestru.
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Legat de aşezarea lor, Ucenicul trebuie să înveţe să
cunoască şi să controleze mediul material pentru a putea avea
acces la mediul spiritual şi acest fapt este mai clar reprezentat de
”lepădarea metalelor” la intrarea în Templu, înainte de iniţiere
(metale pe care le primeşte înapoi la finalul iniţierii). Nu avem
voie să ducem cu noi murdăria profană în spaţiul sacru al
iniţiaţilor tuturor timpurilor.

PLANŞĂ DE ARHITECTURĂ:
Înţelepciune, Forţă şi Frumuseţe
Acestea sunt cele Treci Mici Lumini ale Francmasoneriei:
Înţelepciunea, Forţa şi Frumuseţea. Ele sunt reprezentate de cele
trei Colonete din jurul Pavajului Mozaicat. Acest simbol este
relativ nou, prima lui atestare fiind în Manuscrisul Dumfries nr.4
(1710) când deja era vorba de o ”masonerie speculativă”.
Celor trei Colonete li s-au atribuit diverse interpretări dea lungul timpului, în funcţie de influenţele Fraţilor care practicau
diversele Rituri. Important este să înţelegem corespondenţa dintre
cei trei stâlpi şi trei dintre ofiţerii Lojii.
Trebuie remarcat ca unul din colţurile Pavajului Mozaicat
este lăsat liber. Acest aspect lasă din nou loc de speculaţii. În
practica trasării perimetrului Lojii se foloseşte o funie cu 12
noduri, care se aşează conform celei a 47-a problemă a lui Euclid,
după care se răstoarnă şi astfel formează pătratul lung pe care se
aşează Pavajul Mozaicat. Astfel una din posibilele explicaţii
pentru ”lipsa” unei colonete în colţul din nord-est este că aceasta
este o STARE formată de celelalte trei Lumini.
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Înţelepciunea, Forţa şi Frumuseţea sunt cele trei virtuţi
elementare pe care se construieşte Templul. Astfel ele sunt suport
pentru trei lumânări care se aprind treptat în deschiderea
Lucrărilor şi se sting treptat în închiderea lor, simbolizând că
nimic nu poate fi făcut fără ele. Oswald Wirth spune că
Înţelepciunea elaborează planul, Forţa pune în mişcare energiile
necesare iar Frumuseţea dă finalitatea acţiunilor. ”Ideea nu este
justă decât dacă se realizează prin frumuseţe”.
Din ritual aflăm următoarele adevăruri despre Lucrarea
masonică: Înţelepciunea veghează asupra lor, Forţa le susţine şi
Frumuseţea le împodobeşte şi totodată ne dorim ca aceste virtuţi
să continue să radieze în noi şi în lumea profană prin invocările
înaintea stingerii luminilor.
Corespondenţele care se dau în relaţie cu acest simbol
sunt:
Înţelepciune – realizat în stil Ionic; reprezintă pe Maestrul
Venerabil; Singurătatea necesară evoluţiei spirituale; Chokmah
(Înţelepciune) dintre sefiroturile kabbalei; clasa Maeştrilor din
rândul Lucrătorilor.
Forţă – realizat în stil Doric; reprezintă Primul
Supraveghetor; Secretul în relaţia cu profanul; Geburah
(înţelegere) dintre sefiroturile kabbalei; clasa Ucenicului din
rândul Lucrătorilor.
Frumuseţea – realizat în stil Corintic; reprezintă pe al
Doilea Supraveghetor; Fraternitatea în relaţia cu Ordinul; Chesed
(putere) dintre sefiroturile kabbalei; clasa Calfelor din rândul
Lucrătorilor.
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PLANŞĂ DE ARHITECTURĂ:
Lanţul de Unire
”Armonia invizibilă este mai puternică decât cea vizibilă”
spune Heraclit în ”De Natura Rerum”. Aşa sunt şi legăturile care
se formează între Fraţi şi Surori în cadrul Lojii, a Obedienţei şi a
Ordinului Iniţiatic Tradiţional şi Universal al Franc-masoneriei.
Loja, Atelierul în care Francmasonii lucrează este un
Atelier în sensul cel mai exact al cuvântului dar cu implicaţii
foarte îndepărtate de forma materială a Lojii. În acest Atelier se
concep şi se nasc idei-forţă, în viziunea lui Stanislas de Guaita,
care pe urmă sunt transmise prin anumite canale asupra omenirii,
cu scopul de a ilumina minţile oamenilor, de a aduce şi avansa
progresul umanităţii. Cele mai vizibile şi mai cunoscute dintre
aceste idei-forţă sunt regăsite în deviza Francmasoneriei
Universale şi anume Libertate, Egalitate, Fraternitate, invocate
atât la deschiderea cât şi la închiderea Lucrărilor Lojii.
Canalul prin care se transmit aceste idei-forţă, atât de
benefice şi
necesare progresului pe calea luminii, în aceste vremuri în
care întunericul ignoranţei acoperă tot mai multe dintre sufletele
oamenilor este Lanţul de Unire practicat în Lojă.
Originile Lanţului de Unire se pierd undeva în secolul XII
în inima breslelor de zidari care nu îşi închideau lucrările din ziua
respectivă fără a forma acest lanţ şi a invoca Gloria Marelui
Arhitect al Universului. Pe atunci Lanţul se numea Lanţul
Alianţei sau a Legământului.
Lanţul se formează încrucişând braţele pe piept, dreptul
peste stângul, bărbia plecată pe piept; mâna dreaptă prinde mâna
stângă a Fratelui de lângă, fiind totdeauna orientată cu palma în
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jos, astfel încât palma stângă a celuilalt să fie orientată în sus. Prin
acest mod, Maestrul Venerabil transmite ideea-forţă creată în
acea Ţinută iar aceasta prinde forţă şi vigoare trecând pe la toţi
membrii Atelierului. Din această cauză Lanţul de Unire nu trebuie
privit ca un simplu ceremonial lipsit de orice valoare ezoterică şi
cei care îl formează trebuie să îşi canalizeze atenţia către ideea
enunţată de Maestrul Venerabil prin invocarea făcută în Lanţ.
Anumite Rituri indică practica Lanţului de Unire în
deschiderea Lucrărilor, altele în afara lor, iar altele îl includ ca
parte integrată în Lucrări. Nu este important să acordăm prea
multă atenţie acestui detaliu, important este ca fiecare Lojă care
lucrează un anumit Rit să îl respecte întocmai.
Lanţul de Unire este singura manifestare care este permisă
şi în afara Lojii. La înmormântări, în capelă sau la mormânt, Fraţii
pot forma Lanţul de Unire în jurul Masonului trecut la Orientul
Etern.
Ca orice simbol în Francmasonerie, Lanţul are pe lângă
aspectul ezoteric şi un aspect mintal. Fratele sau Sora nou iniţiaţi
constată după ce primesc Lumina că ei sunt parte a Lanţului de
Unire format de Lojă. Momentul primirii Luminii coincide cu
conştientizarea faptului că, de acum înainte fiecare din noi este o
verigă a unui lanţ de fraternitate şi primim explicaţia acestui
simbol: ”Dragul meu, în jurul tău s-a format un Lanţ de Unire, ce
constituie o verigă a Lanţului Francmasoneriei Universale şi care
îţi arată că Francmasonii nu te vor părăsi atâta timp cât Adevărul,
Dreptatea, Fidelitatea şi Dragostea frăţească vor rămâne sacre
pentru tine…”. Această explicaţie nu necesită o detaliere
suplimentară, caracterul moral şi armonia în cadrul Ordinului
fiind foarte clar enunţate. Dar ce este de remarcat este faptul că
Lanţul format în cadrul Lojii este doar o verigă a Lanţului format
de Ordinul Universal al Francmasoneriei. Din nou întâlnim un
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aspect de natură spirituală a acestui simbol şi anume faptul că
odată introduşi în Lanţ ne unim în spirit cu toţi Fraţii şi Surorile
din întreg universul, fie că au trecut la Orientul Etern, fie că sunt
răspândiţi pe suprafaţa pământului. Astfel, Lanţul de Unire este
simbolul care sparge barierele timpului şi a spaţiului, revelând
natura spiritului, esenţa divină în fiecare dintre noi: nemurirea
sufletului ca rezultat al sursei Marelui Arhitect al Universului din
care el a răsărit.
După ce Fraţii au format Lanţul de Unire, Maestrul
Venerabil rosteşte o invocaţie a ideii-forţă după care Fraţii
balansează energic de 3 ori braţele şi DESFAC Lanţul lăsând
libere mâinile. Dacă Lucrările continuă, fiecare merge la locul
său.
În zilele noastre, observă Marius Lepage, sunt puţine
Ateliere care dau naştere acestor idei-forţă şi din păcate şi mai
puţini Maeştrii Venerabili care să le conceapă. Unica cerinţă
pentru a putea genera aceste energii este să avem sufletul liniştit,
gândul curat şi disciplina corpului fizici în timpul Lucrărilor.
Momentul cheie este invocarea dată de Maestrul Venerabil şi
atunci toţi Fraţii şi Surorile din Atelier trebuie să se dedice într-u
totul acestei idei.
La desfacerea Lanţului energiile sunt preluate în alte
planuri de unde se întorc şi materializează schimbările propuse
prin invocaţie. Nu este vorba de magie sau vrăjitorie! Totul în
jurul nostru este vibraţie iar odată ce un întreg rezonează şi
vibrează la aceeaşi intensitate şi mediul înconjurător începe să
rezoneze cu generatorul şi preia nivelul de vibraţie de la acesta.
Acest lucru era cunoscut de constructorii piramidelor şi altor
edificii antice de unde s-a transmis Zidarilor Liberi, constructori
de Catedrale şi de la ei nouă, Francmasoni care ridicăm temple
simbolice.
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PLANŞĂ DE ARHITECTURĂ:
Pavajul Mozaicat
Pavajul Mozaicat se află în centrul Templului încadrat de
cei trei stâlpi - Înţelepciune, Forţă şi Frumuseţe. El este format
din pătrate albe şi negre, dispuse alternant, înconjurate de o
bordură neagră. Numărul pătratelor nu este atât de important şi ca
dovadă el diferă de la rit la rit sau de la Lojă la Lojă. Robert
Ambelain susţine că numărul de pătrate trebuie să fie 108, aşa că
în Anticul şi Primitivul Rit Memphis-Misraim se respectă această
regulă. Singura regulă cu adevărat importantă este aceea care
stabileşte că dimensiunile tablei de şah să fie proporţionate în
funcţie de numărul de aur şi anume un raport de 1,618 la 1. În alte
rituri şi mai ales în America întreaga podea este formată din
careuri alb şi negre.
Istoria apariţiei acestui simbol în ritualul masonic este pe
atât de incertă pe cât de confuză. Ritualurile masonice vechi, cu
mult înaintea fondării Marii Loji Engleze in 1717, nu descriu
acest simbol. Abert Mackey propune ca teorie a apariţiei
pavajului mozaicat o greşită traducere a unor ritualuri franceze în
care era vorba de o bordură dantelată în jurul Planşei de Trasat
(Tabloul Lojii) a gradului de ucenic.
Alte teorii susţin că ar fi o reprezentare a cercului magic
folosit în practicile oculte ale magiei ceremoniale. Magul intră în
cerc, invocă anumite entităţi spirituale bune sau rele iar prin faptul
că el este în centrul acelui cerc de protecţie, entităţile respective
nu au influenţe necontrolate asupra Magului. Această ipoteză este
puţin probabilă să fie validă deoarece noi nu călcăm nici o dată
Pavajul Mozaicat.
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Anumiţi autori pun simbolul în seama Cavalerilor
Templieri, care ar fi folosit în cadrul ritualurilor lor un covoraş cu
bordură neagră şi ţesut în careuri albe şi negre. Nici această
ipoteză nu poate fi verificată.
Loja masonică are ca sursă primară de inspiraţie Templul
lui Solomon. Astfel, anumiţi autori de cărţi masonice, avansează
posibilitatea ca Templul Regelui Solomon să fi avut interiorul
pavat cu dale albe şi negre, dispuse alternant. Şi la fel unii atribuie
ca sursă a pavajului Tabernacolul şi pe Moise.
Din punct de vedere al simbolismului acest aspect al
originii contează mai puţin. Ce este important pentru iniţiat este
interpretarea şi înţelegerea a ceea ce acest simbol are de transmis
şi mai ales conştientizarea şi trăirea acestuia. Astfel învăţăm că
Pavajul Mozaicat reprezintă dualitatea, contrastele lumii
manifestate, bine-rău, frumos-urât, armonie-haos, etc. Interdicţia
de a călca acest simbol survine de la faptul că în Templu, spaţiu
sacralizat al Iniţiaţilor, unde totul decurge conform planşei cu o
precizie chirurgicală, un pas pe pavajul mozaicat nu va putea fi
calculat nici o dată cu exactitate iar sensul echilibrului în dualitate
s-ar pierde.
Mai putem interpreta astfel circuitul în jurul acestui
simbol şi anume, îl înconjurăm in sens orar şi marcăm cele patru
colţuri, simbolizând cele patru puncte cardinale sau cele patru
virtuţi cardinale, Cumpătare, Curaj, Prudenţă şi Dreptate.
Valoarea simbolului nu constă nici în istoria lui, nici în
materialul din care este făcut, nici din detaliile construcţiei sale,
ci prin faptul că transmite realitatea constantă a universului, o
alternare între bine şi rău de care masonul trebuie să se distanţeze.
Atâta timp cât el se va sprijini pe Înţelepciune, Forţă şi Frumuseţe
şi va acţiona în conformitate cu cele patru virtuţi cardinale
Cumpătare, Curaj, Prudenţă şi Dreptate, acesta va reuşi.
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PLANŞĂ DE ARHITECTURĂ:
Despre Libertăţi Şi Obligaţii În Franc-Masonerie
Trebuie să facem clar diferenţa între libertate şi anarhie,
ordine şi haos. Libertatea înseamnă să îţi fie respectate drepturile
şi să respecţi drepturile altora.
Ce drepturi trebuie respectate în Franc-masonerie?
În primul rând trebuie respectate drepturile fiecărui Frate
sau Soră dar trebuie respectate şi drepturile Lojii şi ale Obedienţei
şi în general al Ordinului. Am învăţat din ritualul primului grad
care este regula de aur a Franc-masoneriei: ”Fă celorlalţi doar
ceea ce ai dori să îţi facă ei ţie”. Este cât se poate de elocvent acest
slogan – drepturile pe care le respecţi sunt drepturile care îţi vor
fi respectate.
Dar care sunt drepturile Lojii, a Obedienţei şi a Ordinului?
Dreptul Ordinului este de a-şi îndeplini misiunea – adică
de a reforma societatea şi de a o conduce pe calea spre Progres a
umanităţii. Nici unul din noi nu are voie să nu respecte acest drept
al Ordinului nostru. Tradiţia care dă valoare Franc-masoneriei
trebuie lăsată să se manifeste liberă în toate aspectele vieţii
noastre. Astfel la serviciu, între prieteni, în familie, în relaţie cu
copii şi bătrânii noştri, în viaţa civilă şi în cea militară, absolut
oriunde păşim nu avem voie să uităm că suntem Franc-masoni.
Comportamentul nostru este cartea de vizită a Ordinului şi
depinde de noi, de fiecare să avem un nume impecabil pe cartea
de vizită. Fiind oameni buni vom atrage tot oameni buni şi astfel
scopul Ordinului de a transforma oameni buni în oameni şi mai
buni poate fi îndeplinit.
Dreptul Obedienţei este dreptul de funcţionare şi de
administrare. Fiecare Lojă şi fiecare membru al Lojii trebuie să
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fie conştient de cele patru nivele de recunoaştere în Francmasonerie. Un membru este recunoscut de Fraţii săi – o Lojă este
recunoscută doar prin afilierea ei la o Obedienţă – iar o obedienţă
este recunoscută dacă aparţine unui grup de recunoaştere
internaţional. Fără o Obedienţă solidă, recunoscută, munca unei
Loji nu va fi nici odată suficient de eficientă. Astfel, fiecare Frate
sau Soră trebuie să îşi aducă contribuţia la buna funcţionare a
Obedienţei şi să susţină continuu dezvoltarea ei. Trebuie
respectate Regulamentele ei, Constituţia ei, deciziile Conducerii
ei şi nu în ultimul rând plata sumelor cerute nu sunt obligaţii sunt
datorii de onoare.
Dreptul Lojii este de a Iniţia. O lojă care nu iniţiază minim
trei membri pe an, este o Lojă care tinde să dispară. Conform
ultimilor statistici ale Franc-masoneriei în lume, din totalul
membrilor în decurs de 10 ani se pierd mai bine de jumătate iar
din cei nou intraţi rămân undeva la 30%. În România situaţia arată
puţin mai bine. Tocmai pentru a îndeplini această sarcină
importantă, de a transmite Tradiţia Franc-masoneriei prin Iniţiere,
Loja este suverană şi poate să aleagă cum doreşte să funcţioneze:
liberal sau tradiţional – masculină, feminină sau mixtă; Întru
Gloria Marelui Arhitect al Universului sau Întru Progresul
Umanităţii; cu Cartea Legii Sacre deschisă sau doar cu
Constituţiile Obedienţei şi Regulamentul Lojii; îşi alege Ritul în
care doreşte să lucreze; şi îşi alege liberă membrii pe care doreşte
să îi primească spre Iniţiere sau afiliere. Dar cum se respectă toate
aceste drepturi? Răspunsul este
cât se poate de simplu:
respectând regulamentul, tradiţia şi obiceiurile Lojii. Conducerea
Lucrărilor este asigurată de un Colegiu de Ofiţeri, administrarea
Lojii este în responsabilitatea Consiliului Lojii iar deciziile se
ratifică în Camera de Mijloc. Nici un membru nu poate să se
opună Colegiului de Ofiţeri când conduce Lucrările precum nici
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un membru nu poate să se opună Consiliului Lojii când îşi
exercită atribuţiile de administrare. Modul prin care se poate
interveni este descris în ritual, în regulamentul Lojii şi al
Obedienţei.
Fiecare trebuie să fie conştient că face parte dintr-un
Ordin Iniţiatic nu dintr-o asociaţie de caritate, club sportiv, club
de afaceri, sau orice alt club cu diverse tematici. Ca Ordinul să
poată funcţiona, manifestat în Lojă, aici trebuie să domnească
disciplina. Nu înseamnă că dacă funcţionăm disciplinat nu
funcţionăm liber! Libertatea este garantată în primul rând de
disciplină şi în al doilea rând de înţelegere. Fiecare membru al
unei Loji trebuie să fie disciplinat şi să îşi înţeleagă locul său în
funcţionarea Lojii.
Care sunt drepturile membrilor atunci?
Fiecare membru, Frate sau Soră, are dreptul de a participa
la Ţinutele Lojii sale sau de a vizita alte Loji în baza protocoalelor
de reciprocitate şi recunoaştere. Are dreptul să primească
învăţături masonice în conform cu Tradiţia Ordinului şi a Ritului.
Are dreptul să se implice în conducerea Lucrărilor sau
administrarea Lojii prin vot liber conform regulamentului Lojii şi
al Obedienţei. Are dreptul să ceară ajutor şi sprijin Fraţilor şi
Surorilor şi are dreptul să îl primească. Are dreptul să devină un
om mai bun şi are dreptul să muncească la îndeplinirea scopului
Franc-masoneriei – ridicarea Templului Universal al Umanităţii.
Înţelegem deci că fiecare drept este şi o obligaţie şi trebuie tratat
ca atare.
Cum putem respecta modul de funcţionare al Francmasoneriei în acord cu cele descrise mai sus? Prin înţelegerea
responsabilităţilor noastre şi prin disciplina specifică unui Ordin
Iniţiatic. Ce folos avem dacă respectăm acest mod de funcţionare?
Prin felul nostru de a lucra în Templu, transpus în lumea profană,
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asigurăm o schimbare în societate, o schimbare la nivel de
conştiinţă universală. Oamenii învaţă cel mai bine după puterea
exemplului şi noi avem datoria de a fi exemple pentru societate,
fiecare în mediul său, şi de a restaura prin aceasta un sistem corect
de valori.
Lăsăm Metalele la Porţile Templului, ceea ce înseamnă că
lăsăm profanul afară şi nu îl aducem în sacru, dar invocăm
Lumina care să vegheze asupra activităţilor din lumea profană,
ceea ce înseamnă că avem dreptul şi obligaţia să ducem sacrul în
profan – cu menţiunea ca Lumina să rămână ferită de ochii
profanilor, ceea ce înseamnă că nu trebuie să predicăm
învăţăturile noastre ci să le exemplificăm punându-le în practică.
Fie ca Echerul şi Compasul să vă ilumineze sufletele, să
vă ghideze minţile şi să măsoare acţiunile voastre.

LUF-1905
LIGA UNIVERSALĂ A FRANC-MASONILOR
GRUPUL NAŢIONAL ROMÂN
DE UNDE VENIM?
În 1903 ia fiinţă în Elveţia organizaţia ”Biroul de Relaţii
Internaţionale Masonice”. Această organizaţie avea rolul de a
aduce mai aproape Fraţii din diferitele Obedienţe ale diferitelor
ţări în vederea îmbinării Lanţului Universal al Franc-Masoneriei.
Aceasta a fost ideea care a însufleţit formarea Ligii.
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În 1905 va lua fiinţă Liga
Universală a Franc-masonilor la
finalul
Conferinţei
Mondiale
”Esperanto” din Franţa, conferinţă la
care au participat în special Francmasoni din toate colţurile lumii.
Numele de început al Ligii a fost
”Esperanto Masona” şi va fi schimbat
în 1913 în numele actual - ”Liga Universală a Franc-masonilor”,
în urma Conventului anual de la Berna, Elveţia. În prezent se
foloseşte numele de LUF-1905 pentru a comemora momentul
aşezării pietrei de temelie a acestui demers extrem de important
în contextul Ordinului Franc-masonic.
În 1992, în cadrul Adunării Generale, s-a luat decizia de a
primi în Ligă şi persoane de sex feminin, membri ai diferitelor
Obedienţe mixte sau feminine.
Până la cel de al II-lea Război Mondial, LUF era reprezentată în
72 de ţări şi însuma 12000 de membri. După conflictul mondial
doar Grupul naţional din Elveţia mai era activ, cu sediul în
Geneva.
Chiar şi în ziua de azi Liga este prezentă în viaţa masonică
internaţională, având membri sau grupuri naţionale în Austria,
Belgia, Danemarca, Germania, Spania, Franţa, Italia,
Luxemburg, Elveţia, Argentina, Brazilia, Canada, Columbia,
Ecuador, Mexic, Paraguay, Uruguay, USA, Venezuela, Israel,
Liban, Togo şi Republica Democrată Congo.
CE SUNTEM?
Liga este o platformă de comunicare în primul rând, de
cunoaştere şi de comuniune între Franc-masoni. Nu este în
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schimb o putere masonică şi nici fraternală. Pur şi simplu prin
scopul şi mijloacele ei, Liga devine un centru de reflecţie care
întruneşte oameni preocupaţi de binele omenirii. Prin natura ei
Liga nu concurează cu Lojile Masonice sau Obedienţele care au
ca scop, prin iniţierea membrilor ei, de a răspândi Lumina printre
oameni şi astfel de a combate viciul şi ignoranţa ducând spre
progresul umanităţii. Liga vine să completeze acest efort şi să îl
susţină prin mijloacele ei de lucru adresându-se Franc-masonilor
la un nivel personal.
CARE ESTE SCOPUL NOSTRU?
Scopul organizaţiei este azi mai actual ca oricând. În zilele
noastre când Francmasonii sunt reuniţi în zeci sau sute de
Obedienţe pe ţară şi mii şi zeci de mii în lume, câteva din ele
având tratate reciproce de amiciţie dar multe fiind ostile una
alteia, trebuie să ne amintim de sarcina Franc-masonilor: ”Să
adunăm ceea ce s-a risipit”. Astfel Liga reuneşte păstrând acest
îndemn, Franc-masoni indiferent de sex, religie, naţionalitate, de
limba vorbită, de Lojă sau Obedienţă, sau de gradul pe care îl
deţin, la un nivel individual şi personal. Liga nu se amestecă în
viaţa proprie a Lojilor şi Obedienţelor iar Fraţii şi Surorile care
sunt membri ai Ligii au libertatea totală în ceea ce priveşte
activitatea în cadrul Grupurilor locale sau naţionale.
CE FACEM?
La nivel de activitate practică, Liga organizează un
Convent anual în câte una din ţările în care ea este reprezentată
iar grupele naţionale sau cele locale au libertatea de a organiza
întâlniri lunare sau cum consideră de cuviinţă, prin care să
144

închege Lanţul de Unire al Ordinului Franc-masonic şi să
consolidează relaţiile între oameni.
Mijloacele prin care Liga lucrează spre a-şi atinge scopul
sunt: încurajarea tuturor activităţilor menite să apropie oamenii şi
să aducă înţelegere în rândul lor; conferinţe şi prezentări, atât
publice cât şi în interiorul Ligii, pe diferite teme; publicarea
diferitelor materiale şi informaţii prin care să fie promovate
idealurile Ordinului de Fraternitate Universală şi ale Ligii;
acordarea de ajutor membrilor aflaţi în situaţii de necesitate, după
posibilităţi şi totdeauna în conformitate cu principiile Ordinului
şi ale legilor ţării în care activează; implicarea în viaţa societăţii
prin educarea membrilor ei astfel încât aceştia să cunoască şi să
înţeleagă importanţa unui comportament conform legii iubirii:
”Iubeşte-ţi aproapele tău!”; consolidarea şi implementarea unui
sistem de valori corect în care dreptatea este un drept fundamental
al fiecăruia iar toleranţa este legătura care uneşte toţi membrii
comunităţilor. Toate acestea în folosul umanităţii şi cu scopul de
a combate egoismul, invidia şi ignoranţa, cauze primare ale
suferinţei şi dezbinării.
VIZIUNE
Poziţia Ligii faţă de politică şi religie este una neutră, prin
care inspiră toleranţă, dar totodată Liga prin scopurile şi
mijloacele ei condamnă şi combate extremismul de orice fel ar fi
el.
Urmând deviza atât de justă şi dragă întemeietorilor lumii
moderne - ”Unitate în diversitate”, Liga uneşte Fraţi şi Surori
indiferent de Loja din care fac parte sau de Obedienţă, oricare ar
fi curentul în care acestea se înscriu – Regular, Liberal sau
Tradiţional, indiferent de riturile practicate, de caracterul
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masculin, feminin sau mixt, păstrând ca element fundamental în
construcţia ei individul - Franc-Masonul ”om liber şi de bune
moravuri, prieten de o potrivă cu cel sărac şi cu cel bogat cu
condiţia ca aceştia să fie virtuoşi”, om de cultură şi tradiţie
universal în natura sa.
Doar împreună putem lucra la realizarea scopului suprem
al Ordinului, ridicarea Templului Universal al Umanităţii.
LUF-1905 ÎN ROMÂNIA
Având în vedere situaţia FrancMasoneriei
din
România,
am
considerat acesta ca fiind momentul
oportun pentru fondarea Grupului
naţional român al Ligii Universale a
Franc-Masonilor. Chiar dacă au existat
câteva încercări anterioare, nu a fost
realizat nimic în acest sens.
Numărul mare de Obedienţe încoronat de orgoliile şi
rivalitatea dintre ele ne împing să ne adresăm celui mai important
element al Ordinului nostru, Franc-masonul, care este înainte de
toate Om. Fraţi şi Surori, oameni de bună credinţă, care doresc să
se cunoască între ei o pot face prin intermediul Ligii fără a încălca
prevederile Obedienţelor şi Lojilor lor, fără a implica în nici un
fel organizaţiile din care fac parte. Nu încercăm să unim
organizaţiile şi nu încercăm să unificăm Ordinul. Încercăm să
unim oamenii care au aceleaşi idealuri dar care sunt diferiţi prin
viziunile pe care le au. Astfel singurele pietre implicate în această
Construcţie sunt acele pietre folosite în construcţia societăţii,
oamenii!
Principiile după care funcţionează Liga sunt:
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Libertatea de conştiinţă a fiecărui individ în parte.
1.
2.
Toleranţa faţă de ceea ce ne diferenţiază, pentru că ceea
ce ne aseamănă ne uneşte şi ceea ce ne deosebeşte ne dă forţă.
Combaterea extremismului şi separatismului de orice fel
3.
prin cunoaştere şi înţelegere.
4.
Consolidarea Lanţului de Unire prin cunoaşterea şi
dialogul deschis între membri Ordinului.
5.
Dezvoltarea societăţii şi a mediului în care trăim prin
acţiuni educative, culturale şi filantropice.
6.
Combaterea ignoranţei prin cunoaştere.
7.
Acordarea de sprijin membrilor aflaţi în nevoie.
Anul acesta, la împlinirea a 110 ani de la fondarea Ligii
Universale a Franc-Masonilor. Este momentul în care ia naştere
acest Grup naţional şi prin aceasta consolidarea Lanţului de Unire
care leagă Ordinul nostru de sute de ani, atât în România cât şi în
lume.
Acest pas aduce România, încă o dată, în peisajul masonic
internaţional şi deschide o cale de dialog universală pentru
membrii Ordinului Iniţiatic Universal al Franc-masoneriei.
REZUMAT
Liga Universală a Franc-masonilor – 1905 a fost fondată
în anul 1905 de către mai mulţi Franc-masoni activi în diverse
Loji şi Obedienţe. Asociaţia este compusă din membri activi,
bărbaţi şi femei, membri ai Ordinului Iniţiatic Universal al Francmasoneriei, care sunt implicaţi în Asociaţie la un nivel strict
personal. Obiectivul ”LUF-1905” este de îmbunătăţi şi de a
dezvolta relaţii fraterne şi de amiciţie între Franc-masonii din
întreaga lume, fără a avea vreun interes economic, politic sau
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religios. Asociaţia aspiră la idealul de fraternitate între toţi
oamenii din toate naţiunile.
”LUF-1905” încurajează orice demers menit să dezvolte
armonia între oameni şi care promovează Fraternitatea
universală; asistă Franc-masonii aflaţi în dificultate sau în pericol,
totdeauna în limita posibilităţilor şi totdeauna respectând
legislaţia în vigoare; încurajează schimbul de idei; publică
informaţii şi documente de interes general sau particula pentru
membrii ei; organizează întâlniri, Congrese şi grupe de lucru;
organizează conferinţe cu oratori din diverse ţări; dezvoltă
activităţi culturale şi ştiinţifice între Franc-masonii din toată
lumea.
Membrilor asociaţiei le revine libertatea totală în
chestiunile de interes personal. ”LUF-1905” nu se amestecă în
treburile interne ale Obedienţelor masonice şi are o atitudine
neutră referitoare la afaceri, politică şi religie, aceste domenii
fiind preocuparea exclusivă şi personală a fiecărui membru.
Asociaţia condamnă cu severitate orice organizaţii sau acţiuni
care promovează ideologii extremiste, separatiste sau care
contravin în orice fel Declaraţiei Universala a Drepturilor Omului
adoptată de Adunarea Generala a Organizaţiei Naţiunilor Unite la
10 de decembrie 1948 şi că nu aparţin vreunei grupări a cărei
activităţi contravin legilor ţării.
”LUF-1905” nu este o Obedienţă Masonică, nu practică
activităţi ritualice masonice, nu se implică în viaţa masonică a
membrilor ei şi nu conferă grade sau funcţii masonice în cadrul
nici unui Rit. Asociaţia respectă opinia şi activitatea fiecărei
Obedienţe masonice, a fiecărei Loji şi nu se amestecă în
polemicile dinte acestea. În cadrul ”LUF-1905” nu există
rivalităţi şi resentimente, există doar armonie şi fraternitate între
membrii ei indiferent, de sex, naţionalitate, religie, statut social,
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viziuni filozofice sau politice şi mai ales indiferent de Lojile sau
Obedienţele din care membrii ei fac parte. Apartenenţa la
Asociaţia ”LUF-1905” nu contravine regulamentului, statutului şi
constituţiei nici unei Obedienţe, fiind o asociaţie profană iar unica
influenţă asupra deciziei de apartenenţă aparţine individual
propriei persoane.

Codul de conduită universal al Franc-masonilor
PRINCIPII GENERALE:
1. Membri Ordinului, indiferent de sex, credinţă, afinităţi
politice, aparţin Lojilor şi Obedienţelor, a căror Principii,
Regulamente Generale şi Particulare, Statute, Constituţii
şi alte reglementări le respectă fără abatere.
2. Orice Mason, indiferent de Obedienţă şi Lojă, respectă
legile tării în care trăieşte şi îi este strict interzis să
întreprindă activităţi extremiste de orice fel sau să susţină
astfel de ideologii.
3. Oricărui Mason, indiferent de Obedienţă sau Lojă, îi este
interzis să iniţieze sau să participe la acţiuni care ar
destabiliza situaţia socială a ţării în care trăieşte, Francmasoneria fiind o instituţie în slujba ţării.
4. La Ţinutele ritualice, închise sau deschise, este strict
interzis dezbaterea subiectelor de ordin politic sau religios
precum şi situaţii de administraţie internă a ţării ăn care
trăieşte, sau a oricărui altui stat.
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5. Obedienţa este administratorul exclusiv al primelor 3
grade ale Masoneriei, numite ”Grade Albastre”. Nu se
amestecă şi nu permite amestecul altor structuri masonice
care administrează grade laterale (sau înalte) şi se apleacă
strict asupra celor trei grade: Ucenic, Calfă şi Maestru
Mason.
6. Pe lângă actele normative specificate la punctul 1. toţi
Franc-masonii trebuie să respecte regulamentul intern al
Lojii din care fac parte dar şi jurămintele prestate pe cele
Trei Mari Lumini ale Franc-masoneriei.
7. Orice funcţie ocupată în Lojă sau în conducerea
Obedienţei nu reprezintă un onor şi nu aduce cu sine
privilegii. Funcţiile sunt îndatoriri faţă de lojă sau de
Obedienţă şi trebuie îndeplinite deoarece ele sunt
considerate datorii de onoare. Ofiţerii sunt în slujba Lojii
sau a Obedienţei conform sloganului ”Loja l-a ridicat, el
ridică Loja”.
8. Orice Frate sau Soră are obligaţia să vină în întâmpinarea
unui Frate sau a unei Surori când aceştia au nevoie, dar
totdeauna în măsura posibilităţilor şi respectând legea ţării
în care trăiesc. Întrajutorarea fraternă este sinceră şi nu
funcţionează pe sistemul unui ”troc”, creând obligaţii
personale a celui ajutat faţă de cel care ajută.
9. Orice Frate sau Soră are obligaţia de a-şi păstra un renume
onorabil în societate, ei fiind oameni de bune moravuri,
resping viciul şi combat în măsura posibilităţilor şi a legii
intoleranţa, extremismul şi totalitarismul de orice natură.
Orgoliile şi disensiunile personale nu găsesc adăpost în
Ordinul nostru precum şi excesele şi abuzurile asupra
libertăţii de conştiinţă a fiecăruia sau a Drepturilor
Omului.
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10. Conflictele apărute între Fraţi sau Surori se vor rezolva în
interiorul lojii iar dacă acolo nu este posibil se va apela la
instanţa de judecată din cadrul Obedienţei. Dacă nici
acolo nu se găseşte o rezolvare, abia atunci se va apela la
o instanţă de judecată profană. Orice conflict trebuie
aplanat şi rezolvat pe cale amiabilă, deoarece cuvântul
unui om de onoare (în acord cu legile ţării) cântăreşte mai
mult decât orice organizare profană.
11. Orice Frate sau Soră are obligaţia morală spirituală
asumată de a căuta perfecţionarea sa. În primul rând
trebuie să depună efortul necesar ca să devină un om mai
bun, trebuie să dea dovadă în permanenţă de un
comportament demn şi moral, trebuie să fie toleranţi şi
deschişi astfel încât să constituie prin persoana lor un
exemplu de urmat pentru alţi membri ai Ordinului şi a
societăţii profane. Fiecare membru are obligaţia de onoare
de a-şi aduce aportul la dezvoltarea şi funcţionarea
Ordinului, după puterile sale şi în acord cu legislaţia ţării.
12. Principiile Artei Regale, Învăţăturile Ordinului, studiul
simbolurilor şi practicarea ritualului masonic, şi
jurisprudenţa Ordinului sunt obligatorii pentru fiecare
membru indiferent de Lojă sau Obedienţă, în măsura
puterilor şi capacităţilor sale.
13. Cel care recomandă un profan pentru Iniţiere devine
”Naşul” acestuia şi îşi asumă formarea masonică şi
respectarea prevederilor regulamentare ale Ordinului de
către ”Finul/Fina” sa, răspunzând de orice abatere din
partea celui recomandat.
14. Cuvântul unui Franc-mason o dată dat trebuie respectat.
Astfel cei care îşi dau cuvântul trebuie să o facă echilibrat
şi conştienţi de capacităţile lor. În cazuri excepţionale şi
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în situaţii imprevizibile, un Frate sau o Soră poate să nu
onoreze cuvântul dat dar trebuie să argumenteze solid
acest fapt, el fiind considerat o excepţie.
ÎN CADRUL ŢINUTELOR:
1. Ţinutele rituale sunt organizate fie de Lojă fie de
Obedienţă şi suportă un regulament special de funcţionare
adoptat de organismul în cauză. Acesta poate să difere de
la caz la caz dar totdeauna trebuie să fie în acord cu
reglementările generale ale organismului în cauză.
2. Nici un Frate sau Soră nu poate să participe la o Ţinută
masonică dacă se află sub influenţa diferitelor substanţe,
care nu îi permit să fie lucid şi să judece cu imparţialitate,
să care îl determină să aibă un comportament nedemn faţă
de el şi de ceilalţi membri ai Ordinului.
3. În timpul acestor Ţinute nu se vor folosi telefoane mobile
sau orice alt obiect prin care se perturbă liniştea şi ordinea
evenimentului. Dacă o situaţie de urgenţă impune
utilizarea telefonului mobil, Fratele sau Sora trebuie să
anunţe în prealabil Maestrul Venerabil care poate să
recomande acoperirea din exterior a Templului sau să
delege pe ofiţerul Acoperitor Intern să însoţească afară din
Templu acea persoană, când va fi nevoie, fără a deranja
desfăşurarea Ţinutei.
4. Nu se fac poze şi nu se filmează Fraţii şi Surorile decât cu
acordul lor şi doar în urma unei autorizări din partea
Maestrului Venerabil în Ţinută sau a Marelui Maestru în
cadrul Conventului. Expunerea publică a acestor
materiale se face doar cu acordul Maestrului Venerabil
sau după caz a Marelui Maestru.
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5. În cadrul Ţinutelor nu se vorbeşte neîntrebat şi totdeauna
se cere cuvântul. Nu se poate interveni mai mult de 3 ori
pe unu din subiectele abordate iar intervenţiile trebuie să
fie scurte şi la obiect. Înainte de a vorbi Fratele sau Sora
se ridică în picioare şi se pun la Ordin.
6. În Ţinute nu se circulă în Templu fără a fi însoţit şi doar
la chemarea Maestrului Venerabil.
7. În Ţinută se adoptă poziţia demnă şi onorantă spatele
drept, mâinile pe genunchi, picioarele în echer, nu picior
peste picior.
8. Atitudinea fiecărui membru trebuie să fie una naturală dar
cu bun simţi şi totdeauna în spiritul întâlnirii la care
participă. Glumele, bancurile sau alte remarci se vor face
după Ţinută şi nu în cadrul acesteia.
9. Ucenicul nu are voie să ia cuvântul în Ţinută, iar Planşele
sale de Arhitectură vor fi prezentate de către un membru
cu gradul de Maestru-Mason. Excepţii sunt situaţiile
speciale când Maestrul Venerabil poate să dispună altfel.
10. Ţinutele de Lojă sau de Obedienţă sunt evenimente
fraterne solemne şi se vor trata ca atare de către fiecare
membru în parte.
VESTIMENTAŢIA:
1. Codul vestimentar este reglementat de regulamentul
particular al Lojii sau de regulamentul general la
Obedienţei şi prevede detalii în funcţie de fiecare
eveniment în parte.
2. Este de la sine înţeles că vestimentaţia unui membru al
Ordinului trebuie să fie pe măsura activităţii la care
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3.

4.

5.

6.

participă, dar totdeauna să creeze o imagine demnă şi
îngrijită a acestuia.
Însemnele şi insignele profane sau care indică alte
activităţi nu au ce să caute pe ţinutele Fraţilor şi Surorilor
în cadrul întâlnirilor masonice. Însemnele şi insignele care
corespund simbolisticii Ordinului trebuie purtate cu
discreţie şi evitând cu orice preţ încărcarea veşmintelor.
La Ţinutele ritualice este obligatoriu portul paramentelor
masonice conform specificităţii întâlnirii şi a gradului
deţinut de către Fratele sau Sora participant. Paramentele
se poartă totdeauna peste îmbrăcăminte excepţie făcând
doar situaţia în care un Frate poartă frac şi acesta nu
acoperă şorţul.
De preferat la Ţinute Fraţii vor purta costum negru sau de
culoare închisă, cămaşă albă sau de culoare deschisă,
papion, cravată, etc. negru sau de culoare închisă, pantofi
negrii sau închişi la culoare, şi şosete negre sau închise la
culoare. Surorile în funcţie de regulamentul fiecărei Loji
sau Obedienţe vor purta vestimentaţie similară cu a
Fraţilor sau acolo unde este permis, peste veşminte vor
purta o robă neagră până la gleznă. Îmbrăcămintea
Surorilor trebuie să fie totdeauna decentă şi cât se poate
de modestă, deoarece trebuie să fie în acord cu spiritul
Ordinului. Robele nu vor fi purtate în cadrul
manifestărilor publice.
Portul însemnele gradelor şi a funcţiilor, paramentelor şi
decorurilor în cadrul Riturilor de Perfecţie este rezervat
acelor întâlniri, nefiind permise în cadrul Ţinutelor de
Lojă sau ale Obedienţei, decât pentru Fraţii şi Surorile
care formează delegaţii oficiale ale acestor Rituri.
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7. Pentru militari, poliţişti, etc. care se supun unui
regulament propriu conform sarcinilor de serviciu,
vestimentaţia masonică nu trebuie să contravină acestor
reglementări. Singura condiţie impusă este portul
paramentelor masonice. La fel şi în cazul preoţilor sau a
călugărilor.
8. Dacă din motive personale un Frate sau o Soră nu poate
să ajungă la Ţinută conform prevederilor de mai sus, va
purta o robă neagră până la gleznă şi va pune paramentele
peste robă. Acestea sunt considerate situaţii excepţionale
şi nu trebuie practicate cu regularitate.
9. În cadrul Ţinutelor şi în viaţa profană membrilor
Ordinului le este strict interzis să poarte însemne
denigratoare sau care pot ofensa, şi cele specifice
mişcărilor extremiste sau regimurilor totalitare. În cadrul
ţinutelor este interzis portul de însemne religioase care pot
ofensa membri cu crezuri diferite.
ÎN CADRUL AGAPELOR:
1. Practicile în cadrul Agapelor ritualice sunt descrise în
ritualul de Agapă al fiecărei Loji şi Obedienţe.
2. Toastul ritualic cu vin este executat în ordinea prescrisă
de ritual şi nu poate fi impus Fraţilor sau Surorilor care
conduc autovehicule după Agapa ritualică.
3. Este recomandată o vestimentaţie adecvată, care totuşi să
reflecte natura solemnă a evenimentului.
4. Moderaţia în consumul de mâncăruri şi băuturi este
recomandată.
5. La Agapele fraterne neritualice, chiar dacă este o
atmosferă mai liberă, nu trebuie pierdut din vedere faptul
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că un Mason este tot timpul Mason, şi că imaginea lui este
asociată Ordinului.
ÎN PUBLIC:
1. Este interzisă expunerea Fraţilor şi Surorilor în public
decoraţi cu paramentelor masonice. Excepţie făcând
situaţiile când există o aprobare din partea conducerii
Obedienţei.
2. Este interzisă implicare în activităţi publice a Lojii, fără
un acord prealabil din partea Obedienţei.
3. Este interzisă dezvăluirea apartenenţei la Ordin a unui
Frate sau Soră, dacă aceştia nu au făcut-o personal sau
dacă nu există acordul lor în acest sens. Şi este interzisă
total utilizarea calităţii de Mason a unui Frate sau Soră în
scopul de a denigra sau şantaja persoana respectivă.
4. Orice Frate sau Soră poate să îşi declare public
apartenenţa la Ordin atâta timp cât înţelege că o face în
folosul imaginii Ordinului şi nu în folosul personal,
urmărind să influenţeze prin asta un terţ, sau să obţină
tratamente preferenţiale, sau să se diferenţieze prin asta de
semenii săi. Toate acestea reprezintă abateri grave de la
conduita morală a unui membru al Ordinului.
5. Funcţiile şi demnităţile masonice sunt valabile doar în
cadrul Ordinului şi nu constituie mijloace de promovare
socio-economice. De asemenea este recomandabil să se
evite expunerea simbolurilor masonice pe materiale sau
cărţi de vizită care promovează afacerile personale a
membrilor, precum şi portul însemnelor masonice, cu
scopul de a obţine tratamente preferenţiale de la Fraţi şi
Surori.
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6. Ordinul fiind avocat al libertăţii de exprimare şi apărător
al libertăţii de conştiinţă, nu poate impune un cod
vestimentar membrilor săi în afara activităţilor exclusiv
masonice, dar recomandă portul unei vestimentaţii
îngrijite şi curate, care să nu lezeze sau să ofenseze
libertăţile celorlalţi membri ai societăţii publice.
7. La Agapele fraterne neritualice, Puncte Geometrice, care
se desfăşoară în localuri publice, nu se vor folosi ritualuri
specifice Agapelor, toasturi masonice, iar discuţiile şi
subiectele abordate trebuie să fie făcute în aşa fel încât să
nu indice apartenenţa la Ordin a celor prezenţi.
FORMULE DE ADRESARE:
1. Termenul unic prin care un membru se adresează altui
membru este FRATE sau SORĂ după caz. În
comunicările oficiale se vor utiliza formulele apelative
uzuale, conforme cu situaţia în cauză.
2. În funcţie de Obedienţă uzanţele diferă şi se folosesc
diverse formule precum Prea Iubite Frate, Drept
Respectabile Frate, Dragul Meu Frate, etc. în care
bineînţeles că după caz se înlocuieşte cu Soră.
3. Comunicarea trebuie să fie una respectuoasă şi demnă
totdeauna, indiferent de subiect sau context, iar în cazul
unui schimb de idei se va păstra acelaşi discurs temperat,
oprind manifestările pasionale.
4. Orice comunicare între membri Ordinului se încheie cu
formulele de noi ştiute, prin numerele doar de noi
cunoscute.
5. Comunicarea între membri, Loji şi Obedienţe se face
conform prevederilor tratatelor semnate între puterile
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masonice suverane, dar totdeauna pe scară ierarhică şi
niciodată haotic. Comunicarea membrilor unei Loji cu alţi
membri ai altor Loji din Obedienţă se face liber.
Comunicarea membrilor unei Loji cu ofiţeri din
conducerea Obedienţei se face prin Maeştri Venerabili.
Comunicarea unei Loji cu o Lojă de sub jurisdicţia altei
Obedienţe se realizează prin conducerea Obedienţelor,
sau minim cu acordul acestora.
VIZITAREA ALTOR LOJI:
1. Vizitarea Lojilor din aceeaşi Obedienţă se face cu
înştiinţarea prealabilă a Maestrului Venerabil iar pentru
membri cu gradul de Ucenic, doar cu un Frate sau Soră
Maestru-Mason însoţitor.
2. Vizitarea Lojilor altor Obedienţe se face acolo unde există
tratate de reciprocitate între Obedienţe sau cel puţin
înţelegeri verbale. Vizitarea acestor Loji se face doar cu
acordul Obedienţei, cerut prin Maestru Venerabil al Lojii
şi respectând prevederile regulamentelor şi statutelor
celor două Loji şi Obedienţe.
3. Un Frate sau o Soră care călătoreşte, poate fi primit în
cadrul unei Ţinute la Orientul în care se află temporar, în
baza documentelor eliberate de Lojă şi Obedienţă şi
conform acordurilor existente.
4. Verificarea calităţii de Franc-mason a unui Frate sa Surori
se face pe două paliere: primul constând în verificarea
documentelor masonice iar al doilea constând în
verificarea ritualică a cunoştinţelor gradelor conform
ritului practicat de Fratele sau Sora în cauză.
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5. Aflat în vizită la o altă Lojă, indiferent de Obedienţă, un
Frate sau o Soră nu trebuie să îşi manifeste vizibil
dezacordul sau mirarea la felul cum lucrează Atelierul în
cauză şi nici să lase de înţeles că s-ar considera superior
în vreun fel.
6. Aflat în vizită la o altă Lojă, indiferent de Obedienţă, un
Frate sau o Soră va aduce salutul Maestrul Venerabil şi al
Lojii din care face parte şi al Obedienţei în cazul în care a
fost însărcinat în acest sens.
7. Fratele sau Sora vizitator trebuie să respecte ordinea şi
regulamentul Lojii pe care o vizitează, şi îi este
recomandat să se informeze în prealabil de ritul pe care
loja în practică, astfel încât să fie în acord cu
comportamentul membrilor Atelierului. Unui vizitator nu
i se va impune să facă paşii, semnele, atingerile şi să dea
cuvintele conform ritului în care lucrează Atelierul pe care
îl vizitează.
8. Un Frate sau o Soră vizitator vor avea doar un discurs
consultativ şi doar dacă li se cere opinia cu privire la un
subiect abordat.
9. Maestrul Venerabil poate refuza dreptul la vizitare a unui
Frate sau a unei Surori dacă aceştia nu prezintă
documentele masonice sau dacă nu este cunoscut de unul
dintre membrii Lojii.
10. Ofiţerii Obedienţei sunt primiţi conform uzanţelor, în
gradele şi demnităţile lor, şi nu li se poate refuza vizita
unui Atelier doar în cazul în care acesta a fost exclus din
Obedienţă.
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UTILIZAREA MIJLOACELOR DE INFORMARE ÎN
MASĂ:
1. Datorită evoluţiei societăţii şi fluxul de informaţii este azi
mai vas şi mai rapid. Membri Ordinului ca orice alt
cetăţean are acces la spaţiul virtual şi libertatea de a-l
folosi după cum consideră de cuviinţă.
2. Un Frate sau o Soră vor publica în mediul virtual public
sau privat, materiale doar în numele lor şi nu vor
reprezenta Obedienţa sau Loja în publicaţiile lor, decât
dacă au acordul să o facă.
3. Postările şi discuţiile virtuale se vor conduce după regulile
de comunicare stabilite, adică este interzis membrilor să
afişeze însemne defăimătoare la adresa unui grup din
societate sau a unui individ, este interzis să afişeze
însemne ale curentelor extremiste sau a regimurilor
totalitare, şi este cu desăvârşire interzis să facă
propagandă acelor ideologii sau personaje care au adus
atingeri drepturilor omului.
4. Postările pe teme sociale, politice, economice, se fac doar
în nume propriu a membrilor şi nu implică Loja sau
Obedienţa decât dacă au acordul acestora şi respectiva
menţiune este în folosul Ordinului.
5. Interdicţia de a dezvălui apartenenţa Fraţilor şi a Surorilor
la Ordin rămâne valabilă şi în spaţiul virtual.
6. Materialele cu caracter masonic postate de membri sunt
de asemenea în nume personal şi nu reprezintă o sursă
recunoscută, agreată de Obedienţe sau Loji.
7. Lojile şi membri pot face publice informaţii doar cu
acordul prealabil al Obedienţei şi doar acele informaţii
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care sunt de interes general sau în folosul Ordinului şi a
societăţii.
8. Apariţiile în mediul audio-vizual se fac doar în nume
propriu şi nu reprezintă Loja sau Obedienţa decât dacă
membri în cauză au mandat special pentru asta din partea
Obedienţei.

TEST

de evaluare a cunoştinţelor
Acest test este conceput pentru a evalua cunoştinţele
acumulate la nivel teoretic. Evaluarea lui se rezumă doar la un
nivel teoretic şi atestă o bună cunoaştere a Gradului de Ucenic.
Evaluarea cunoaşterii şi mai ales a practicii gradului de faţă nu se
rezumă la teorie. Franc-masoneria nu este o instituţie de
învăţământ în forma pe care o găsim în zilele noastre (şcoli,
universităţi, team-building-uri, seminarii, etc.). Fiecare grad al
Ordinului Iniţiatic Tradiţional şi Universal al Franc-masoneriei
are menirea de a produce o anumită transmutare conformă cu
Tradiţia Ordinului. Putem afirma că deţinem un anume grad doar
în momentul în care simţim această transmutare şi înţelegem ceea
ce se întâmplă în noi.
De ce recomand parcurgerea acestui test? Pentru că are o
dublă utilitate. Prima oferă o asigurare personală a corectitudinii
informaţiilor pe care le deţine un Ucenic iar a doua pentru că o
dată asigurat un minim de informaţii la nivel teoretic permite
pătrunderea la un alt nivel a simbolurilor şi învăţăturilor gradului.
Dacă parcurgeţi acest test nu înseamnă ca sunteţi Ucenic Franc161

mason şi dacă nu reuşiţi să îl parcurgeţi integral nu vă califică
pentru a accesa gradul următor.



























De unde vi?
Ce doreşti să obţii venind aici?
Eşti Franc-mason?
Cum pot să te recunosc ca fiind Franc-mason?
Care sunt semnele şi ce reprezintă ele?
Care este atingerea şi ce reprezintă ea?
Care este Cuvântul Sacru şi ce reprezintă el?
Ce te defineşte ca fiind Ucenic Franc-mason?
Unde ai asumat obligaţiile unui Ucenic Franc-mason?
Unde ai fost pregătit pentru a fi primit în Franc-masonerie?
Unde ai pătruns cerând să fi primit în Ordin?
Cum ai fost pregătit?
Ce reprezintă această ţinută?
Cum ai putut intra în Templu?
Ce ai fost întrebat după ce ai intrat în Templu?
Ce ai simţit când ai intrat în Templu?
Ce reprezintă obiectele pe care le simţeai apăsându-ţi pe
piept?
Cum ai călătorit în Templu şi de ce?
Cum a decurs iniţierea ta?
Ce semnifică cele trei călătorii?
Ce ai cerut când ai intrat în Lojă?
Care este insigna Ucenicului Franc-mason?
Cum poartă Ucenicul şorţul?
Care sunt Uneltele Ucenicului şi ce simbolizează ele?
Ce ai văzut când ai primit Lumina?
Care sunt cele Trei mari Lumini ale Franc-masonerie?
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Care sunt cele Trei Mici Lumini ale Franc-masoneriei?
Unde ai fost aşezat după ce ai primit iniţierea în Gradul de
Ucenic?
Cum este orientat Templul şi ce reprezintă această
orientare?
Câţi Maeştrii masoni pot deschide o Lojă la Gradul de
Ucenic?
Cum se numesc Ofiţerii Lojii şi ce responsabilităţi au de
îndeplinit fiecare?
La ce lucrează Ucenicul Franc-mason?
Care sunt învăţăturile Gradului de Ucenic?
Ce este MAAU şi cum este venerat acesta în Francmasonerie?
De ce nu este Franc-masoneria o religie sau un cult?
Care sunt viziunile Ordinului asupra religiei şi a opţiunilor
politice?
Ce este învăţat Ucenicul Franc-mason pe coloana de MiazăNoapte?
Care sunt sărbătorile Ritului şi ce reprezintă ele?

Răspunsurile la aceste întrebări pot fi găsite în Ritual, în
Instrucţia gradului şi în acest mic manual pentru Ucenic.
Verificarea corectitudinii răspunsurilor o puteţi face cerând
sprijinul Fratelui al Doilea Supraveghetor, cel care este
responsabil de Lucrarea Ucenicilor.
Aşa cum am scris în capitolele precedente Ordinul Francmasonic nu vă dă nimic. Prin structura lui vă pune la dispoziţie
Uneltele necesare fiecărui Grad, unelte cu care dumneavoastră
puteţi cunoaşte Tradiţia Ordinului şi în final să ajungeţi la Lumina
desăvârşită. Modul în care le folosiţi, dăruinţa cu care o faceţi şi
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perseverenţa cu care vă păstraţi echilibrul pe calea către Lumină
depind doar de dumneavoastră şi de alegerile pe care le faceţi.
Franc-masoneria poate să fie pentru un iniţiat totul sau
poate să nu fie nimic. Franc-masoneria este un rezultat şi
dumneavoastră sunteţi singurii în măsură să prevadă şi să obţină
rezultatul dorit.

... Închiderea Lucrărilor
Această scurtă prezentare a Gradului de Ucenic, în Ritul
Scoţian Antic şi Acceptat, cele câteva elemente de istorie şi
filozofie sunt doar o unealtă în dezvoltarea dumneavoastră
personală şi masonică. Informaţiile oferite aici sunt doar trimiteri
la vasta cunoaştere codificată în Ritualul de Ucenic. Aveţi
obligaţia de a parcurge aceste informaţii cu răbdare, iar acum că
Piatra de Temelie a fost aşezată în colţul de N-E trebuie să munciţi
la ridicarea Templului cu zel, determinare şi perseverenţă.
Franc-masoneria oferă unelte şi vă învaţă la ce şi cum să
le folosiţi. Rezultatul muncii dumneavoastră depinde de fiecare
în parte şi singura garanţie a reuşitei este efortul depus de
dumneavoastră în acest sens. Voinţa care va călăuzit drumul până
în acest punct nu trebuie să vă părăsească niciodată.
Arcanele şi învăţăturile Franc-masoneriei se revelează
treptat celor care sunt pregătiţi. Progresul dumneavoastră, lent sau
rapid, are o singură cauză interioară, ardoarea şi setea de
cunoaştere cu care veţi lucra. Nu toată lumea are din naştere o
voinţă de fier şi putere imensurabilă de percepţie şi analiză, dar le
poate dobândi dacă îşi propune şi aplică cele învăţate în Lojă.
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ÎNTRU GLORIA MARELUI ARHITECT AL UNIVERSULUI,
ÎNTRU BINELE ŞI PROGRESUL UMANITĂŢII,
ÎN FOLOSUL ORDINULUI INIŢIATIC UNIVERSAL AL
FRANC-MASONERIEI, ŞI AL VOSTRU RESPECTABILI
FRAŢI ŞI SURORI RĂSPÂNDIŢI PE FAŢA PĂMÂNTULUI
INDIFERENT DE LOJILE ŞI OBEDIENŢELE DIN CARE
FACEŢI PARTE.

Aşa să fie!
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